
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

 

DOUTORADO EM LETRAS 

 

 

FERNANDO ARRABAL: 

CAMINHOS DA CRUELDADE, DO ABSURDO E DO PÂNICO 

 

 

 

Aluno: WILSON COÊLHO PINTO 

 

Orientadora: PAULA GLENADEL LEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI – RJ 

                   2014 



2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

 

DOUTORADO EM LETRAS 

 

 

FERNANDO ARRABAL: 

CAMINHOS DA CRUELDADE, DO ABSURDO E DO PÂNICO 

 

 

 

Aluno: WILSON COÊLHO PINTO 

 

Orientadora: PAULA GLENADEL LEAL 

 

 

Tese  apresentada  ao  Programa  de  Pós- 

Graduação  em  Letras  da  Universidade 

Federal Fluminense,  como requisito para  

a obtenção do Título de Doutor na área de 

concentração  de  Literatura  Comparada  

e outras Artes. 

 

 

 

 

NITERÓI – RJ 

                   2014 

 



3 
 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

C672f    Coêlho, Wilson 

                    Fernando Arrabal: caminhos da crueldade, do absurdo e do 
              pânico / Wilson Coêlho. – 2014. 

                    178 f.: il. 

                    Tese (doutorado) – Universidade Federal Fluminense, 2014.  

                    Orientadora: Paula Glenadel Leal 

                    Bibliografia: f. 168-178. 

                    1. Teatro espanhol.  2. Dramaturgia. 3. Literatura  
              comparada. I. Coêlho, Wilson. II. Universidade Federal  
              Fluminense.  
                                                    

                                                                                 CDD 862.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILSON COÊLHO 



4 
 

 
 

FERNANDO ARRABAL: 

CAMINHOS DA CRUELDADE, DO ABSURDO E DO PÂNICO 

 
 

Tese  apresentada  ao  Programa  de  Pós- 
Graduação  em   Letras   da  Universidade 
Federal Fluminense,  como re quisito para  
a obtenção do Título de Doutor na área de 
concentração  de   Literatura   Comparada  
e outras Artes. 
 
 
 

Examinado e Aprovado em 06/01/2014 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

__________________________________________________ 
Profª. Drª. Paula Glenadel Leal – Orientadora – Universidade 

Federal Fluminense 

__________________________________________________ 
Prof. Dr. Franklin Alves Dassie – Universidade Federal Fluminense 

______________________________________________________ 

Profª. Drª. Lygia Rodrigues Vianna Peres – Universidade Federal 
Fluminense 

______________________________________________________ 

Profª. Drª. Carla Miguelote – Universidade do Rio 

______________________________________________________ 

Prof. Dr. Djalma Thurler – Universidade Federal da Bahia 

 

 



5 
 

Dedicatória  

 

Primeiramente, à Berenice Pahins, por tudo; especialmente pelo 

amor e tolerancia aos caminos de minhas crueldades, absurdos e pânicos 

e, ademais, por de partilhar de alguma forma dessa maravilhosa 

experiencia. 

Às minhas filhas Uyara, Tahina e Jaciendy e ao meu filho Oiran por 

me ajudarem a compreender melhor o mundo ou, quem sabe, confundi-lo 

ainda mais. 

Tem em vista o percurso dessa pesquisa pelos caminhos da 

crueldade, do absurdo e do pânico, dedico aos loucos, aos que preferiram 

perder o medo para não perder a dignidade, aos que não se ajoelham em 

nome da culpa, aos que acreditam na possibilidade de entender e pensar 

num mundo que não existe e que ainda há muito o que fazer. 

Enfim, dedico aos que duvidam.  

E, neste exato momento, Tales de Mileto reedita sua máxima de 

que “a agua é o principio de todas as coisas”, ao mesmo tempo em que 

Heráclito de Éfeso complementa afirmando que “nenhum homem pode 

banhar-se duas vezes no mesmo rio, considerando que, na segunda vez, 

o rio já não é mais o mesmo, nem tampouco o homem!” 

 

Agradecimentos 



6 
 

A todos os professores que desde o ensino pré-primário até o doutorado, 

pasando por cursos avulsos, palestras e seminários fazem parte desse meu 

percurso. 

À Paula Glenadel, minha orientadora no doutorado, pela sua paciencia e 

solidariedade às minhas inquietudes na tentativa de levar adiante esse projeto 

de colocar em questão minha experiência no teatro a partir das pesquisas de 

Antonin Artaud e Fernando Arrabal, obviamente, em meio a um turbilhão de 

diálogos com outros escritores, dramaturgos e filósofos que compõem o universo 

desta tentativa de criação de sentidos para aquilo que aparentemente não tem 

uma lógica. 

Aos companheiros do Grupo Tarahumaras que em muito contribuiram na 

pesquisa sobre o teatro da crueldade e do absurdo, principalmente, a partir das 

montagens que dirigi como, Antonin Artaud: Atos de Crueldade, A questão se 

coloca de e Para acabar com o julgamento de deus, referentes ao francés 

Antonin Artaud, da mesma forma que Oração, Fando e Lis e Cemitério de 

Automóveis, de Fernando Arrabal. No caso de Oração, um agradecimento 

especial a Sérgio Torrente pela apresentação da obra no 1º ENTEPOLA – 

Encuentro de Teatro Popular Latino-Americano, realizado em San Salvador de 

Jujuy. Também não poderia me esquecer da montagem de O Grande Cerimonial 

do Teatro Kaus Cia Experimental, de São Paulo, sob a direção de Reginaldo 

Nascimento, com quem tive, juntamente com a atriz, jornalista e produtora 

Amália Pereira, o grande prazer de trocar ideias e discutir a obra de Fernando 

Arrabal. 



7 
 

A Marco Berger, pela amizade e pelo ato generoso de me presentear com o livro 

Eis Antonin Artaud, de Florence de Meredieu, que foi uma das fontes mais 

fecundas para a minha pesquisa. 

A Gilbert Chaudanne, Silviano Santiago, Marco Lucchesi, Justine Mathieu, Juan 

Carlos Valera, Fabián Morales, Hector Rodrigues Brussa e tantos outros com os 

quais tive a oportunidade de debater sobre o tema de minha tese. 

Enfim, a todos os que de, uma forma ou de outra, contribuiíram e ainda 

contribuem para que a pesquisa não seja um fim em si mesma, mas que 

inaugure um ponto de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

“- Vamos brincar? 

- Certo, sou um pianista famoso. 

- Já que é um grande pianista e te corto um braço, o que faz? 

- Eu me dedico a pintar. 

- E se é um grande pintor e eu cortar o outro braço, o que fará? 

- Eu me tornarei um dançarino famoso. 

- E se é um grande bailarino e eu te corto as pernas, o que fará? 

- Então, me dedico a cantar. 

- E se é um grande cantor e eu lhe corto a garganta, que fará? 

- Como estou morto, creio que me converto em um lindo tambor. 

- E se queimo o tambor, o que faz? 

- Eu me converto numa nuvem que toma as formas. 

- E se a nuvem se dissolve, o que faz? 

- Me converto em chuva e faço com que nasçam as ervas. 

- Você venceu... me sentirei muito só no dia em que não estiver. 

- Se um dia se sentir só, busca a maravilhosa cidade de Tar.” 

Diálogo do filme Fando e Lis, de Alejandro Jodorowsky 
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                             RESUMO 

 

A tese Fernando Arrabal: caminhos da crueldade, do absurdo e do pânico, 

é o resultado de uma pesquisa e reflexão sobre a obra do dramaturgo, poeta, 

cineasta, enxadrista e ativista cultural Fernando Arrabal, como a possibilidade 

de reconhecer seu processo criativo como uma espécie de continuação ou 

realização daquilo que preconizava o ator, diretor e teórico francês Antonin 

Artaud em seu “teatro da crueldade”. O núcleo central e fundamental da tese 

consiste em demonstrar, de um modo geral, a trajetória do dramaturgo do 

absurdo, transeunte do surrealismo e Sátrapa do Collège de Pataphysique de 

Paris. Ademais, a obra visa uma abordagem da importância de Arrabal na 

história da arte no mundo ocidental e suas influências no teatro, tendo por base 

a busca de uma nova compreensão do teatro, desde a dramaturgia até a 

possibilidade de um novo ator. De certa forma, a ideia passa também por abordar 

as aventuras e experimentações de Arrabal no teatro como uma testemunha viva 

e partícipe dos movimentos mais importantes do movimento cultural do fim da 

primeira e toda a segunda metade do século XX na Europa, principalmente na 

Espanha e França. Outro aspecto importante reside no fato de um diálogo entre 

a realidade, a partir das questões biográficas e, as estéticas, do ponto de vista 

da criação. 

Palavras-chave: 1. Biografia. 2. Estética. 3. Absurdo. 4. Pânico. 5. Crueldade. 
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RÉSUMÉ 

La thèse Fernando Arrabal: les chemins de la cruauté, de l'absurdité et du 

panique sont le résultat d'une enquête et une réflexion sur le travail de 

dramaturge, poète, cinéaste, militant culturel et joueur d'échecs Fernando 

Arrabal, comme la possibilité de reconnaître son processus créatif comme une 

sorte de continuation ou de la réalisation de ce que le Français metteur en scène 

et théoricien Antonin Artaud caracterise dans son «théâtre de la cruauté». Le 

noyau central et fondamental de la thèse doit démontrer, en règle générale, la 

trajectoire du dramaturge absurde, passant du surréalisme et satrape de la 

Collège de Pataphysique de Paris. En outre, le travail a pour objectif d'aborder 

l'importance d’Arrabal dans l'histoire de l'art dans le monde occidental et son 

influence sur le théâtre, basé sur la recherche d'une nouvelle compréhension du 

théâtre, depuis le drame jusqu'à la possibilité d'un nouvel acteur. En quelque 

sorte, l'idée a aussi abordé les aventures et les essais de Arrabal dans le théâtre 

comme un témoignage vivant et participant à des mouvements plus importants 

du mouvement culturel de la fin de la première et toute seconde moitié du XXe 

siècle en Europe, principalement en Espagne et en France. Un autre aspect 

important réside dans le fait qu'un dialogue entre la réalité, les questions 

biographiques et l'esthétique, du point de vue de la création. 

Mots clés: 1. biographie. 2. esthétique. 3. absurde. 4. panique. 5. cruauté. 

 

 

 

                    



11 
 

 SUMÁRIO 

FERNANDO ARRABAL: CAMINHOS DA CRUELDADE, DO ABSURDO E DO 

PÂNICO 

APRESENTAÇÃO...................................................................................13 

1. FERNANDO ARRABAL: O ENTORNO E AS CIRCUNSTÃNCIAS........25 

ILUSTRAÇÃO I – VIVA LA MUERTE......................................................28 

     ILUSTRAÇÃO II – SONHO DA RAZÃO..................................................39 

2. O ÚLTIMO TIGRE DE BENGALA: TRANSITANDO ENTRE 

VANGUARDAS.......................................................................................43 

ILUSTRAÇÃO III – O JARDIM DAS DELÍCIAS......................................46 

2.1. HERANÇA DADAÍSTA......................................................................47 

2.2. MANIFESTO SURREALISTA............................................................53 

ILUSTRAÇÃO IV – IREI COMO UM CAVALO LOUCO....................56 

2.3. DISSIDÊNCIA POSTISTA.................................................................57 

2.4. MOVIMENTO PÂNICO......................................................................62 

ILUSTRAÇÃO V – A PEDRA DA LOUCURA....................................66 

ILUSTRAÇÃO VI – FANDO E LIS.....................................................72 

3. DRAMATURGIA ARRABALIANA...........................................................73 

3.1. “TEATRO INGÊNUO, DRAMAS SEM ESPERANÇA........................76 

3.2. “O EU PRÉ-PÂNICO E O PÂNICO, DRAMAS DA ESPERANÇA 

INCERTA...........................................................................................83 

ILUSTRAÇÃO VII – A TORRE DE BABEL........................................94 



12 
 

3.3. O “EU E OS OUTROS”......................................................................95 

ILUSTRAÇÃO – MANUSCRITO DE ARRABAL..............................103 

4. ARRABAL E ARTAUD..........................................................................115 

4.1. O ENIGMA DE ARTAUD E OS INDÍCIOS DO PÂNICO.................117 

4.2. O UMBIGO DOS LIMBOS OU O CAMINHO PARA TAR................131 

4.3. DESAFIO DE POETA MALDITO FRENTE A UM MUNDO 

FALSIFICADO.................................................................................138 

4.4. ENTRE  O  TEMPO  CÊNICO  E  O TEMPO REAL (FORA DE 

CENA)..............................................................................................147 

4.5. TEATRO DO ABSURDO? QUE ABSURDO!..................................153 

CONCLUSÃO.......................................................................................160 

BIBLIOGRAFIA.....................................................................................168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

APRESENTAÇÃO 

A tese que pretendo defender, Fernando Arrabal: caminhos da crueldade, 

do absurdo e do pânico, tem como principal objetivo destacar, no escritor e 

dramaturgo espanhol Fernando Arrabal, a possibilidade de reconhecer sua obra 

como uma espécie de continuação ou realização daquilo que propalava o ator, 

diretor e teórico francês Antonin Artaud em seu “teatro da crueldade”.  

Primeiramente, parece-me importante salientar que não se trata de uma 

pesquisa científica apoiada nos pressupostos da neutralidade e da objetividade, 

mas – por outro lado – pretendo adotar uma posição mais flexível cuja 

intencionalidade é a promessa de melhores condições de investigação do tema 

em questão, tendo em vista minha relação pessoal com Fernando Arrabal. Há 

momentos em que as informações foram coletadas numa mesa de bar, sem o 

espírito premeditadamente investigativo, condição sine qua non de uma Tese de 

Doutorado, mas que foram aproveitadas até mesmo como uma possibilidade de 

explorar o legado subversivo, tanto de Arrabal quanto de Artaud. 

 A importância e razão da escolha de Fernando Arrabal como objeto de 

minha pesquisa se dá, basicamente e, num primeiro momento, em função da 

inquietude que experimentei no processo de montagem de suas peças Fando e 

Lis (1998), Oração (2010) e O Cemitério de Automóveis (2010), realizadas com 

o Grupo Tarahumaras. Sobretudo na “estranheza” vivenciada, juntamente com 

os atores, na tentativa de entender uma linguagem tão supostamente simples e, 

ao mesmo tempo, complexa, pela “ingenuidade” de seus personagens 

transitando na amoralidade, onde o moral e o imoral inexistem e o homem se faz 

a partir dos fatos, onde o sentido da existência reside no próprio ato de viver num 

mundo que não existe fora de sua experiência imediata. 
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Também me influenciaram a decidir pelo tema uma participação indireta 

nas montagens de O grande cerimonial, pelo Kaus Experimental (São Paulo-

SP), texto que assino a tradução, e O cemitério de automóveis da Cia Teatro 

Pânico (Campos-RJ), em que atuei como uma espécie de consultor. Ainda, 

naquilo que se pode considerar como pesquisa documental, me atenho às 

informações sobre a montagem de O cemitério de automóveis, dirigida em 1968, 

pelo argentino Victor García, com produção de Ruth Escobar, em São Paulo. 

Depois, no campo da estética, na linearidade de sua dramaturgia, que – 

de certa forma – contraria os elementos tradicionais como a preponderância do 

enredo, crise, peripécias, clímax, desfecho, etc. Tudo isso se soma, na medida 

em que fomos obrigados a pesquisar o contexto histórico, às condições pelas 

quais sua obra foi escrita a partir de sua biografia, tanto no tempo quanto no 

espaço, considerando ser um autor espanhol, vivendo na França (sem nunca ter 

abandonado a Espanha, como legítimo herdeiro histórica e culturalmente) e 

inserido nos movimentos de vanguarda da Europa. No caso de Artaud, como 

fundamentação teórica, a escolha passa pela minha vivenciação com o tema no 

campo das artes. Em 1987, participei do VIII Concurso Capixaba de Dramaturgia, 

Prêmio “Cláudio Bueno da Rocha”, promovido pelo DEC (Departamento 

Estadual de Cultura do ES), conseguindo o primeiro lugar com o texto Antonin 

Artaud – Atos de Crueldade. Depois, em 1988, dirigi uma montagem deste 

espetáculo com o Grupo Tarahumaras. Ainda posso acrescentar que na 

licenciatura e bacharelado em Filosofia pela Universidade Federal do Espírito 

Santo, meu trabalho de conclusão de curso foi Heidegger e Artaud – o percurso 

da angústia e, no mestrado em letras, também na UFES, o tema abordado foi 

Antonin Artaud – a linguagem na desintegração da palavra. 



15 
 

Ainda, reforçando a ideia de levar adiante a escolha de Fernando Arrabal 

como objeto de minha pesquisa, pesou o fato de o mesmo ser meu amigo e, 

nesse caso, eu acreditar que nossa proximidade pudesse me auxiliar em muito 

nesta pesquisa. Por um lado, a afirmação se faz verdadeira, levando em conta 

que essa proximidade me privilegiou de uma enorme quantidade de 

informações, mas – por outro lado – colocou-me diante de uma série de 

obstáculos. Muitas das informações que obtive de Arrabal se deram em 

conversas informais de nossos encontros em Salvador, Porto Alegre, São Paulo, 

Vitória, Buenos Aires, Paris, etc. Mas esses encontros, os que muitas vezes 

considero os mais fecundos, aconteceram em mesas de bar, ônibus, hotéis, 

aviões, caminhadas e antessalas de onde realizamos palestras que, inclusive, 

serviram de base para muitas de minhas anotações. A título de ilustração dessa 

ausência de registros, lembro-me de que certa vez eu estava em Conceição da 

Barra-ES, num encontro de Jongo, onde muitos grupos apresentavam suas 

músicas e danças. Logo de início, fiquei muito impressionado, liguei a câmera e 

comecei a filmar. De repente, senti que algumas pessoas que também filmavam 

– entre jornalistas, cineastas e outros curiosos – estavam me atrapalhando, 

assim como eu a eles. Nesse momento comecei a entender que, na medida em 

que filmava, eu perdia o espetáculo como um fenômeno único e irrepetível. 

Perdia o que havia de melhor para minha contemplação e prazer. Assim como 

imaginei que quando mostrasse o que tinha filmado eu já não seria capaz de 

falar da apresentação e o vídeo se bastaria a si mesmo. Entendi que aquilo que 

eu poderia experimentar presente e presencialmente jamais poderia ser 

substituído por uma gravação. Da mesma forma, achei impossível interromper 

uma conversa espontânea com Arrabal para fotografar ou ligar uma câmera 
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fotográfica ou filmadora para garantir um mero registro. Ilustro aqui com o ensaio 

O strip-tease, de Roland Barthes, em Mitologias. 

O strip-tease – pelo menos o strip-tease parisiense – baseia-
se numa contradição: dessexualiza a mulher no próximo 
instante em que a desnuda. Pode-se, pois, dizer que se 
trata, num certo sentido, de um espetáculo do medo, ou, 
mais exatamente, do “Faça-me medo”, como se o erotismo 
fosse, aqui ainda, uma espécie de terror delicioso, de que 
bastaria anunciar os signos rituais para provocar 
simultaneamente a ideia do sexo e sua conjuração. 
(BARTHES, 1985, p. 93). 

 

 Implica dizer que, na medida em que a mulher se despia, ou seja, no 

momento em que realizava o strip-tease, os homens que a observavam estavam 

diante de uma ilusão. Acreditavam estar diante de uma mulher nua e, de certa 

forma, estavam, mas a nudez dessa mulher, condicionada a uma série de fatores 

para compor este ritual, na verdade, fazia com que ela interpretasse uma nudez 

que não era a sua. Sua nudez se dava como uma espécie de outra roupa invisível 

protegendo o seu corpo de uma nudez natural. Se é que seja possível uma nudez 

“natural”. 

 Assim me justifico em relação a alguns “descuidos” que cometi no 

processo da pesquisa em relação a Arrabal. Mas também enfrento outras 

contradições no que diz respeito a Artaud que, de certa forma, é uma espécie de 

pedra fundamental para minha tese. Não se trata de eleger Artaud de imediato 

em função dessa pesquisa, mas como a possibilidade de colocar em prática, 

pelo menos em termos teóricos, aquilo que venho me dedicando desde o início 

dos anos 80 e que, coincidentemente, tem servido de base para todas as 

montagens que realizei com o Grupo Tarahumaras. Apesar das publicações de 

Artaud no Brasil serem de um número bem superior às de Arrabal, também tive 

de ater-me à minha relação empírica com sua obra, tendo em vista que montei 
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Antonin Artaud – atos de crueldade, A questão se coloca de, Para acabar com o 

julgamento de deus, além de exercícios com vários outros textos avulsos que, 

para o momento, não são relevantes as citações, no que diz respeito ao tema 

explorado nesta pesquisa. 

 Daí, surgem alguns impasses e armadilhas. De certa forma, nesta 

pesquisa não me interessa defender um “conservadorismo positivista” como 

tentativa de afirmar uma espécie de neutralidade e objetividade. Primeiro, porque 

torna-se quase impossível estabelecer um caráter de neutralidade na tese, tendo 

em vista minha proposta de, para além do acadêmico, explorar minha vivência 

em torno do tema. Depois, no que diz respeito à objetividade, entendida como o 

ponto de vista do objeto, há uma forte influência do sujeito Arrabal como 

elemento fundamental na construção da tese. 

 Em suma, mesmo não tendo uma predisposição de garantir uma rigidez 

na pesquisa, referendando o chamado academicismo, também não existe 

nenhuma intenção sistemática de romper com nenhum modelo e nem de 

desobedecer nenhuma regra da ABNT, até porque estas regras definem uma 

linguagem que facilita a comunicação entre um pesquisador e outro. 

Como plano de fundo, pretendo colocar em questão as estéticas do 

surrealismo e do movimento pânico, bem como os chamados teatros da 

crueldade e do absurdo, contextualizando-os na Europa pré e pós Segunda 

Guerra Mundial, sem esquecer, no caso específico de Arrabal, de explorar a 

questão que se coloca na dicotomia entre o autor e a obra, bem como as 

consequências da ditadura do generalíssimo Franco e da guerra civil espanhola 

em sua vida e obra. Além disso, tentarei estabelecer uma reflexão sobre os 
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elementos que compõem a relação da dramaturgia arrabaliana, entendida como 

absurda, com o niilismo na filosofia. 

Tendo como fundamentação teórica O teatro e seu duplo, apesar de 

recorrer a outros escritos e, evidentemente, a algumas cartas de Antonin Artaud, 

a pesquisa definiu como foco e consiste, no que diz respeito ao corpus, na 

dramaturgia de Fernando Arrabal, a partir da análise das peças Fando e Lis, 

Piquenique no Front e O Arquiteto e o Imperador da Assíria. Também me 

utilizarei das críticas de Sábato Magaldi e Yan Michalski referentes a algumas 

peças de Fernando Arrabal, principalmente, O Cemitério de Automóveis e O 

Arquiteto e o Imperador da Assíria. 

Essa investigação se orienta a partir da ideia de uma possibilidade de 

explorar as seguintes questões: 

1. Se os termos absurdo ou cruel são adequados para a abordagem do 

tema estudado. 

2. Em que sentido o “teatro pânico” de Arrabal se dá como uma espécie 

de possibilidade de realização do “teatro da crueldade” de Artaud. 

3. Até que ponto o contexto circunstancial pode ser considerado matéria-

prima na criação de Arrabal. 

4. Na condição de “absurdo”, como o teatro de Arrabal se assemelha ao 

niilismo do pensamento europeu. 

Estudar a dramaturgia de Arrabal, para mim, torna-se uma grande 

oportunidade para discutir o teatro estabelecendo um diálogo com as chamadas 
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vanguardas europeias e, ao mesmo tempo, entender em que medida este 

dramaturgo se aproxima e distancia dos seus contemporâneos. 

A pesquisa visa demonstrar que Arrabal, ao conceber sua dramaturgia, 

partindo de suas inquietudes políticas e existenciais, faz da história o espaço 

cênico e o principal fundamento da elaboração de sua criação teatral. Sua 

dramaturgia não se limita à pretensão de criar um novo texto, mas elabora um 

tipo de carpintaria teatral que, apesar da aparente ingenuidade e da exploração 

do nonsense, parece ter uma espécie de ordem que regula os movimentos do 

ritual, um rigor no conjunto de atos e práticas na cerimônia.  

Tendo em vista meu interesse em compreender a dramaturgia de Arrabal 

na relação com Artaud e, também a partir de alguns elementos que de certa 

forma os aproximam, seja por influência ou coincidência, ilustro aqui esse ponto 

com o comentário suscitado pela visita de Artaud à Exposição Colonial de 

Vincennes, em 1931. Artaud ficou tão impressionado com os movimentos do 

teatro balinense que muitos dos seus elementos vieram a compor a ideia de ritual 

em sua obra O Teatro da Crueldade. 

 O drama não evolui entre sentimentos, mas entre estados do 
espírito, ossificados e reduzidos a gestos, – esquemas. Em suma, os 
Balinenses realizam, com o mais extremo rigor, a ideia do teatro puro, 
onde tudo, conceito e realização, só vale, só existe na medida de seu 
grau de objetivação em cena. 

(...) 
Esse revirar mecânico de olhos, esse trejeito com os lábios, essa 

dosagem das crispações musculares, de efeitos metodicamente 
calculados e que eliminam qualquer recurso à improvisação 
espontânea, essas cabeças acionadas por um movimento horizontal 
e que parecem rolar de um ombro ao outro como se estivessem 
encaixadas em trilhos, tudo isso que responde, além disso, a uma 
espécie de arquitetura espiritual, feita por gestos e mímicas, mas 
também pelo poder evocador de ritmo, pela qualidade musical de um 
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movimento físico, pelo acorde paralelo e admiravelmente fundido de 
um tom.1 (ARTAUD, 1964, pp. 80, 82-83, tradução de Wilson Coêlho)  

 

Essa ideia de “rigor” no ritual implica uma alusão ao fato de que, apesar 

do aparente inusitado do transe, há uma lógica interna no ritual, ele se organiza 

a partir de suas próprias leis e, ao mesmo tempo, rompe a fronteira entre atores 

e espectadores, considerando que de uma forma ou de outra forma todos 

participam. Reduzindo a possibilidade de diferenciar o teatro do ritual, 

poderíamos afirmar que o teatro se sustenta na relação entre o palco e a plateia, 

ao passo que – no ritual – todos participam. Num determinado sentido, coloca-

se em questão a ideia do público como uma entidade e, ao mesmo tempo, 

referenda-se o fenômeno de algo que se torna público, no momento em que é 

“publicado” ou, como preferem alguns, “publicizado”. Para tanto, provoca-se uma 

espécie de necessidade de romper com o mero conceito de “representação” ou, 

no mínimo, fazer uma reflexão sobre como, no teatro, a divisão platônica entre o 

mundo das ideias e o mundo sensível nem sempre se aplicam ao teatro. Sobre 

a “representação teatral”, parece importante recorrer a Patrice Pavis quando 

discorre sobre os conceitos de representação como um “jogo de palavras”. 

                                                
1  "Le drame n’evolue pas entre des sentiments, mais entre des états d’esprit, eux-mêmes ossifiés 
et réduits à des gestes, – des schémas. Em somme les Balinais réalisent, avec la plus extrême 
rigueur, l’idée du théâtre pur, où tout, conception comme réalisation, ne vaut, n’a d’existence que 
par son degré d’objectivation sur la scène.  
(...) 
Ces roulements mécaniques d’yeux, ces moues des lèvres, ce dosage des criptations 
musculaires, aux effets méthodiquement calcules et qui enlévent tout recours à l’improvisation 
spontanée, ces têtes mues d’um mouvement horizontal et qui semblet rouler d’une épaule à 
l’autre comme si eles s’encastraient dans des glissières, tout cela, qui répond à des nécessités 
psychologiques immédiates, répond en outre à une sorte d’architecture spirituelle, faite de gestes 
et de mimiques, mais aussi du pouvoir  évocateur d’um rythme, de la qualité musicale d’um 
mouvement physique, de l’accord parallèle et admirablement fondu d’un ton."  
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Para definir esse termo-chave e ressaltar algumas de suas 
inúmeras dimensões, é de utilidade verificar que imagens servem 
diferentes línguas para designar a apresentação cênica da obra: 

a. O francês insiste na ideia de uma representação de uma coisa 
que já existe, portanto (principalmente sob forma textual e como 
objeto dos ensaios), antes de se encarnar em cena. 
Representar, porém, é também tornar presente no instante da 
apresentação cênica o que existia outrora num texto ou numa 
tradição teatral. Esses dois critérios – repetição de um dado 
prévio e criação temporal do acontecimento cênico – estão, com 
efeito, na base de toda encenação. 

b. O alemão Vorstellung, Darstellung ou Aufführung uma a 
imagem espacial de “pôr na frente” e “por aí”. Acham-se aqui 
sublinhadas a frontalidade e a exibição do produto teatral, que 
é entregue ao olhar, assim como é colocado em exergo, visando 
o espetacular.  

c. A palavra inglesa performance indica a ideia de uma ação 
realizada (to perform) no próprio ato de sua apresentação. A 
“performance” teatral envolve ao mesmo tempo o palco (e tudo 
que, antes, prepara o espetáculo) e, depois, a plateia (com toda 
a receptividade de que ela é capaz). A teoria linguística dos 
performativos sustenta ainda a conceitualização do ato 
realizado pelo locutor, no caso do teatro, por toda a equipe que 
se “realiza” cenicamente (artística e socialmente)). Além disso, 
poder-se ia jogar com a oposição da gramática geradora entre 
performance e competência para ilustrar uma das finalidades da 
representação: fazer a passagem do sistemático e da 
habilidade teórica (competência) à atualização prática particular 
(performance) (SCHECHNER, 1977). (PAVIS, 2001, pp. 338-
339). 

 

Levando em conta que sua produção tem sido reconhecida como teatro 

do absurdo, juntamente com Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Arthur Adamov 

e tantos outros, conforme o estudioso do teatro Martin Esslin, a análise de sua 

obra é uma possibilidade de colocar o conceito de absurdo em questão. 

O conceito de “ritual” ganhou grande amplitude de 
significação nos estudos culturais, podendo ser utilizado 
para descrever os fenômenos mais variados, seja das 
culturas tradicionais, seja das culturas modernas. Tal 
expansão semântica encontra um paralelo nas utilizações 
que o senso comum faz hoje dessa palavra. Na linguagem 
coloquial, podemos chamar de “ritual” os mais variados tipos 
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de festas e cerimônias, ou ainda qualquer ação cotidiana e 
rotineira que possua um certo grau de formalização. Assim, 
podem ser encarados como “ritual” tanto uma parada militar 
como uma festa de casamento, ou mesmo o modo como 
uma pessoa se apronta para sair de casa. A palavra “rito” 
não se encontra mais necessariamente vinculada a uma 
conotação “mítica” ou “metafísica”, podendo também 
nomear atitudes automáticas, nas quais está ausente a 
concentração que normalmente caracteriza as atitudes 
diante do sagrado. 

[...] 

Em Artaud, observamos um movimento de afirmação do 
sentido sagrado do ritual, que deverá, por sua vez, 
contaminar o fazer teatral. Ele se referirá diversas vezes à 
necessidade de reaproximação entre o teatro e os rituais 
primitivos, enfatizando o caráter mágico e religioso que 
deveria ser recriado pelas artes cênicas. (QUILICI, 2004, p. 
36.) 

 

Tanto na tentativa de levantamento bibliográfico quanto na atitude de 

aprofundar o tema, na fundamentação teórica da pesquisa, pelas afinidades e 

coincidências, para fazer uma análise da obra de Arrabal, elegi O teatro e seu 

duplo, de Artaud. No que diz respeito à panorâmica perspectiva do espaço 

cênico ocidental colocado em questão, embora não estejam sozinhos, ambos 

podem ser considerados como verdadeiros defensores de uma busca por um 

novo lugar onde se realizar a ação dramática. Paralelamente, mesmo que não 

me ocupe especificamente desse tema e, apesar das referidas experiências de 

montagens da obra de Arrabal no Brasil, ratifico minha pesquisa a partir de 

elementos que dizem respeito à sua dramaturgia.  

Enfim, organizei o trabalho em quatro capítulos. O primeiro deles aborda 

as relações entre a vida de Arrabal e suas obras. No segundo capítulo, busquei 

uma reflexão sobre a passagem e influências das vanguardas na obra de 

Arrabal, como o dadaísmo, o surrealismo, o postismo e o pânico. No terceiro 
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capítulo, a partir da análise de algumas de suas obras, tanto do ponto de vista 

estético quanto de seus desdobramentos, pretendi explorar a possibilidade de 

compreender os processos e as fases de sua dramaturgia passando por 

transformações e, ao mesmo tempo, mantendo alguns elementos essenciais 

para lhe garantirem o “lugar” de sua autoria. No quarto capítulo, tentei 

compreender os elementos que correspondem às aproximações e 

distanciamentos entre o teatro de Arrabal e o que preconizava Artaud, ou seja, 

até que ponto a obra arrabaliana consegue colocar em prática o “teatro da 

crueldade” artaudiana. Ainda, neste último capítulo, a idéia foi fazer uma analogia 

entre o suposto absurdo da obra de Arrabal e o niilismo da filosofia, a partir de 

um estudo sobre a conjuntura em que se dão estas posturas numa Europa vítima 

da ditadura de Franco na Espanha, do fascismo de Mussolini na Itália e, como 

carro-chefe da Segunda Guerra Mundial, do nazismo de Hitler na Alemanha. 

Tratar do tema do absurdo e sua relação com o niilismo significa colocar 

em questão os papéis que o pânico2 e a realidade ocupam em nossa história 

que sempre desembocam em lugar nenhum, o caminho para uma cidade que 

não existe. Tar3 é o lugar do ideal. Em diversas passagens da peça Fando e Lis 

fica bem explícito o significado que Tar representa na obra de Arrabal. 

FANDO. – Quando chegarmos a Tar, eu comprarei um barco e 
levarei você para ver um rio. 

(...) 

LIS. – Então, vamos nos apressar para chegarmos a Tar. 

                                                
2 Pânico aqui entendido no sentido grego de Pan, como deus da totalidade, como detalharei mais 

adiante. 

3 Tar é o nome de um lugar para onde caminham os personagens da peça Fando e Lis que, 
mesmo sabendo que nunca chegarão, insistem em continuar tentando. 
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FANDO. – (Triste) Mas não chegaremos nunca. (FANDO empurra 
o carrinho.) 

LIS. – Eu sei, mas nós tentaremos. 

(...) 

