
DI –_Tem uma grana, aí, Ja-
ne?
JANE – Tenho.
DI –Tô sem nada, sabe? Ele meu
deu 80 pila, Jane, pra passar a
semana. Daí, ele pega metade
emprestada. E a Michele ainda
me come uma nota de vinte.
JANE – Ela comeu?
DI – É, quer dizer, ela não co-

meu, mas mastigou mastigadi-
nha. Eu devia enfiar a carteira
inteira na goela dela, vô te falar.
ROY – Você pegou uma babá.
DI – Hein?
ROY – Se você arranjou uma
babá?
DI – Ah, é, obrigada. (Pausa)
Você mora aqui em cima?
ROY – Eu? Não.
DI – Ah, pensei que talvez mora-
va.
ROY – Bom, não moro.
DI – Ah. (Pausa) Onde você mo-
ra, então?
ROY – Por quê?
DI – Hein?
ROY – Por quê?
DI – Tô perguntando, não tô?
ROY – Virando a esquina.

Trecho de ‘Êxtase’

DANÇA
DEBORAH COLKER
VAI A LONDRES
A companhia de dança da baila-
rina e coreógrafa brasileira De-
borah Colker vai apresentar,
no fim de junho, o espetáculo
Cruel, no Barbican Center, em
Londres. Na obra, que já rece-
beu o prestigiado prêmio britâ-
nico Laurence Olivier, 18 baila-
rinos exploram, em quatro
atos, o amor, a luxúria, a obses-
são e a rejeição. / EFE

VISUAS
OBRAS VENDIDAS
POR APENAS R$ 100
O Ateliê 397 (Rua Wisard, 397,
Vila Madalena) vai realizar ama-
nhã, a partir das 20 h, o evento
Surpraise!, venda de obras e ob-
jetos de arte por R$ 100 cada
uma. O dinheiro arrecadado
será usado para reforma do lo-
cal. Entre os artistas participan-
tes estão Monica Nador, Sofia
Borges, Vanderlei Lopes, Felipe
Cama e Adams Carvalho.

TEATRO
ÓPERA DOS VIVOS:
BASTIDORES ABERTOS
A Cia. do Latão compartilha a
criação de Ópera dos Vivos, que
estreia em agosto, mostrando
cenas para serem comentadas.
A montagem tem diferentes lin-
guagens: teatro em prosa, musi-
cal, cinema e TV. Grátis, de hoje
ao dia 11, às 20 h, no Sesc Santa-
na. Mais informações pelos tels.
2971-8700 e 0800-118220 ou
pelo site www.sescsp.org.br.

Teatro. Estreia

O DESALENTO DOS
TRABALHADORES
SEM FUTURO
Em Êxtase, o dramaturgo e cineasta inglês Mike Leigh
traça o perfil de uma geração perdedora, mas otimista

B ranca de Neve, a Bela Ador-
mecida e a Gata Borralheira
são histórias colhidas na pré-
Alemanha pelos irmãos

Grimm e por todos os que seguiram
seus passos numa Europa que busca-
va e inventava suas múltiplas e com-
plexas identidades nacionais. A mais
famosa é a história da Branca de Ne-
ve, provavelmente por ter sido imor-
talizada num desenho de longa-me-
tragem de Walt Disney, mas todas es-
sas lendas fazem parte de um ciclo de
narrativas que exprimem o que pode
ser chamado de confusão entre des-
cendência e afinidade. Entre o amor
devocional demandado à maternida-
de e o afeto mais ou menos livre conti-
do no papel de madrasta que se trans-
forma em mãe pelo amor conjugal di-
mensionado como erótico e livre.

O papel de madrasta não é bom.
Ele denota maldade (a vida pode ser
“madrasta”), intrusão, alguma coisa
de usurpação que, como sabem os
antropólogos que estudavam siste-
mas de parentesco, deve-se à ambi-
guidade que se apossa da mulher
que “toma” o lugar da mãe numa so-

ciedade conjugal desfeita por viuvez
ou divórcio. Tal ambiguidade é amplia-
da quando a madrasta tem seus pró-
prios filhos com o viúvo (ou o divorcia-
do) e surgem inevitáveis comparações
entre filhos e enteados num ambiente
que não as comporta, pois comparar
supõe igualdade e rivalidade e, na nos-
sa família, todos têm um lugar fixo.