FANDO. – Você ficará boa e então nos poremos a caminho de Tar 
e ficaremos muito bem e eu vou lhe dar de presente todos os 
animais que você na terra para que possa brincar com eles: as 
baratas, os escaravelhos, as borboletas, as formiguinhas, os 
sapos... E cantaremos juntos e eu tocarei o tambor para você todos 
os dias. 

LIS. – Sim, Fando, seremos felizes. 

FANDO. – E continuaremos caminhando até Tar. 

LIS. – Sim, até Tar. 

FANDO. – Os dois juntos. 

LIS. – Sim, sim, os dois juntos.4 (ARRABAL, 2009, pp. 181, 185 e 
205. Tradução de Wilson Coêlho.)  

 

Tar não existe, mas é o lugar que inventamos para tentarmos dar sentido 

à nossa caminhada pela existência, para justificarmos nossa impotência frente 

ao acaso.  

                                                
4 FANDO. – Me compraré una barca cuando hayamos llegado a Tar y te llevaré a ver un río. 

(…)  

LIS. – Entonces, vamos a darnos prisa para llegar a Tar. 

FANDO. – (Triste.) Pero no llegaremos nunca. (FANDO empuja el carrito.) 

LIS. – Ya lo sé, pero lo intentaremos. 

(…) 

FANDO. – Te pondrás buena enseguida y entonces nos podremos en camino de Tar y lo 
pasaremos muy bien y te regalaré todos los animales que ves en el suelo, para que puedas jugar 
con ellos: las cucarachas, los escarabajos, las mariposas, las hormiguitas, los sapos… Y 
cantaremos juntos y te tocaré el tambor todos los días. 
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1. FERNANDO ARRABAL: O ENTORNO, AS CIRCUNSTÂNCIAS 

A inteligência é a arte de servir-se 

 da memória. E a imaginação é a arte 

 de combinar as recordações. 

Fernando Arrabal 

 

Entendendo a necessidade de criar elementos para uma melhor 

compreensão do objeto de minha pesquisa, antes de entrar na sua análise, 

decidi-me por iniciar provocando um olhar para o dramaturgo, poeta, escritor, 

cineasta, pintor, desenhista, roteirista, jogador e teórico do xadrez espanhol 

Fernando Arrabal, no aspecto autobiográfico e circunstancial de seu processo 

de criação. Neste sentido, a intenção foi a de analisar o caminho de sua 

subjetividade, em princípio, tendo como pano de fundo a guerra civil espanhola 

e suas consequências, fortemente presente em sua obra literária; de certa forma, 

sua vocação de dramaturgo e escritor se alimenta dos transtornos sociológicos, 

do sistema totalitário, do desaparecimento de seu pai e das relações difíceis no 

seio de sua própria família. Depois, a partir de seu exílio em Paris, estabelecerei 

uma espécie de garimpagem na dramaturgia arrabaliana, na medida em que 

quase se torna impossível distinguir o homem de sua obra, a realidade da ficção 

e o autor de suas personagens.  

Pode-se dizer que Melilla (Marrocos) é uma extensão do continente 

europeu sobre o extremo norte da África. Este local fronteiriço entre distintas 

culturas foi onde nasceu Fernando Arrabal, em 11 de agosto de 1932, filho de 

Fernando Arrabal Ruiz e Carmen Téran González. Pouco depois, a Espanha foi 

tomada pelo golpe militar comandado pelo General Franco. Seu pai, Fernando 
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Arrabal Ruiz, tenente em Melilla, é preso em 1936, por ter se recusado a 

participar do golpe militar de seu país. É condenado à morte e, depois, acaba 

tendo a pena trocada por trinta anos de prisão e é transferido para a Cidade 

Rodrigo, próximo à fronteira portuguesa, mais tarde, para Burgos e, em seguida, 

levado ao hospital psiquiátrico desta mesma cidade. Em 1940, a família de 

Arrabal se instala em Madri e, no ano de 1942, o pai de Arrabal desaparece em 

circunstâncias misteriosas e não se ouve mais falar dele. 

 Assim como aparece no filme Viva la muerte, de Arrabal, Viveca Tallgren 

retoma o tema em seu artigo Carta de amor sobre a peça homônima. 

A mãe de Arrabal instalou seus três filhos em casa de sua família 
em Cidade Rodrigo, enquanto ela começou a trabalhar em Burgos, 
como secretária para a administração franquista.  

(...) 
Um tempo depois, a mãe vestiu seus filhos de luto, explicando-

lhes que seu pai havia morrido. 
Com a idade de 15 anos, Arrabal encontrou nos esconderijos de 

sua mãe uma caixa com fotos e documentos sobre o encarceramento 
do pai. Em todas as fotos da família a cabeça do pai estava cortada.5 
(TALLGREN, 2006, p.13, tradução de Wilson Coêlho)  

 

Principalmente pela ausência do pai, a mãe do jovem Fernando passa a 

ser todo o seu universo; ela é por ele venerada ao extremo, até à rivalidade. Mas 

naquele momento o jovem estudante madrilenho não chega a ser um revoltado, 

inclusive, as palavras Pátria, Exército, Religião lhe são sagradas. Para alguns 

biógrafos, de acordo com Francisco Torres Monreal, Fernando Arrabal seria 

                                                
5 “La madre de Arrabal instaló a sus tres hijos en casa de su familia en Ciudad Rodrigo, mientras 
ella empezó a trabajar en Burgos como secretaria para la administración franquista. 
(…) 
Un tiempo después la madre vestió a sus hijos de luto explicándoles que su papá había muerto. 
A la edad de 15 años Arrabal encontró en los escondrijos de su madre una caja con fotos y 
documentos sobre el encarcelamiento del padre. En todas las fotos de la familia la cabeza del 
padre estaba cortada.” 
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oficial da aeronáutica, mas, aos 16 anos, no momento em que – segundo as 

tradições – deveria prestar juramento à bandeira, ele se rebela pela primeira vez. 

Num primeiro momento, a recusa do ato não se dá como uma espécie de 

antimilitarismo, mas por ele ter medo de subir num avião. Logo, tudo haveria de 

se precipitar pela crise de adolescência, nesse espanhol superdotado e expert 

na matemática. Começa aí uma revolta total contra sua mãe, contra o mundo, 

contra a sociedade, contra sua própria disformidade, sua pequena estatura e, 

enfim, contra o sentimento da falta. 

Arrabal começa a escrever aos 10 anos de idade. Desde a infância e 

adolescência, em seus primeiros escritos, como as Teresianas da Cidade 

Rodrigo e os Escolapios em Madri, pode-se notar que – no seu ambiente familiar, 

devido à falta do pai – predominam sempre as mulheres. Sua educação, 

assumidamente católico-militante, identificada com a Espanha franquista, a 

Espanha dos vencedores da Guerra Civil (1936-1939) impregna 

determinantemente toda sua obra, tanto a literária quanto a teatral e 

cinematográfica, passando pelos desenhos, pinturas, palestras, entrevistas e 

escritos em geral. Tendo em vista o aspecto circunstancial de sua obra, todas as 

questões sociológicas de seu entorno, bem como o sistema totalitário do governo 

Franco, somado ao desaparecimento de seu pai e às péssimas relações em sua 

própria família, têm sido de alguma maneira as molas propulsoras de sua 

atividade criadora e que se fizeram convenientes ao caminho tomado na 

condição de escritor, dramaturgo, pintor e cineasta. Aproximando essa realidade 

e a sua obra, podemos notar que não existe nem esquete nem tragédia que 

possa ser considerada como um fenômeno solitário.  
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Cena de Viva la muerte, filme de Fernando Arrabal, França, 1970. 
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Reconhecendo isso, em uma citação de 1969 que serve de epígrafe na 

introdução de seu Teatro Completo, Arrabal afirmou que quando se encontra 

“diante do senhor Bertolt Brecht que pode escrever a vida de Galileu” 

(ARRABAL, 2009, p. 1), percebe que, quando escreve, só sabe falar de si 

mesmo. Porém, é preciso compreender que, quando afirma que a crença no ego 

teatral traz a infelicidade de todos, bem como, quando nega a existência de um 

fenômeno solitário, Arrabal reitera a idéia de que 

O observador e a coisa observada, o espectador e a peça 
representada, o objeto e o tema formam uma só entidade (...) Um 
espetáculo original (ou um pensamento singular) não é mais que 
todos os eus da Humanidade.6 (ARRABAL, 1998, p. 7, tradução de 
Wilson Coêlho).  

 

Apesar de todo um ambiente propício ao sentimento do erro e da culpa, a 

obra de Fernando Arrabal é repleta de sonho e inocência, como um mundo puro 

e ao mesmo tempo cruel da infância, onde o bem e o mal se misturam e se 

confundem, assim como na vida, assim como em sua própria vida. E é a partir 

desta realidade contraditória que nasce e toma sentido todo o poder subversivo, 

o delírio poético, todo o erotismo e a escatología do teatro arrabaliano. Neste 

teatro, o homem, ao mesmo tempo criança e sádico, assim como a mulher, que 

também é criança e puta, bem como seus heróis privilegiados, vivem e se 

comportam entre o deslumbramento e o temor, à margem de toda e qualquer 

moral, não no sentido imoral, mas amoral. É como se estes estivessem fora de 

seus próprios sentimentos e tudo o que vivem – mesmo no que diz respeito ao 

                                                
6  "L’observateur et la chose observée, le spectateur et la pièce représentée, l’object et le théme 
forment une seule entité. 
(...) 
Un spectacle original (ou une pensée singulière) n’est que le produit de tous les moi de 
l’humanité." 
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amor ou à morte – não passasse apenas de um mero laboratório ou jogos de 

teatro, ritos macabros, grotescos e eróticos. Daí, em seus textos, num sentido 

do barroco, entre a mistura mística e sacrílega e suntuosa da festa, os 

personagens passarem de uma maneira quase imperceptível de um ato da mais 

alta ternura a outro de mais terrível e extrema crueldade. 

A palavra “barroco” foi empregada pelos críticos de um período 
ulterior que lutavam contra as tendencias seiscentistas e queriam 
expô-las ao ridículo. “Barroco”, realmente, significa absurdo ou 
grotesco, e era empregado por homens que insistiam em que as 
formas das construções clássicas jamais deveriam ser usadas ou 
combinadas senão das maneiras adotadas por gregos e romanos. 
Desprezar as severas normas da arquitetura antiga, parecia, a 
esses críticos, uma deplorável falta de gosto – e daí terem podado 
o estilo barroco. (GOMBRICH, 1999, p. 387.) 

 

Arrabal é um admirador de Goya, Valle-Inclán e Buñuel e, algumas de 

suas peças caminham em direção ao barroco: uma magia, uma festa suntuosa, 

uma abundância de gestos, de gritos e de cores, destinados a violentar, a 

“chocar” o espectador. Mas o aspecto barroco na obra de Arrabal, como um 

“realismo da confusão”, é uma nova maneira que ele encontra para liberar seus 

transtornos na medida em que os transfigura, impondo-lhes um tipo de ordem e, 

de alguma forma, reencontrando o sentido primeiro do seu teatro de magia, onde 

são tênues as fronteiras que separam sua obra de sua vida. E, compreendendo 

e aceitando a condição de que as estruturas do diálogo, da ação teatral e do 

universo têm a mesma forma, para Arrabal, o teatro não se resume ao palco, 

mas ele é tudo isso que advém, onde a ação – por ser a imagem refletida do 

mundo – não deve ser uma mera demonstração de alegorias e maneirismos 

cênicos. 
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Para Arrabal, o teatro é, sobretudo, uma cerimônia, uma festa em que  os 

personagens transitam entre o sacrílego e o sagrado, passando pelo erotismo e 

o misticismo pagão, explorando, ao mesmo tempo, a exposição da morte e a 

exaltação da vida. Como militante e criador do movimento pânico, sua obra se 

pauta no sonho onde o humor e a poesia, a fascinação e o terror se misturam, 

como nos fantasmas dos moinhos de vento de Dom Quixote, os pesadelos de 

Alice no país das maravilhas ou os delírios de K., o personagem de Kafka 

perambulando nos labirintos da realidade.  

Para melhor compreender o sentido de cerimônia do teatro de Arrabal, 

faz-se importante observar que 

(…) não é preciso que a cerimônia teatral mimetize sempre de 
um referente externo. A cerimônia pode vir expressa por qualquer 
sequência de ação, sempre que suas proposições se ordenem 
segundo um ritual adequado. Tampouco tem por quê ser a cerimônia 
religiosa o modelo único transportável para a cena. Outras muitas 
cerimônias conformam nossa existência: a coroação de um rei ou de 
um poeta; um julgamento; o nascimento de um novo ser; o rito nupcial; 
a morte; o ato sexual; uma prova atlética ou uma competição 
desportiva em sua apresentação e desenvolvimento; a corrida; uma 
luta de boxe; um leilão; os jogos mais variados (a galinha cega, por 
exemplo)…, para citar só algumas das cerimônias mais frequentes no 
teatro de Arrabal. Todas estas cerimônias encerram uma carga 
evidente de amor, de crueldade ou de ambos ao mesmo tempo. Antes 
de conformar seu teatro, conformam a seu próprio autor. São seu 
material imediato.7 (TORRES MONREAL, 2009, p. 51, tradução de 
Wilson Coêlho.)  

                                                
7 “ (…) no es preciso que la ceremonia teatral mimetice siempre de un referente externo. La 

ceremonia puede venir expressada por cualquier secuencia accional, siempre que sus 
proposiciones se ordenen según un ritual adecuado. Tampoco tiene por qué ser la ceremonia 
religiosa el modelo único transportable a la escena. Otras muchas ceremonias conforman 
nuestra existencia: la coronación de un rey o de un poeta; un juicio; el nacimiento de un nuevo 
ser; el rito nupcial; la muerte; el acto sexual; una prueba atlética o una competición deportiva en 
su presentación y desarrollo; la corrida; un combate de boxeo; una subasta; los juegos más 
variados (la gallina ciega, por ejemplo)…, por citar solo algunas de las ceremonias más 
frecuentes en el teatro de Arrabal. Todas estas ceremonias encierran una carga evidente de 
amor, de crueldad o de ambos a un tiempo. Antes de conformar su teatro, conforman a su propio 
autor. Son su material inmediato.” 



32 
 

 

Conforme consta na “orelha” da Carta aos Reis Magos, bem como em 

quase todas as outras publicações mais recentes de Arrabal, sua obra é formada 

de 14 romances, oitocentos livros de poesia, 3 epístolas, mais de uma centena 

de peças de teatro, 7 filmes longas metragens e 3 curtas, outra centena de livros 

de arte e técnica de xadrez, 6 livros destinados ao fracasso, uma centena de 

telas pintadas, muitos milhares de fotografias, um milhar de artigos para a 

imprensa internacional, muitas centenas de conferências nas universidades mais 

prestigiadas do mundo. 

Sua criatividade múltipla está também manifestada nas artes plásticas 

que ele explorou numa abundância de esculturas, pinturas, colagens, desenhos 

que fazem o objeto de numerosas exposições e retrospectivas em galerias e 

museus de diversos países. Ele tem recebido um grande número de honrarias e 

prêmios internacionais. Sua obra está traduzida na maioria das línguas e seu 

teatro entre os mais encenados do mundo. Conforme Yan Michalski, a 

montagem de sua obra O cemitério de automóveis, dirigida pelo argentino Victor 

García, com produção de Ruth Escobar e tendo como protagonista, no papel de 

Emanu, o ator capixaba Stênio Garcia, tem um papel importante no teatro de 

vanguarda no Brasil.  

Poesia escrita com palavras numa folha de papel vira poesía 
desenhada com movimentos, luz e som num espaço 
tridimensional: este é o Cemitério de Automóveis, admirável 
realização de teatro de vanguarda, com movimentos que se 
inscrevem entre as mais inspiradas explosões de libre 
criatividade cênica já acontecidas no Brasil. (MICHALSKI, 
2004, p. 159.) 
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Enfim, Arrabal, o Transcendente Sátrapa do Colégio de ‘Patafísica de 

Paris que conviveu com Dali, Picasso, Sartre, Duchamp, Ionesco, Cioran, 

Beckett, Dario Fo, Umberto Eco, Breton, Boris Vian, Man Ray, Andy Warhol, 

Tristan Tzara, Genet e tantos outros, é considerado como o único sobrevivente 

dos “três avatares da modernidade” que, segundo ele mesmo, são o 

Surrealismo, a Patafísica e o Pânico.  

Tendo em vista que mais adiante serão mais explorados movimentos do 

surrealismo e do pânico, farei aquí um breve esclarecimeto sobre a Patafísica. 

A Patafísica, cuja etimologia deve se escrever ἔπι (μετὰ 
σίγγαρα φυσικά) e a ortografia real 'patafísica, precedida por 
uma apóstrofe, para evitar um trocadilho fácil, é a ciência de 
que adicionado à metafísica, seja em si mesma, seja fora de 
si mesma, estendendo-se também muito além disso que 
está além da física. 

(…) 

Definição: A Patafísica é a ciência das soluções imaginárias, 
que simbolicamente dá propriedades de lineamentos dos 
objetos descritos por sua virtualidade.8 (JARRY, 2011, p. 
141, tradução de Wilson Coêlho.) 

 

No aspecto biográfico, ao buscar uma proximidade da obra com seu 

espaço de vivência, parece fácil concordar com os famigerados bordões, 

                                                
8 La pataphysique, dont l’étymologie doit s’écrire ἔπι (μετὰ τὰ φυσικά) et l’orthographe réelle 
’pataphysique, précédé d’un apostrophe, afin d’éviter un facile calembour, est la science de ce 
qui se surajoute à la métaphysique, soit en elle-même, soit hors d’elle-même, s’étendant aussi 
loin au delà de celle-ci que celle-ci au delà de la physique. 

(…) 

DÉFINITION: — La pataphysique est la science des solutions imaginaires, qui accorde 
symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité. 
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geralmente atribuídos ao escritor russo Léon Tolstoi: "Fale de sua aldeia e estará 

falando do mundo" ou “Se queres ser universal começa a pintar tua aldeia”. É 

claro que, por um lado, há uma conveniência em acreditar que escrever sobre 

algo que nos está próximo nos deixaria mais capacitados na tentativa de uma 

espécie de fidedignidade a um tema a ser explorado, ou seja, como se o próprio 

ato de viver uma determinada experiência nos autorizasse a discorrer sobre a 

mesma como garantia de um conhecimento quase absoluto de causa. Mas – por 

outro lado – também se sustenta a ideia de que escrever sobre algo distante de 

nós nos possibilita uma visão mais panorâmica e, sobretudo, numa perspectiva 

crítica, levando em conta certa condição privilegiada de entender o outro a partir 

de um lugar de suposta isenção ou pretensa imparcialidade.  

Em poucas obras esse antigo bordão revela-se tão verdadeiro quanto na 

escrita de Fernando Arrabal, principalmente em sua dramaturgia. Mesmo para 

um observador não muito atento, conforme Francisco Torres Monreal citando 

outros críticos que ele não nomeia, não há como colocar em dúvida o papel que 

a biografia exerce na obra de Arrabal. Além da questão biográfica como seu 

ponto central, sustentada pelo temperamento inconformista e irônico do autor, 

conforme testemunhado por alguns de seus amigos em tempos de Madri, a obra 

arrabaliana se desenvolve a partir de algumas mudanças em sua forma de 

abordar o mundo. A formação de “estilo” e o estímulo criativo de Arrabal, de certa 

forma, se dão devido ao seu exílio, tendo em vista que tal condição se desdobra 

em dois aspectos: primeiro, é pelo fato de sua história na Espanha ser um 

elemento orgânico em sua vida e sua criação e, depois, pela própria condição 

de exilado lhe impor um distanciamento físico e geográfico desta realidade que, 

consequentemente, deságua em sua adesão à nova dramaturgia europeia, 
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principalmente, através de sua relação com Samuel Beckett. Convém lembrar 

também que independentemente dos encontros presenciais, numa de nossas 

conversas, Arrabal me informou que existem centenas de cartas trocadas entre 

ele e Samuel Beckett durante suas duradouras amizades. Além disso, mesmo 

vivendo este novo momento, também não se pode esquecer o quanto 

impregnaram sua obra os sonhos com histórias atrozes nas que ele e seus 

duplos surgem, geralmente como vítimas, durante sua estada no sanatório de 

Bouffemont, de 1955 a 1956. No período em que passou neste sanatório de 

turberculosos, escreveu quatro peças, a saber: Fando e Lis, Cerimônia para um 

negro assassinado, O Labirinto e Os dois carrascos. 

Isto equivale a dizer que este distanciamento definitivo do entorno 

hispânico, a partir de 1955, faz-lhe despertar para uma consciência da fraude em 

que foi educado. As recordações agigantam suas vivências e, por isso, ele 

sempre afirma que a memória não é outra coisa senão a tradição sem traição. 

Obviamente que uma memória como a possibilidade da representação da 

tradição “sem traição” traz consigo todos os seus “efeitos colaterais”, 

contradizendo aquilo que pretende a história oficial, que, geralmente, é contada 

de forma hegemônica pelos vencedores. E é nesse ponto que as recordações 

podem colocar em xeque o que separa a realidade do sonho e, 

consequentemente, corre-se o risco de que as mesmas se transformem, mesmo 

que temporariamente, em horríveis pesadelos.  

Apesar da forte tendência autobiográfica no que diz respeito aos temas 

supostamente inspirados em questões particulares e circunstanciais de sua 

vivência, o aspecto formal-estilístico da obra de Arrabal está em conformidade 

com seu paideuma, ou seja, o universo intelectual pelo qual ele se forma 
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influenciado pelo cinema mudo, a novelística de Kafka, Lewis Carrol e 

Dostoiévski, além da contemplação das pinturas de Goya, Bosch e Brueghel e, 

por outro lado, infectado pelo germe vanguardista do postismo9 espanhol.  

Num programa de La Compagnie du Clédar (Théâtre d’été Vallée de 

Joux), Paris, 1999, na montagem de Le cimetière des voitures (O cemitério de 

automóveis), dirigida por Gérard Demierre, há uma citação de Arrabal afirmando: 

“Minhas peças me fazem: não sou eu quem as criou, como na ameixa o caroço 

gera a fruta.” Parafraseando a “dúvida metódica” do adágio popular onde se 

pergunta “quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?”, somos instigados a 

também questionar quem nasceu primeiro, se o autor ou a obra. Primeiramente, 

isso me remete a um encontro internacional de dramaturgos, realizado no Teatro 

Glória, do Rio de Janeiro, em 1998, promovido pela SBAT (Sociedade Brasileira 

de Autores Teatrais) do qual participei quando, em determinado momento, 

Santiago García, do Grupo La Candelaria (Colômbia), ao surgimento de tal 

pergunta, tomou da palavra e disse que, na primazia de nascimento entre o ovo 

e a galinha, preferia que fosse o ovo, considerando que a galinha já estava 

pronta e acabada, ao passo que o ovo poderia ser sempre – para além de sua 

condição de ovo – uma possibilidade de ser uma outra coisa, quer dizer, um 

frango ou uma franga ou apenas frito para saciar a fome de alguém. Obviamente, 

essa conjectura ou aventura comparativa resulta num fracasso ou num tipo de 

                                                
9 O Manifesto postista de janeiro de 1945 precisa: “O postismo é, não essencialmente, senão 
especialmente um pós-surrealismo, e em boa parte um pós-expressionismo. Mas também é um 
pós-dadaísmo, etc”. Os postistas expressam claramente suas dependências por mais que se 
esforcem por nos fazer ver que “com o surrealismo não têm em comum mais que a fonte de 
inspiração subconsciente totalmente livre”. O Manifesto postista de Chicharro H. se encontra na 
reprodução-separata da revista Postismo, feita pela revista Poesia, nº 2, agosto-setembro, 1978. 
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impasse, considerando que não há como separar o autor da obra, levando em 

conta que não existe autor sem obra e nem obra sem autor.  

A partir dessa aporia e, levando em conta que se trata de uma obra de 

arte, parece oportuno recorrer a Martin Heidegger em sua L’origine de l’oeuvre 

d’art (A origem da obra de arte), onde ele afirma a não existência de uma obra 

sem um artista e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de alguém ser considerado 

um artista se não possui uma obra. No entanto, considerando que se trata de 

uma obra que se dá como obra de arte, tanto a obra quanto o artista dependem 

de uma terceira coisa: a arte. Ai reside a arte como o ponto que distingue o autor 

da obra, ao mesmo tempo em que não se pode separar um do outro.  

Ainda tomando emprestada a reflexão de Heidegger, posso exemplificar 

isso com a idéia de que Fernando Arrabal existe como autor porque escreveu 

Fando e Lis e, do mesmo modo, Fando e Lis só é uma obra porque foi escrita 

por Fernando Arrabal. Obviamente, poderiam existir outras peças explorando a 

mesma tônica que Fando e Lis – e que não fossem de Arrabal. Também Arrabal 

poderia ter escrito (assim como fez) diversas outras peças, mas não seria 

reconhecido por ter escrito Fando e Lis. Eis ai o exemplo que confirma a idéia de 

que o autor faz a obra e a obra faz o autor. Mas há algo que – mesmo não sendo 

mais que o autor e mais que a obra – deles se distingue, não no sentido de uma 

separação, mas no que diz respeito ao que lhes é essencial, aquilo que sendo 

ausente inviabilizaria a existência dos mesmos, a arte em função da qual se 

fazem reconhecidos como autor e obra, ou seja, sem a arte não sobrevivem o 

artista e a obra. Podem até ser considerados autor e obra, mas para se atingir o 

status de artista e a categoria de obra de arte, o elemento fundamental se chama 

arte.  
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Retomando a afirmação de Tolstoi, convém observar que Fernando 

Arrabal, a partir de sua aldeia, revela o mundo, porque descobre que o mundo 

de sua aldeia coincide com o todo do mundo dividido em aldeias. A aldeia está 

contida no mundo assim como o mundo contém a aldeia. Em vários e 

complementares sentidos, mesmo na diferença entre autor e obra, assim como 

se dá entre a aldeia e o mundo, estes se tornam inseparáveis na medida em que 

a criação transcende o vivido que é o seu objeto da criação. 

Meu teatro é o reflexo das peripécias do minúsculo grupo que me 
rodeia e da história da Humanidade. Só posso beber em caveiras. 
Mas cada vez que começo uma obra retorno à terra virgem e ao 
momento prodigioso da primeira vez.10 (ARRABAL, 2009, p. XIII, 
tradução de Wilson Coêlho)  

 

                                                
10 “Mi teatro es el reflejo de las peripecias del minúsculo grupo que me rodea y de la historia de 
la Humanidad. Solo puedo beber en calaveras. Pero cada vez que comienzo una obra retorno a 
la tierra virgen y al momento prodigioso de la primera vez.” 
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Como dizia Goya (gravura nº 43, 1799): “El sueño de la razón produce 

monstruos”.11 

 

                                                
11 “O sonho da razão produz monstros”. 
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Entendendo as recordações como a possibilidade de exercício da 

memória, as que se manifestam através dos sonhos não surgem a Arrabal 

apenas de uma maneira anedótica e, tampouco, se reduzem a conteúdos 

argumentais, pois lhe são imprescindíveis à produção de um quase infinito de 

imagens e movimentos plásticos, com conformações rituais que remontam a 

suas vivências da infância. Daí, surgem seus inumeráveis jogos cênicos, bem 

como seus recursos irônicos e cerimoniais desafiando a lógica de um mundo 

falido que permanece nos diálogos entre os personagens de suas obras.  

Em Fando e Lis, o personagem Fando empurra a amada Lis, que é 

paralítica, numa carrinho de bebê a caminho de Tar. Fando ama Lis, 

profundamente, mas ao mesmo tempo ela o irrita por ser-lhe uma pesada carga. 

Fando e Lis encontram Toso, Mitaro e Namur. Estes três senhores vestidos de 

preto, com chapéus pretos e sob um grande guarda-chuva preto também 

caminham buscando a direção de Tar. Assim como para Fando e Lis, também 

parece quase impossível que estes senhores encontrem seu destino, 

considerando que – em vez de chegarem a Tar – ficam sempre rodando em torno 

do ponto de partida. Numa determinada cena, Fando, ao abandonar Lis no 

carrinho por uns instantes, dialoga com Mitaro e Namur sobre a possibilidade de 

chegar a Tar, cidade que não existe, embora todos se sintam na necessidade de 

encontrá-la. 

NAMUR – Já levamos muitos anos tentando isso. 

FANDO – Ouvi dizer que é impossível chegar. 

NAMUR – Não, não é que seja impossível. O que acontece é que até 
hoje ninguém chegou e ninguém espera chegar. 

MITARO – O que já não é tão complicado é tentá-lo. 

FANDO – Então, ela e eu não chegaremos nunca? 
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MITARO – Você está em melhores condições que nós. Você tem um 
carrinho. Assim pode andar melhor e mais depressa. 

FANDO – Sim, é claro que eu ando mais depressa, mas sempre volto 
ao mesmo lugar.12 (ARRABAL, 2009, pp. 191-192, tradução de Wilson 
Coêlho)  

 

Por mais que possa parecer que o limite da possibilidade seja a 

impossibilidade, temos na obra arrabaliana, em certo sentido, um exemplo de 

que estas fronteiras se diluem onde o possível e o impossível são o mesmo. 

Esses sonhos ou pesadelos que até os anos setenta são bastante 

reproduzidos em sua obra, determinam imagens e movimentos muito mais reais 

que a realidade que os provocou, ou seja, o autor se socorre de elementos mais 

surrealistas para transmitir sua proximidade e rompimento com a violência de 

sua vida. Obviamente, ao estabelecer uma linguagem capaz de decodificar uma 

mensagem de texto ou do espetáculo, algumas coisas dessa informação se 

diluem, exceto no caso das grandes imagens que conseguem nos impressionar, 

levando em conta que para a compreensão do teatro de Arrabal para além de 

uma apreensão racional, faz-se também necessário uma mirada sensitiva, 

orgânica e inconsciente. 

                                                
12  “NAMUR. – Nosotros llevamos ya intentándolo muchos años. 

    FANDO. – Yo he oído que es imposible llegar. 

    NAMUR. – No, no es que sea imposible. Lo que ocurre es que hasta hoy nadie ha llegado y 
nadie espera llegar. 

    MITARO. – Lo que ya no es tan complicado es intentarlo. 

    FANDO. – Entonces, ella y yo no llegaremos nunca? 

    MITARO. – Usted está en mejores circunstancias que nosotros. Usted tiene un carrito. Así 
puedes ir mejor y más deprisa. 

    FANDO. – Sí, es cierto que voy deprisa, pero siempre vuelvo al mismo sitio.” 
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Um dado interessante diz respeito a Lis. Mas quem é Lis? Na vida, Lis – 

conforme declara o próprio Arrabal – é a forma como se pronuncia em francês o 

nome de sua mulher (Luce)13 e, na sua obra, ela aparece também com várias 

outras denominações, ou seja, personagens femininos com o nome de Lys, 

Luce, Li, L., Lira, Lilbe. Lis é uma mulher diferente e talvez a única que 

compreende o seu Eu, que o quer do jeito que ele é, sem fazer como sua mãe 

que a todo tempo queria atraí-lo ao seu mundo. Lis é a mulher que é capaz de 

sofrer em sua própria carne tudo o que lhe impõe o personagem arrabaliano. No 

fundo, Lis significa, para Arrabal mesmo, não só o amor ou a bondade, mas 

também a sua libertação. 

Enfim, Fernando Arrabal torna-se o homem do mundo, o homem de todo 

o mundo, mas, ao mesmo tempo em que é de todo o mundo, não é de lugar 

nenhum14. Há uma sensação da ordem do estranhamento nisso e, assim, ele 

costuma dizer que é de Desterrolândia, ou seja, de certa maneira, um 

“desterritorializado”, um permanente estrangeiro (Camus) e até mesmo o outro 

de si mesmo, quando se faz possível sua aproximação com Rimbaud tanto pela 

poesia quanto pela condição de rebeldia e da aventura onde “eu é um outro”.  

 

                                                
13 Durante uma viagem que fazíamos, de Vitória ao Rio, em 2006, foi a explicação que Arrabal 
me deu para justificar o nome dos personagens da peça Fando e Lis. Arrabal disse que escolheu 
Fando porque Fernando seria muito longo para uma pronúncia francesa de “Fernandô”, então, 
reduziu para Fando. E, no que diz respeito a Lis, conforme seu sotaque franco-afro-espanhol, 
acabou fazendo uma alusão ao lírio e, obviamente, à flor-de-lis. 

14 Levando em conta que é um espanhol nascido na África (Mellila, Marrocos colônia de Espanha) 

e exilado e radicado em Paris, desde 1955. 
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2. O ÚLTIMO TIGRE DE BENGALA: TRANSITANDO ENTRE 

VANGUARDAS 

 

Para os que perguntam se Fernando Arrabal vive ou viveu antes de seu 

tempo, ele sempre responde que, graças à sua onisciência, o deus Pan tem lhe 

colocado os princípios antes dos fins. Numa conversa que tive com Arrabal, por 

ocasião em que participávamos da inauguração da Cátedra Camilo José Cela15, 

em Buenos Aires, Argentina, bem como tem repetido em diversas entrevistas, 

escritos e palestras, ele narrou uma experiência que viveu numa Bienal de 

Veneza. Reivindicava para si mesmo que tudo o que lhe rodeasse estivesse 

impregnado de poesia. E confessa que havia bebido tudo o que podia e um 

pouco mais, como se somente lhe restasse uma semana de vida. Conforme lhe 

disseram, aquela era a região do mais riquíssimo vinho e, sendo assim, prometia 

a si mesmo que numa próxima vez degustaria essa bebida dos deuses. 

Comovido e um pouco surpreso, relata que foi excessivamente bem tratado pela 

maioria das pessoas com as quais teve contato. Chegou até a desconfiar que o 

tratamento devia-se à sua avançada idade e que, supostamente, acreditavam 

que esta seria a última vez que o veriam. Nesta Bienal, creio que em 2009 (ele 

não cita o ano), confessa-se beneficiado por uma apresentação que, apesar de 

acreditar ser imerecida, foi incrivelmente eficaz, considerando que o prefeito de 

Veneza, diante do grande público que o assistia, o apresentou como o mais 

célebre dramaturgo vivo do planeta. O que lhe pareceu incrível foi testemunhar 

                                                
15 Aos 22 de novembro de 2007, a Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) 
realizou a Jornada em Homenagem a Camilo José Cela, quinto escritor espanhol a ganar o 
Prêmio Nobel de Literatura. 
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que, mesmo que ninguém sequer soubesse o nome de um único dramaturgo, ou 

talvez nem imaginassem o que é dramaturgia, todos ficaram igualmente 

encantados, até orgulhosos, inclusive, dedicaram-lhe uma longa salva de 

palmas, como se lhes tivessem apresentado, no mais exótico dos sentidos, "o 

último tigre de Bengala vivo”. 

Muito da aproximação de Arrabal com os movimentos vanguardistas, para 

além de uma contingência, dá-se pelo seu temperamento inconformista e irônico 

como possibilidade de sobrevivência dentre as intempéries que perpassavam 

sua vida. Como ele mesmo tem “confessado” não ter “merecimento” pelo que lhe 

acontece e, ainda, pelas homenagens que tem recebido, parece que seu mundo 

é uma espécie de sucessões de coincidências por viver num momento, parte da 

primeira e segunda metades do século XX, em que ocorreram muitas das 

transformações que se deram tanto no campo da política quanto das artes, 

passando pela filosofia e outras manifestações históricas e, em especial, na 

Europa como um cenário privilegiado, dialeticamente, no bom e no mal sentido. 

Como já esbocei, sua “adesão” a uma nova dramaturgia e outras 

propostas vanguardistas são, por um lado, obra do acaso, considerando que 

quando publicou sua primeira obra, Piquenique no front (intitulada, na época, 

como Os soldados), teve sua dramaturgia associada a Ionesco e Beckett, 

mesmo que ainda desconhecesse estes autores. Por outro, como também já foi 

citado, suas obras são uma espécie de desdobramento ou “evolução” de suas 

experiências anteriores como admirador do cinema mudo, as leituras – em 

especial – de Kafka, Lewis Carrol e Dostoiévski, além de sua grande admiração 

pelas obras do Museu do Prado. Inspirado pela pintura, inclusive, dentre outras, 
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escreveu uma peça intitulada A Torre de Babel (homônima da obra de Brueghel), 

outra O Jardim das Delícias (homônima da obra de Bosch) e, ainda, no filme Viva 

la muerte, inseriu uma cena onde extrai A pedra da loucura (homônima da obra 

de Bosch) de um dos personagens. Reza a lenda que a extração da pedra da 

loucura é uma espécie de operação cirúrgica que se realizava durante a Idade 

Média, e que segundo os testemunhos escritos sobre ela, consistia na extirpação 

de uma pedra que causava a loucura do homem. Acreditava-se que os loucos 

eram aqueles que tinham uma pedra na cabeça. 

Outro elemento fundamental que lhe serviu de estímulo ao “engajamento” 

ou busca de uma liberdade estética, consequência ainda de seu inconformismo 

consigo mesmo e com as artes, resulta de sua condição de exilado (habitante de 

Desterrolândia), como uma tentativa de, a partir de sua decisão de viver em 

Paris, garantir a sobrevivência da memória, ou seja, de seus sonhos e pesadelos 

vividos na Espanha. 

Outra foi a fonte de inspiração de Pirandello. Conta o autor que uma 
mulher vestida de negro lhe visitava e lhe inspirava quando escrevia 
teatro: a fantasia. No meu caso, a mulher que vem me ver vem vestida 
com as cores da ciência, da filosofia, da rebelião, do humor, do 
sofrimento, do amor: é a imaginação, a arte de combinar 
lembranças.16 (ARRABAL, 2009, p. XII, tradução de Wilson Coêlho.) 

 

 

 

                                                
16 “Otra fue la fuente de inspiración de Pirandello. Cuenta el autor que una mujer de luto riguroso 
le visitaba y le inspiraba cuando escribía teatro: la fantasia. A mi me viene a ver outra mujer 
vestida con los colores de la ciencia, dela filosofia, de la rebelión, del humor, del sufrimiento, del 
amor: es la imaginación, el arte de combinar recuerdos.”  
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O Jardim das Delícias Terrenas (1504) é um tríptico do pintor holandês Hieronymus Bosch 
(1450-1516), que descreve a história do Mundo. As abas laterías apresentam o paraíso terrestre 
e o inferno. Ao centro, homens e mulheres fervilham, nus, saboreando frutos enormes em 
convivio com pássaros e animais. Principalmente, deleitam-se em múltiplos prazeres eróticos. 
Varias cenas são surpreendentes nesse painel central. Num ambiente despreocupado e 
luminoso, casais entregam-se à luxúria em diferentes locais. Há sexo numa bolha, embaixo de 
uma concha, na água, etc. A alusão ao prazer carnal ainda se faz em imagens metafóricas. 
Morangos, maçãs, animais ou estruturas minerais exóticas correspondem a canções, proverbios 
e obscenidades do tempo de Bosch. O quadro remete ao terceiro dia da criação, com o globo 
terrestre dentro de uma esfera translúcida, símbolo da fragilidade. Apenas rochas e vegetais 
estão pintados em branco e preto, o que contrasta com as cores do interior e corresponde a um 
universo sem Sol ou Lua. 

 

Revista Bravo 100 – Obras Essenciais da Pintura Mundial, nº 07. São Paulo: Abril, 

2008, pág. 35. 
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2.1. HERANÇA DADAÍSTA 

 

Conforme os mais conhecidos libros de história da arte, o Dadá (Dada) ou 

Dadaísmo, formado por um grupo de escritores, poetas e artistas plásticos, 

dentre os quais dois eram desertores do exército alemão, foi um movimento da 

vanguarda artística moderna que se iniciou no Cabaret Voltaire, em Zurique 

(1916), liderado pelo poeta Tristan Tzara (ou Samy Rosenstock, Moinesti, 

Romênia, 1896 – Paris, 1963), o poeta, escritor e filósofo alemão Hugo 

Ball  (Pirmasens, 1886 – Montagnola, 1927) e  o pintor e poeta alemão Hans Arp 

(Estrasburgo, 1886 – 1966).  

Por outro lado e, apesar de algumas coincidências, há muitas reflexões 

sobre o lugar e o “como” exatos sobre o nascimento do Dadá. 

Determinar onde e como Dadá surgiu é quase tão difícil em nossos 
días quanto definir o local do nascimento de Homero. Esta é, ao 
menos, a opinião de Raoul Hausmann, arquichefe do movimento 
dadaísta em Berlim, no seu Courier Dada de 1960. É bem verdade 
que ele também acredita ter sido ele próprio o descobridor de Dadá, 
já em 1915! Para Claude Rivière, em Arts (19-3-1962), Picabia seria 
o autor de Dadá: “Em 1913 encontramos nele (em Picabia), no 
decorrer de uma viagem à região do Jura, os inícios daquilo que 
mais tarde se haveria de chamar de Movimento Dadá”! Alfred Barr 
Jr., diretor do Museum of Modern Art em Nova York, constata, com 
razão e sem razão ao mesmo tempo, que Dadá “começou em 1916, 
em Nova York e em Zurique”. O escultor Gabo chama a minha 
atenção para obras dadaístas na Rússia, que realmente já foram 
criadas em 1915. Já em 1909 os futuristas italianos publicaram 
manifestos que se assemelhavam ao Dadá tanto quanto um ovo se 
parece com outro: uma tipografía à Dadá e escândalo provocado 
no público à moda Dadá. Até mesmo André Gide foi, 
ocasionalmente, citado como o “primeiro dadaísta”. Mark Twain 
afirmou (o que somente um dadaísta poderia fazer) que o ser 
humano não passa de uma moenda de café das mais comuns…E 
o que dizer de Brisset, Alfred Jarry, Christian Morgenstern, 
Apollinaire e todos os outros que André Breton enumera em sua 
Anthologie d’Humour noir? Onde devemos buscar as fronteiras? E 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanguarda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabaret_Voltaire
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tristan_Tzara
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ball
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ball
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirmasens
http://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montagnola
http://pt.wikipedia.org/wiki/1927
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hans_Arp
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrasburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://pt.wikipedia.org/wiki/1966
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será que o famoso Zé da Silva da Antiguidade, aquele personagem 
chamado Hirostrato, que ateou fogo no templo de Ártemis em 
Éfeso, a fim de sacudir os seus concidadãos e chamar a atenção 
sobre si próprio, já não era um dadaísta, que em nada ficava atrás 
dos dadaístas de Berlim ou Paris, assim como estes nada ficavam 
a dever a ele? 

Em termos recentes ou distantes é perfeitamente possível detectar, 
sem dificuldades, tendências e manifestações dadá, sem que por 
isso seja necessário falar em dadaísmo. Contudo, é indubitável que 
por volta de 1915-16, em toda a parte e nos mais diversos lugares 
do mundo, manifestações semelhantes tenham vindo à luz do dia 
ou da noite, todas elas embutíveis no rótulo “Dadá”. (RICHTER, 
1993, pp. 7-8.) 

 

Independente da precisão de onde e como nasceu, de certo modo, o 

dadaísmo foi considerado o movimento mais demolidor da época e, para muitos, 

uma espécie de “terrorismo cultural”, quebrando radicalmente as formas de arte 

até então conhecidas. Apesar de sua curta existência, os membros do 

movimento dadaísta deixaram importantes obras para a renovação da arte e, ao 

mesmo tempo, posicionaram-se em favor do artista, que não deveria ser 

manipulado pela sociedade.  

 

Diferentemente de outras correntes, que, seja como for, 
nascem de uma vontade de conhecer, interpretar a realidade 
e dela participar, o movimento Dada é uma contestação 
absoluta de todos os valores, a começar pela arte. O 
movimento surge quase simultaneamente em Zurique, a 
partir de um grupo de artistas e poetas (Arp, Tzara, Ball), e 
nos Estados Unidos (depois da exposição de 1913, o Armory 
Show, aberto à arte de vanguarda), com dois pintores 
europeus, Duchamp e Picabia, e um fotógrafo americano, 
Man Ray. O movimento se alastra com rapidez; a ele aderirá 
o pintor alemão Marx Ernst, dele se aproximou Schwitters. 
São os anos da Primeira Guerra Mundial, cuja mera 
conflagração pôs em crise toda a cultura internacional. Pôs 
em crise, ao lado dos demais valores, a própria arte; esta 
deixa de ser um modo de producir valor, repudia qualquer 
lógica, é nonsense, faz-se (se e quando se faz) segundo as 
leis do acaso. Já não é uma operação técnica e lingüística; 
ela pode se valer de qualquer instrumento, retirar seus 
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materiais seja de onde for. De fato não produz valor; ela 
documenta um proceso mental, considerado estético por ser 
gratuito. É nonsense no nonsense, mas positivo porque o 
comportamento do mundo, que pretende ser lógico e que é 
insensato, é um nonsense negativo e letal. Todavia, o 
nonsense, o acaso também podem ter uma coerência e um 
rigor próprios. Desfinalizada e desvalorizada, a arte já não é 
senão um sinal de existencia; significativa, porém, quando 
tudo em redor é norte. (ARGAN, 2004, p. 353.) 

 

Num certo sentido, o dadaísmo surge como uma espécie de alerta para 

que o artista não fosse confundido com um de seus “produtos”, ou seja, uma 

tentativa de que o artista pudesse se manifestar superando o status quo, 

rompendo com o conceito oficial do significado da arte, colocando em questão o 

tradicional, na medida em que se recusava a ocupar o lugar de mero reprodutor 

da arte como embelezamento do sistema, como um simples ornamento da 

burguesia, entendida pelos partidários do movimento como uma “classe 

apodrecida”. Como diz Hans Arp, citado por Assis Brasil, 

Os burgueses consideram o dadaísta como um monstro 
dissoluto, um canalha revolucionário, um bárbaro asiático, 
conspirando contra suas campainhas, suas contas 
bancárias, seu código de honra. O dadaísta engendrou 
armadilhas para tirar o sono dos burgueses. O dadaísta 
transmitiu ao burguês sentimentos de confusão e de um 
estrondo formidável, se bem que distante, que fez as 
campainhas dele zumbirem, seus cofres franzirem a testa e 
seu código de honra se reduzir a pontinhos. (BRASIL, 1979, 
p. 60)  

 

A influência que o dadaísmo em si pode ter exercido na obra de Arrabal é 

praticamente incidental, tendo em vista que o movimento surgiu durante a 

Primeira Guerra Mundial e, entre 1921 e 1922 já estava no fim, ou seja, uma 

década antes do nascimento do dramaturgo espanhol. Mas não se pode negar 
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a existência de grandes aproximações entre a obra de Arrabal e os pressupostos 

do dadaísmo. Num primeiro momento, se é verdadeiro afirmar que uma das 

características fundamentais do dadaísmo é a oposição ao conceito de razão 

instaurado pelo Positivismo, isso pode soar contraditório, pois Arrabal, em 

virtude de ser um aficionado pelas ciências e pelas matemáticas, é um grande 

admirador de Augusto Comte17. Obviamente, o conceito de razão preconizado 

por Comte pode não coincidir com o sentido de que Arrabal empresta à palavra, 

considerando que, para esse último, o que parece determinante é o manuseio 

da lógica que, assim como todas as lógicas, se organiza a partir de acordos de 

compreensão e criação de sentidos de mundo (ou mundos) que não passam de 

abstrações. No Diccionario Pánico, de Fernando Arrabal, no verbete Positivista, 

ele diz: “Eu também levito... mas só com o dedo mindinho”. (ARRABAL, 2007, p. 

318) 

Por outro lado, assim como o dadaísmo se caracterizou por contestar e 

rebelar-se contra as oficialidades e convenções literárias e artísticas e, em 

especial, por zombar do artista burguês e de sua arte, Arrabal também 

demonstra isso em suas obras, assim como em palestras, entrevistas e 

conversas informais. Desta forma, ambos causam um impacto e geram uma 

espécie de confusão e desafio à lógica formal. 

                                                
17 Pude constatar esta admiração quando, em 2006, Arrabal fez questão que eu o levasse à 
Igreja Positivista do Brasil, sito à Rua Benjamin Constante, 74, bairro Glória, Rio de Janeiro, cujo 
presidente, equivalente a um “pastor” se chama Danton Voltaire Pereira de Souza. Na ocasião, 
tive o privilégio de presenciar uma ação bem inusitada, quando – a pedido de Danton Voltaire, 
Arrabal autografou o verbete Fernando Arrabal de uma enciclopédia aberta sobre o púlpito da 
igreja. Isso depois passearmos entre uma galería de esculturas de Danton, Robespierre e tantos 
outros da Revolução Francesa e das ciências. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Burguesía
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Ainda conforme citação de Assis Brasil, para Tristan Tzara o Dada não 

significava nada, ou seja, não passava de uma arte feita de improvisação, sem 

ordem e criada ao acaso, onde os poemas eram frutos de uma linguagem 

desarticulada e destruída. Neste sentido, Tzara dá uma receita para a 

“originalidade” da criação de um poema dadaísta: 

Pegue um jornal. 

Pegue uma tesoura. 

Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja 

dar a seu poema. 

Recorte o artigo. 

Recorte em seguida com atenção algumas palavras que 

formam esse artigo e meta-as num saco. 

Agite suavemente. 

Tire em seguida cada pedaço um após o outro. 

Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas  

do saco. 

O poema se parecerá com você. 

E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade 
graciosa, ainda que incompreendido pelo público. (BRASIL, 1979, 
pp. 59-60) 

 

Por fim, se o dadaísmo se pauta pela confusão e pelo nonsense, estes 

elementos estão praticamente presentes em toda a obra de Arrabal. Mas 

diferentemente do discurso de Tzara desejando abolir de vez a lógica, a 

organização, a postura racional e trazer para a arte uma espontaneidade e 

gratuidade total, Arrabal não descarta a lógica, e vai em busca das lógicas que 

dão sentido ao caos, à confusão, onde mesmo a espontaneidade e a gratuidade 
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das coisas são determinadas por leis, mesmo que desconhecidas. Ademais, 

conforme conversas que tive com Arrabal, ele e o poeta judeu e francês Tzara 

foram amigos, jogaram xadrez e compartilharam da máxima dadaísta publicada 

em seu manifesto de 1918:  

Eu redijo um manifesto e não quero nada, eu digo portanto certas 
coisas e sou por princípios contra manifestos (...). Eu redijo este 
manifesto para mostrar que é possível fazer as ações opostas 
simultaneamente, numa única fresca respiração; sou contra a ação 
pela contínua contradição, pela afirmação também, eu não sou nem 
para nem contra e não explico por que odeio o bom-senso. (TZARA, 
pt.wikipedia.org/wiki/Dadaísmo) 
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2.2. MANIFESTO SURREALISTA 

 

Tendo origem na França, o termo surrealismo, cunhado por Guillaume 

Apollinaire em seu livro Les mamelles de Tirésias, cujo subtítulo era “drame 

surréaliste” e, com lançamento oficial em 1924, foi para muitos considerado o 

último movimento de vanguarda europeia. Conforme os fundadores do 

surrealismo, o movimento se propunha uma busca ao homem primitivo, ou seja, 

aquele ainda não tocado pela civilização. Por outro, o movimento se colocava 

como uma possibilidade de mergulho no onírico, acreditando que através do 

sonho os poetas e os pintores seriam capazes de trazer as suas ideias para a 

criação. Assim, conforme alusão anterior e, como forma de homenagearem o 

poeta Guillaume Apollinaire, André Breton e Philippe Soupault, para nomearem 

o movimento, deram-lhe o nome de surrealismo. Como forma de garantir algum 

tipo de êxito em relação ao termo surrealismo e, ainda, como uma espécie de 

direito de utilizar a palavra, no Primeiro Manifesto é registrada a sua definição.   

SURREALISMO, s.m. Automatismo psíquico puro, pelo qual se 
pretende exprimir, verbalmente ou por escrito, ou de qualquer outra 
maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do 
pensamento, na ausência de qualquer vigilância exercida pela razão, 
para além de qualquer preocupação estética ou moral./ ENCICL. 
Filos. O surrealismo assenta na crença na realidade superior de 
certas formas de associações até aqui desprezadas, na omnipotência 
do sonho, no mecanismo desinteressado do pensamento. Tende a 
arruinar definitivamente todos os outros mecanismos psíquicos e a 
substituir-se a eles na resolução dos principais problemas da vida. 
(BRETON, 1985, p. 47) 
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Entre Artaud e Arrabal, levando em conta os princípios do surrealismo, 

pelo menos nas questões conceituais, há uma série de confluências. No que diz 

respeito a uma busca do homem primitivo e livre dos “processos civilizatórios”, 

tanto Artaud quanto Arrabal referendam em suas obras esta tentativa. Por seu 

lado, Artaud, tomando como exemplo sua obra Para acabar com o julgamento 

de deus, demonstra a necessidade do homem “limpar-se” dessa carne ocidental-

cristã. Para isso, propõe um corpo sem órgãos, através de uma cirurgia 

ontológica, para que o homem possa limpar a sua carne dos desejos que são 

construídos a partir da lógica capitalista psicologizada e colonizadora. No lugar 

desses desejos, Artaud reinvindica o resgate da vontade, aquilo que está em 

potência. Um retorno à vontade que está na sua estrutura, onde o homem cria-

se a si mesmo a partir do seu osso. Ainda, a partir de Heliogábalo – o anarquista 

coroado, expõe o homem em estado bruto e em peleja com o poder e toda a 

moralidade que este implica, explorando assim o conceito de homem em conflito 

com a ideia do que é ser homem de acordo com os princípios que norteiam o 

significado de humanidade. 

O surrealismo nasceu de um desespero e de um desgosto. 
[...] ele é uma revolta mora, o grito orgânico do homem, 
pontapés para sermos contra toda coerção. (ARTAUD, 
1971, p.9. Trad. Wilson Coêlho.)18 

  

No caso de Arrabal, também levando em conta a ideia do homem 

primitivo, ou seja, o não tocado pela civilização, podemos nos referir a O 

Arquiteto e o Imperador da Assíria, considerando que não somente ele referenda 

                                                
18 “Le surrealisme est né d’un désespoir et d’um degoût. [...] il est une révolte morale, le cri 

organique de l’homme, les ruades de l’être en nous contre toute coercition.” 
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o lugar do primitivo como a possibilidade de demonstração do conhecimento a 

partir do não-conhecimento, ao mesmo tempo em que também revela a 

fragilidade e o equívoco do “conhecedor”. Tomando como base O Arquiteto e o 

Imperador da Assíria, Arrabal escreve um roteiro e dirige o filme J’irai comme un 

cheval fou (Irei como um cavalo louco), onde explora essa contradição entre o 

primitivo e o chamado civilizado. Nesta obra fica exposta de maneira cruel uma 

ferida aberta entre o saber e o não-saber do homem na relação consigo mesmo 

e com a natureza. 

As coisas podem estar aqui numa aparente desordem que 
não faz outra coisa senão colocar em evidência a descoberta 
de uma ordem superior muito mais complicada e exigente do 
que podemos imaginar. (ARRABAL, 1997, p. 287 apud 
ARANZUEQUE-ARRIETA, 2006, p. 16. Trad. Wilson 
Coêlho.)19 

 

Neste sentido, tanto Artaud quanto Arrabal, levando em conta O teatro e 

seu duplo, de Artaud, e o Manifesto Pânico, de Arrabal, compartilham uma 

espécie de acordo, não somente no que manifestam em suas obras literárias, 

mas também em seus “discursos”, bem como nos princípios que norteiam as 

ideias de crueldade e de pânico. Porém, como se pode comprovar, 

principalmente nas obras em questão e como procurarei demonstrar mais 

adiante, ambos manifestam suas insatisfações de maneira a distanciar suas 

atuações das propostas do movimento surrealista, refém das finalidades 

políticas para as quais André Breton as dirigia. 

                                                
19 “Les choses peuvent être ici dans une désordre apparent qui ne fait que mettre en évidence la 
découverte d’un ordre supérieur beaucoup plus complique et exigente que celui que nous 
pouvons imaginer.” 
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Cena de Irei como um cavalo louco, filme de Fernando Arrabal, França, 1973. 
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2.3. DISSIDÊNCIA POSTISTA 

 

Apesar de ter sido um movimento de vida curta, de 1945 a 1950, o 

Postismo, por se projetar com seu sonho de imaginação criadora, acabou por 

superar a condição de um mero evento. Surge na Espanha, depois da Segunda 

Guerra Mundial, a princípio, com Carlos Edmundo de Ory20, Silvano 

Sernesi21 e Eduardo Chicharro Briones22. Neste movimento, além de Fernando 

Arrabal, figuram escritores como Francisco Nieva23, Ángel Crespo24, Gloria 

Fuertes25, Antonio Fernández Molina26, Gabino-Alejandro Carriedo27, José 

                                                
20 Carlos Edmundo de Ory (Cádiz, 27 de abril de 1923 – Thézy-Glimont, França, 11 de novembro 

de 2010, foi um poeta, ensaísta, epigramista, tradutor e principal representante do postismo. 

21 Silvano Sernesi, poeta italiano nascido em Florença, em 1923 e estabeleceu-se na Espanha 
durante os anos em que se desenvolveu o movimiento postista. Estudou direito em Roma, onde 
conheceu Marineti e passou até mesmo ser a considerado seu discípulo direto. Em 1941, 
conhecer Eduardo Chicharro e, em 1943, com a norte de Mussolini, decidiu estabelecer-se na 
Espanha, para publicar, com o dinheiro de seu rico pai, as duas revistas postistas, Postismo e 
Zarabatana. Em 1946 retornou à Itália. 

22 Eduardo Chicharro Briones (Madrid, 1905 - 1964), pintor e poeta espanhol, fundador e um dos 
principaies teóricos, junto a Carlos Edmundo de Ory e Silvano Sernesi, do Postismo, movimento 
de vanguarda surgido em Espanha, em meados da década de 1940. 

23 Francisco Morales Nieva (Valdepeñas, Ciudad Real, 29 de dezembro de 1924) é dramaturgo, 
cenógrafo, diretor de cena, narrador, ensaísta  e desenhista espanhol. 

24 Ángel Crespo Pérez de Madrid, (Ciudad Real, 18 de julho de 1926 - Barcelona, 12 de dezembro 

de 1995) poeta, ensaísta, tradutor e crítico de arte espanhol. 

25 Gloria Fuertes García (Madrid, 28 de julho de 1917 - ibídem, 27 de novembro de 1998) poeta 

espanhola e autora de literatura infantil e juvenil. 

26 Antonio Fernández Molina (Alcázar de San Juan, Provincia de Ciudad Real, 1929 - Zaragoza, 

2005) poeta, narrador, ensaísta, tradutor, dramaturgo e crítico de arte espanhol. 

27 Gabino-Alejandro Carriedo (Palencia, 1923 - San Sebastián de los Reyes, 1981), escritor 

palentino cuja obra se encontra integralmente contida no século XX. Cultivou especialmente o 
género poético, apresentando muitos de seus livros em revistas da época e sendo editor de 
algumas delas. 
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Fernández-Arroyo28, Félix Casanova de Ayala29, Federico Muelas30, Jesús Juan 

Garcés31, Carlos de la Rica32 e alguns outros. 

O postismo teve quatro manifestos. O primeiro foi publicado no nº 1 da 

revista Postismo, em Madri, 1945. O segundo surgiu em um número 

extraordinário da revista La Estafeta Literaria, de Madri, 1946. O terceiro foi 

publicado por El minuto, suplemento de La Hora, Madri, 1947. O quarto e último 

foi publicado, juntamente com os outros três, numa edição de Gonzalo Armero33, 

em Madri, 1974. 

Assumindo-se como um movimento marginal aberto, como uma espécie 

de contingência sociocultural (e não grupo hermético e reduzido aos seus 

protagonistas), o postismo, cujo termo surge da contração de postsurrealismo 

(post – surreal + ismo = postismo), a princípio, em seus manifestos, se anuncia 

como o significado do “ismo que vem depois de todos os ismos”.  

                                                
28 José Fernández-Arroyo é poeta, escultor e pintor espanhol, nascido em Manzanares (província 

de Ciudad Real) aos 12 de fevereiro de 1928. 

29 Félix Casanova de Ayala (1915 - 1990), poeta canário da segunda metade do século XX e 

suas obras foram traduzidas em muitos idiomas. Mas não só abarcou a poesia, pois também foi 
ensaísta, crítico literário, periodista e escritor de contos. Começa sua atividade poética, formando 
parte da "Segunda hora" do movimento "postista". Mais tarde, ligado ao grupo "Pájaro de paja", 
e numa coleção do mesmo nome, editou seu primeiro livro "El paisaje contiguo". Fez parte do 
partido político de esquerda nacionalista Unión del Pueblo Canario. 

30 Federico Muelas (Cuenca, 1910 - Madrid, 25 de novembro de 1974), poeta, periodista, 

editorialista e roteirista cinematográfico da Generación del 36. 

31 Jesús Juan Garcés (Madrid, 24 de junho de 1917 - Santander, 3 de setembro de 1983), poeta 

e militar da marinha espanhola. 

32 Carlos de la Rica (Pravia, Asturias, 1929 - Carboneras de Guadazaón, Provincia de Cuenca, 

1997), poeta, editor e sacerdote espanhol, um dos membros do postismo. 

33 Gonzalo Armero Alcántara (Madrid, 30 de setembro de 1947 - 25 de setembro de 2006), editor 

e desenhista gráfico espanhol. 
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Assim, o postismo se dá como resultado de um movimento profundo e 

semiconfuso. Refiro-me ao semiconfuso, levando em conta que o postismo está, 

para Arrabal, como uma espécie de gênese para aquilo que depois ele vai 

desenvolver no Pânico e que trata de uma confusão (con-fusión) muito mais 

ampla, ou seja, a con-fusão ou como todas as coisas se fundem. Apesar de 

algumas repercussões em artes plásticas e na dramaturgia, como já 

mencionado, o movimento pretendia-se como uma síntese de todas as 

vanguardas literárias precedentes, principalmente, as francesas. Obviamente, 

nas vanguardas literárias precedentes estão influências que vêm do dadaísmo, 

do qual incorreria o surrealismo. Um dos participantes do postismo, Silvano 

Sernesi, também recebe, em Roma, forte influência do futurismo de Marinetti. 

Em busca de uma poesia social, o Postismo também dialoga e se sustenta do 

cubismo literário, ao mesmo tempo em que o entende como um ponto que deve 

ser superado. Conforme Carlos Edmundo de Ory, o postismo deve ser entendido 

como uma espécie de loucura inventada, ou seja, uma “loucura controlada” em 

lugar da pretensão surrealista da “escritura automática”.  

 

O resultado de um movimento profundo e semiconfuso de impulsos 
do subconsciente tocados por nós em sincronia direta ou indireta 
(memória) com elementos sensoriais do mundo exterior, por cuja 
função ou exercício a imaginação, exaltada automaticamente, mas 
sempre com alegria, fica captada para proporcionar a sensação da 
beleza ou a beleza mesma, contida em normas técnicas controladas 
e de índole tal que nenhuma classe de preconceitos ou considerações 
cívicas, históricas ou acadêmicas possam coibir o impulso 
imaginativo.34 (HERRERO, 2012, p. 478-479, trad. de Wilson Coêlho.) 

                                                
34 “El resultado de un movimiento profundo y semiconfuso de resortes del subconciente tocados 
por nosotros en sincronía directa o indirecta (memoria) con elementos sensoriales del mundo 
exterior, por cuya función o ejercicio la imaginación, exaltada automáticamente, pero siempre 
con alegría, queda captada para proporcionar la sensación de la belleza o la belleza misma, 
contenida en normas técnicas controladas y de índole tal que ninguna clase de prejuicios o 
miramientos cívicos, históricos o académicos puedan cohibir el impulso imaginativo.” 
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Numa postura de rechaçar todo e qualquer dogmatismo ou imposição, e 

com a pretensão de sintetizar as estéticas de vanguarda, o postismo também 

pode ser lido como uma espécie de neodadaísmo cujos princípios, conforme 

José Manuel Polo Bernabé35, podem ser reduzidos a: 

 
1. Supremacia da imaginação que depende do subconsciente e da razão. 

2. Utilização de materiais sensoriais. 

3. Seu caráter lúdico, dionisíaco e humorístico. 

4. Controle técnico que inclui a exploração das possibilidades da 

linguagem que, talvez, seja o que o distingue de outros movimentos 

vanguardistas. 

5. Vontade de destruir preconceitos. 

Dentre os vários elementos que serviram de influência para a obra de 

Arrabal, em seu texto El movimiento pánico y el postismo, Isabel Navas Ocaña 

afirma que o postismo tem um papel de destaque na criação do dramaturgo e 

poeta espanhol. Conforme Navas Ocaña, a declaração de Arrabal reafirma sua 

dívida para com o postismo. 

Salve, amigos do Postismo, que em meus vinte anos me formaram na 
melhor escola: a da vanguarda. Que souberam com uma intuição 
prodigiosa que frente ao mundo inautêntico do poder cabia uma 
resposta de autenticidade: a vanguarda […]. Quando dez anos 
depois, em meu desterro parisiense, criaria com outros amigos o 
movimento pânico, eu pensava em vocês, e ali onde os mais sábios 
discerniram antecedentes dadás ou surrealistas, só havia suas 

                                                
35 José Polo de Bernabé y Borrás (Quartell, 12 de dezembro de 1812-Vila-real, outubro 4 de 
1889) foi um político e empresário.  



61 
 

conclusões e seu combate pela criação de novos valores.36 (NAVAS 
OCAÑA, 2012, p. 472, tradução de Wilson Coêlho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 “Salud, amigos del Postismo, que en mis veinte años me formasteis en la mejor escuela: la de 
la vanguardia. Que supisteis con una intuición prodigiosa que frente al mundo inauténtico del 
poder cabía una respuesta de autenticidad: la vanguardia […]. Quando diez años después, en 
mi destierro parisiense, crearía con otros amigos el movimiento pánico, yo pensaba en vosotros, 
y allí donde los más sabios discernieron antecedentes dadás o surrealistas, solo había vuestros 
hallazgos y vuestro combate por la creación de nuevos valores.”  
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2.4. MOVIMENTO PÂNICO 

 

Sem nenhuma pretensão de fundar um grupo ou uma escola artística, 

tudo começou quando, em 1960, no Café de la Paix, na praça da Ópera de Paris, 

numa discussão sobre tudo e nada e, também, sobre arte, filosofia e novas 

tendências, reuniram-se os principais e futuros criadores  do movimento 

“pânico”, Fernando Arrabal, Alejando Jodorowsky37 e Roland Topor38. No início 

de 1962, depois de diversas e continuadas reuniões e, conscientes de que seus 

estilos de vida estavam bem distantes dos comportamentos supostamente 

aceitos pela sociedade, bem como, com a preocupação de aplicarem uma 

concepção não dogmática do mundo, resolveram utilizar o nome de Burlesco. O 

nome burlesco, de certa forma e, em principio, parece adequado para o que 

propunham, considerando que, conforme Patrice Pavis, do ponto de vista 

estético: 

 … o burlesco é um estilo e um principio estético de 
composição que consiste em invertir os signos do universo 
representado, em tratar com nobreza o trivial e trivialmente 
o que é nobre, acompanhando nisto o principio barroco do 
mundo às avessas. (PAVIS, 2001, pp. 35-36). 

 

                                                
37 Jodorowsky nasceu em Tocopilla, Chile, aos 17 de Fevereiro de 1929. Em 1949, mudou-se 
para Santiago para estudar na universidade. Nessa época já trabalhava como palhaço de circo 
e artista de marionetes. Em 1953 mudou-se para Paris onde estudou mímica com Marcel 
Marceau. Trabalhou com Maurice Chevalier e fez seu primeiro filme, La Cravate.  

38 Roland Topor (Paris, 7 de janeiro de 1938 — Paris, 16 de abril de 1997) foi um pintor, escritor 
e ator francês, conhecido pela natureza surrealista de seu trabalho. Ele era descendente de 
judeus poloneses que se refugiaram na França fugindo do nazismo. Roland Topor trabalhou em 
diversos filmes de animação, em parceria com o diretor francês Rene Laloux. O primeiro curta 
da dupla foi Les Temps Morts, de 1964, seguido por Les Escargots, em 1965. No cinema, como 
ator, seu papel mais conhecido é o de Renfield no filme Nosferatu: Phantom der Nacht, 

de Werner Herzog, em 1976. 
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Neste mesmo ano, em fevereiro, abdicaram do burlesco e decidiram 

definitivamente pelo Pânico, inclusive, afirmando que a palavra seria de uso 

semiprivado, reiterando aquela ideia de não desejarem fundar um grupo e nem 

uma escola artística.  

Somente no mês de setembro, ainda em 1962, é que o termo Pânico foi 

publicado de acordo com o sentido que lhe emprestaram Arrabal, Jodorowsky e 

Topor. Em setembro deste mesmo ano, na revista La Brèche, dirigida por André 

Breton, Fernando Arrabal publicou Cinco relatos pânicos. 

Pânico. Indefinível movimento artístico literário e científico que defino 
com diferenças notáveis pelo menos uma vez por ano. Muda e 
transmuta dia e noite, ontem e amanhã, física e espiritualmente. 