Desse mesmo ciclo faz também parte
uma história que titia Amália (ela pró-
pria enteada de minha avó Emerentina,
sua madrasta!) nos contava nos dias de
chuva, intitulada Os Três Menininhos

com Uma Estrela de Ouro na Testa e que
faz parte do vasto folclore português
que adquiriu no Brasil feição particular.
Nessa fábula, um rei enviuvado casa-se
com uma moça que, odiando os filhos do
casório original, marginaliza criminosa-
mente os príncipes, fazendo com que se-
jam criados como pobres a despeito de
sua origem aristocrática. Por isso, usam

um chapeuzinho que esconde a peque-
na estrela que estampam na fronte co-
mo prova natural de suas origens. No
fim, como todos sabemos e os eventos
que cercaram o crime dos Nardoni nos
relembrou, essa legendária usurpadora
é condenada e os meninos retornam ao
palácio onde reassumem seus papéis
reais. Coroa a lenda uma grande festa
com muitos doces e guaranás e tudo o
mais que meus irmãos e eu desejávamos
e titia exagerava, pois ao contador ou ao
narrador não deve faltar generosidade.

Ouvi essas histórias muitas vezes.
Hoje, entendo a preferência de Amália
por esses contos de madrastas malditas
que certamente apaziguavam seus res-
sentimentos num grupo familiar com-
plicado, feito de viúvos com filhos que,
casados, tiveram seus próprios filhos.
Muitas vezes acordei à noite perdido na
escuridão que confundia sonho, folclo-
re e fantasia pessoal. Apalpava então a
testa onde – quem sabe? – encontraria
uma estrelinha de ouro, sinal de minha
predestinação. Temi pela sorte de meni-
nos que sofriam nas mãos cruéis de
suas eventuais madrastas e rezei muito
para mamãe não morrer e obrigar o pai

a buscar uma intrusa que iria nos tratar
com má vontade, protegendo seus re-
bentos com aquele pai que logo esque-
ceria seu amor por nós.

Qualquer que seja a opinião, a sema-
na que pertenceu ao caso Nardoni ofere-
ce a seguinte lição: cada “fato” só se
transforma em “evento” quando rasga
o véu de uma memória esquecida. Foi
justamente o que ocorreu no julgamen-
to dos Nardoni. O crime trouxe de volta
todos esses registros que definem os la-
ços de descendência ou de filiação por
contraste aos de casamento ou de amor
sensual. Os primeiros estabelecem elos
indiscutíveis de “respeito” e “obriga-
ção” que encobrem o enorme poder
(emocional e físico) que os pais têm so-
bre seus filhos. Esse poder oculto e cer-
ceado por tabus que os mitos acentuam
e Freud desvendou para ampliar nosso
conhecimento e responsabilidade so-
bre nós mesmos. Os segundos abrem
escolhas e possibilidades, daí sua asso-
ciação com negócio, furto e transação.
Um antropólogo antigo dizia: casar fora
ou morrer fora, insinuando que um mo-
do de deixar de ser estranho era casar na
tribo ou na sociedade visitada.

Sabemos que os elos de casamen-
to se transformam com o tempo e
com os filhos. Mas sabemos também
que eles podem ser a fonte de amar-
gos conflitos. No Brasil, a chave do
sistema familiar, como revela esse
trágico e triste caso, é o papel de
mãe. O pai pode faltar, pois ele não
funda a casa; mas se a mãe está ausen-
te (por morte ou doença), a casa fa-
talmente cai. Pior que isso, entretan-
to, é a presença da madrasta que, re-
petindo os mitos, entra em conflito
com a Branca de Neve e, perseguin-
do-a, coloca-a – sem saber – no lugar
da mãe ausente por morte ou separa-
ção. Quando essa situação é consti-
tuída, os enteados passam de depen-
dentes a rivais. Seriam empecilhos e
bodes expiatórios para o deslanche
da nova família. Daí o filicídio retra-
tado pela lenda e que a realidade am-
plia da forma mais cruel e dramática.