 
O Movimento Pânico nunca tentou salvar a Humanidade nem instituir 
prêmio algum. Mas sua altivez inspira “panicocídios”, como o templo 
de Mishima piromanias. O anticientista grupo surrealista foi para 
Topor, Jodorowsky e para mim um anacronismo anacoreta, 
acobertadíssimo por crônicas políticas. No “Memento pânico” de 
Topor e em meu primeiro manifesto (O homem pânico) deixamos 
constância de nosso interesse pela Ciência e nosso desinteresse pelo 
surrealismo. Os melhores humanóides são tão forçosamente pânicos 
que seria pânico não ser pânico.39 (ARRABAL, 2007, pp. 301-302, 
tradução de Wilson Coêlho)  

 

                                                
39 “Pánico. Indefinible movimiento artístico literario y científico que defino con diferencias 
notables por lo menos una vez por año. Muda y transmuta día y noche, ayer y mañana, física y 
espiritualmente. 

 El Movimiento Pánico nunca intentó salvar la Humanidad ni instituir premio alguno. Pero 
su lozanía inspira ‘panicocidios’, como el templo de Mishima piromanías. El anti-cientista grupo 
surrealista fue para Topor, Jodorowsky y para mí un anacronismo anacoreta, encapotadísimo 
por crónicas políticas. En el ’Memento pánico’ de Topor y en mi primer manifiesto (El hombre 
pánico) dejamos constancia de nuestro interés por la Ciencia y nuestro desinterés por el 
surrealismo. Los mejores humanoides son tan forzosamente pánicos que sería pánico no ser 
pánico.” 
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Os encontros continuavam e as ideias do pânico foram tomando corpo e 

consistência nos princípios que o fundamentam. Fernando Arrabal, depois de 

percorrer diversos países, em agosto de 1963, grava palestra “O homem pânico”, 

que fez na Universidade de Sidney (Austrália). Na continuação dessas viagens, 

Fernando Arrabal era esperado na cidade do México, mas – por problemas com 

a censura – foi expulso do país pela policía uma hora depois de sua chegada. A 

expulsão se deu por ele ter chegado nessa cidade num momento em que haviam 

sido representadas diversas obras pânicas que provocaram grande escândalo, 

com destaque para La ópera del orden (A ópera da orden), de Jodorowsky. As 

autoridades locais exigiram que seu autor, bem como todos os “pânicos” fossem 

expulsos, posto que atacavam as instituições nacionais. 

Nesse mesmo ano, em Paris, acontece a exposição de desenhos de 

Topor e as publicações de A pedra da loucura, de Fernando Arrabal e Os novos 

pânicos, de Alejandro Jodorowsky, além da edição, pela Gallimard, da coleção 

Pânica. 

Fazendo uma referência à influência de Hieronimus Bosch na obra de 

Arrabal, A pedra da loucura também nomeia a tela do pintor. Arrabal, inclusive, 

descreve no livro a cena que compõe o quadro. Reproduzo abaixo o trecho do 

livro que está publicado no sítio www.arrabal.org: 

Veio o padre ver minha mãe e lhe disse que eu estaba louco. 

Então, minha mãe me amarrou à cadeira. 

O padre, com um bisturi, fez um buraco na minha nuca e extraiu a 
pedra da loucura. 

http://www.arrabal.org/
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Depois, eles me levaram amarrado e amordaçado à nave dos loucos. 
(ARRABAL. http://www.arrabal.org/locur.html. Tradução de Wilson 
Coêlho)40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Vino el cura a ver a mi madre y le dijo que yo estaba loco. Entonces mi madre me ató a lasilla, 
y el cura, con un bisturí, me hizo un agujero en la nuca y me sacó la piedra de la locura. Luego, 
entre los dos, me llevaron, atado de pies y manos, a la catedral de los sumisos.  

http://www.arrabal.org/locur.html
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A Extração da Pedra da Loucura é uma das obras pictóricas 
pertencentes à primeira etapa do pintor holandês Hieronymus Bosch, 
realizada entre 1475 e 1480, e incluída num conjunto de gravuras 
satíricas e burlescas que na época eram realizados nos Países Baixos. 
É um óleo sobre madeira, de 48 x 35 cm. Atualmente encontra-se no 
Museu do Prado, em Madri 

(BOSING, 1991, p. 27) 
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No ano seguinte, 1964, através de publicações, exposições e espetáculos 

teatrais, as obras pânicas se multiplicam como, por exemplo: O locatário 

quimérico41, de Topor; Os jogos pânicos, 42de Jodorowsky; Os primeiros 

Homens43, de Olivier O. Olivier44. 

Depois, em 1965, os protagonistas do movimento, além de lançarem os 

livros Teatro pânico (Arrabal), Pânico (Topor) e Teatro pânico (Jodorowsky), 

também se manifestam no teatro através de dois espetáculos. O primeiro, no 

Teatro Mouffetard de Paris, onde o Grande Teatro Pânico apresenta A coroação, 

de Fernando Arrabal. O segundo espetáculo, precisamente no dia 24 de maio, é 

realizado sob o título “O grupo pânico internacional apresenta sua companhia de 

                                                
41 O locatário quimérico é a primeira novela de Topor, um relato sórdido e inquietante que Roman 
Polansky levou ao cinema e protagonizou com bastante acerto. É a história da progressiva 
autodestruição psicológica e física de seu protagonista ao ficar preso na espiral da loucura e 
seus terrores. Trelkovsky, um jovem parisiense correto e discreto, aluga um apartamento que 
ficou desocupado na rua Pyrénées. Pouco a pouco, as relações com os vizinhos e sua obsessão 
pelo trágico desaparecimento da antiga inquilina, lhe vão submergindo num pesadelo pleno de 
estranhas visões, uma grotesca armadilha que adquire precisas dimensões de um esmagador 
apartamento. O final inesperado constitui uma obra mestra do «terceiro ato», um desenlace em 
que o autor sugere a terrível ideia da história circular, do eterno retorno do tormento. Sobre O 
locatário quimérico, o prestigioso escritor e roteirista John Collier disse o seguinte: «Uma história 
de terror realmente atual, tão estreitamente enrolada sobre si mesma, tão fria, sigilosa e mortal 
como uma serpente na cama». (ARRABAL, 2008) 

42 Os jogos pânicos – segundo definição de seus próprios idealizadores – dispensam 
explicações. É ação e ação não se explica. O “pânico” que aqui nos referimos é o “pânico teatral” 
– mais exatamente, as situações pânicas que sustentam a existência de um “teatro pânico” como 
também é chamado o teatro de Arrabal. O objetivo dos jogos pânicos é fazer do teatro um fato 
efêmero; isto é, pouco durável, para ser consumido – como um quilo de tomates, por exemplo. 
Além disto, tanto para Arrabal como para Jodorowsky, o “efêmero pânico” deveria libertar o 
homem de seus hábitos do dia-a-dia e, através da ação improvisada, desenvolver a totalidade 
do seu ser. Os “jogos pânicos” são os “exercícios” do “teatro pânico”. (ARRABAL, 2008) 

43 Não consegui informações sobre a obra, mas – conforme Fernando Arrabal, “Olivier O. Olivier 

era o mais notável. Ele foi o que nós tentamos ser sem conseguir: um santo laico, um patafísico 
pânico, um justo civil. […] Acima de tudo, foi um pintor. E, além disso, um homem sábio, um 
filósofo, uma empreitada, um viajante, um poeta. E milhares de outras coisas. Ele conseguiu 
fazer tudo com uma discrição sorridente. Ele encontrou a arte de rir, de ouvir, de acariciar os 
gatos quântica, de falar de Spinoza com ternura e de Wittgenstein com conhecimento de causa, 
de desbloquear os hermetismos, de deixar passar o tempo, não se preocupar com o que não lhe 
preocupava, e de se interessar pelo que lhe interessava. (Excertos de Arrabal). 

44 Olivier O. Olivier, nome artístico de Pierre Marie Olivier, pintor francês, nascido em 1º de maio 

1931, em Paris, morto aos 10 de abril de 2011 (com 79 anos), em Merry-la-Vallée (Yonne). 
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elefantes”. O espetáculo é dividido em três partes, a saber: Cerimônia da nova 

fêmea, de Topor; Os amores impossíveis, de Arrabal; e Auto sacramental, de 

Jodorowsky. 

Durante aproximadamente cinco horas, o público assistiu, em meio 
a uma tensão quase histérica, ao desenvolvimento de uma 
apresentação que logo foi qualificada como “o espetáculo mais 
transcendente do século”. Em cena os ”namorados” eram 
banhados em litros e litros de azeite e vinagre; ao ‘pai’, lhe 
extraíam, uma a uma, todas as suas vísceras (sexo e testítulos 
incluídos), que logo alguém fritava e oferecia ao público como 
bisteca; a ”sádica” açoitava, realmente, o “masoquista” até 
converter suas costas em puras chagas; todo o teatro foi se 
enchendo de pintinhos recém-nascidos, cobras, passarinhos, 
pombas, gansos, carne de boi… (MIRALLES, 1979, pp. 51-52.) 

 

Enquanto Dioniso se manifestava, as indagações se multiplicavam em 

meio ao público. Para alguns, parecia uma espécie de renascimento do 

dadaísmo. Para outros, era o fim do mundo ou a evolução da conduta humana 

investida da força das ondas de uma maré cheia. E ainda havia aqueles que se 

perguntavam se não era Artaud insuflando as mentes de paranoia, alegorias, 

símbolos e mistérios para reacender os ânimos de um abismo anunciando o 

caos. 

… O touro seduziu a princesa, enquanto a umedecia com a espuma 
que emergia de um de seus cornos friccionado pela mão da 
donzela. Uma banda de rock (a de Vince Taylor) tocava altíssimo e 
em algumas ocasiões, parava para dar lugar a mais melancólica 
melodia: os cantos de uma boda judia. Um cachorro se suicidou, 
seis bailarinas se banharam, realmente, em cena, nuas; um 
autêntico poeta cortou os pelos do púbis de sua esposa… Tudo 
isso tinha um argumento que servia de base, como nas 
composições de Jazz. Ensaiou-se muito mas deu-se liberdade a 
todos para que criassem. Jamais se ouviu em Paris uma ovação 
como a daquela noite. (MIRALLES, 1979, pp. 51-52.) 
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Neste ano, assim como Arrabal, Jodorowsky e Topor, num paralelo, 

muitos artistas, como Olivier O. Olivier, Abel Ogier45, Szafran46 e Zeimert47 e o 

doutor Ruellan48 (novelista e cineasta) contribuem para a afirmação do 

movimento realizando obras pânicas. Tanto que, depois de 1965, a história do 

pânico se torna de domínio público e se desenvolve em vários países 

simultaneamente. No México, Jodorowsky cria a produtora cinematográfica, 

Produções pânicas, com a qual dirige e filma Fando e Lis (adaptação da obra 

homônima de Arrabal), O Topo e Subida ao monte Carmelo, de sua autoria. Na 

Inglaterra, o National Theatre de Londres monta O Arquiteto e o Imperador da 

Assíria, de Arrabal, dirigida por Sir Lawrence Olivier49. Da novela de Topor, O 

inquilino quimérico, que aparece traduzida para vinte e quatro línguas, o 

dramaturgo Edward Albee50 faz uma adaptação cinematográfica, para a 

Paramount. Arrabal se insere no cinema, como diretor e roteirista, a partir de seu 

filme Viva la muerte. Com grande regularidade, os desenhos de Topor são 

publicados pelo New York Times. Além do grande êxito que obtém nos Estados 

Unidos, o filme O Topo, de Jodorowsky, faz o encerramento do Festival de 

Cannes de 1971. A Expo 72 (Grand Palais de Paris) que reuniu as mais 

                                                
45 Abel Ogier, escultor e pintor francês, nascido no ano de 1931, em Grenoble, onde morreu aos 
13 de agosto de 2010. 

46 Sam Szafran é o pseudônimo de Samuel Berger, nascido em Paris aos 19 de novembro de  

1934, é um artista francés que vive e trabalha em Malakoff. 

47 Christian Zeimert é um pintor francês, nascido aos 17 de outubro de 1934, em Paris. 

48 André Ruellan, nascido aos 7 de agosto de 1922, em Courbevoie, é um escritor de ficção 
científica e cenógrafo francês. Escreveu sob diversos pseudônimos, cujo principal é Kurt Steiner. 

49 Laurence Kerr Olivier, Barão Olivier de Brighton, (Dorking, 22 de maio de 1907 — Steyning, 
11 de julho de 1989) foi um ator, produtor e director cinematográficos britânico nascido na 
Inglaterra, vencedor de prêmios como Oscar, Globo de Ouro, BAFTA e quatro vezes vencedor 
do Emmy. É considerado por muitos como o maior ator anglófono de todos os tempos. 

50 Edward Albee (Virginia, 12 de Março de 1928) é dramaturgo norte-americano. 
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importantes personalidades das artes plásticas daquela época, convida o grupo 

pânico formado por Roland Topor, Olivier O. Olivier, Szafran e Zeimer a fazer 

parte dela. J. Savary51 dirige O labirinto, de Arrabal, montado pelo Gran Teatro 

Pânico que é presidido por Buñuel, César, Mandiargues e outros52. Enfim, o 

movimento pânico se insere em diversas partes do mundo através de 

exposições, filmes e peças de teatro. 

O pânico também acaba se desdobrando, para além de uma postura 

social e artística, em algumas consequências no cotidiano. Por exemplo, 

Jodorowsky, que nunca provou nenhum tipo de droga, foi detido no México como 

um drogado. Numa memorável noite, no Greenwich Village, um grupo de hippies 

de Nova York, involuntariamente, transformam Topor em uma espécie de líder 

de uma insurreição. Arrabal, por ter escrito uma dedicatória considerada 

blasfema pela polícia espanhola, é encarcerado durante várias semanas. De 

acordo com as autoridades, seu “crime” lhe custaria uma pena de 12 anos de 

prisão, mas com a interferência de alguns amigos e de sua defesa pânica, sua 

justificativa de que seus “insultos” se dirigiam unicamente ao deus Pan, libertou-

se do cárcere em pouco tempo. 

Ainda como uma prova de êxito e resistência do movimento, tendo 

nomeado François Wehrlin53 como secretário, o grupo pânico cria a World 

Association of Artists e a Fondation Babylone. A ideia do grupo é conceder a 

                                                
51 Jérôme Savary, nascido aos 27 de junho de 1942 em Buenos Aires e morto aos 4 de março 

de 2013, em Levallois-Perret2, é ator, encenador, diretor de teatro e de teatro musical francês. 

52 Conforme descreve Arrabal em seu sítio http://www.arrabal.org/fpani.html, na página de 

Moviment Panique. 

53 Também de acordó com Arrabal em seu sítio http://www.arrabal.org/fpani.html, sem muitos 

detalhes, na página de Moviment Panique. 
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cada outono os prêmios Babilônia, uma espécie de Anti-Nobel, para ajudar com 

alguns milhões de dólares a artistas pouco conhecidos que se destacam pelo 

inconformismo, pelo humor e pela originalidade de suas obras. 

Como escreve Dominique Sevrain na nota introdutória de O Pânico – 

manifesto para o terceiro milenio54, de Fernando Arrabal, “é possível afirmar que, 

dada sua universalidade, o sol não se põe nunca no ‘império’ pânico”. 

 

 

 

 

                                                
54 O primeiro manifesto Le panique ou El pánico, foi publicado pela primeira vez em 1973, na 
Union général d’édition, coleção 10/18, dirigida por Christian Bourgois, com textos de Fernando 
Arrabal, Alejandro Jodorowsky, Roland Topor, Jacques Sternberg, Jérôme Savary e outros. 
Assim, O Pânico – manifesto para o terceiro milenio, lançado pela Libros del Innombrable, em 
2008, também entendido como o segundo manifesto, reproduz um conjunto de textos de 1973 e 
acrescenta outros escritos de Fernando Arrabal. 
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Cena de Fando e Lis, um filme de Alejandro Jodorowsky, adaptação de obra 
homónima de Fernando Arrabal, México, 1968. 
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3. DRAMATURGIA ARRABALIANA 

 

Considerado uma das mais expressivas e valiosas personalidades da 

história do teatro brasileiro, Yan Michalski55 nos deixou importantes 

contribuições, desde sua trajetória como aluno, professor, ator, diretor e teórico, 

com destaque para a sua atividade como crítico de teatro no Jornal do Brasil de 

1963 a 1982. Atento ao movimento teatral da época e sempre presente às mais 

relevantes e significativas montagens de teatro no Brasil, Yan Michalski 

acompanhou de perto e por repetidas vezes assistiu aos espetáculos cujas 

dramaturgias eram assinadas por Fernando Arrabal. 

De acordo com Michalski, o dramaturgo espanhol retira o espectador da 

sua realidade cotidiana e de olhos abertos para o fazer mergulhar na noite de 

suas regiões mais secretas. Numa análise de sua dramaturgia, afirma que 

 

                                                
55 Jan Majzner Michalski, conhecido como Yan Michalski (Częstochowa, 1932 — Rio 

de Janeiro, 1990), foi um destacado teatrólogo, crítico teatral e ensaísta polaco-brasileiro. 

O nome "Yan Michalski" foi forjado pela família para dar-lhe fuga em um navio, depois 

que os pais foram sequestrados pelo regime nazista. Chegou ao Rio de Janeiro aos doze 

anos. Em uma de suas primeiras atividades participa do curso de teatro de O Tablado, 

iniciando suas primeiras experiências como ator e diretor teatral. É da primeira turma da 

Fundação Brasileira de Teatro (FBT), formando-se em direção teatral em 1958. Adolfo 

Celi, Gianni Ratto e Zbigniew Ziembiński foram seus professores. Entre 1963 e 1982 

assume a coluna de teatro do Jornal do Brasil, tornando-se um dos grandes críticos 

cariocas, referência para toda a produção do período. Em 1982 funda a Casa de Arte das 

Laranjeiras (CAL), coordenando a escola de formação de atores, função que exerce até 

1990, ano de sua morte. 
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Arrabal talvez seja o grande dramaturgo neo-romântico da 
atualidade – e o fato de que, não obstante todo o seu romantismo, 
ele consiga ser um autor eminentemente moderno, em cuja 
inspiração o sofrido lirismo romântico se funde harmoniosamente 
com uma tomada de posição política e até mesmo com uma certa 
visão científica da realidade, define toda a amplitude da sua 
inteligência criadora. 

 

De eminentemente romântico ele tem o seu, de certa forma infantil, 
egocentrismo, que ele assume com orgulhosa obstinação. Arrabal 
recusa-se a amadurecer, a tornar-se um adulto; ele grita aos quatro 
ventos a sua saudade da infância e, como uma criança, reduz toda 
a visão do mundo à sua vivência e experiência pessoal. De 
romântico, ele tem um misticismo panteísta, uma constante 
nostalgia de um Deus perdido, culpado pelos sofrimentos que a 
vida inflinge aos homens, mas nem por isso menos necessário 
como ponto de apoio e ilusão de segurança. De romântico, ele tem 
o seu desvario formal que despreza todas as normas de boa feitura 
e exalta a libre criação, a inspiração mágica. De romântico, 
finalmente, ele tem uma espécie de hipersensibilidade amorosa: 
cada um de seus protagonistas procura completar-se através do 
seu oferecimento afetivo – carregado sempre de fortíssima 
conotação erótica – por um outro personagem, e os traumas que 
todos eles ostentam resultam da dureza com que as suas 
disponibilidades afetivas são tratadas pela vida e pelos homens. 
(MICHALSKI, 2004, p. 162) 

 

Apesar de menos perceptível, do início dos anos setenta até 1976, em 

seu período pânico-revolucionário, de certa forma, embora em menor “escala”, 

ainda se pode notar a presença de muitos traços biográficos, conforme explorarei 

mais adiante. Mas, numa tentativa de organizar a relação da obra de Fernando 

Arrabal com sua biografia, parece imprescindível recorrer a Francisco Torres 

Monreal. Embora Torres Monreal, catedrático de filologia francesa na Faculdade 

de Letras de Múrcia (Espanha), dramaturgo e pesquisador do teatro 

contemporâneo, não tenha se dedicado em especial a escrever uma biografia de 

Arrabal, a sua vasta investigação sobre a dramaturgia arrabaliana, para além de 

uma preocupação estética, explora o processo de criação desse dramaturgo a 
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partir de temas em que sua vida e obra estão intimamente ligadas, desde seus 

primeiros escritos quando ainda estava na Espanha, até sua chegada em Paris, 

o encontro com Luce Moreau (professora da Sorbonne, com quem se casou e 

que passou a traduzir suas obras para o francês), o entrosamento com os 

intelectuais franceses, a participação em movimentos culturais, sua prisão, etc. 

Na Introdução do Teatro Completo de Fernando Arrabal, ele divide a dramaturgia 

arrabaliana em distintas e sucessivas etapas. 

 

Com perigo de ser impreciso – pois são muitas as observações que 
conviria fazer a cada momento –, dividirei o teatro de Arrabal em 
três etapas (a perspectiva do grupo oprimido é mais evidente nas 
duas primeiras):  

a) – Primeira etapa: teatro ingênuo, os dramas sem esperança.  

b) – Segunda etapa: o Eu pré-pânico e pânico: os dramas da 
esperança longínqua e incerta.  

c) – Terceira etapa: o Eu e os outros. Esta terceira etapa a subdividirei 
em três fases: 1ª - O pânico-revolucionário: os dramas da esperança 
imediata; 2ª - O bufo: os titãs desmitificados pela irrisão, e 3ª - Do 
desencanto dos titãs à sedução dos deuses” (ARRABAL, 2009, p. 9, 
tradução de Wilson Coêlho)56.  

 

 

                                                
56 “Con peligro de ser impreciso – pues son muchas las observaciones que convendría hacer a 
cada momento –, dividiré el teatro de Arrabal en tres etapas (la perspectiva del grupo oprimido 
es más evidente en las dos primeras: 

a) Primera etapa: teatro ingenuo, los dramas sin esperanza. 

b) Segunda etapa: el Yo prepánico y pánico: los dramas de la esperanza lejana e incerta. 

c) Tercera etapa: el Yo y los otros. Esta tercera etapa la subdividiré en tres fases: 1ª El pánico-
revolucionario: los dramas de la esperanza imediata; 2ª El bufo: los titanes desmitificados por la 
irrisón, y 3ª Del desencanto de los titanes a la seducción de los dioses.” 
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3.1. “TEATRO INGÊNUO, DRAMAS SEM ESPERANÇA” 

 

Numa perspectiva cronológica, o primeiro teatro, entendido como o teatro 

ingênuo ou os dramas sem esperança, se situa no período entre 1952 e 1957. 

Em especial, independente da ideia de um “teatro ingênuo, dramas sem 

esperança”, começando pela sua terceira peça Fando e Lis (1953) até os finais 

dos anos sessenta, o teatro de Arrabal é comumente qualificado de absurdo. 

Mas seria mesmo possível considerar Arrabal um autor absurdo? Nesta época, 

com destaque em suas três primeiras obras, Piquenique no front, O triciclo e 

Fando e Lis, poderiam ser consideradas de certo modo aparentadas ao absurdo, 

na medida em que estabelecemos uma espécie de paralelismo, por um lado, 

entre as situações dos personagens de Arrabal com os de Beckett e, por outro, 

entre as situações, diálogos e motivos de Arrabal com o chamado movimento do 

absurdo. Mas, para muitos especialistas, Beckett e Ionesco é que seriam os 

mestres, quase exclusivos, do movimento absurdo. Na verdade, foi Martin Esslin 

quem meteu no mesmo saco dramaturgos muito diversos de distintas 

nacionalidades. Em diversos momentos na imprensa, bem como em algumas 

citações em suas obras, Arrabal coloca em questão o fato de ter sido o seu teatro 

enquadrado na estética do absurdo. Conforme Francisco Torres Monreal:  

Nos parece interessante trazer aqui a seguinte fala textual de 
Arrabal: ‘A primeira vez que nos meteram no mesmo saco foi ao 
final dos cinqüenta. Recordo que estava num café de Paris com 
Beckett quando se aproximou de nós Susana, sua mulher, com um 
livro que acabava de chegar da Inglaterra intitulado Teatro do 
Absurdo, de M. Esslin. Na capa do livro estavam as fotos de 
Ionesco, Beckett, Adamov e Arrabal. Lembro que Beckett, ao vê-lo, 
sorriu e disse: Teatro do absurdo, que absurdo! Nenhum de nós era 
fanático do absurdo nem soldados da razão. Por que nos meteram 
no mesmo saco? Não existem dois escritores tão diferentes como 
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Ionesco e Beckett. Ionesco se proclama campeão do absurdo, e 
chegou a sentir ciúmes por terem considerado Beckett como o pai 
deste movimento. Por pouco que se veja minha obra com um pouco 
de atenção se observará que meu universo e minhas formas são 
muito diferentes de todos eles’” (F. Torres Monreal, Conversas com 
Arrabal, na imprensa). (ARRABAL, 2009, p. 13, tradução de Wilson 
Coêlho).57  

 

Destas três obras chamadas de absurdas, Piquenique no Front, intitulada 

inicialmente de Os soldados, foi escrita em 1952 quando Arrabal desconhecia 

completamente os autores “do absurdo”.  Quanto às peças O triciclo e Fando e 

Lis, estas já estão plenamente identificadas na linha do absurdo francês, embora 

nesse momento seja possível perceber que se inicia um processo de 

aproximação com o teatro da crueldade, onde a cerimônia explícita e a confusão 

se anunciam como uma preparação do terreno para uma trajetória ao pré-pânico 

e pânico, como veremos adiante.  

No que diz respeito aos personagens de Arrabal neste período, convém 

acentuar a grande simplicidade destes, levando em conta que se dedicam à 

expressão do mundo ilógico, onde a lógica do mundo está muito distante, ou 

seja, o mundo exterior não entra em cena para convencer racionalmente aos 

seus personagens. Nesta linguagem de simplicidade nas relações entre os 

                                                
57 “Nos parece interesante traer aqui la seguinte cita textual de Arrabal: “La primera vez que si 
nos metió en el mismo saco fué a final de los cincuenta. Recuerdo que estaba en un café en 
París con Beckett cuando nos acercó Susana, su mujer, con un libro que acababa de llegar de 
Inglaterra titulado Teatro del Absurdo, de M. Esslin. En la portada del libro estaban las fotos de 
Ionesco, Beckett, Adamov y Arrabal. Recuerdo que Beckett, al verlo, sonrió y dijo por todo 
comentário: Teatro del Absurdo, qué absurdo!. Ninguno de nosotros era fanatico del absurdo ni 
soldados de la razón. Por qué si nos metió en el mismo saco? No existen dos escritores tan 
diferentes como Ionesco y Beckett. Ionesco si proclama campeón del absurdo, y llegó a sentir 
celos de que a Beckett lo hicieran padre de este movimiento. Por poco que si vea mi obra con 
atención si observará que mis universos y mis formas son diferentes de todos ellos”. (F. Torres 
Monreal, Conversaciones con Arrabal, en prensa) 
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personagens que se assemelha ao absurdo, surge a linguagem infantil como 

solução “simples” rompendo a linguagem tradicional para uma expressão da fala 

usual da vida cotidiana. Trata-se de levar ao palco os retalhos dessas 

conversações banais que ocorrem na vida mais íntima e familiar. Em PIC-NIC, 

aqui traduzido como Piquenique no Front, durante uma guerra, os pais (SR. e 

SRª. TÉPAN) vêm visitar o filho (ZAPO) que tem um prisioneiro inimigo (ZEPO): 

SR. TÉPAN. – Então, como veio para a guerra? 

ZEPO. – Eu estava um dia em minha casa, consertando a tábua de 
passar roupa de minha mãe quando veio um senhor e me disse: “Você 
é Zepo?”. “Sim”. “Pois me disseram que você tem que ir à guerra.” E 
eu então perguntei: “Mas, a qual guerra?” E ele me disse: “Que bruto 
você é, não leu os jornais?” Eu lhe disse que sim, mas não os das 
guerras... 

ZAPO. – Igualzinho, igualzinho aconteceu comigo. 

SR. TÉPAN. – Sim, igualzinho vieram buscar você. 

SRA. TÉPAN. – Não, não foi igual, aquele dia você não estava 
consertando uma tábua de passar roupa, mas consertando o carro. 

SR. TÉPAN. – Eu estava dizendo da outra coisa. (A ZEPO.) Continue. 
E o que aconteceu depois? 

ZEPO. – Além do mais, eu lhe disse que tinha uma namorada e que 
se eu não fosse com ela ao cinema nos domingos ficaria muito 
aborrecida. Ele me disse que essa coisa da namorada não tinha 
importância.58 (ARRABAL, 2009, p. 133, tradução de Wilson Coêlho).  

                                                
58 “SR. TÉPAN. – Entonces, ¿cómo há venido a la guerra? 

ZEPO. – Yo estaba un día en mi casa arreglando una plancha eléctrica de mi madre cuando vino 
un señor y me dijo: “¿Es usted Zepo?” “Si.” “Pues me han dicho que tienes que ir a la guerra.” Y 
yo entonces le pregunté: “Pero, ¿a qué guerra?” Y él me dijo: “Que bruto eres, ¿es que no lees 
los periódicos?”. Yo le dije que sí, pero que no lo de las guerras…” 

ZAPO. – Igualito, igualito me pasó a mí. 

SR. TÉPAN. – Sí, igualmente te vinieron a ti a buscar. 

SRA. TÉPAN. – No, no eras igual, aquel día tu no estabas arreglando una plancha eléctrica, sino 
una avería del coche. 

SR. TÉPAN. – Digo en lo otro. (A ZEPO.) Continúe. ¿Y qué pasó luego? 

ZEPO. – Le dije que además tenía novia y que si no iba conmigo al cine los domingos lo iba a 
pasar muy aburrido. Me respondió que eso de la novia no tenía importancia.” 
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Conforme Martin Esslin, ao abordar os dramaturgos do Teatro do 

Absurdo, cuja proposta não é falar sobre o absurdo da condição humana, mas 

apresentá-lo tal qual ele existe, ou seja, Fernando Arrabal é colocado na mesma 

posição dos que fazem um recorte da realidade tanto pela simplicidade de sua 

concepção quanto o total entrosamento da ideia filosófica com sua 

representação concreta em termos de imagens teatrais.  

 

A primeira peça de Arrabal, Piquenique en Campagne já indica 

posição. (N. da T.: O título no original, Campagne, tanto significa 

“campo” quanto “campanha” militar, mas o sentido duplo foi perdido 

no título adaptado em portugués, Piquenique no “Front”). Escreveu 

a peça aos vinte anos, sob a influencias das noticias sobre a guerra 

da Coreia. Nesta curta peça em um ato, um soldado, Zapo, está 

isolado na linha de frente da batalha. Seu pai e sua mãe, por 

demais simples para compreenderem a ferocidade da guerra 

moderna, chegam para visitá-lo e fazer com ele um pequinique e 

dominical. Quando aparece um soldado inimigo, Zepo. Zapo 

aprisiona-o, mas depois convida-o para o piquenique. Quando o 

piquenique fica bem alegre e festivo, uma rajada de metralhadora 

elimina todos eles. 

Trata-se de uma comédia chaplinesca sem o alívio do happy end, 

que contém a perturbadora inocênci e crueldade tão características 

de Arrabal. (ESSLIN, 1968, p. 229) 
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Ainda com esses personagens cujos diálogos, apesar de sérios, se 

sustentam de uma “lógica” infantil, esse teatro nos mostra o ridículo de muitos 

debates em situações reais, como em Fando e Lis, quando os três homens do 

guarda-chuva (NAMUR, MITARO e TOSO), discutem com seriedade sobre a 

importância da direção do vento. 

TOSO - Sim, podemos dormir aqui. 

MITARO - Mas antes temos que saber de onde vem o vento. (Molha 
o dedo com cuspe e o levanta no ar) 

NAMUR - Isso não importa. O importante é saber para onde ele vai. 

TOSO - Vamos dormir debaixo do guarda-chuva, e deixemos em paz 
o vento.  

MITARO - (Ofendido) - Você é sempre tão tranquilo. 

NAMUR - (A Mitaro) - Se fossemos por ele, já estaríamos todos 
mortos. 

MITARO - (A Namur) - Mortos ou pior ainda. E tudo por sua maldita 
mania de não tomar precauções. 

TOSO - (Chateado) - O mais importante, creio eu, é dormir. 

MITARO - O mais importante é saber de onde vem o vento. 

NAMUR - (Corrigindo-o suavemente) - Não, o importante é saber para 
onde ele vai.59 (ARRABAL, 2009, pp. 187-188) 

                                                
59 “TOSO. – Sí, aquí podemos dormir bien. 

MITARO. – Pero antes tenemos que saber por dónde viene el viento. (Se chupa un dedo y lo 
levanta.) 

NAMUR. – Eso no importa. Lo más importante es saber por dónde se va. 

TOSO. – Pongámonos a dormir debajo del paraguas y dejemos en paz al viento. 

MITARO. – (Ofendido.) Tú siempre tan tranquilo. 

NAMUR. (A MITARO.) Si por él fuera, ya estaríamos todos muertos.  

MITARO. (A NAMUR.) Muertos o peor aún. 

TOSO. – (Testarudo.) Lo importante,  creo yo, es dormir. 

MITARO. – Lo importante es saber por dónde viene el viento. 

NAMUR. – (Corrigiéndole suavemente.) No, lo importante es saber por dónde se va.” 
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Mas o grande contraponto deste teatro de humor e supostamente ingênuo 

é seu caráter eminentemente trágico. Neste humor absurdo do teatro de Arrabal, 

os personagens não interpretam nada, eles se deixam levar por um final trágico 

(no sentido da fatalidade), sem dissimulação ou fingimentos, pois – da mesma 

maneira como o mundo se organiza – eles estão enquadrados em sistemas pré-

estabelecidos.  

Compreendendo que, para Arrabal, as estruturas do diálogo, da 
ação teatral e do universo têm a mesma forma, o teatro não se 
resume ao palco, mas ele é tudo isso que advém, onde a ação – 
por ser a imagem refletida do mundo – é uma mera demonstração 
de maneirismos cênicos. 

    (...)  

O teatro de Arrabal é chamado de absurdo, mas o absurdo do 
mundo deste dramaturgo espanhol não nasce do desespero do 
filósofo em busca de penetrar o segredo da existência. É dizer que 
este estado de absurdidade se revela na mirada dos personagens 
que vêem a situação humana com os olhos da simplicidade ou da 
imediaticidade infantil que não permite uma maior compreensão da 
realidade do objeto observado. Também como as crianças, seus 
personagens são por vezes cruéis, porque não compreenderam ou 
sequer tentaram compreender a existência de uma lei moral. E, 
assim, como as crianças, eles sofrem a crueldade de um mundo 
como flagelos incompreensíveis. (COÊLHO, 2010, p.16) 

 

Temos aí um contraste onde o trágico aparece na degradação do próprio 

drama absurdo e da condição humana. Um absurdo que não está no teatro, mas 

no mundo em que o artista se sente estranho e confuso. Um mundo que não lhe 

apresenta mais nenhuma segurança e que, por isso, somente se propõe a partir 

                                                
 . 
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de esquemas provisórios e que também não inspiram confiança. Daí, a confusão 

entre o “ilógico” e o “lógico”, o “cômico” e o “trágico”. 

Considerando a oposição humor/tragédia, bem como o exercício da 

comédia em converter o trágico dos personagens em risível para o espectador, 

na Introdução do Teatro Completo de Fernando Arrabal, Monreal nos brinda com 

uma reflexão de Ionesco sobre essa relação entre o “cômico” e o “trágico”: 

“Por minha parte”, escreve Ionesco, “eu não entendi nunca a 
diferença que costuma fazer-se entre o trágico e o cômico. O 
cômico, como intuição do absurdo, me parece mais desesperante 
que o trágico. O cômico não oferece saídas (...). Para alguns, o 
trágico pode aparecer, em certa medida, reconfortante, pois com o 
trágico se quer expressar a importância do homem vencido, 
despedaçado pela fatalidade; o trágico, por ele mesmo reconhece 
a realidade de uma fatalidade, de um destino, de umas leis que 
regem o universo, incompreensíveis muitas vezes ainda que 
objetivas. E esta impotência humana, esta inutilidade de nossos 
esforços pode inclusive parecer cômica.” [Ionesco, “Expérience du 
théâtre” (“Experiência do teatro”), N.R.F., fevereiro de 1958, em 
Ionesco, 1967, pág. 61]. 60 (ARRABAL, 2009, p. 18, tradução 
Wilson Coêlho).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 “ ‘Por mi parte’ escribe Ionesco, ‘yo no he entendido nunca que suele hacerse entre trágico y 
cómico. Lo cómico, como intuición del absurdo, me parece más desesperante que lo trágico. Lo 
cómico no ofrece salidas (…). Para algunos, lo trágico puede aparecer, en cierta medida, 
reconfortante, pues con lo trágico se quiere expresar la importancia del hombre vencido, 
despedazado por la fatalidad; lo trágico, por ello mismo, reconoce la realidad de una fatalidad, 
de un destino, de unas leyes que rigen el universo, incomprensibles muchas veces aún que 
objetivas. Y esta impotencia humana, esta inutilidad de nuestros esfuerzos puede incluso parecer 
cómica.’ ” 
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3.2. “O EU PRÉ-PÂNICO E PÂNICO, DRAMAS DA ESPERANÇA 
INCERTA” 

 

A segunda etapa do teatro arrabaliano, entendida como a fase do Eu pré-

pânico e pânico, quando explora os dramas da esperança longínqua e incerta, é 

marcada inicialmente pela sua aproximação ao grupo dos surrealistas, bem 

como seu afastamento e, posterior e consequentemente, a criação do 

movimento pânico. Entre as principais obras, destacamos O grande cerimonial, 

A bicicleta do condenado e Cerimônia por um negro assassinado. 

Apresentado a André Breton, em 1961, por Jean Benoît, Arrabal teve 

sincera e calorosa acolhida entre os surrealistas, inclusive, no nº 1 da revista La 

Brèche (setembro de 1962) teve publicado extratos de sua obra A pedra da 

loucura e, no número seguinte, A primeira comunhão. Apesar da conhecida 

antipatia de Breton pelo teatro, há os que acreditam que os surrealistas viram 

em Arrabal o poeta capaz de preencher o vazio que a arte dramática ocupava 

no Movimento. Também não podemos esquecer que Roger Vitrac61, Jacques 

Prévert62, García Lorca63 e principalmente Antonin Artaud, além de outros 

ligados ao teatro, foram marginalizados pelos surrealistas ortodoxos. Na 

verdade, no pouco tempo em que Arrabal se reuniu com os surrealistas, houve 

mais coincidências do que influências, principalmente se levarmos em conta que 

ele já era surrealista antes de conhecer Breton, como provam suas obras e, 

                                                
61 Poeta e dramaturgo francés, afasta-se de André Breton e do grupo surrealista para fundar com 

Antonin Artaud e Robert Aron o Teatro Alfred Jarry. 

62 Poeta, dramaturgo e roteirista francés. 

63 Poeta e dramaturgo español. 
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ademais, se é possível falar de herança, neste sentido a maior seria Artaud, o 

qual não conheceu, a não ser pelos escritos. Artaud morreu em 1948 e Arrabal 

chegou a Paris no ano de 1955, ou seja, sete anos depois. Destas coincidências, 

também podemos retratar sua forte inclinação às formas dadaístas e futuristas, 

considerando as poéticas que integram seu teatro. Por um lado, a plástica cênica 

e, por outro, os abstrações lingüísticas na utilização de palavras desprovidas de 

“significados” codificados e até mesmo a criação de significantes 

onomatopéicos.  

Conforme Alain Virmaux, em Artaud e o Teatro, foram muitos os que 

ousaram se afirmar herdeiros, filhos ou aparentados de Artaud, como os grupos 

vanguardistas dos anos 60 (happening, living, open, Peter Brook, etc). 

Referendando o tema, para Torres Monreal, no Teatro Completo, de Fernando 

Arrabal, trata-se de uma inevitável traição ao teatro da crueldade. A partir dessas 

considerações, Torres Monreal ainda insiste em afirmar que o mais fiel de todos 

estes teatros infiéis a Artaud seria o teatro Pânico, considerando que, tanto para 

Artaud quanto para Arrabal, o teatro é o espaço do sagrado, ou seja, não é 

ideológico e não tem como fim levar uma mensagem que se limita ao ato da 

palavra, sem levar em consideração outras linguagens cênicas.  

Obviamente, quando se busca compreender a obra de Arrabal buscando 

a origem de seu vanguardismo fora dos surrealistas, há uma tendência, talvez 

insinuada pelo próprio autor, como citado anteriormente, a fazer referência aos 

seus contatos anteriores, desde a Espanha, com membros do grupo postista. 

Mas a referência não parece muito consistente se levarmos em conta que, 

conforme Francisco Nieva, a relação de Arrabal com os postistas foi 

insignificante por dois motivos. O primeiro é que, quando os postistas lançaram 
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suas duas revistas, em 1945, Arrabal tinha apenas treze anos de idade e, depois, 

quando estabeleceu contato com alguns membros do grupo, estes já haviam 

abandonado o postismo.  Segundo Nieva, 

 

Não há dúvida, com relação, por exemplo, ao postismo que, numa 
Europa devastada pela guerra, o movimento vanguardista 
enunciado pelo postismo se adianta nuns quantos anos a uma 
postura que, mais tarde, será entronizada sem maiores violências 
na evolução estética dos países ocidentais. Para mim, que possuo 
o manuscrito, está demasiado claro que na inacabada comédia 
começada por Eduardo Chicharro e Silvano Sernesi, intitulada La 
lámpara (A lâmpada), está todo o sistema do chamado “teatro do 
absurdo” muito antes que se dessem a conhecer Ionesco e outros 
escritores centroeuropeus que contribuíram para formar esse 
conceito do ”absurdo cênico”. 64  (NIEVA, 1978, p. 60, tradução 
Wilson Coêlho).  

 

Embora não seja de todo descartável a influência do postismo no 

processo de criação de Arrabal, o que realmente nos parece plausível como uma 

linha que vai nortear sua obra, nesta escritura dramática surrealista pós-ingênua, 

se dá na criação ou pré-figuração do espaço conceitual e prático do movimento 

Pânico que se sustenta por uma espécie de tentativa de colocar ou identificar 

uma ordem no caos, inclusive, com a pré-disposição de se contrapor às 

fronteiras, limitações e exclusões do amoralismo surrealista.  

Morais no plural: rechaço de uma moral única, da pureza e outras 
formas policiais que, desde muito, têm conduzido à condenação 
(ao extermínio, por exemplo, tratando-se de uma moral política) de 
quem as praticava. Aceitação de concepções e modos de vida 

                                                
64 “No hay duda, con relación, por ejemplo, al postismo que, en una Europa devastada por la 
guerra, el movimiento vanguardista enunciado por el postismo se adelanta por unos cuantos 
años a una postura que, más tarde, será entronizada sin mayores violencias en la evolución 
estética de los países occidentales. Para mí, que poseo el manuscrito, está demasiado claro que 
en la inacabada comedia comenzada por Eduardo Chicharro y Silvano Sernesi, titulada La 
lámpara, está todo el sistema del llamado ’teatro del absurdo’ mucho antes que se diesen a 
conocer Ionesco y otros escritores centroeuropeos que contribuyeron a formar ese concepto del 
’absurdo escénico’ ”. 
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totalmente opostos aos seus.65 (ARRABAL, 1973, p. 51, tradução 
de Wilson Coêlho.) 

 

Daí, podemos concluir sobre algo que o separa dos surrealistas, 

considerando que, em Arrabal, conceitos como memória e acaso se afirmam 

como uma liberdade frente aos valores chamados humanos como a moral, a 

ordem, a lógica, etc. Se o surrealismo proclama a prevalência absoluta dos 

sonhos, do instinto e do desejo, desprezando a lógica e renegando a ordem 

moral e social para investir contra os padrões estabelecidos, convém observar 

que, para Arrabal, no lugar da não-moral, existem morais, levando em conta que 

o próprio caos se organiza a partir de uma lógica. Para ele, a memória não se 

reduz a uma mera condição rememorativa e aquilo que é recordado não são 

dados puros, senão dados contagiados de dor, de sentimentos diversos, de 

contradições e mil arrazoamentos.  

Ademais, ele considera que a memória se dá de acordo com todos os 

modos de apreensão, ou seja, espiritual, racional, passional, orgânica e até 

vegetativa. Por outro lado, o acaso também não é sempre visto como um impulso 

puro e alheio a todo raciocínio, mas como uma possibilidade de entrar em jogo 

após um processo de reflexão. Arrabal exemplifica o acaso e a memória a partir 

de um jogo de xadrez, ou seja, depois de uma reflexão sobre as possibilidades 

dos vários movimentos de aparente eficacia frente ao tabuleiro, deixa se decidir 

pelo acaso. 

                                                
65 Morales en el plural: rechazo de una moral única, de la pureza y otras formas policíacas que a 
larga han conducido a la condenación (al exterminio cuando si tratando de una moral política) de 
quien las praticaba. Aceptación de concepciones y modos de vida totalmente contrarios al suyos. 
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E é desse tipo de memória que faz-se imprescindível a tarefa de aproximar 

a infância da obra de Arrabal, considerando que a mesma está na base dos 

personagens e desses diálogos infantis quando se fala do absurdo. Mas nesse 

novo momento do Eu pré-pânico e pânico, ou os dramas da esperança longínqua 

e incerta, Arrabal aparentemente se afasta do Eu alheio ao criador, como era o 

caso de Piquenique. Agora, com a memória em vigília, fará com que o relato 

dramático se organize consciente de uma procedência e se situe no sonho. Em 

O Arquiteto e o Imperador da Assíria, não somente se utiliza desta técnica, como 

também insere a questão do sonho como diálogo. 

 

O ARQUITETO. – Confesse-me. 

(O Imperador se senta no trono, O Arquiteto se põe de joelhos.) 

O ARQUITETO. – Reverendo pai, eu me acuso de. . . 

O IMPERADOR. – Mas que farsa é essa? Sou eu outra vez que faço 
o papel de confessor! Fora daqui, seu pestinha idiota. Não o confesso. 
Vai morrer esmagado pelo peso dos seus crimes e queimar por toda 
a eternidade por culpa minha. 

O ARQUITETO. – Sonhei que. . . 

O IMPERADOR. – Quem foi que pediu para você contar seus sonhos? 

O ARQUITETO. – Você acabou de me pedir. 

O IMPERADOR. – Que me importam os seus sonhos... Está bem, 
conte. 

O ARQUITETO. – Sonhei que estava sozinho numa ilha deserta, de 
repente caía um avião, aí entrei em pânico e corria para todos os lados 
e quis até enterrar a cabeça na areia, quando alguém atrás de mim 
me chamou e. . . 

O IMPERADOR. – Pare. É muito esquisito esse sonho! Freud, me 
ajude! 

O ARQUITETO. – É erótico também? 

O IMPERADOR. – E você acha que podia ser de outro jeito? 
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O ARQUITETO (Traz um chicote) Bata-me. 

O IMPERADOR. – (Condescendente.) Bom. Que papel você quer que 
eu represente?” 66  (ARRABAL, 2009, p. 850, tradução de Wilson 
Coêlho).  
 
 

Ainda nesta fase, assistimos a um fenômeno curioso na dramaturgia de 

Arrabal. A título de ilustração, podemos tomar O Grande Cerimonial que, em sua 

primeira versão, foi escrito em 1963. Mas, em meados dos anos sessenta, ao 

revisar às segundas edições de suas primeiras obras, Arrabal resolveu inserir no 

interior dos diálogos considerados ingênuos, entendidos como uma marca de 

sua dramaturgia, algumas frases numa linguagem neo-surrealista. Entre outras 

peças desta fase, notadamente, assim acontece em O grande cerimonial, A 

bicicleta do condenado e Cerimônia por um negro assassinado. 

                                                
66 “EL ARQUITECTO. – Confiésame. 

EL EMPERADOR se sienta en el trono y EL ARQUITECTO se pone de rodillas a sus pies. 

EL ARQUITECTO. – Reverendo padre: me acuso de… 

EL EMPERADOR. – Pero qué farsa es esta? Otra vez soy yo el          confesor? Fuera de aquí, 
bellaco! No te confesaré. Morirás cobierto de pecados y toda la eternidad te asarás por mi culpa. 

EL ARQUITECTO. – He soñado que… 

EL EMPERADOR. – Quién te manda contarme tus sueños? 

EL ARQUITECTO. – Pues me lo acabas de pedir. 

EL EMPERADOR. – Qué me importa tus sueños?... Bueno, cuéntamelos. 

EL ARQUITECTO. – Soñé que estaba solo en una isla desierta y que, de pronto, un avión se 
caía. Yo sentía verdadero pánico; corria por todas partes y hasta quise enterrar mi cabeza en la 
arena, cuando alguien me llamó desde atrás y… 

EL EMPERADOR. – No digas. Qué sueños tan extraños! Freud, auxíliame. 

EL ARQUITECTO. – Es un sueño erótico, también? 

EL EMPERADOR. – Y cómo no iba a ser erótico? 

EL ARQUITECTO. – (Coge un látigo y se lo ofrece.) Me pegas? 

EL EMPERADOR. – (Condescendiente.) Bueno. Qué papel hago ahora?” 
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Na peça O Grande Cerimonial por exemplo, a partir de uma determinada 

frase e, no meio de um diálogo, quase sem nenhuma justificativa, um 

personagem afirma que “O azul frenético sacudirá nosso silêncio e nos colocará 

estrelas e pedrinhas por nossos olhos fechados”. A princípio, compreendemos 

que esta frase trata-se de um artifício que produz – entre o encanto primeiro ao 

lidar com a palavra e sua “indubitável” musicalidade – um caminho difícil para 

conciliar essa espécie de incômodo da linguagem infantil com o assemantismo 

da poesia neo-surrealista. Depois, podemos pressentir a presença da memória 

e do acaso mesclando o presente com o passado, provocando aproximações 

que nos parecem desbaratadas e imprevistas e, de certa forma, são uma 

tentativa de con-fundir as experiências vividas com os sonhos que a linguagem 

comum é incapaz de expressar. 

Esta postura o leva ao desprezo das estruturas ideológicas, políticas, 

filosóficas e religiosas que sustentam o universo dos vencedores. Num certo 

sentido, aqui reafirmando a questão biográfica, este desprezo se dá quase como 

uma tentativa de “denunciar” aqueles que o enganaram na medida em que o 

“ensinaram a ler”, ou seja, as instituições familiares, educativas, religiosas, 

militares e opressoras que se personificaram através da mãe, do padre, do 

médico e outros de sua convivência. De acordo com Torres Monreal,  

 

Dito isso, se impõe ainda uma última pergunta: é possível, em 
termos artísticos-dramáticos, criar um novo código apreensivo-
comunicativo distinto do código convencional? Minha resposta é 
que, consequente com estes raciocínios, Arrabal tenta uma nova 
escritura teatral. Os traços que a definem, e que estamos vendo 
neste capítulo (registros linguísticos não habituais na comunicação; 
cerimônias, jogos não habituais no teatro, etc.) põem claramente 
manifesta sua recusa à linguagem dos vencedores. Por outro lado, 
a ousadia ético-estética de suas imagens supõe a negação dos 
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valores tradicionais.67 (ARRABAL, 2009, p. 47, tradução de Wilson 
Coêlho) 

 

E, nesta tentativa de uma nova escrita, entendendo as transformações 

dos personagens pânicos em correspondência com uma multiplicidade de 

planos simbólicos, Arrabal se aproxima de Artaud no que diz respeito à forma 

cerimonial de sua dramaturgia, quando o espaço se torna sagrado através do 

cenário, adereços e figurinos, compostos por altar, naves, círios, livros, 

ornamentos e outros que – apesar de se nos apresentarem como simbolizantes 

– trazem-nos a ação dramática em seu sentido originário, como uma recreação 

real e não fictícia. Em consequência, o ator essencial ao teatro pânico se 

converte em oficiante, ou seja, é transcendido pelo culto, com poderes delegados 

pelo caráter poético do texto cerimonial, no seu aspecto da súplica, no operativo 

e dialogante das linguagens cerimoniais. 

Mas, em Arrabal, a cerimônia e o jogo se confundem (con-fundem), pois 

tanto a cerimônia quanto o jogo têm regras que lhes são específicas e sem as 

quais não existiriam como tais, considerando que, assim como no jogo, a 

cerimônia está para além de uma metáfora da existência, ou seja, ambos 

resultam numa combinação lúdica de compreensão do mundo. Daí a relação que 

Arrabal estabelece do teatro com o xadrez, insistindo no diálogo entre a memória 

e o acaso.  Ademais, ainda privilegia o xadrez no seu modo de jogar, levando 

                                                
67 “Dicho esto, se impone aún una última pregunta: es posible, en términos artísticos-dramáticos, 
crear un nuevo código aprehensivo-comunicativo distinto del código convencional? Mi respuesta 
es que, consecuente con estos raciocinios, Arrabal intenta una nueva escritura teatral. Los rasgos 
que la definen, y que estamos viendo en este capítulo (registros lingüísticos no habituales en la 
comunicación; ceremonias, juegos no habituales en el teatro, etc.) ponen claramente en 
manifiesto su rechazo del lenguaje de los vencedores. Por otro lado, la osadía ético-estética de 
sus imágenes supone la negación de los valores tradicionales.” 
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em conta a contraposição que estabelece entre o espaço da opressão e o 

espaço da libertação, mesmo que em níveis oníricos, que é uma das principais 

características do seu teatro. E em diversas obras evoca este espaço imposto 

onde o personagem oprimido, ao longo da cerimônia, luta para se libertar, 

embora ele somente exista dentro deste espaço de representação como, por 

exemplo, em Na corda bamba, A torre de Babel e Guernica que, inclusive, trazem 

o cenário como personagem principal. 

Tanto para ilustrar o elemento espanhol presente na obra de Arrabal 

quanto as soluções ingênuas dos personagens e, ainda, a questão da 

esperança, Guernica ocupa um lugar de destaque. A trama se desenvolve a 

partir de seis personagens. Um casal de velhos bascos. Ele se chama Fanchu e 

ela se chama Lira (uma variante de Lis). Há uma outra mulher acompanhada de 

sua filha (que pode ser uma boneca) que, de vez em quando, atravessa a cena. 

Um jornalista que não passa de um bisbilhoteiro com a missão de narrar o 

discurso oficial da Guerra Civil Espanhola. Um escritor buscando motivos para 

criar uma ficção em torno da realidade. Por fim, um militar que cumpre sua rotina 

para que a guerra siga em “ordem” o seu percurso.  

O ponto central da obra está na árvore de Guernica, embora o 

protagonismo seja do casal de velhos, Fanchu e Lira. Lira está oculta, pois foi 

soterrada entre os escombros da casa destruída, inclusive, é acusada pelo 

marido em virtude do inusitado fato de que estava no banheiro, lendo, justamente 

na hora em que houve o bombardeio. Fanchu narra os acontecimentos exteriores 

e, obviamente, para protegê-la, esconde alguns deles. Dentro do mundo em 

frangalhos, a preocupação maior é a árvore de Guernica que, para os bascos, é 

um carvalho que simboliza as liberdades tradicionais do povo. Desde a idade 
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média, essa árvore, além de escolhida como símbolo sagrado, é uma espécie 

de ágora onde se realizavam as assembleias em que os representantes das 

terras bascas debatiam e decidiam as questões de interesse comum. Sob a copa 

de uma dessas árvores que sobreviveu durante séculos foi construída uma 

espécie de “assembleia legislativa”.  

Em 1853, em Madri, o bertsolari (bardo basco) José María Iparraguirre 

compôs a letra Gernikako arbola (árvore de Guernica) e Juan María Blas de 

Altuna y Mascarua fez a música. Desde então, a música é considerada como um 

hino. A peça Guernica, de Arrabal, termina com essa música cantada por 

diversas vozes. A cidade foi destruída, mas a árvore da esperança sobreviveu 

como símbolo de resistência ao fascismo, por ter sido alvo de um 

bombardeamento encomendado pelo generalíssimo Franco à força aérea da 

Alemanha nazista, ocorrido num espaço de tempo aproximado de duas horas 

pela Legião Condor,  sem ter nenhum alvo militar definido e atingindo 

indiscriminadamente somente a sociedade civil. 

 

 A árvore responde que vivamos alerta 

 e que peçamos a deus com fervor. 

 Não queremos guerra, senão paz duradoura 

 para que se respeitem nossas retas leis. 

 

 Peçamos a Deus nosso Senhor 

 Que nos conceda paz agora e sempre, 

 E que dê também força à sua terra 
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E sua bendição ao País Basco.68   

(ARRABAL, 2009, p. 537, tradução de Wilson Coêlho.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 El Árbol nos responde que vivamos alerta 

y que se lo pidamos a Diós con fervor. 

No queremos guerra, sino paz duradera 

para que se respeten nuestras rectas leyes. 

 

Pidamos a Diós nuestro Señor 

que nos conceda paz ahora y siempre, 

Y que dé también fuerza a tu tierra 

y tu bendición al País Basco. 
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A Torre de Babel (1563) é uma pintura a óleo do pintor flamengo Pieter Brueghel, o 
Velho (Breda, 1525/1530 — Bruxelas, 9 de setembro de 1569). Está exposta no Museu 
Kunsthistorisches, em Viena. 

 

(FLANCASTEL, 1995, p. 137) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Breda
https://pt.wikipedia.org/wiki/1525
https://pt.wikipedia.org/wiki/1530
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruxelas
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1569
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3.3. O “EU E OS OUTROS” 

 

A terceira etapa do teatro de Arrabal ou o Eu e os outros, tem influência 

direta de dois acontecimentos que muito marcaram sua vida. O primeiro deles 

se deu em 1967, em Murcia, quando foi preso em virtude de sua conhecida e 

“célebre dedicatória pânica”: “Para Antonio, cago em Deus, na Pátria e em todo 

o resto”. Depois, foi o Maio francês de 1968, que muito contribuiu para que 

pudesse explicar suas próprias posturas radicalizadas. Conforme Torres 

Monreal  

(...) no Maio francês que questiona o Estado republicano 
democrático-burguês, cabe sobrepor as revoltas de grupos 
libertários ou comunistas contra o regime franquista em Madri, ou 
os protestos em Praga contra as instituições totalitárias 
comunistas, de repente reprimidas pelos tanques soviéticos. 69  
(ARRABAL, 2009, p. 80, tradução de Wilson Coêlho) 

 

Até agora, o que se tem visto de Arrabal, para muitos, pode ser entendido 

como um teatro altamente egocêntrico que, de alguma maneira, inevitavelmente 

se confunde com o psicodrama. É dizer que, neste teatro, apesar de 

comportamentos ambíguos, o Eu ocupa o centro de todos os esquemas de 

organização de sua obra. E mesmo quando se percebe a presença de outros 

personagens, estes não passam de projeções do próprio Eu como ingredientes 

necessários ao conflito dramático e, de certa forma, apenas reafirmam o Eu 

projetado através dos oprimidos com os quais ele se identifica. Trata-se de uma 

                                                
69 “(...) en el Mayo francés, que cuestiona el Estado republicano democrático-burgués, cabe 
superponer las revueltas de grupos libertarios o comunistas contra el régimen franquista en 
Madrid, o las protestas en Praga contra las instituciones totalitarias comunistas, pronto 
reprimidas por los tanques soviéticos.” 
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desfiguração de seus fantasmas no exercício do Eu com o Outro, o seu duplo. 

Uma nova configuração do Eu na con-fusão (fusão com) que se desdobra em 

dois planos. No primeiro plano, o anedótico ou fenomênico, a partir dos fatos 

observados na biografia do Outro e, no segundo plano, o imaginário poético que 

contribuem nas alterações do Eu no ato criativo. 

Ainda nesse clima entre o Eu e o Outro, baseado na história real de uma 

filha que é assassinada a tiros pela própria mãe, Arrabal escreve o romance La 

vierge rouge (A virgem vermelha). Trata-se de um fato intrigante, tendo em vista 

ele ter sido um militante da ala radical do partido socialista que, simbolizado pelo 

vermelho, se transforma no seu sangrento e inexplicável sacrifício. 

Nesta etapa do Eu e os outros, em sua primeira fase, entendida como 

pânico-revolucionária: os dramas da esperança imediata, a obra de Arrabal se 

destaca, principalmente, pelo ataque aos sistemas repressivos de signo fascista. 

Em seu pânico-revolucionário, proclama o realismo da utopia, onde sua escrita 

retoma os slogans do Maio francês de 68, ou seja, “A imaginação no poder”, 

“Seja realista, peça o impossível”, “Sob a calçada, a praia...”, “O futuro... em 

lances de teatro”, etc. Nesta etapa ainda se pode perceber que a oposição entre 

opressores e oprimidos está cada vez mais dissimulada, considerando que, 

entre os oprimidos, surge a figura do líder ou dos duplos como, por exemplo, 

Orador e Exaltado, em A aurora vermelha e negra, Tosán, em ... e puseram 

algemas nas flores, o Mestre Erasmo, em O céu e a merda I, Latidia, a louca que 

organiza a resistência, em A Torre de Babel. O interessante deste momento é 

que, no que diz respeito a uma crítica aos chamados líderes, o autor os coloca 

quase numa condição de contingência, ou seja, os líderes não se impõem como 

uma superioridade, mas por uma fraternidade e pela capacidade que têm de 



97 
 

contagiar aos personagens indiferentes, inclusive, aos que são contrários às 

suas ideias. E no desdobramento destas obras, os líderes acabam tendo êxito 

em suas causas, como no caso de Tharsis (Na corda bamba) que termina 

aclamando sua superioridade sobre o arame. Há também no desfecho de Ei, 

Pátria, minha aflição (também conhecida sob o título A Torre de Babel) quando 

Latidia consegue levar para seu lado, na defesa do simbólico castelo de Villa-

Ramiro, todos aqueles que queriam expulsá-la dele a qualquer custo. Nesta 

peça, por exemplo, na cena final, os oito personagens, um a um, sobem pela 

torre até desaparecerem no alto, como se quisessem realmente tocar o céu. Em 

off, a voz de Latidia, descrevendo os acontecimentos: 

E então nos abraçamos nus, e logo começamos a nos separar da 
terra e começamos a voar docemente. Na nuca levava incrustada 
a pérola de minha infância. A brisa nos levou de um lado para outro, 
e às vezes dávamos voltas sobre nós mesmos, sempre unidos, 
enlaçados, vertiginosamente. E assim percorremos em uns 
instantes todas as regiões, minhas pernas entre suas pernas, 
minha bochecha contra sua bochecha e nossos corações tocando-
se.” Ai, meu burrinho adorado!” 70 (ARRABAL, 2009, p. 1356, 
tradução de Wilson Coêlho) 

 

Levando em conta a tomada de posição política de Arrabal, aliado com as 

forças progressistas no fim do regime franquista, e esta proposta de 

reconciliação dentro do drama, superando a reconciliação real e histórica, 

aparece-nos sua necessidade de desafiar os limites do real, conforme o slogan 

                                                
70 “Y entonces nos abrazamos desnudos, y pronto empezamos a separarnos de la tierra y 
comenzamos a volar dulcemente. En la nuca llevaba incrustada la perla de mi infancia. La brisa 
nos llevó de un lado para otro, y a veces dábamos vueltas sobre nosotros mismos, siempre 
unidos, enlazados, vertiginosamente. Y así recorrimos en unos instantes todas las regiones, mis 
piernas entre sus piernas, mi mejilla contra su mejilla y nuestros corazones tocándose.” Ay, mi 
burrito adorado!” 
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“O futuro em lances de teatro”. Mas – nesse movimento – Francisco Torres 

Monreal observa que 

Esta mudança de atitude é progressiva e cabe diferenciar nas 
obras três momentos: a) os personagens opressores dominam os 
oprimidos; b) os dominados se opõem agora sobre os dominantes 
(etapa revolucionária; as aspirações do pânico – “um dia seremos 
livres” – são substituidas pelo grito de A aurora: “A liberdade não 
se dá, a liberdade se conquista”); c) finalmente, o predicado de 
oposição desaparece, em suas duas direções, com a reconciliação 
das duas classes (etapa pós-revolucionária).”71 (ARRABAL, 2009, 
p. 85, tradução de Wilson Coêlho) 

 

Na segunda fase desta etapa, não como uma ruptura, mas como um 

percurso de algo que já se anunciava em suas obras anteriores, o autor estende 

em suas peças uma crítica aos sistemas totalitários das direitas e das esquerdas. 

Esta é a considerada etapa do teatro bufo, da desmitificação dos titãs 

sacralizados, ou seja, dos objetos de culto à personalidade tanto por parte dos 

comunistas quanto por parte dos fascistas que, para Arrabal, não passavam dos 

mesmos cães que se diferiam apenas pelas coleiras.  

Obviamente, neste momento, muitos setores da crítica, em especial, do 

mundo teatral espanhol, se revoltaram com este “novo” Arrabal que, em virtude 

de suas críticas aos marxistas, foi muitas vezes tachado de reacionário e até de 

fascista. E, conforme Torres Monreal, à exceção de Inquisição, da qual falarei 

um pouco mais adiante, suas obras foram proibidas na Espanha. 

                                                
71 “Este cambio de actitud es progresivo y cabe diferenciar en las obras tres momentos: a) los 
personajes  opresores domina a los oprimidos; b) los dominados se imponen ahora sobre los 
dominantes (etapa revolucionaria; las aspiraciones del pánico – “un día seremos libres” – se 
sustituyen por el grito de La aurora: “La libertad no se da, la libertad se conquista”); c) finalmente, 
el predicado de oposición desaparece, en sus dos direcciones, con la reconciliación de las dos 
clases (etapa postrevolucionaria).” 



99 
 

Numa abordagem altamente simplista, houve até quem afirmasse que 

esta atitude de Arrabal se deu principalmente por causa da morte de Franco e 

que, na ausência deste, deveria arranjar outros inimigos para sobreviver como 

autor. Mas o dramaturgo, diversas vezes em entrevistas e palestras, reage 

dizendo que pisou na cauda do leão quando este estava vivo e que lhe parecia 

“imoral e vergonhoso fazê-lo quando está morto”. Neste sentido há, inclusive, no 

epílogo da Carta al General Franco, um trecho do artigo que foi publicado em 

“Le Monde”, por motivo da morte de Franco. Arrabal relata que não a celebrará 

e – mesmo convidado por alguns amigos – não fará nenhum brinde em 

homenagem à morte do ditador espanhol, considerando que: 

O franquismo nos ensinou o ódio, a violência, a morte. Mas nossa 
geração não tem outra linguagem que o da dignidade: em seu 
nome, proclamo que a morte de Franco não é uma vitória do povo 
espanhol, nem da liberdade. Por isso, não celebrarei essa morte. 
Não quero lançar o grito que escutamos durante quarenta anos: 
VIVA A MORTE! 

(…) 

Quando Guernica foi arrasada pela aviação nazi a serviço de 
Franco, a árvore de Guernica, rodeada de cinzas, permaneceu em 
pé, como a esperança. 

Franco está morto. 

Viva a esperança!” 72 (ARRABAL, 2009, pp.105 e 107, tradução de 
Wilson Coêlho).  

                                                
72 “El franquismo nos enseñó el odio, la violencia, la muerte. Pero nuestra generación no tiene 
otro lenguaje que el de la dignidad; en su nombre, proclamo que la muerte de Franco no es una 
victoria del pueblo español, ni de la libertad. Por eso, yo no celebraré esa muerte. No quiero 
lanzar el grito que llevamos escuchando desde hace cuarenta años: VIVA LA MUERTE! 

(…) 

Cuando Guernica fue arrasada por la aviación nazi al servicio de Franco, el árbol de Guernica, 
rodeado de cenizas, permaneció en pie, como la esperanza. 

Franco ha muerto. 

Viva la esperanza!” 
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Da mesma forma que não lhe interessava atacar Franco depois de sua 

morte, não há dificuldade em acreditar que ele também não atacaria os sistemas 

do PCE (Partido Comunista Espanhol) depois da demissão de seu conterrâneo 

Carrillo, bem como outros tantos líderes eurocomunistas. 