Afinal, o que os mitos mostram é o
poder de certos papéis sociais. A sua
força coercitiva dentro da trama de
obrigações e lealdades implicadas a
construção – essa construção sem-
pre delicada – do humano.
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No País, a chave do sistema
familiar, como revela esse
trágico caso, é o papel da mãe

Ubiratan Brasil

Cidadãos afastados do poder
sensibilizam o dramaturgo e ci-
neasta inglês Mike Leigh. É o que
comprova a tragicômica peça Êx-
tase, que estreia hoje, no CCBB.
Jane (Erika Puga) é uma operá-
ria que mora em um apartamen-
to apertado, trabalha em um lava-
carros e leva uma vida solitária.
É amiga da falastrona Jean
(Amanda Lyra), que é casada
com Mick (Mário Bortolotto),
operário que se embebeda de-
pois de receber o pagamento.
Uma noite, aparece Leo (Eduar-
do Estrela), ex-namorado de Ja-
ne, e os quatro relembram a ju-
ventude, que envolve ainda Di
(Amanda Lyra). Roy (Francisco
Eldo Mendes) e Val (Fernanda
Catani). Com direção de um es-
tudioso da obra de Leigh, Mauro
Baptista Védia, a peça é a preferi-
da do inglês, como conta na se-
guinte entrevista, por telefone.

● Enquanto seus filmes têm uma
ponte com a sátira, Êxtase é pro-
fundamente naturalista. Por quê?
Bem, nem todos os meus filmes
são satíricos e até acho que a pe-
ça é próxima de muitos de meus
longas. Na verdade, minhas pe-
ças são tão distintas como os fil-
mes. Veja o caso de Festa de Abi-
gail, mais cômica, enquanto Êx-
tase é mais seco por tratar de um
tema pouco divertido, que são
esses jovens desiludidos com a
vida e com o trabalho.

● A vulnerabilidade dos persona-
gens é mantida em um nível pes-
soal, mas quase nenhum diálogo
faz referência a esse desespero.
Sim, porque está na forma de re-
presentação do comportamento
dessas pessoas. Especialmente
no segundo ato, quando os perso-
nagens tentam demonstrar uma
certa perseverança, uma capaci-
dade de aproveitar a vida, apesar
da evidente desesperança.

● Há alguma cena de seu prefe-
rência em Êxtase?
Bem, o segundo ato é uma cele-
bração da vida, quando há algu-
mas cenas que me agradam mui-
to. Mas, para ser franco, não pos-

so responder com precisão, pois
Êxtase é um dos meus textos fa-
voritos – e olha que já se passa-
ram 30 anos desde sua estreia.

● Seus textos têm um indisfarçá-
vel tom pessimista. O senhor é
assim?
A vida é alentadora ou desespe-
radora, depende do ponto de
vista. Se, por um lado, meu tra-
balho parece triste, por outro
ele não existiria se eu não acre-
ditasse no futuro. Meu mais re-
cente filme, Simplesmente Feliz,

fala de uma mulher basicamen-
te otimista – afinal, é uma pro-
fessora e depende do futuro.
Por outro lado, um filme mais
antigo, Naked, é sobre um rapaz
desiludido com o mundo que o
cerca. Agora, sobre Êxtase: é
uma peça sobre pessoas que
têm esperança, apesar de a vida
ser dura. Assim, tal complexida-
de me impede de ser simplista
ao separar otimistas de pessi-
mistas. É o que busco captar
em meu trabalho, sem conclu-
sões definitivas.

ÊXTASE
CCBB. Rua Álvares Penteado, 112, telefone
3113-3652. 3ª a 5ª, 19h30. R$ 15. Até 10/6
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Filicidas ou Branca de Neve no Brasil

ROBERTO
DAMATTA

Bebedeira. Briga e cantoria marcam discussão sobre passado

Leigh. Um pessimista otimista
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