Independente da postura conscientemente política de seus 

contemporâneos, até hoje, Fernando Arrabal parece uma ameaça à Espanha e, 

quando menos, desconhecido e evitado por sua genialidade. Conforme o 

dramaturgo Hipólito Calle Soriano, na atualidade e, a partir da máxima medíocre 

de que “santo de casa não faz milagre”: 

 

Tenho a impressão de que o personagem comeu o indivíduo real (se 
por real entendemos todo o oposto de fingido) e é que cada vez que 
Fernando têm uma câmera próxima sofre, em minha opinião, de 
“transformatite aguda”, começando então uma atuação circense, na 
qual extrai coelhos e pombas que não deixam de saltar e correr por 
todos lados, chamando a atenção, provocando a hilaridade, para 
terminar escondendo-se por detrás de sua gravata borboleta de vivas 
cores.”. 73 (FERNANDEZ, 2006, p. 23, tradução de Wilson Coêlho) 
 

 

Mais recentemente e, principalmente, no início dos anos noventa, Arrabal 

tem deixado mais clara sua posição em relação aos titãs e aos deuses. Um 

pouco diferente da mitologia grega, para Arrabal não há interesse em distinguir 

entre gigantes e titãs. Ele os coloca no mesmo saco, na medida em que se utiliza 

                                                
73 “Tengo la impresión de que el personaje si ha comido al individuo real (si por real entendemos 

todo lo opuesto de fingido) y es que cada vez que Fernando tiene una cámera cerca sufre, en mi 
opinión, de ‘transformatitis aguda’, comenzando entonces una actuación circense, en la que 
extrae conejos y palomas que no dejan de saltar y correr por todos lados, llamando la atención, 
provocando la hilaridad, para terminar escondiéndose tras su pajarita de vivos colores.” 
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deles num sentido retórico para simbolizar os “heróis” que conduziram a História. 

Conforme o dramaturgo, o século XX foi a época preferida pelos titãs, dentre os 

quais assinala os dadaístas, estruturalistas, grandes ideólogos seguidores de 

Marx, Freud ou Nietzsche, assim como os líderes políticos que tiveram a 

pretensão de mudar a História com promessas de desenvolvimento, paraísos e 

futuros radiantes para um mundo que deveria ser composto por uma raça de 

superhomens (nazismos), no qual também se inauguraria uma fraternidade 

universal com a igualdade de classes (comunismos). Daí a dramaturgia de 

Arrabal, com seu humor bufo e fundamentado no jogo verbal, na caracterização 

irônica de seus personagens que, através de uma linguagem supostamente 

ilógica, habitam da mesma forma gulags e campos de concentração. 

Nessa etapa revolucionária, há uma tendência marcadamente bem mais 

anarquista, desde os temas abordados até a utilização de canções e textos 

alheios. Um grande exemplo disso está em A Torre de Babel, onde surge O dois 

de maio, de Bernardo López; a versão francesa de A Internacional, A 

Carmanhola, A Marcha Real, além de poemas de Baudelaire, Ronsard, Villon, 

Verlaine, José Maria de Heredia, além de reconhecidos textos bíblicos, litúrgicos 

e canções populares. 

Através da alegoría, Arrabal, em A Torre de Babel, mostra uma Espanha 

em ruínas e saqueada por interesses ilícitos e fraudulentos. Ao mesmo tempo, 

de forma bastante anarquista, mendigos socorrem aos apelos da personagem 

Latídia, a duquesa cega de Teerã, uma espécie de símbolo da alma espanhola 

que resiste. 
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Numa análise da montagem de A Torre de Babel, em 1977, na cidade de 

São Paulo, com produção de Ruth Escobar e direção de Luiz Carlos Ripper, 

Sábato Magaldi afirma que 

Arrabal não postula uma estratégia política para superar o impasse 
consumido na peça; o apocalipse, ele o vence pela visão poética. 
O castelo em ruínas guarda o projeto da torre de Babel e, sobre os 
escombros, inicia-se a sua construção. Um jumento marciano, 
transfigurado em homem, fecunda a duquesa Latídia, e devolve-lhe 
a vista, iniciando-se a peregrinação para a altura. A Torre de Babel 
é uma dolorosa paixão espanhola, que se abre num onírico cântico 
de esperança. O diálogo procede por imagens berrantes, sem a 
preocupação de um desenvolvimento psicológico. Esse teatro, 
como de resto toda vanguarda, repele o psicologismo, herança do 
século XIX. É preciso um certo esforço, sem dúvida, para prescindir 
da facilidade da psicología. Mas talvez pelo desprezo que sente por 
ela, Arrabal sugere na peça um incômodo automatismo. 
(MAGALDI, 2014, pp.  463-464.) 

 

Nesta mesma linha anarquista, retoma o tom aberta e cruelmente bufo, 

mesclando ainda temas políticos com a filosofia, a poesia e a mística cristã, como 

se dá em O triunfo extraordinário de Jesus Cristo, Karl Marx e William 

Shakespeare. A obra trata de uma nação latino-americana que vive sob o terror 

da Ditadura do Líder Supremo que, diga-se de passagem, não passa de uma 

sarcástica caricatura de Fidel Castro. Os personagens são os mais estranhos 

possíveis, desde o personagem Tallarín Campamento, o líder supremo 

conhecido como “o Cavalo”, que sofre um complô de Ioga, seu ministro do 

Interior, conivente com a CIA. Tallarín, por sua vez, se consola com Garapito, 

seu amante que ele conserva preso num grande e forte armário. Surge Noemí, 

a ativista albanesa que quer julgar seus crimes em Cosmovisão e, também, Cis, 

o passageiro de um OVNI que desceu do século XX que está escrevendo uma 

tese de Doutorado sobre as ditaduras da época. 
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Autorização de Arrabal para a minha montagem de O Cemitério de 
Automóveis, quando estávamos em São Paulo-SP, participando do projeto 
Debate “Um Certo Arrabal”, promovido pelo Teatro Kaus com apoio do Instituto 
Cervantes, aos 10 de agosto de 2009. 
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Como uma espécie de transição entre as etapas revolucionárias e a etapa 

seguinte, escreve a peça Levanta-te e anda. Curiosamente, esta obra retoma o 

tema da vida e morte de Jesus Cristo, mais de vinte anos após ter escrito Oração 

e O cemitério de automóveis.  

Em Oração, escrita em 1957, Arrabal conta a história de Fídeo e Lilbe em 

busca de sentido para suas vidas. Um caixão negro de criança. Quatro velas. 

Um cristo de ferro. Uma cortina negra de fundo. Esta obra tem um só quadro. 

Escuro. Choro de um recém-nascido. De repente, grito terrível do bebê, seguido 

imediatamente do silêncio. Após terem matado o filho, decidem se tornar bons e 

puros. Para isso, começam a ler a Bíblia, mas ao descobrirem a história de Jesus 

Cristo ficam desconcertados ao saberem que ele também fora morto pelo próprio 

pai, para o cumprimento de seu plano “divino”.   

Quanto a O cemitério de automóveis, a peça vem a ser uma versão muito 

peculiar da vida e paixão de Jesus Cristo, a quem dará o nome de Emanú (com 

a supressão do sufixo “el”, que em hebreu significa Deus, o autor expressa sua 

opção exclusiva pelo humano). Trata-se de uma espécie de Cristo na era do jazz, 

que tem trinta e três anos e dois amigos, Topé (Judas) e Foder (Pedro). A ação 

se desenvolve num espaço cênico enormemente sugestivo cuja cenografia 

espetacular, em meio a um cemitério de automóveis, carros velhos e amassados 

e sucatas diversas, Arrabal introduz no teatro as tendências materiais das artes 

plásticas. O mundo vem configurado por um subúrbio de barracos e miséria, de 

luzes e sombras, representado por um amontoamento em diversos níveis de 

carros queimados. Com a chegada de Emanú, que pretende, junto com Foder e 

Topé, alegrar a vida dos pobres do cemitério, as relações se transtornam. O trio 



105 
 

de instrumentistas de jazz, encabeçado por Emanú, que toca a trompete, 

aparece como um elemento perturbador da ordem e dos sentidos.  

A convite da atriz e empresária Ruth Escobar, o argentino Victor García, 

que na época vivía em Paris, veio para o Brasil montar o espetáculo O Cemitério 

de Automóveis, em 1968. Conforme Sábato Magaldi 

 

Uma estreia como a de Cemitério dos automóveis só pode provocar 
perplexidade ante um acúmulo de verdadeiros milagres, 
sintetizados na inauguração do Teatro 13 de Maio, que propõe um 
espaço cênico novo, com um espetáculo de Arrabal que modifica 
as perspectivas habituais do nosso universo dramático. Temos 
vontade de opor a essa “cerimônia pânica”, oficializada pelo 
encenador-sacerdote Victor García, um mundo de clareza e lógica, 
mas somos envueltos pelo poder de magia do grito poético, misto 
de vergastada e exaltação, apelo aos sentidos e mostra mediúnica 
de horror cósmico. (MAGALDI, 2014, p. 67) 

 

Voltando ao Levanta-te e anda, obviamente, o autor não resume a 

dramaturgia e organização do texto a uma mera “reprodução” onírica do tema, 

tendo em vista que se sustenta de gestos e determinadas palavras sentenciosas, 

além de alguns milagres e do ajustamento de uma cruz a partir de uma antena 

de televisão, estabelecendo paralelismos ou alusões que nos levam à história 

evangélica. Neste jogo entre os personagens, Jonas é uma projeção de Jesus, 

Rikal é uma imitação de Judas, Medés faz o Pedro, o Ministério do Interior é um 

arremedo dos sacerdotes judeus, Amós é Barrabás e Nehemias e as outras 

mulheres não passam das Marias da narrativa dos evangelhos. Daí, além da 

simplicidade no argumento da obra, ela se enriquece pela con-fusão que propõe 

entre as digressões de narrativas e de atuação, onde os tempos bíblicos e o 

tempo atual se dão no mesmo espaço. Podemos ilustrar esta proposta de 



106 
 

“atualização” linguística com um fragmento da cena onde o personagem 

Boumiza-Pilatos apresenta, como criminosos, Amós (Barrabás) e Jonas (Jesus): 

Aqui tendes o mendigo Amós Barrabás, mais conhecido pelo 
apelido de Imperador Carlos V, que infestava com sua sujeira os 
corredores do Metrô. Este elemento perigoso por sua incapacidade 
para adaptar-se a nossa sociedade livre vivia como um parasita dos 
trabalhadores, sem mais ocupação que o roubo e a vadiagem. Um 
exemplo desastroso para nossos filhos, demasiado frágeis ainda 
para compreender que o trabalho nos faz livres e confere ao 
homem sua dignidade. 

Formidável salva de palmas. BOUMIZA apresenta JONÁS: 

E aqui tendes Jonas, de trinta e três anos, “lumpen”, libertário e 
marginal impenitente, elemento associal e parasita, nascido de pai 
desconhecido numa descarga, entre um boi e um asno. Sem 
estudos, isso parece, ainda que a lenda reze que na idade de doze 
anos deslumbrou aos acadêmicos numa sessão de trabalhos sobre 
o Dicionário. Traficante conhecido e sem escrúpulos, segundo 
informações de boa fonte, aguava o vinho de nossas melhores 
colheitas. Reacionário insidioso e antiquado que sonhava, em 
nossa época de libertação feminina, com mulheres consagradas ao 
amor e à meditação e não ao trabalho. Violento energúmeno que, 
empunhando um chicote, atacou nossos funcionários mais 
brilhantes na escalinata do Palácio de Congressos. Sinistro 
prestidigitador que fez acreditar a um punhado de bobos que se 
deslizava pela superfície da água sem necessidade de esquis 
náuticos. Curandeiro que, opondo-se à Ordem dos Médicos e dos 
doutores em medicina, nossos sábios eminentes, se dedicou a 
enganar ao povo ignorante com extravagantes curas... 
perfeitamente acientíficas. Provocou a classe trabalhadora e os 
nossos sindicatos de padeiros e pescadores, dedicando-se à 
multiplicação de pães e peixes de mau gosto. Anarquista raivoso 
que nunca reconheceu nem Estado, nem César, nem Amo.” 74 
(ARRABAL, 2009, p. 105, tradução de Wilson Coêlho)  

                                                
74 “Aquí tenéis al pordiosero llamado Amós Barrabás, más conocido con el sobrenombre de 
Emperador Carlos V, que apestaba con su roña los pasillos del Metro. Este elemento peligroso 
por su incapacidad para adaptarse a nuestra sociedad libre vivía como un parásito de los 
trabajadores, sin más ocupación que el robo y la holgazanería. Un ejemplo desastroso para 
nuestros hijos, demasiado frágiles aún para comprender que el trabajo nos hace libres y confiere 
al hombre su dignidad. 

Formidable ovación. BOUMIZA presenta a JONÁS. 

Y aquí tenéis a Jonás, de treinta y tres años, “lumpen”, libertario y marginal impenitente, elemento 
asocial y parásito, nacido de padre desconocido en una descarga, entre un buey y un asno. Sin 
estudios, eso parece, aunque la leyenda pretende que a la edad de doce años deslumbró a los 
académicos en una sesión de trabajo sobre el Diccionario. Traficante conocido y sin escrúpulos, 
según informaciones de buena fuente, aguaba el vino de nuestras mejores cosechas. 
Reaccionario insidioso y anticuado que soñaba, en nuestra época de liberación femenina, con 
mujeres consagradas al amor y a la meditación y no al trabajo. Violento energúmeno que, 
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Não nos parece difícil compreender que em meados dos anos setenta a 

dramaturgia de Arrabal se distancia parcial e gradativamente de seu mundo 

egocêntrico, ou seja, de seu mundo pessoal cravado no concreto de sua 

experiência vivida. Neste momento, como uma espécie de descanso de sua 

aventura vanguardista, ele se permite uma experimentação formal em diversos 

subgêneros da arte dramática, a saber, a revista, o vaudeville e o pot-pourri 

dramático, onde explora – cada vez mais – desde a simplicidade da montagem 

até a simplicidade das linguagens cênicas. 

Chegamos, enfim, no momento em que o dramaturgo deixa de lado os 

totalitarismos, para denunciar as intransigências e dogmatismos de nossa 

sociedade democrática. Trata-se de uma postura que oscila entre o desencanto 

dos titãs e a sedução dos deuses. Esta etapa é fortemente marcada pelo niilismo, 

considerando que nos oferece mais as ruínas de sua própria recriação sem nos 

oferecer nenhuma solução de futuro. De certa forma, parece que Arrabal quer 

nos dizer que, em seu cansaço na luta contra os titãs, não basta mais se 

contentar – conforme interpretado por muitos – com soluções ambíguas, falazes 

e utópicas, como em Fando e Lis que inventa Tar, uma ilusão do real, bem como 

a construção da Torre de Babel ou, mesmo, o mundo feliz do escritor e pintor 

francês, Doutor Roussel.75 Raymond Roussel foi um dos precursores do 

                                                
empuñando un látigo, atacó a nuestros funcionarios más brillantes en la escalinata del Palacio 
de Congresos. Siniestro prestidigitador que hizo creer a un puñado de bobos que se deslizaba 
por la superficie del agua sin necesidad de esquís náuticos. Curandero que, oponiéndose a la 
Orden de los Médicos y de los doctores en medicina, nuestros sabios eminentes, se dedicó a 
engañar al pueblo ignorante con extravagantes curaciones… perfectamente acientíficas. 
Provocó a la clase trabajadora y a nuestros sindicatos de panaderos y pescadores dedicándose 
a las multiplicaciones de panes y peces de mal gusto. Anarquista rabioso que no reconoció nunca 
ni Estado, ni César, ni Amo.” 

75 ROUSSEL (Raymond), escritor francés (Paris, 1877 – Palermo, 1933). Sua obra, de 
imaginação riquíssima, faz dele um precursor dos surrealistas e dos adeptos do “novo romance” 
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surrealismo e ficou famoso por combinar elementos sobrenaturais e jogos 

linguísticos em suas obras. 

Parece que se estabeleceu uma batalha de sua pequenez liliputiense 

contra os gigantes todo-poderosos.  Por um lado, um elemento que perpassa 

quase que a totalidade de sua obra, ou seja, a ingenuidade de seus 

personagens. Por outro, a desmitificação dos titãs. Por este gesto, sua obra 

sempre foi considerada como provocadora, uma classificação que ele repudia, 

embora tenha pagado seu preço. Não é por acaso que foi preso na Espanha. E 

sua obra não foi proibida somente por Franco, mas também por Pinochet, Fidel 

Castro, e nos chamados países do Leste Europeu até a queda do muro de 

Berlim.  

Num certo sentido, isso a que se denominou provocação até se justificou 

na medida em que Arrabal acreditava numa resistência que pudesse fazer com 

que um dia os titãs, “por consentimento ou pela força”, caíssem de seus 

pedestais ou mesmo que descessem para se ajoelhar diante do amor. Na 

Introdução do Teatro Completo, Torres Monreal esclarece que  

 

Em minha opinião, mais que o cansaço engendrado por sua 
constante briga, a de sua nova escrita há que buscá-la na própria 
evolução interior do autor. A sociedade utópica, subsequente ao 
triunfo da revolução ou à queda dos titãs, se configura como uma 
resposta a falta de precisão que é necessário interpretar como 
símbolo indecifrável do desejo. Nesta etapa, o dramaturgo definirá 
suas aspirações, de modo mais preciso, como a busca da 
“serenidade dos deuses”. Uma análise mais detalhada dos textos 
nos faz interpretar esta serenidade como: “gozo do conhecimento 
e da ignorância, reconciliação do ser consigo mesmo, paz interior, 
harmonia com o universo’. Etapa mística? Talvez etapa ascética 

                                                
(Impressões da África, 1910, Locus Solus, 1914). Pequeno Dicionário Enciclopédico Koogan 

Larousse, p. 1506. 
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pré-figurativa e necessária para aspirar ao gozo sedutor da 
harmonia.” 76 (ARRABAL, 2009, p.107, tradução de Wilson Coêlho)  

 

Neste momento em que se desencanta dos titãs e se deixa seduzir pelos 

deuses, na busca de uma resposta para a existência e na tentativa de decifrar 

livros sagrados, seu teatro torna-se pleno de símbolos e é repleto de 

personagens iluminados. Ao mesmo tempo em que está tocado pelo 

orientalismo-budismo, cuja influência é Mishima, a quem considera o melhor 

poeta-narrador do momento, também em sua obra se podem notar elementos 

do estoicismo da escola grega e de Sócrates, além do “diálogo” com outras 

fontes que nem sempre nos é possível identificar. Podemos ilustrar esta 

“serenidade” em que agora repousa sua obra, com Inquisição, quando se chega 

a compreender que os deuses recompensam os trabalhos e os desejos do pastor 

Tubal. 

 

NÍNIVE e CARIOTH saem na moto e no sidecar. 

A toda velocidade. 

TUBAL, sozinho em cena, começa tocar a flauta. 

Pouco a pouco pode-se dizer que o firmamento, constelado de 
estrelas luminosíssimas, responde à sua melodia. 

Uma música celestial, maravilhosa, surge do infinito. 

TUBAL. – Firmamento... Me responda. Universo, conduza-me até 
a ternura com minhas ovelhas. Abraça-me, leva-me em teu colo... 
Eleva-me pelos ares para que recorra ao infinito pelos séculos dos 
séculos... Sinto o vento do abismo de luz... Constelações, coroas, 

                                                
76 “En mi opinión, más que en el cansacio engendrado por su constante brega, la de su nueva 
escritura hay que buscarla en la propia evolución interior del autor. La sociedad utópica, 
subseguiente al triunfo de la revolución o a la caída de los titanes, se configura como una 
respuesta falta de precisión que es preciso interpretar como símbolo indescifrable del deseo. En 
esta etapa, el dramaturgo definirá sus aspiraciones, de modo más preciso, como la búsqueda de 
“la serenidad de los dioses”. Un análisis más detallado de los textos nos hace interpretar esta 
serenidad como: “gozo del conocimiento y de la ignorancia, reconciliación del ser consigo 
mismo”, paz interior, armonía con el universo”. ¿Etapa mística? Quizá etapa ascética 
prefigurativa y necesaria para aspirar al gozo seductor de la armonía.” 
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estrelas vertiginosas, cometas de esperança, astros enfeitiçantes, 
leva-me até a imortalidade incandescente... 

Pouco a pouco, o firmamento começa a girar lentamente em torno 
da estrela polar; as constelações cada vez mais luminosas giram 
com ele. Pouco depois, um segundo movimento se une ao primeiro 
de rotação, cada vez mais rápido: se diria que o infinito avança até 
TUBAL...até os espectadores. E, agora, TUBAL, ascende 
lentamente voando maravilhosamente até o centro do firmamento.” 

77 (ARRABAL, 2009, pp. 1641-1642, tradução de Wilson Coêlho)  

 
 

Enfim, nesta fase são flagrantes suas referências à Bíblia e à mística 

oriental, como uma espécie de busca de equilíbrio e harmonia entre o corpo e o 

espírito que também pode ser entendida como a busca da serenidade ou da 

ataraxia, ou seja, a tentativa de encontrar uma espécie de tranquilidade de ânimo 

que quase chega a ser como um incômodo dentro de um mundo onde reinam 

intrigas e desconcertos.  

Mas não devemos cair vítimas da redução de sua obra acreditando que, 

nesta suposta última fase, Fernando Arrabal seja um homem conformado ou 

                                                
77 “NÍNIVE y CARIOTH salen en la moto y el sidecar. 

 A toda velocidad. 

TUBAL, solo en escena, comienza a tocar la flauta. 

Poco a poco se diría que el firmamento, constelado de estrellas luminosísimas, responde a su 
melodía. 

Una música celestial, maravillosa, surge del infinito. 

TUBAL. – Firmamento… Me respondes… Universo, condúceme con mis ovejas a tu ternera. 
Abrázame, llévame a tu seno… Súbeme por los aires para que recorra el infinito por los siglos 
de los siglos… Siento el viento del abismo de luz. Constelaciones, corolas, estrellas vertiginosas, 
cometas, desesperanza, astros hechizantes, llevadme hacia la inmortalidad incandescente… 

Poco a poco el firmamento comienza a girar lentamente en torno a la estrella polar; las 
constelaciones cada vez más luminosas giran con él. Pero pronto un segundo movimiento se 
une al primero de rotación (cada vez más rápido): se diría que el infinito avanza hacia TUBAL… 
hacia los espectadores. Y TUBAL, ahora, asciende lentamente volando maravillosamente hacia 
el centro del firmamento.” 
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convertido, considerando que os aspectos significativos de linguagem se 

veiculam numa série de correntes temáticas já aceitas e conhecidas. Cabe vê-la 

como um atrevimento inusitado onde se desenvolve o híbrido teatro-cine-ópera, 

sem dizer da plasticidade de seu teatro com seus personagens imaginários se 

revelando a partir de duplos ou ícones: bonecos, fotografias, etc. 

Concluindo, a abordagem que faço neste capítulo se dá apenas como 

pretexto para abrir uma possibilidade de situar a obra de Arrabal no tempo e no 

espaço. Ao mesmo tempo, afirmar que o estudo não está fundamentado apenas 

em considerações históricas e, tampouco, num culto à história oficial, embora – 

no que diz respeito à história (tempo/espaço) – se estabeleçam diálogos a partir 

de sua relação com os contemporâneos. Pensando a dramaturgia como uma 

possibilidade de inscrever uma história dentro da história, em seu Dicionário de 

Teatro, Patrice Pavis nos dá uma significante contribuição. 

 

O problema mais complicado é captar a relação entre 
dramaturgia e história. O teatro mostra ações humanas 
inventadas ou que fazem referencia a fatos históricos. A 
dramaturgia aborda a história desde que a peça reconstitua 
um episódio pasado que realmente aconteceu (ou que ela 
imagine, como a science-fiction, uma situação vindoura). 
Toda obra dramática, intitule-se ou não peça histórica, faz 
intervir uma temporalidade e representa assim um momento 
histórico da evolução social: a relação do teatro com a 
história é, neste sentido, elemento constante e constitutivo 
de toda dramaturgia. 

No trabalho do dramaturgo que fala da história, 
intervêm duas objetividades: a do historiador que julga 
diversos discursos sobre os acontecimentos e que toma 
parte na explicação deles e aquela do escritor que seleciona 
e dispõe os materiais de sua fábula. (PAVIS, 2001, p. 194.) 
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E, ainda, levando em conta a história e a dramaturgia, Pavis nos oferece 

uma reflexão sobre a possibilidade de aproximação e distinção entre a verdade 

histórica e verdade dramática. 

Verdade histórica e verdade dramática nada têm em 
comum. A confusão entre elas, pelos dramaturgos, gera 
todos os mal-entendidos do realismo da representação 
teatral. O “bom” autor dramático tem a arte de tomar 
liberdades com a história. Algunas inexatidões – na 
caracterização, na cronologia – não acarretam 
consequências, desde que os processos globais, os 
movimentos sociais, a determinação das motivações do 
grupo sejam corretas. 

(…) 

Um compromisso entre verdade histórica e verdade 
dramática às vezes se manifesta através da maneira pela 
qual o herói motiva e justifica suas ações. As motivações 
particulares (de caráter, passionais) nunca devem fazer com 
que se esqueça as motivações objetivas e históricas da 
ação. O herói conhece um destino, ao mesmo tempo único 
e exemplar, particular e geral. (PAVIS, 2001, p. 195.) 

 

Do ponto de vista histórico-biográfico, no ano de 2005, ocasião da 

quinquagésima efeméride do exílio voluntário de Fernando Arrabal em Paris, 

José Luis Campal Fernández consultou 21 dos autores de teatro espanhóis 

sobre o papel que, para eles, o dramaturgo de Melilla desempenhava como um 

homem de teatro espanhol, indagando em que medida teria influenciado seus 

conterrâneos. Alguns mais e outros menos conhecidos do grande público, os 

dramaturgos espanhóis consultados são: Adolfo Sastre, Alfonso Vallejo, Arturo 

Ruibal, Borja Ortiz de Gondra, David Barbero, Domingo Miras, Fernando Almena, 

Fernando J. López, Francisco Torres Monreal, Guillermo Heras, Hipólito Calle 

Soriano, Ignaro del Moral, Juan Carlos Rubio, Luis Miguel González Cruz, 

Manuel Gómez García, Margarita Reiz, Paloma Pedrero, Pedro Montalbán 

Kroebel, Rudolf Sirera, Salvador Enríquez e Tomás Afán Muñoz.  
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A enquete se resumiu em duas perguntas básicas: 

1)  Qual o lugar que você considera o de Fernando Arrabal no 
panorama teatral hispânico do último meio século?  

2)  Em seu modo de ver, o exílio influenciou na escritura teatral de 
Fernando Arrabal?” 78  (FERNÁNDEZ, 2006, p. 22, tradução de 
Wilson Coêlho)  

 

Entre todos os entrevistados, destaco, na resposta para a primeira 

pergunta, Manuel Goméz García, que afirma: 

O papel de Fernando Arrabal foi e é absolutamente determinante 
no panorama teatral hispânico contemporâneo. Primeiro, por seu 
labor de conexão da cena espanhola com os movimentos de 
vanguarda que tomaram forma, especialmente ao longo do século 
passado e, muito em particular, com o teatro do absurdo e o teatro 
da crueldade. Segundo, por sua própria condição inovadora, que 
materializou, como é sobradamente conhecido, na criação do 
teatro pânico. E, em terceiro lugar, pela vertebração em suas obras 
nos conteudos com a inovação na formalidade expressiva, o que 
veio a evidenciar que não tinha porque existir antinomia alguma 
entre ambas práticas.79  (GARCÍA, 2006, p. 25, tradução de Wilson 
Coêlho.)  

 

Para a segunda resposta, entre os entrevistados, coloco em destaque 

Alfonso Vallejo, para quem  

 

                                                
78 “1) Cuál considera usted que es el lugar de Fernando Arrabal en el panorama teatral hispánico 

del último medio siglo? 

2) Ha influido, a su modo de ver, el exilio en la escritura teatral de Fernando Arrabal?”)  

79 “El papel de Fernando Arrabal ha sido y es absolutamente determinante en el panorama teatral 
hispánico contemporáneo. Primero, por su labor de conexión de la escena española con los 
movimientos de vanguardia que cobraron forma especialmente a lo largo del pasado siglo, y muy 
en particular con el teatro del absurdo y el teatro de la crueldad. Segundo, por su propia condición 
innovadora, que materializó, como es sobradamente conocido, en la creación del teatro pánico. 
Y en tercer lugar por la vertebración en sus obras en los contenidos con la innovación en la 
formalidad expresiva, lo que vino a evidenciar que no tenía por qué existir antinomia alguna entre 
ambas practicas.” 
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A esta pergunta é difícil de responder com exatidão. Não posso 
saber de que maneira o exilio tem influenciado em sua escritura. O 
único que pode saber com certeza é ele. Ainda que, 
evidentemente, suponho que viver no exílio teve que afetá-lo 
profundamente no nível pessoal. Também posso dizer que o fato 
de haver estado em contato direto com as tendências mais 
inovadores da literatura e a arte, por viver em Paris, influenciou em 
seu desenvolvimento como escritor.80 (VALLEJO, Alfonso, p.32, 
tradução de Wilson Coêlho)  

 

Nesse estudo, também viso analisar as condições materiais e culturais de 

sua existência, como motivo de criação. Ademais, o que mais me interessa é 

identificar uma espécie de fio condutor que permanece em sua obra, desde o 

primeiro texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 "A esta pregunta es difícil de responder con exactitud. No puedo saber en qué manera el exilio 
ha influido en su escritura. El único que puedo saberlo con certeza es él. Aunque, evidentemente, 
supongo que vivir en el exilio ha tenido que afectarle profundamente en nivel personal. También 
puedo decir que el hecho de haber estado en contacto directo con las tendencias más 
innovadoras de la literatura y el arte, por vivir en Paris, le ha influido en su desarrollo como 
escritor”. 
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4.  ARRABAL E ARTAUD 

 

Por um lado, Arrabal decreta “morte aos titãs” e, por outro, Artaud havia 

publicado Para acabar com as obras primas. Em Arrabal: La perversión et la 

sacré (Arrabal: A perversão e o sagrado), Aranzueuque-Arrieta cita Arrabal num 

tom anedótico e anarquista afirmando que  

 

A teoria de Artaud me parece ser uma teoria de profeta, de poeta. 
Dir-se-ia que seus textos (o teatro e seu duplo) foram escritos 
depois que ele assistiu às minhas peças.81 (ARRABAL apud 
ARANZUEQUE-ARRIETA, 2006, p. 51, tradução de Wilson 
Coêlho). 

 

Obviamente, por parte de muitos, essa afirmação acabou de imediato 

rendendo algumas críticas a Arrabal, embora alguns tenham percebido o seu 

humor e o desejo de provocação, principalmente quando – depois de assistir ao 

sucesso de uma das montagens de sua peça Fando e Lis – ele comentou: 

Este é o teatro, e o seu duplo de maravilhas, calafrios, risos e 
lágrimas com que sonhou Artaud. É o gozozo eletrochoque que o 
havia curado definitivamente.82 (ARRABAL, 2007, p. 147, tradução 
de Wilson Coêlho). 

 

Mesmo que não venha parecer relevante para a tese, mas – a título de 

curiosidade – outro ponto em comum entre Artaud e Arrabal está no nome do 

                                                
81 La théorie d’Artaud me semble être une théorie de prophète, de poète. On dirait que ses textes 
(le théâtre et son doublé) ont été ecrits aprés qu’il ait assisté à mes pièces. 

82 Éste es el teatro, y su doble de maravillas, escalofríos, risas y lágrimas, con que soñó Artaud. 
Es el gozozo electro-choc que le hibiera curado definitivamente. 
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poeta e dramaturgo Alfred Jarry. Interesante é que foi justamente em 1896 (ano 

de nascimento de Artaud) que entre escândalo e admiração, nasceu o mito de 

Ubu. A peça Ubu Rei, cuja autoria é atribuída a Alfred Jarry, estreou em Paris, 

no Théâtre de l’Oeuvre, dirigida por Lugné-Poe e com cenários e adereços 

assinados por Bonnard, Toulouse-Lautrec, Vuillard, Ranson, Sérusier e o próprio 

Jarry, além de ser publicado o texto no Livre d’Art, de Paul Fort. Também curioso 

é que, em 1948 (ano da morte de Artaud), inspirado em Alfred Jarry, é fundado 

o Collège de Pataphysique83 de Paris, do qual Fernando Arrabal é Transcendant 

Satrape, onde conviveu com com outros de seus membros como Marcel 

Duchamp, Eugène Ionesco, Man Ray, Boris Vian, Samuel Beckett, Jean 

Baudrillard e alguns outros. 

Desde sua fundação, há mais de 60 anos, somente quarenta 

personalidades receberam a distinção de Transcendente Sátrapa e, atualmente, 

dos mais conhecidos estão na ativa Fernando Arrabal, Dario Fo e Umberto Eco. 

 

 

 

 

 

                                                
83 Em Gestes et Opinions du Docteur Faustroll, Pataphysicien; publicado 4 anos depois de sua 
morte (ou ausência aparente), Alfred Jarry afirma que “A Patafísica é a ciência das soluções 
imaginárias, um sistema de explicação fenomenológica para o absurdo inerente ao universo. 
Dedicada ao estudo das leis que governam as exceções, os epifenómenos, na patafísica não há 
um ponto de vista definitivo, de modo que ela é um método de síntese que compatibiliza tudo, 
até o que aparentemente não tem relação alguma entre si” e, ainda, que “Entre o lado esquerdo 
e o direito há uma direção em cima”. 
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4.1. O ENIGMA DE ARTAUD  E OS INDÍCIOS DO PÂNICO 

 

Marselha, 4 de setembro de 1896, 8 horas da manhã, Rua Jardin des 

Plantes, 4, nasce Antonin Marie Joseph Artaud, filho de Antoine Roi Artaud e 

Euphrasie Artaud. Quem foi Artaud? Revolucionário ou alienado? Louco ou 

lúcido? Artaud torna-se revolucionário ao romper com a arte convencional e 

alienado porque, conforme ele mesmo:  

 

 E o que é um autêntico louco?  
É um homem que preferiu ficar louco, no sentido que socialmente 
se entende a palavra, em vez de trair uma certa ideia superior de 
honra humana. 
É assim que a sociedade estrangulou nos seus manicômios todos 
aqueles dos quais queria se livrar ou se defender, porque se 
haviam recusado a serem cúmplices de supremas sujeiras.84 
(ARTAUD, 1974, 17, tradução de Wilson Coêlho.) 

 

Na França dos anos 20 aos 40 do século passado, o poeta, escritor, 

dramaturgo, cenógrafo, figurinista, pintor e ator de cinema e teatro, Antonin 

Artaud, pela rejeição dos valores convencionais, teve como recompensa o 

internamento em hospitais psiquiátricos durante nove solitários anos. Produziu 

uma série de cartas como a Carta aos Diretores de Asilos de Loucos, escrita em 

sua estadia no manicômio de Rodez, que inspirou a luta antimanicomial, onde 

afirma que “a credulidade dos povos civilizados, dos sábios, dos governos, 

                                                
84 Et qu’est-ce qu’un aliené autentique? 

C’est un homme qui a préféré devenir fou, dans le sens où socialement on l’entend, que de 
forfaire à une certaine idée supérieure de l’honneur humain. 

C’est ainsi que la société a fait étrangler dans ses asiles tous ceux dont elle a voulu se 
débarrasser ou se défendre, comme ayant refusé de se rendre avec elle complices de certaines 
hautes saletés. 
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adorna a psiquiatria de não sei que luzes sobrenaturais” e que “os hospícios, 

longe de ser ‘asilos’, são pavorosos cárceres onde os detentos fornecem uma 

mão-de-obra gratuita e cômoda, onde os suplícios são a regra.” (WILLER, p. 30.) 

Na Carta aos Reitores das Universidades Europeias, também em Rodez, inicia 

dizendo que “na estreita cisterna que os Senhores chamam de ‘Pensamento’, os 

raios espirituais apodrecem como a palha.” (WILLER, p. 27.) Indaga aos reitores 

sobre suas pretensões de canalizar a inteligência e diplomar o espírito. Num 

certo sentido, pelo teor de suas cartas, Artaud eleva a carta ao status de 

literatura. 

Participou do movimento surrealista com Breton, Dali, Magritte, Buñuel e 

tantos outros. Nesta época, teve uma grande atuação no teatro e, com Roger 

Vitrac e Robert Aron, criou o Teatro Alfred Jarry. Por sua violência iconoclasta, 

Artaud foi expulso do grupo, tendo em vista não aceitar o movimento surrealista 

refém do Partido Comunista Francês. 

De várias participações no cinema, destaca-se o fato de ter sido 

convidado por Abel Gance para interpretar o herói da Revolução Francesa, Jean-

Paul Marat, no épico Napoléon. Também foi convidado por outro dos maiores 

diretores da história do cinema, o dinamarquês Carl Théodore Dreyer, para o 

papel de um monge louco apaixonado por Joana D’Arc, no filme La passion de 

Jeanne D’Arc (O Martírio de Joana D’Arc). Mesmo sendo autor de vários roteiros 

de cinema, a única obra levada às telas foi La Coquille et le clergyman (O 

caramujo e o clérigo), em 1928, com direção de Germaine Dulac. Segundo 

Georges Sadoul, considerado um dos maiores críticos de cinema de então, La 

Coquille et le clergyman, é um filme “honesto e honorável” e, ademais, 

“revolucionário e de vanguarda”. 
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A importância de Artaud não está simplesmente em ter criado o “teatro da 

crueldade” ou por ser o autor de O teatro e seu duplo. Antonin Artaud é a imagem 

crua de um homem que encarnou o sonho e a arte em sua própria vida, ousando 

enfrentar as contradições de sua época. 

Na França dos anos trinta e quarenta do século XX, a recompensa que 

Artaud teve pelo seu desinibido modo de viver e pela rejeição dos valores 

convencionais, conforme mencionei anteriormente, fora o internamento em 

hospitais para doentes mentais durante nove solitários anos. A importância de 

Artaud não está simplesmente em ele ter sido um inspirador do teatro ou um 

pesquisador de estilos alternativos de vida. Artaud foi sobretudo o criador de uma 

imagem viva, um homem que fez da própria carne a lenha de seu verbo, 

experimentou as contradições e discórdias entre muitas manifestações e 

movimentos que contribuíram para mudar o mundo, tanto no espaço da estética 

e da política quanto na possibilidade de colocar a razão na berlinda. Em virtude 

de seu declarado amor ao teatro, reivindicava a sua destruição. Mas destruir o 

quê? Destruir este teatro refém do modelo civilizatório cuja sistematização se dá 

a partir dos cânones de Artistóteles em sua Poética, onde imperam as unidades 

de ação, tempo e espaço. 

Muitos teóricos têm estabelecido um parentesco entre Antonin Artaud, o 

inglês Edward Gordon Craig e o suiço Adolph Appia. Em comum eles têm uma 

coisa indiscutível: o fracasso.  

Se o teatro de Artaud nunca conseguiu concretizar-se, se os 
projetos de Artaud, realizados ou não, revelam senão uma 
contradição, ao menos uma distorção entre o teórico e o 
prático, nada disso afeta, em última análise, a importância 
de sua obra para o conjunto do teatro contemporâneo. O 
extremismo de sua pesquisa permitiu sem dúvida a esse 
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teatro pensar a derrubada completa do sistema de valores e 
de formas no qual se baseava até então a arte da 
encenação. (ROUBINE, 1982, p. 60.) 

 

Assim como Artaud, tanto Craig quanto Appia também lutaram para 

concretizar suas intenções, mas pouco ou quase nada conseguiram. Rejeitaram 

a tradição do realismo histórico na cenografia, assim como rejeitaram 

dramaturgos limitados a escritores de palavras. Criticaram a separação entre o 

dramaturgo e o encenador, acreditando ser impossível fazer nascer uma arte 

viva sem acumular as duas funções, a de autor e criador ao mesmo tempo na 

manipulação direta da cena. Appia e Craig têm uma visão “totalitária” do espaço 

cênico, na expressão corporal do ator-bailarino, no poder sugestivo da 

iluminação, no valor sonoro da palavra e, enfim, a tentativa de uma linguagem 

cênica para uma eficácia sobre o espectador. Como afirmou Roubine, 

Na origem daquilo que aparecerá talvez um dia como a maior 
revolução cenográfica do século XX encontramos dois homens, 
aproximadamente contemporáneos, que foram mais pensadores 
do que práticos de teatro: Adolphe Appia (1862-1928) e Edward 
Gordon Craig (1872-1966). (ROUBINE, 1982, 116. 

 

Até aí, tudo bem, mas os caminhos se bifurcam quando podemos 

perceber que Appia e Craig tomam a estrada para uma espécie de 

“reteatralização” do teatro pelo surgimento de uma nova Arte de ordem estética, 

ao passo que Artaud se envereda em direção ao seu objetivo de ordem espiritual, 

não no sentido religioso, mas o teatro ligado à “metafísica” (do grego antigo μετα 

(metà) = depois de, além de; e Φυσις [physis] = natureza ou física). Neste 

sentido, Artaud se apropria de dois ramos centrais da metafísica. Um deles é o 

da ontologia, na medida em que ele prioriza a investigação sobre as categorias 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grego_antigo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ontologia
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básicas do ser e como elas se relacionam umas com as outras. O outro ramo 

central da metafísica que ele se utiliza é a cosmologia, o estudo da totalidade de 

todos os fenômenos no universo.  

Por que O Teatro e seu Duplo não se refere jamais a Craig 
ou Appia (como aliás a nenhum outro teórico renomado? É 
que, em definitivo, o teatro preconizado por Artaud está 
muito longe daquele que eles querem instaurar. Vejamos a 
diferença de detalhe: o ator do Teatro da Crueldade não é 
nem “supermarionete” (Craig) nem o fundamento principal 
do espetáculo (Appia). 

[...] 

A ambição de Appia e de Craig é de ordem estética. (...) A 
representação torna-se aos seus olhos fim absoluto e 
surgimento de uma nova Arte. (...) o confronto com Appia e 
Craig terá pelo menos permitido recordar essa ideia 
essencial: para Artaud o teatro está ligado à “metafísica”. 
(VIRMAUX, 1990, p. 146.) 

 

Mas se levarmos em conta A Poética, de Aristóteles, que fundamenta o 

teatro occidental, Artaud se utiliza dela numa espécie de contramão, tendo em 

vista que o mesmo é um dos maiores referenciais no que tange a existencia de 

um teatro não-aristotélico, ou seja, toda a sua obra caminha na direção da 

ruptura com os cânones aristotélico da unidades de ação, tempo e espaço. 

Obviamente, não devemos nos esquecer das polêmicas que giram em 

torno dessa obra de Aristóteles. 

Embora a Poética de Aristóteles seja universalmente 
acatada na tradição crítica ocidental, quase todos os tópicos 
dessa obra seminal suscitaram opiniões divergentes. De vez 
que o texto grego original se perdeu, as versões modernas 
baseiam-se fundamentalmente num manuscrito do século 
XII suplementado por material de uma versão inferior do 
século XIII ou XIV, mais uma tradução árabe do século X. há 
passagens obscuras nas três versões e o estilo, em geral, é 
tão elíptico que os estudiosos chegam à conclusão de que o 
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manuscrito original era constituído por uma série de 
apontamentos de classe ou então se destinava a circular 
privativamente entre os discípulos já familiarizados com as 
lições de Aristóteles. Em anos recentes, especulou-se que 
algumas partes da Poética seriam, não da lavra de 
Aristóteles, mas de comentadores tardios. Também a data 
da composição é nebulosa; embora alguns estudiosos a 
situem no início da carreira do filósofo, quando ainda estava 
sob a influência de Platão, outros a deslocam para uma 
época bem posterior, quando sua importância como obra de 
refutação estaria bastante diminuída. 

A despeito de todos esses problemas, o corpo principal do 
texto é acessível, revelando-se muito claras a linha geral de 
argumentação e a estrutura. O maior obstáculo para o 
estudioso da Poética reside na interpretação de vários de 
seus conceitos-chave. (CARLSON, 1997, p. 14) 

 

Artaud também problematiza o lugar e a função do texto na realização 

cênica. Para ele, o textocentrismo ou a articulação de um espetáculo a partir e 

em torno de um texto, acabava por determinar uma espécie de ditadura da 

palavra. Tanto por defender outras formas de usar a palavra, bem como a ideia 

de que fora da França havia um movimento de renovação do teatro, com 

tendência a restituir a arte da encenação e do espetáculo, Artaud faz elogios aos 

balés russos que acreditava “terem devolvido à cena o sentido de cor” 

(VIRMAUX, p. 146.) Quanto aos teatros russo e alemão, enfatiza a substituição 

de um teatro psicológico por um teatro de ação e de massas e revela seu desejo 

de dispensar atores profissionais.  

Na época de Os Cenci, Artaud ainda evoca os métodos 
russos como exemplares. Lamenta, por exemplo, não ter 
podido introducir na sua montagem sinos de dez metros de 
altura, como se faz na Rússia, e justifica seu desejo de 
dispensar atores profissionais, pois na Rússia são operários 
que representam milagrosamente o Rei Lear. (VIRMAUX, 
1990, p. 146.) 
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Levando em conta os grandes reformadores russos e alemães do teatro, 

convém mencionar como conseguiram impressionar Artaud.  

Percebe-se muito bem que o que o impressionou em cada 
um desses reformadores: Stanislavski, porque, além das 
improvisações, ele se preocupou, com Meyerhold, em “levar 
o irreal à cena” e em encontrar os meios de agir 
“inconscientemente sobre o espectador”. (VIRMAUX, 1990, 
pp. 147-148). 

 

Para Artaud, o valor de Stanislavski (1863-1938) está na sua preocupação 

de, para além das improvisações, buscar o irreal da cena como possibilidade de 

encontrar formas para atuar inconscientemente sobre o espectador. A admiração 

por Meyerhold (1874-1940) se dá pelo seu trabalho realizado com Stanislavski, 

sua recusa à literatura e à divisão entre palco e plateia e a importância atribuída 

ao corpo do ator, assim como Appia, na mesma utilização arquitetônica e 

dinâmica do cenário. Piscator (1893-1966) o impressiona por ter buscado uma 

modificação técnica do aparelho cênico para conferir ao espetáculo um valor de 

rito e comunhão. E Reinhardt que – apesar de ter introduzido o palco na plateia 

– não se contentou por acreditar que o teatro devia transformar a vida.  

Provavelmente, há muitos outros autores e teóricos contemporâneos dos 

uais não se sabe se Artaud os tenha conhecido, que muito têm contribuido em 

sua trajetória, a partir de um projeto de novos valores para utilização do texto, a 

ocupação de espaços, etc. Podemos citar Bertolt Brecht (1898-1956). Há os que 

o colocam em confronto com Artaud, entendendo que este buscava 

simplesmente um teatro de participação, frenesi e irrealismo, enquanto Brecht 

seria resumido a um teatro do “distanciamento”, didático e ligado à história. 

Equivocado colocá-los em universos irreconciliáveis, principalmente, se 



124 
 

levarmos em conta o roteiro de A Conquista do México, onde Artaud persiste na 

concepção de um teatro que, apesar de um enfoque “mágico”, também se insere 

no teatro político denunciando “a questão terrivelmente atual da colonização”.85  

Nessa suposta “elaboração de um teatro materialista”, Artaud se difere de 

Brecht e de tantos outros, considerando que, mesmo se afastando da catarse 

aristotélica, seu “materialismo” não tem compromisso com o distanciamento ou 

estranhamento didático brechtiano. O materialismo de Artaud não é um discurso 

sobre a matéria, mas é a matéria/corpo se manifestando como linguagem, onde 

se existe uma espécie de logicidade na mesma, não é algo anterior à 

experiência, ou seja, a lógica não passa de uma leitura do fenômeno, ou seja, o 

acontecimento teatral. 

Grande é a sua contribuição e influências deixadas aos dramaturgos e 

encenadores atuais. Tem-se afirmado que o teatro de Ionesco e Beckett devem 

a Artaud, no que diz respeito à linguagem. De fato, Ionesco – conforme Virmaux 

(1990) – reivindica a “deslocação, a desarticulação da linguagem”, com o objetivo 

de “conduzir o teatro para além dessa zona intermediária que não é nem teatro, 

nem literatura”, mas “fazer um teatro de violência, retornar ao insustentável”. 

Podemos reconhecer certo toque artaudiano se levarmos em conta que no texto 

A Encenação e a Metafísica, Artaud diz: 

 

Eu falei ainda há pouco do perigo. No entanto, o que parece 
melhor para realizar em cena esta ideia de perigo é o 
imprevisto objetivo, o imprevisto não nas situações mas nas 

                                                
85 Vide estudo de 1969 – por Guy Scarpetta –, intitulado Brecht e Artaud e publicado em La 
Nouvelle Critique.  
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coisas, a passagem intempestiva, brusca, de uma imagem 
pensada a uma verdadeira; e por exemplo um homem que 
blasfema vendo se materializar bruscamente diante dele em 
traços reais a imagem de sua blasfêmia (na condição, 
porém, devo acrescentar, que esta imagem não seja 
inteiramente gratuita, que ela dê, por sua vez, à luz para 
ativar outra imagem da mesma veia espiritual, etc.).86  
(ARTAUD, 1964, p. 63, tradução de Wilson Coêlho.) 

  

Em Os Sepultados no Teatro, de Eugène Ionesco, Simone Benmussa87 

constata diversos elementos que confirmam essa influência e, inclusive, cita que 

Ionesco conseguiu a “linguagem física” tão almejada por Artaud, bem como a 

utilização de “objetos verdadeiros” e manequins.  

Quanto ao parentesco de Samuel Beckett, apesar da dupla Pozzo-Lucky 

e sua “agonia da linguagem”, vai muito além das semelhanças técnicas. 

Conforme Morvan Lebesque88, Artaud e Beckett são os representantes mais 

autênticos do Teatro do Inferno. Só que um deles (Artaud) era um viajante 

intrépido, enquanto que o outro (Beckett) hesita ainda no limiar. A tragédia do 

                                                
86 J’ai parlé tout a l’heure de danger. Or ce qui paraît devoir de mieux réaliser à la scène cette 
idée de danger est l’imprévu objectif, l’imprévu non dans les situations mais dans les choses, le 
passage intempestif, brusque, d’une image pensée à une image vraie; et par exemple qu’un 
homme que blasfème voie se matérialiser brusquement devant lui en traits réels l’image de son 
blasphème (à condition toutefois, ajouterai-je, que cette imagen ne soit pas entièrement gratuite, 
qu’elle donne naissance à son tour à d’autres images de la même veine spirituelle, etc.) 

87 Simone Benmussa (10 julho de 1931, Tunis - 5 de junho de 2001, Paris) é um encenador, 
dramaturgo, cenógrafo e escritor francês. 

88 Maurice Lebesque, dito Morvan Lebesque, nasceu em Nantes, aos 11 de janeiro de 1911 e 

morreu, no Rio de Janeiro, aos 4 de julho de 1970, é um jornalista e ensaista francês. Em 1930, 
ele é redator da L'Écho da Loire, depois de atuar seis meses como professor. Responsável pelo 
país de Nantes do partido autonomista de Breton (PAB), ele deixou a formação política em 1931 
e trabalhou na revista Breiz da zont, de Théophile Jeusset. Durante a ocupação, ele é o primeiro 
diretor do hebdomadário autonomista L'Heure bretonne e colabora com diversas revistas em 
Paris, onde ele se encontra e faz amizade com Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Depois 
da Libération, em 1952, entra na Canard enchaîné e participa, a partir de 1966, da revista Ar Vro. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2001
https://fr.wikipedia.org/wiki/2001
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homem-teatro-Artaud parece ter exercido maior influência em Beckett que 

propriamente O Teatro e seu Duplo. 

Praticamente, de quase todos os conhecidos autores de teatro dos anos 

40 e 50, os chamados de “vanguarda”, pode-se dizer que trazem essa influência 

de Artaud. Porém, com exceção de Arthur Adamov, nenhum desses 

dramaturgos reconhece essa influência. Às vezes, um ou outro, do ponto de vista 

técnico do teatro. Henry Pichette, no chamado Teatro de Ruptura, cai na mesma 

linha do Teatro da Crueldade (teatro do Incêndio, teatro da Virulência), na busca 

de ruptura com a antiga linguagem, na desintegração da palavra e mesmo no 

lirismo violento de seus brados de revolta. Mas esses brados de revolta não 

chegam a atingir a pura selvageria dos de Artaud, com sua violência e seus 

eletrochoques, pois não passam de uma revolta tipicamente “francesa”, 

comedida e educada, apesar do incêndio e da virulência.  

Adamov sempre declarou abertamente sua ligação com Artaud, de quem 

era amigo. Seu teatro recusa o puro diálogo, contém uma atmosfera de violência 

e terror, presença de objetos e imagens concretas, além dos ritmos e 

progressões da encenação já previstos nos textos de suas peças. Uma das 

primeiras peças de Adamov, A Invasão, é considerada em parte inspirada na 

morte de Artaud. E, se Adamov ficou mais conhecido por seu teatro político, não 

se trata de um abandono de Artaud, mas sim de uma "evolução" dentro do 

universo do teatro artaudiano. Existem outros, como Michel de Ghelderode, Jean 

Tardieu, Jean Genet, Armand Gatti, Jean Vauthier, Romain Weingarten, etc., que 

direta ou indiretamente sofreram sua influência.  
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Em 1966, na revista Le Point, “mensário nacional de estudantes”, de 

Bruxelas, Sartre declarou que  

(…) se o teatro, como diz Artaud, não é uma arte, se ele libera como 
um ato as forças terríveis que dormem em nós, se o espectador 
não é senão um ator em potencial, que sem demora vai entrar na 
dança com toda a violência que será desencadeada nele, então 
Artaud parou no meio do caminho. Efetivamente, é preciso colocar 
o espectador, caso queiramos ser lógicos como Artaud, na 
presença de um acontecimento verdadeiro: isso quer dizer que 
desta vez a crença dever ser total. Nesse sentido, a realização 
contemporânea do Teatro da Crueldade é o que denominaremos 
Happening. (SARTRE, 1967.) 

 

Primeiramente, Sartre se equivoca por ter manifestado uma opinião sobre 

o Teatro da Crueldade baseando-se quase que unicamente nos manifestos do 

Teatro Alfred Jarry. Depois, quando se refere a O Teatro e seu Duplo, parece 

não ter entendido muito bem que a intenção de Artaud em subverter a relação 

palco-platéia não significa necessariamente a preocupação com o espectador 

em primeiro plano. Outro deslize de Sartre é ignorar algumas das exigências de 

um teatro artaudiano, ou seja, para além da não repetição não se deve omitir o 

rigor quase científico do espetáculo, o imprevisto objetivo, etc. Se é que podemos 

afirmar a existência de semelhanças entre o happening e o Teatro da Crueldade, 

acertadamente, tais semelhanças são insignificantes e não passam de 

fenômenos exteriores. 

Entre os chamados “herdeiros” de Artaud, está Peter Brook, considerado 

um dos poucos homens que, conscientemente, mais se aprofundaram nos 

escritos cênicos do autor de O Teatro e seu Duplo. Brook, numa primeira fase, 

tentou dar vida aos textos de O Teatro e seu Duplo, treinou atores 

metodicamente nas técnicas do teatro oriental e se utilizou de um processo de 
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ruptura na formação psicológica tradicional. Este trabalho era desenvolvido em 

espaços privados, considerando que objetivava apenas “um exercício de 

reconstituição histórica” e não se tratava de mostrar um sentimento sobre Artaud. 

Noutra fase, Brook e sua equipe resolveram aplicar os ensinamentos de Artaud 

a partir de textos contemporâneos, como Os Biombos, de Genet, e Marat Sade, 

de Peter Weiss. Esta última foi a peça que mais o aproximou das propostas de 

Artaud, tendo em vista que a mesma lhe oferecia mais possibilidades de explorar 

a loucura, o crime e um jogo físico dos atores em prol de uma angústia 

propriamente metafísica, além do jogo de espelhos que de certa forma induzia o 

espectador. Depois, quando Brook partiu para o Happening, as propostas de 

Artaud já não coincidiam com seus planos, mesmo que – no caso da montagem 

de Édipo, de Sêneca, em 1968 – tenha aberto muitas portas para uma renovação 

do teatro em profundidade e concepção da cena. 

O Living-Theatre, conforme Jean-Jacques Lebel em citação de Alain 

Virmaux (1990), foi o “único grupo que até aqui teve coragem de aplicar as idéias 

de Artaud”. Apesar do Living-Theatre, através de seus fundadores Julian Beck e 

Judith Malina, já desenvolverem um trabalho desde 1946 e, somente em 1958 

terem conhecido O Teatro e seu Duplo, afirmam que o “espectro de Artaud” havia 

se tornado seu mestre, passando a ser a musa jamais ausente em seus sonhos. 

Montaram diversos espetáculos, mas foi em Frankenstein, adaptado do romance 

de Mary Shelley, que puderam explorar e englobar mais artaudianamente a 

dança, o ritual religioso e o psicodrama. Buscaram renunciar à superstição teatral 

em relação ao texto. Fizeram uma “colagem” da Bíblia à Cabala, passando por 

Ezra Pound, Walt Whitman, etc., onde as palavras tinham por necessidade 

extrapolar o sentido meramente gramatical em prol de sua sonoridade e 
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incidências. Por outro lado, Julian Beck utiliza a droga como meio de 

investigação, ao passo que Artaud se relacionara com a mesma apenas por uma 

necessidade individual de sobrevivência psicológica e psíquica. Numa 

perspectiva  mais  aprofundada – levando em conta o fenômeno-happening 

como "reflexo do mal-estar da sociedade industrial capitalista", ligado a outras 

manifestações de sensibilidade americana como "as angústias psicomísticas da 

Beat Generation" – o Living-Theatre está bem mais próximo do dadaísmo que 

de O Teatro e seu Duplo e, no mais, está outra vez distanciado por se propagar 

como um teatro libertário, pacifista e de vida comunitária, como uma espécie de 

sociedade alternativa muito em voga nos anos 60 e 70. 

Jerzy Grotowski, apesar de grandes coincidências de seu trabalho com 

os preceitos de O Teatro e seu Duplo, somente veio a conhecer os textos de 

Artaud em 1964, ou seja, quando já tinha formado suas próprias concepções 

técnicas através de suas experiências no Theatr Laboratorium. A coincidência 

de Grotowski e Artaud se dá pelo abandono do “trampolim que era o texto”, pela 

investigação de uma linguagem física sobre o corpo do ator, o transe, o rigor, 

etc. Também vão se distanciar quando Grotowski, mesmo se dizendo incrédulo, 

mostra-se repleto de ressonâncias cristãs. Depois, enquanto para Artaud “o ator 

é ao mesmo tempo um elemento de primeira importância (...) e uma espécie de 

elemento passivo e neutro”, ou seja, não mais que um elemento entre tantos 

outros que compõem o espetáculo, para Grotowski, o ator é o centro de tudo. E 

se Grotowski submete o ator a meras técnicas de domesticação de músculos e 

nervos, práticas de hata-ioga, ioga chinesa, psicanálise, etc., Artaud detesta a 

ioga e a psicanálise e preza por uma vontade desesperada e trágica de forjar um 

corpo finalmente puro e regenerado, entendida como o corpo sem órgãos. 
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Segundo Peter Brook 

Grotowski, por sua vez, contou-me que quando trabalhava 
certos temas que lhe pareciam interessantes, alguém lhe 
disse: “Tudo que você faz é baseado em Artaud!” Nessa 
época, Grotowski não tinha ideia de quem era Artaud. Nem 
eu. De fato, foi durante as filmagens de Lord of the Lies, logo 
após dirigir uma peça em Nova York, que uma jornalista me 
escreveu pedindo um breve artigo sobre Artaud para um 
pequeno jornal de vanguarda; convidou-me também para 
fazer uma conferência e responder perguntas sobre a 
influência de Artaud em meu trabalho e no teatro atual. 

Eu, como sempre, estava alheio a qualquer abordagem 
teórica do teatro que não fazia a mínima ideia de quem 
pudesse ser Artaud. Mas o fato de essa senhora ter escrito, 
não apenas com paixão, mas com a firme convicção de que 
eu devia ter ouvido falar de Artaud, me fez pensar. Um dia 
entrei numa livraria, vi um livro de Antonin Artaud e comprei: 
foi assim que, pela primeira vez, travei contato com Artaud. 
Sem que eu percebesse, o terreno havia sido preparado 
durante anos, fazendo com que eu estivesse pronto para ser 
profundamente tocado. Ao mesmo tempo, uma voz me 
advertia de que qualquer visão, por mais fantástica que seja, 
só pode trazer um novo aspecto, apenas outra peça do 
grande quebra-cabeça. (BROOK, 1994, pp. 64-65.) 

 

Não somente a partir desse depoimento de Grotowski faz a Brook, mas 

na relação com tantos outros dramaturgos e diretores, a contribuição de Antonin 

Artaud não se dá pela mera sistematização de um novo teatro pronto e acabado 

para responder às inquietudes daqueles que não mais se contentam com o 

caduco teatro tradicional, mas pela provocação aos que necessitam assumir a si 

mesmos como um instrumento de ação sobre o mundo para mudá-lo, recriando 

o homem e curando-o, sim, pela destruição. 
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4.2. O UMBIGO DOS LIMBOS E O CAMINHO PARA TAR 

  

Nas primeiras páginas de seu livro, O Umbigo dos Limbos, publicado pela 

Nouvelle Revue Française, Artaud afirma que elas não são um prefácio. Na 

verdade, corroborando com a ideia de não conceber uma obra separada da vida, 

bem como sua insistência em não separar seus escritos por gêneros como 

poesia, romance, peça de teatro, carta, etc., o fato de um suposto prefácio não 

ser um prefácio significa que para ele as palavras das primeiras páginas estão 

no mesmo nível de todas as outras páginas que compõem a obra. 

 Em O Umbigo dos Limbos, Artaud demonstra que há uma espécie de 

recusa em admitir que – de um lado – esteja um acontecimento e, do outro, uma 

idealização narrativa para lhe dar forma através da escrita. Trata-se de uma 

escrita que se dá em resistência à escrita. Não é por acaso que em O Pesa-

Nervos ele afirma que 

        Toda a escrita é porcaria. 

Aqueles que saem do indefinido para tentar precisar o que quer 
que seja do que se passe no seu pensamento, são porcos. 

Toda a gente de letras é porca, especialmente a do tempo 
presente. 

Todos aqueles que têm ponto de referência no espírito, quero 
dizer, num certo lado da cabeça, em pontos bem localizados do seu 
cérebro, todos aqueles que são senhores da sua língua, todos 
aqueles para quem as palavras têm um sentido, todos aqueles para 
quem existem altitudes na alma, e correntes no pensamento, aqueles 
que são o espírito da época, e que nomearam essas correntes de 
pensamento, penso nas suas tarefas exactas e nesse ranger de 
autómato que espalha por todo o lado o seu espírito, 

– são porcos. (ARTAUD, 1991, p. 64.) 
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Confirmando sua negação aos chamados gêneros literários, esse 

discurso coincide e confirma sua posição, considerando que, em sua Carta aos 

Reitores das Universidades Européias, ele também se manifesta com a mesma 

radicalidade. 

Senhores reitores, 

Na cisterna estreita que os Srs. chamam de “Pensamento”, os 
raios espirituais apodrecem como a palha. 

Chega de jogos de linguagem, de artifícios da sintaxe, de 
prestidigitações com fórmulas, agora é preciso encontrar a grande Lei 
do coração, a Lei que não seja uma lei, uma prisão, mas o guia para 
um Espírito perdido no seu próprio labirinto. Além daquilo que a 
ciência jamais conseguirá alcançar, lá onde os feixes da razão se 
partem contra as nuvens, existe esse labirinto, núcleo para o qual 
convergem todas as forças do ser, as nervuras últimas do Espírito. 
Nesse dédalo de muralhas móveis e sempre removidas, fora de todas 
as formas conhecidas do pensamento, nosso Espírito se agita, 
espreitando seus movimentos mais secretos e espontâneos, aqueles 
com caráter de revelação, essa ária vinda de longe, caída do céu. 
(WILLER, 1986, pp. 27-28.) 

 

 Diante desses posicionamentos na relação de Artaud com a escrita, a 

obra intitulada O Umbigo dos Limbos parece bastante proposital. Se partirmos 

da compreensão do umbigo como um orifício existente no abdome do feto que 

dá passagem à veia umbilical e às artérias umbilicais e que, em volta, se insere 

a bainha umbilical, podemos fazer dessa estrutura uma analogia com a obra de 

Artaud, considerando que, em O Umbigo dos Limbos, estamos diante da palavra 

como diante de um feto que se alimenta da própria condição de existir como um 

processo e que, por sua vez, é alimentado e se alimenta da vida que pulsa em 

seu redor. Quase uma afirmação de que a palavra existe na medida em que 

come-se a si mesma. 
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 Ainda, se admitirmos o fato de que o umbigo é uma cicatriz que – após a 

queda do cordão – permanece no abdome, no local onde se encontrava esse 

orifício, podemos observar que, nesta obra, mesmo se rebelando contra esse 

fato, Artaud nos convida a uma reflexão sobre o que somos a partir daquilo que 

nos foi dado para sermos, como a fruta que gera a semente que gera a fruta. 

 Por fim, num sentido figurativo, também cumpre-nos examinar a questão 

do umbigo como uma ideia de ponto central, como uma obra que não pode ser 

isolada da vida, ou seja, do lugar de onde falamos. Obviamente, não podemos 

nos permitir o esquecimento de que vivemos numa cultura centralizada, no 

sentido da pólis, onde praticamente quase todas as ideias se pretendem uma 

espécie de retórica para justificarmos uma cartografia que hierarquiza e privilegia 

o centro, como o uno ou motor imóvel que preconizava Aristóteles. 

 Outra vez mais, atento ao título, resta-nos também perguntar: o que 

Artaud quer dizer com os limbos? Levando em conta a ideia de limbo como orla 

ou rebordo exterior e, ainda, como borda da folha, soa como um paradoxo essa 

espécie de movimento centrífugo. Parece interessante observar até que ponto a 

questão do umbigo como centro não se sustenta como tal, considerando que o 

centro só existe na relação com algo que está fora do centro. Assim, o centro e 

o não centro são interrelações que estão a todo momento presentes na obra de 

Artaud e, em especial, no livro em questão, O Umbigo dos Limbos.  

Se, num sentido figurado, a enciclopédia nos orienta a entender que o 

limbo é uma espécie de estado vago, convém entendermos que Artaud desafia 

o centro do pensamento para os limbos do pensar, ou seja, o pensamento como 

uma fenomenologia e não como um código de lógicas para atestar e confirmar o 
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que já está pensado a partir de um espaço eleito como o lugar da verdade, lugar 

este em que todos os pensamentos estejam sujeitos ou que sejam submissos, 

no sentido de se sujeitarem a uma ordem estabelecida na sua relação com o 

objeto do pensar. 

 Nessa tentativa de estabelecer uma relação entre O Umbigo dos Limbos, 

de Artaud, com o Caminho para Tar, de Arrabal, surgem diversas conjecturas 

que necessitam se esclarecer. Primeiro, não existe uma obra de Arrabal 

chamada Caminho para Tar. Trata-se de uma peça teatral intitulada Fando e Lis, 

cujo mote é a tentativa desesperada de seus personagens para chegar a Tar, 

uma cidade que não existe. Praticamente, todo caminho supõe uma direção, 

tanto no sentido de um processo de deslocamento ou movimento quanto no 

sentido da finalidade, ou seja, um destino. A direção que aponta um determinado 

destino se realiza a partir de uma passagem que, por sua vez, estabelece ou 

mensura a distância que separa o ponto de partida do ponto de chegada, como 

um exercício do ser e do vir a ser, o que é (no sentido do estático) e o devir (a 

ideia de passagem de um estado a outro). 

Retomando o tema de Fando e Lis – peça em 5 quadros, já citada no início 

da Tese – o personagem Fando empurra a amada Lis, que é paralítica, num 

carrinho de criança a caminho de Tar. Fando ama Lis, profundamente, mas ao 

mesmo tempo ela o irrita por ser-lhe uma pesada carga. Mesmo assim, procura 

diverti-la tocando em seu tambor a única coisa que sabe, a canção da pena. 

Fando e Lis encontram três senhores que carregam um guarda-chuva e 

que também estão a caminho de Tar. Assim como Fando e Lis, parece quase 

impossível que estes senhores encontrem seu destino, pois - em vez de 
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chegarem a Tar - ficam sempre rodando em torno do ponto de partida. Fando, 

muito orgulhoso, exibe a beleza de Lis aos três senhores, levantando-lhe a saia 

para que eles vejam-lhe as coxas e até convidando-os a beijá-la. Apesar do amor 

que sente por Lis, Fando não consegue resistir à tentação de ser cruel com ela. 

No quarto quadro, vamos saber que, para exibi-la aos três senhores, 

Fando a deixou nua, ao relento, durante toda uma noite, o que abalou a sua 

saúde e, depois, acorrentou-a e colocou-lhe algemas para ver se ela era capaz 

de arrastar-se como os outros. Fando espanca Lis até derrubá-la. Na queda, Lis 

quebra o seu tambor. Furioso, ele a espanca até que ela perca os sentidos e, 

quando retornam os três homens, a encontram morta. 

A última cena nos mostra os três senhores de guarda-chuva a discutir 

confusamente o que aconteceu quando, de repente, Fando aparece com uma 

flor e um cachorro: ele havia prometido a Lis que, quando ela morresse, ele a 

visitaria em seu túmulo com uma flor e um cachorro. Os três senhores 

acompanham-no ao cemitério e, depois, os quatro vão tentar, novamente, 

encontrar o caminho de Tar. 

Chegar a Tar é alcançar um lugar que não existe. Tar é a promessa ou a 

justificativa que cada um de nós determina em nossas ações como meta para 

suportarmos a existência ou transcendermos ao mero fato de existirmos. É uma 

tentativa de fazer com que a simples ideia de chegar a Tar nos proporcione 

também acreditar na solução de uma série de questões. Apesar de Tar ser um 

lugar que não existe, não há como fazer diferente, ou seja, temos que fazer 

necessário que tentemos chegar para que sobreviva a esperança. A insistência 

no ato de caminhar para se chegar a Tar é a possibilidade de existirmos a partir 
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do fato de que podemos protelar um mundo de decisões que poderíamos tomar 

hoje para resolvermos alguns problemas. Que Tar não exista, mas é impossível 

que não tenhamos que tentar chegar.  

Em Fando e Lis, apesar de escrito na década de 50, quando ainda não 

tinha formulado o conceito de teatro como uma cerimônia pânica, pode-se 

compreender o carater barroco arrabaliano aberto a todas as possibilidades de 

estímulos, independente de onde viessem. Assim, não nos parece difícil 

perceber seu parentesco com Samuel Beckeott, bem como o absurdo de Ionesco 

e a veia surrealista de Buñuel.  

A título de ilustração, recorro à crítica de Sábato Magaldi sobre a 

montagem de Fando e Lis, realizada em agosto de 1979, Sala Guiomar Novaes, 

do MEC-Funarte, com direção assinada por Rubens Corrêa, cuja estreia se dá 

em benefício da Sociedade Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente, 

comandado por sua grande amiga Dra. Nise da Silveira (1905-1999).  

Arrabal concebe o teatro como uma festa, “uma cerimônia de 
ordenação rigorosa”. E conceitua o “pânico”: “A tragédia e o 
guinhol, a poesia e a vulgaridade, a comédia e o melodrama, o 
amor e o erotismo, o happening e a teoria dos conjuntos, o mau 
gosto e o refinamento estético, o sacrilégio e o sagrado, a morte e 
a exaltação da vida, o sórdido e o sublime se inserem naturalmente 
nesta festa, nessa cerimônia ‘pânica’. Sonho com um teatro em que 
o humor e poesia, pânico e amor sejam uma só coisa. O rito teatral 
se mudaria então em uma opera mundi como os fantasmas de Don 
Quixote, os pesadelos de Alice, o delírio de K., isto é, os sonhos 
humanoides que obcecariam as noites de uma máquina IBM”. 

Fando e Lis já abarca todas essas contradições, embora coloque a 
tônica no desgarramento da relação dos protagonistas. Em termos 
de nossa formação, é difícil compreender a forma de amor que 
Fando nutre por Lis, oferecendo-a inclusive aos passandos e 
permitindo que toquem em sua nudez. Da violência à delicada 
ternura, o diálogo não acolhe as transições da dramaturgia 
tradicional, compondo-se a cada momento com surpresa e vigor. 
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Enquanto Fando transporta Lis paralítica, no seu carrinho de mão, 
três outras personagens também caminham em direção a Tar. Em 
Esperando Godot, os clowns-vagabundos Gogê e Didi não saem 
do lugar ermo, à espera desse Godot, que não vem num dia e por 
certo virá nunca. Arrabal promove um movimento inverso: as 
personagens caminham permanentemente para Tar, mas giram 
sempre no mesmo espaço, como se fosse impossível alcançar 
algum objetivo. (MAGALDI, 2014, pp. 659-660.) 
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4.3. DESAFIO DE POETA MALDITO FRENTE A UM MUNDO FALSIFICADO 

 

Para alguns, como Alain e Odette Virmaux, a melhor maneira para se ouvir 

Para acabar com o julgamento de deus89, de Artaud, seria adotar o 

posicionamento de quem está diante de uma obra musical. Mas – apesar de 

concordar com a musicalidade da obra – acredito que uma análise do texto Para 

acabar com o julgamento de deus, a princípio, possibilita três outros tipos de 

abordagem aparentemente distintas.  

No primeiro caso, que é o enfoque mais comum, por ser um texto 

concebido para uma emissão radiofónica, Artaud é estudado e valorizado pela 

maneira como ele se utiliza da voz, tanto na criação de significados da palavra a 

partir de sua sonoridade quanto na exploração de sua semântica. 

O sentido da palavra, em Artaud, se dá na não-palavra, ou seja, 
para que a palavra exista, faz-se necessário que a mesma se 
despoje de sê-la enquanto tal. Em certo sentido, dá-se como um 
existencialismo, considerando que, ao se fazer palavra, a palavra 
não se sustenta de uma função ou um significado a priori. A palavra 
é uma pá que lavra, é uma pá diante de um terreno baldio e 
desconhecido da existência, onde se cria sulcos para uma tentativa 
de conhecimento e apreensão disso que não sabemos o que é, 
desse vir a ser do espírito que se manifesta, mesmo através 
recursos da glossolalia. (COÊLHO, 2013, p. 94.) 

 

Enquanto acontecimento, essa maneira de manifestação do espírito se dá 

como linguagem, considerando que, na medida em que busca uma dissolução 

dos códigos de representação mumificados, Artaud busca outras categorias que 

sejam capazes de romper com essas que estruturam nossa mentalidade 

                                                
89Artaud faz questão de que a palavra deus seja iniciada com letra minúscula. 
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ocidental, repleta de automatismos e espiritualmente engessada. Trata-se de 

uma busca dos “princípios”, uma ontologia, espécie de sondagem da experiência 

originária que a cultura do Ocidente, até então, tem sufocado ao ser humano. 

Portanto, se em Artaud a carne se faz verbo, não se trata do verbo como uma 

palavra em si, mas do verbo em movimento, através da palavra-ação 

(palavração), palavra-sopro, essa palavra carne que se faz linguagem.   

 Numa pesquisa mais aprofundada sobre este tema, também não se pode 

esquecer do aspecto musical dessa sonoridade, tendo em vista que o texto, 

muito mais que palavra escrita, é repleto de ritmos que se determinam pelas 

vozes, ruídos guturais e gritos, bem como pela utilização de tambores e xilofone 

juntamente com a movimentação corporal dos que recitam o grande poema. Um 

dos exemplos está no próprio Pour en finir avec le jugement de dieu: 

O reche modo 

to edire 

di za 

tan dari 

do padera coco90 

 

No segundo caso, do que quase não consegui referências, diz respeito ao 

conteúdo do texto, considerando o discurso de Pour en finir avec le jugement de 

dieu como a possibilidade de colocar um fim naquilo que nos condiciona a 

compreensão do mundo a partir da palavra de um martelo que bate em nome da 

verdade. Pour en finir avec le jugement de dieu, a partir da ideia do corpo sem 

órgãos, coloca em questão a direfença entre a vontade e o desejo. Para Artaud, 

                                                
90ARTAUD, OC. Vol. XIII, 1974, p. 84. 
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a vontade é o que está em potência, a vontade do homem é a vontade de ser 

homem, pois entende o homem como a raiz do próprio homem, ou seja, ele se 

cria a partir de si mesmo, a partir do seu osso. Quanto ao desejo, para Artaud, 

principamente por ter escrito o texto depois de sua viagem ao México, onde 

conheceu os Tarahumaras, ele não passa de uma série de invólucros trazidos 

pela colonização cristã como possibilidade de esconder a “natureza” do homem 

como um ser criado de seu próprio osso. Assim, o desejo não passa de uma 

orquestração psicológica dos colonizadores para desviar o homem de sua 

vontade. Artaud nos mostra que o desejo é uma produção de valores que 

colocam o homem na captura de coisas que em nada contribuem para a tentativa 

dele significar o mundo fora da configuração europeia. Para Artaud, o desejo é 

uma produção de necessidades para que o homem desvie-se de si mesmo. De 

certa forma, Artaud toma uma postura existencialista. Para além de sua grande 

riqueza poética, o Pour en finir avec le jugement de dieu também é um discurso 

e convite à reflexão. 

 

Para existir basta abandonar-se ao ser  

mas para viver 

é preciso ser alguém 

e para ser alguém 

é preciso ter um OSSO, 

é preciso não ter medo de mostrar o osso 

e arriscar-se a perder a carne. 

 

O homem sempre preferiu a carne 

à terra dos ossos. 

Como só havia terra e madeira de ossos 

ele viu-se obrigado a ganhar sua carne, 

só havia ferro e fogo 
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e nenhuma merda 

e o homem teve medo de perder a merda 

ou antes desejou a merda 

e para ela sacrificou o sangue.91 (ARTAUD, 1974, pp. 83-84, 
tradução de Wilson Coêlho.) 

 

No terceiro caso, que é ainda mais raro, pelo menos tendo por base a 

pesquisa que tenho realizado, parece se fazer necessário uma utilização deste 

texto como um possível exercício da dramaturgia, tendo em vista que – com a 

estrutura formal de um poema – ele foge aparentemente dos esquemas definidos 

para a elaboração de um texto teatral, no sentido da existência ou composição 

de personagens, enredo, clímax, desfecho, etc.  

                                                
91 Pour exister il suffit de se laisser aller à être, 

mais pour vivre, 

il faut être quelqu’un, 

pour être quelqu’un, 

il faut avoir un Os, 

ne pas avoir peur de montrer l’os, 

et de perdre la viande en passant. 

 

L’homme a toujour mieux aimé la viande 

que la terre des os. 

C’est qu’il n’y avait que de la terre et du bois d’os, 

et il lui a fallu gagner la viande, 

il n’y avait que du fer et du feu 

et pas de merde, 

et l’homme a eu peur de perdre la merde 

ou plutôt il a désiré la merde 

et, pour cela, sacrifié le sang. 
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Apesar das diferenças entre uma cena vista e ouvida e uma emissão 

radiofônica limitada somente à audição, há uma série de “coincidências” do texto 

Pour en finir avec le jugement de dieu com Le Théâtre de la Cruauté – Premier 

manifeste (O Teatro da Crueldade – Primeiro manifesto). No que diz respeito à 

linguagem, por exemplo, Artaud diz que 

 

Não se trata de suprimir o discurso articulado, mas de dar às 
palavras mais ou menos a importância que elas têm nos sonhos.  

Quanto ao resto, é preciso encontrar novos meios de anotar essa 
linguagem, quer esses meios sejam aparentados com os da 
transcrição musical, quer se faça uso de uma espécie de linguagem 
cifrada. 92 (ARTAUD, 1964, pp. 142-143, tradução de Wilson 
Coêlho.) 

 

No sentido de obra, outra vez mais há coincidências, considerando que 

em Pour en finir… mesmo não se tratando de dramaturgia no sentido formal,  

é um poema dramático que provoca o desenvolvimento de um tema. 

Não representaremos peças escritas, mas – ao redor de temas – 
fatos ou obras conhecidas, tentaremos uma encenação direta. A 
natureza mesma e a disposição da sala exigirão o espetáculo e não 
haverá um tema, por mais vasto que seja, fora do nosso alcance.”93 
(ARTAUD, 1964, p. 149, tradução de Wilson Coêlho.) 

 

                                                
92 “Il ne s’agit de supprimer la parole articulée, mais de donner aux mots à peu près l’importance 
qu’ils ont dans les rêves. 

Pour le reste, il faut trouver des moyens nouveaux de noter ce langage, soit que ces moyens 
s’apparentent à ceux de la transcriptions musicales, soit qu’on fasse usage d’une manière de 
langage chiffré.” 

93 “Nous ne jouerons pas de pièce écrite, mais autour de thèmes, de faits ou d’oeuvres connus, 
nous tenterons des essais de mise en scène directe. La nature et la disposition même de la salle 
exigent le spectacle et il n’est pas de thème, si vaste soit-il, qui puisse nous être interdit.” 
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 Ainda há que se considerar o aspecto da encenação como um processo 

de criação, inclusive, levando em conta as sugestões que Artaud descreve na 

carta a Fernand Pouey de andamento do poema dramático e sua proposta de 

fazer dele uma espécie de espetáculo, inaugurando um tipo de radio-

dramaturgia. 

Todo espetáculo conterá um elemento físico e objetivo, sensível a 
todos. Gritos, lamentações, aparições, surpresas, efeitos de teatro 
de todo tipo, beleza mágica das roupas feitas segundo certos 
modelos rituais, deslumbramento da luz, beleza encantatória das 
vozes, encanto da harmonia, raras notas musicais, cor dos objetos, 
ritmo físico dos movimentos cujo crescendo e decrescendo 
desposará a pulsação de movimentos familiares a todos, aparições 
concretas de objetos novos e surpreendentes, máscaras, 
manequins de vários metros, mudanças bruscas de luz, ação física 
da luz que desperta o calor e o frio, etc. 94 (ARTAUD, pp. 141-142, 
tradução de Wilson Coêlho)  

 

O que não se pode negar é a existência de fortes elementos de uma 

teatralidade em potência. Ademais, independentemente da preferência de 

abordagem de qualquer uma dessas perspectivas, aparentemente isoladas e 

distintas, todas elas corroboram a ideia de que Para acabar com o julgamento 

de deus é a realização que mais se aproxima daquilo que Artaud concebeu como 

o Teatro da Crueldade. 

                                                
94 “Tout spectacle contiendra un élément physique et objectif, sensible à tous. Cris, plaintes, 
apparitions, surprises, coups de théâtre de toutes sortes, beauté magique des costumes pris à 
certains modèles rituels, resplendissement de la lumière, beauté incantatoire des voix, charme 
de l’harmonie, notes rares de la musique, couleurs des objets, rythme physique des mouvements 
dont le crescendo et le decrescendo épousera la pulsation de mouvements familiers à tous, 
apparitions concrètes d’objets neufs et surprenants, masques, mannequins de plusieurs mètres, 
changements brusques de la lumière, action physique de la lumière qui éveille le chaud et le froid, 
etc.” 
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A gravação de Para acabar com o julgamento de deus, na Radiodifusão 

Francesa, foi feita em 24 de novembro de 1947, recitada pelo próprio Artaud, 

com a participação de Roger Blin, Marie Casarès e Paule Thévenin.  

Além da necessidade de organizar os movimentos da gravação do 

poema, neste jogo de linguagens, ritmos e efeitos sonoros, há momentos em 

que é quase impossível distinguir Artaud, Blin, Casarés e Thévenin. Assim, para 

indicar a ordem da sequência das vozes Alain e Odette Virmaux, conforme em 

Artaud: qui êtes-vous?, se socorreram reproduzindo um extrato da carta escrita 

por Artaud, em 16 de janeiro de 1948, a Fernando Pouey, diretor das emissões 

literárias e artísticas da Radiodifusão Francesa. Pode-se perceber que, conforme 

orientações que constam na carta, Artaud diz o essencial do que é necessário 

saber antes da gravação. 

A montagem geral se distribui como segue: 

1. Texto de abertura. 

2. Efeito sonoro combinando com o texto dito por Marie Casarès. 

3. Dança do Tutuguri, texto (Casarès). 

4. Efeito sonoro (xilofonia). 

5. A busca da fecalidade (dito por Roger Blin). 

6. Efeito sonoro e batidas entre Roger Blin e eu. 

7. A questão se coloca de (texto dito por Paule Thévenin). 

8. Efeito sonoro e meu grito na escada. 

9. Conclusão, texto. 

10.  Efeito sonoro final. (VIRMAUX, 1986, tradução de Wilson Coêlho.) 
 

Mas o que consta na publicação de diversos autores, inclusive, por 

Florence de Mèredieu, em seu Eis Artaud, a transmissão de Pour en finir… 

estaria prevista para 2 de fevereiro de 1948, às 22h30, no programa literário La 
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Voix des Poètes (A Voz dos Poetas), dirigido por Fernand Pouey. Na véspera, o 

diretor da Radiodifusão Francesa, Wladimir Porché, proíbe a transmissão. 

Indignado com a proibição, Fernand Pouey se demite imediatamente, mas para 

reverter a decisão de Porché, tendo em vista seu compromisso com Artaud, em 

5 de fevereiro de 1948, reúne uma assembleia de cinquenta pessoas, entre 

escritores, músicos, personalidades do mundo da cultura e das artes, com o 

discurso de defesa da liberdade de expressão. Apesar desse “júri” ter entre seus 

membros pessoas de reconhecimento como Georges Aurie, Jean Louis Barraut, 

Adrienne Monnier, Jean Paulhan, Raymont Queneaux, Ribermont-Dessaignes, 

Roger Vitrac e o dominicano padre Laval, etc., somente em 1973, vinte e um 

anos depois da morte de Artaud, é que se realizou a transmissão para o grande 

público. Mas independentemente de sua veiculação apenas em 1973, também 

em consequência de Maio de 1968 exigindo liberdade de expressão, havia 

muitas cópias piratas da emissão. 

No embate entre jornais conservadores, como o Figaro, justificando a 

proibição e, os setores mais avançados, defendendo a liberdade de expressão, 

ainda em 1948, foram feitas duas transmissões em circuito fechado para alguns 

intelectuais. Esse episódio trouxe muita repercussão e gerou uma grande 

polêmica na imprensa. 

Por um lado, criticando a emissão de Artaud, algumas reações são 

suscitadas, ainda em fevereiro de 1948: 

“Uma vociferação de demente”. (La Croix) – “Diria, por momentos, 
que o microfone se movimentava ao asilo Sainte-Anne.” (L’Aurore) 
– “Uma poça que tem um cheiro um pouco de podridão e de água 
de bidê.” (Le Canard Enchaîné). (VIRMAUX, 1986, encarte, 
tradução de Wilson Coêlho.) 
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 E, por outro, respondendo em outros tons, um setor da imprensa também 

se manifesta: 

“Voz inspirada.” (Combat) – “Desafio de poeta maldito frente a um 
mundo falsificado”. (Paris-Presse, Max Favalelli.) – “Surpreendente 
documento humano e mesmo sobrehumano”. (Le Canard, 
assinado por Pierre Larouche). (VIRMAUX, 1986, encarte, tradução 
de Wilson Coêlho.) 
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4.4. ENTRE O TEMPO CÊNICO E O TEMPO REAL (FORA DE CENA) 

 

De todas as classificações formais de estilos atribuídas às obras teatrais 

de Arrabal, creio que El Arquitecto y el Emperador de Asiria (O Arquiteto e o 

Imperador da Assíria) é a peça que reúne num só lugar todas as suas 

possibilidades de exploração de linguagens, como a do ingênuo, do nonsense e 

especulações filosóficas, inclusive, levando em conta suas influências dos 

movimentos culturais: dadaísmo, surrealismo, postismo, pánico e, ainda, sua 

participação no Colégio de ‘Patafísica de Paris. 

 Embora já tenha me referido a essa peça anteriormente, eu a retomo aqui 

para abordá-la sob outras perspectivas posto que, na ocasião, somente me referi 

à mesma como uma referência ao sonho como elemento da segunda etapa do 

teatro arrabaliano. 

 A peça é muito simples, pelo menos, no que diz respeito à sua estrutura 

formal. As ações se passam numa clareira, em uma ilha onde O Arquiteto vive 

só. O cenário consta de uma cabana e uma espécie de cadeira rústica tendo, ao 

fundo, abrolhos. O Arquiteto está diante do nada até que, de repente, algo 

inusitado acontece:  

 Barulho de avião. O ARQUITETO, como um animal perseguido e 
ameaçado, busca um refúgio, corre, cava a terra, treme, corre de novo e, 
por fim, esconde a cabeça na areia. 

 Explosão e clarão de chamas. O ARQUITETO, com a cabeça 
contra o chão e os ouvidos tapados com os dedos, treme de espanto. 

 Poucos momentos depois, entra em cena O IMPERADOR com uma 
grande maleta. Tem uma certa elegância afetada e tenta permanecer 
tranquilo. Toca O ARQUITETO com a ponta da sua bengala e diz: 
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 O IMPERADOR. – Cavalheiro, ajude-me, sou o único sobrevivente 
do acidente. 

  O ARQUITETO. – (Horrorizado) Fi, fi, fi, figa!!! (O olha aterrorizado 
e, por fim, sai correndo) 

Escuridão. 95 (ARRABAL, 2009, tradução de Wilson Coêlho.)  

 

 Neste primeiro quadro, podemos já admitir uma certa característica do 

“ingênuo” no teatro de Arrabal. Na verdade, essa peça nem chegou a ser 

considerada como pertencente ao gênero absurdo, como aconteceu com as três 

primeiras: Piquenique no front, O triciclo e Fando e Lis. 

 O Arquiteto e o Imperador da Assíria está na ordem do onirismo e do relato 

dramático que também são características da obra de teatro de Arrabal. De 

maneira muito sutil, a obra nos provoca uma pergunta que, ao mesmo tempo, 

parece nos apresentar uma resposta: será que foi o próprio Imperador quem 

inventou o Arquiteto? Neste ponto, Arrabal assume e pratica com todas as forças 

um elemento que é muito caro aos surrealistas: o sonho. O sonho como a 

possibilidade de aplacar as contradições que são parte da vida e, portanto, 

inseparáveis. 

                                                
95

 “Ruido de avión. EL ARQUITETO, como un animal perseguido y amenazado, busca un refugio, 

corretea, cava en la tierra, tiembla, corretea de nuevo y, por fin, esconde la cabeza en la arena. 

Explosión y resplandor de llamas. EL ARQUITECTO, con la cabeza contra el suelo y los oídos 
tapados con los dedos, tiembla de espanto. 

Pocos momentos después entra en escena EL EMPERADOR con una gran maleta. Tiene una 
cierta elegancia afectada, intenta permanecer tranquilo. Toca al ARQUITECTO con la extremidad 
de su bastón al tiempo que le dice: 

EL EMPERADOR. – Caballero, ayúdeme, soy el único superviviente del accidente. 

EL ARQUITECTO. – (Horrorizado.) ¡Fi, fi, fi, figa…! (Le mira um momento aterrado y, por fin, sale 
corriendo.) 
Oscuridad.” 
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 Interessante perceber, na obra de Arrabal, a prática de inserir, no interior 

de diálogos ingênuos, frases escritas numa linguagem neossurrealista, em 

meados dos anos sessenta. Essa linguagem neossurrealista, considerada 

quantitativamente inferior às outras linguagens, tem uma série de definições 

conceituais, mas Arrabal, ao ser questionado por S. Schifres se com essa 

linguagem não estava invocando uma espécie de maneirismo que poderia 

prejudicar seu estilo anterior, responde: “Não, porque creio que o tenho 

empregado somente quando rigorosamente necessário”. (ARRABAL, 2009, p. 

40). Vejamos como Arrabal emprega esse “registro” neossurrealista em O 

Arquiteto e o Imperador da Assíria. 

O IMPERADOR. – (Ao ARQUITETO.) Certamente que me amava. 
Quando dizia: “Faz menos frio que o ano passado”, eu compreendia 
que queria dizer-me: “Nós escaparemos juntos e comeremos ouriços 
do mar enquanto suas mãos e o púbis com máquinas fotográficas”, e 
quando eu lhe respondia: “Sim, por esta época, o ano passado não 
teríamos podido passear pelo parque a estas horas”, era como se lhe 
dissesse: “Você se parece a todas as gaivotas do mundo na hora da 
sesta, dorme em meu colo como um pássaro que entra em minha 
garrafa, por todos os poros de minha pele sinto as batidas de seu 
coração e o ritmo de sua respiração (…)”, e pensava muitas outras 
coisas (…). Como não sabia seu nome decidi lhe chamar de Lis. 
(ARRABAL, 2009, p. 44, tradução de Wilson Coêlho96   

 

                                                
96 “EL EMPERADOR. – (Al ARQUITECTO.) Ciertamente que me amaba. Cuando decía: “Hace 
menos frío que el año pasado”, yo comprendía que quería decirme: “Nos escaparemos juntos y 
comeremos erizos de mar mientras te cubro las manos y el pubis con máquinas fotográficas”, y 
cuando yo le respondía: “Sí, por esta época, el año pasado no habríamos podido pasear por el 
parque a estas horas” , era como si le dijera: “Te parece a todas las gaviotas del mundo a la hora 
de la siesta, duermes en mi regazo como un pájaro que entra en la botella, por todos los poros 
de mi piel siento los latidos de tu corazón y el ritmo de tu respiración (…)”, y pensaba otras 
muchas cosas (…). Como ignoraba su nombre decidí llamarla Lis.” 
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 Como ilustração para dizer da forma cerimonial do teatro arrabaliano, 

Torres Monreal se limita a uma fala de Corrales Egea por ocasião da estreia de 

O Arquiteto e o Imperador da Assíria, em Paris. 

Essa obra tem algo do que eu chamaria auto sacramental ao sacrílego, 
valha a expressão. Se a união de ambos termos pode parecer absurda e 
paradoxal, não o é tanto se temos em conta a perspectiva metafisica de 
Arrabal para quem os extremos se confundem e o sacrílego não é mais que 
uma faceta da vida. (ARRABAL, 2009, p. 51. tradução de Wilson Coêlho)97 

 

 No Brasil, em 1970, Ivan de Albuquerque monta O Arquiteto e o Imperador 

da Assíria, com Rubens Corrêa e José Wilker. Uma montagem que, de certa 

forma, pode ter chocado uma parcela do público diante das cenas em que os 

atores demonstram as minucias da cena antropofágica com que encerra o 

espetáculo, como se fora a necessidade de ter a consciencia de que é 

testemunha de uma das mais dolorosas e enriquecedoras buscas de identidade 

do homem moderno e o que a situação implica. A estréia aconteceu no Teatro 

Ipanema, Rio de Janeiro, em 5/5/1970 e fez temporada no Teatro Bela Vista, em 

São Paulo. De acordo com Sábato Magaldi  

Finalmente, com O Arquiteto e o Imperador da Assíria, 
cartaz do Bela Vista, surgiu o primeiro grande espetáculo da 
temporada de 1970 e um dos mais perfeitos já realizados no 
teatro brasileiro. Se, nos últimos anos, íamos dando ao Rio 
de Janeiro a maioria das montagens que realmente 
contavam, chegou a vez de São Paulo receber em troca uma 
criação que modifica em profundidade seu panorama 
artístico. A encenação da obra de Arrabal é de extrema 
felicidade, pelo completo entrosamento de todos os seus 
componentes. Não há que distinguir texto, direção, 
desempenho, cenografia, indumentária e música, porque o 
espetáculo parece ter nascido de uma só mente criadora ou 

                                                
97“Esa obra tiene algo de lo que yo llamaría auto sacramental a lo sacrílego, valga la expresión. 
Si la unión de ambos terminos puede parecer absurda y paradojica, no lo es tanto si tenemos en 
cuenta la perspectiva metafisica de Arrabal para quien los extremos se confunden y lo sacrílego 
no es más que una faceta de la vida.”  
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se mostra fruto de um empreendimento coletivo, em que 
todos trouxeram uma parcela fecundante. A expressão do 
universo arrabaliano é tão orgánica e reveladora que se 
poderia pensar que o próprio autor se subordinou a uma 
tarefa encomendada, escrevendo os diálogos que melhor 
favorecessem os intérpretes. Um resultado tão brilhante tem 
de ser a consequência da maturidade artística, atingida na 
plenitude. (MAGALDI, 2014, p. 153.) 

 

 Numa análise sobre a ordenação das sequências dramáticas na estrutura 

de O Arquiteto e o Imperador da Assíria e, considerando o pânico como proposta 

de um teatro ritual, um teatro-cerimônia ou um jogo-cerimônia, Arrabal se socorre 

da troca de papéis entre personagens. O vestir e o desvestir-se, bem como as 

trocas de papéis entre o Arquiteto e o Imperador não são um fato que antecipa 

uma cerimônia, mas diz repeito a um procedimento extremamente necessário 

para que se realize o teatro pânico. 

No teatro pânico, o personagem – particularmente o personagem 
metamorfoseado – é um oficiante, um ministro do rito. Os signos 
transcendentes do rito fazem com que o personagem-oficiante, 
como no culto litúrgico, seja igualmente um personagem 
transcendido... metamorfose. 98  (ARRABAL, 2009, p. 56, tradução 
de Wilson Coêlho)  

  

Ainda, neste processo de metamorfose, a cada troca de papéis que 

definem uma sequência dramática, inaugura-se um novo rito-cerimônia e, de 

certa forma, sua relação com o tempo. Mas o tempo, pelo menos nisso que me 

interessa para falar de Arrabal, pode ser abordado como reiteração e 

atemporalidade. Diante do chamado teatro histórico que estabelece uma 

                                                
98 “En el teatro pánico, el personaje – particularmente el personaje metamorfoseado – es un 
oficiante, un ministro del rito. Los signos transcendentes del rito hacen que el personaje-oficiante, 
como en el culto litúrgico, sea igualmente un personaje transcendido... metamorfosis.” 
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distinção e uma relação entre tempo cênico e tempo real (fora da cena) pode-se 

afirmar que o teatro de Arrabal é ahistórico e atemporal. Se no teatro histórico 

as ações e a obra terminam com sua apresentação, no teatro de Arrabal, 

entendido como atemporal, cada cena é uma sequência-cerimônia e, ao mesmo 

tempo, um ato que se realiza dentro de uma ação total que o engloba, com a 

possibilidade de repetir-se incessantemente. 

No teatro pânico cabe considerar seu início – primeira sequência 
– como ponto de partida que nos faça compreender as ações 
anacrônicas. O Arquiteto e o Imperador da Assíria nos propõe 
este início: “O Arquiteto, como um selvagem, vive em sua ilha 
deserta. Ruído de avião. Chega o Imperador, único sobrevivente 
da catástrofe aérea”. O Imperador se encarrega de instruir ao 
Arquiteto que não sabe falar e desconhece todas as regras e 
convenções do mundo civilizado. Esta sequência pode supor um 
ponto de partida que nos esclareça a progressão no presente 
(ações domésticas, tentativas de fuga do Arquitecto, etc.), e as 
sequências anacrônicas (recordações do Imperador, assim 
como o resto de jogos e cerimônias pelas que o Imperador instrui 
ao Arquiteto sobre o mundo civilizado). A confusão pode 
produzir-se no momento em que já não cheguemos a distinguir 
o passado do presente, nem o jogo da realidade. Tudo se funde 
agora em um rito mágico, atemporal, que nos faz escapar da 
história em busca do homem. Rito cruento de amor e de morte. 
Momento sublime em que desaparecem todas as diferenças: o 
Imperador é materialmente comido pelo Arquiteto para iluminar 
um homem novo no mistério da unidade: o Imperador-Arquiteto. 
99 (ARRABAL, 2009, p. 59, tradução de Wilson Coêlho) 

                                                
99 “En el teatro pánico cabe considerar su inicio – primera secuencia – como punto de partida 
que nos haga comprender las acciones anacrónicas. El Arquitecto y el Emperador de Asíria nos 
propone este inicio: “El Arquitecto,  como un salvaje, vive en su isla desierta. Ruido de avión. 
Llega el Emperador, único superviviente de la catástrofe aérea”. El Emperador se encarga de 
instruir al Arquitecto que no sabe hablar y desonoce todas las reglas y convenciones del mundo 
civilizado. Esta secuencia puede suponer  un punto de partida que nos aclare la progresión en el 
presente (acciones domésticas, tentativas de fuga del Arquitecto, etc.), y las secuencias 
anacrónicas (recuerdos del Emperador, así como el resto de juegos y ceremonias por las que el 
Emperador instruye al Arquitecto sobre el mundo civilizado). La confusión puede producirse en 
el momento en el que ya no lleguemos a distinguir el pasado del presente, ni el juego de la 
realidad. Todo se hunde ahora en un rito magico, atemporal, que nos hace escapar de la historia 
en busca del hombre. Rito cruento de amor y de muerte. Momento sublime en el que 
desaparecen todas las diferencias: el Emperador es materialmente  comido por el Arquitecto para 
alumbrar un hombre nuevo en el misterio de la unidad: el Emperador-Arquitecto.” 
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4.5. TEATRO DO ABSURDO? QUE ABSURDO! 

Só existe um problema filosófico 
realmente sério: o suicídio. Julgar se a 
vida vale ou não vale a pena ser vivida 
é responder à pergunta fundamental da 
filosofia. Albert Camus 

 

 Admitir a existência de um teatro do absurdo pode parecer, conforme 

Samuel Beckett, considerando um de seus protagonistas: “um absurdo!” Assim, 

me soa mais oportuno que, antes de falar sobre um possível teatro do absurdo, 

se entenda o sentido do absurdo. Primeiramente, considerando que o absurdo 

não é o teatro, mas a realidade que é colocada no palco. Por um lado, podemos 

pensar que, levando em conta a lógica formal, o absurdo é entendido como um 

falso sentido.  Por outro, o absurdo é considerado como um não-sentido. Como 

não-sentido, o absurdo ocupa um espaço privilegiado em que não pode ser 

considerado nem verdadeiro, nem falso. Digo privilegiado porque se ele goza do 

status de não ser verdadeiro e nem falso, ao mesmo tempo, ele possibilita uma 

espécie de fenomenologia em que o ato de conhecer se dá a partir dos 

significados que são produzidos na relação sujeito-objeto, ou seja, não existe um 

verdadeiro ou falso antes da experiência. Conforme André Lalande, o absurdo é 

Propriamente, aquilo que viola as regras da Lógica. Uma ideia 
absurda é uma ideia cujos elementos são incompatíveis. Um juízo 
absurdo é um juízo que contém ou implica uma inconsequência. 
Um raciocíonio absurdo é um raciocinio formalmente falso. 

O absurdo, neste sentido, é pois mais geral que o contraditório e 
menos geral que o falso. Estritamente falando, o absurdo debe ser 
distinguido do não-sentido, pois o absurdo tem um sentido, e é 
falso, enquanto que o não-sentido não é propriamente nem 
verdadeiro nem falso. (LALANDE, 1999, p. 11.) 
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Num contexto musical, que parece ser de onde se originou a palavra, o 

absurdo significava “fora de harmonia” e, para o senso comum, pode ser uma 

mera expressão para dizer que algo é “ridículo”. Mas no que diz respeito ao 

teatro, foi Martin Esslin quem cunhou o termo absurdo para tentar definir uma 

certa tendência da dramaturgia em meados do século XX, na Europa. Na 

verdade, mesmo respeitando as particularidades dos autores, identificou aluns 

elementos que os unia enquanto criadores significando suas visões de mundo. 

Obviamente, Esslin não fecha a questão como um absoluto e acredita que 

 

Deve ser lembrado, no entanto, que os dramaturgos cuja obra aqui 
é discutida não proclamam nem têm consciência de pertencer a 
nenhuma escola ou movimento. Muito pelo contrário, cada um dos 
escritores em pauta é um indivíduo que se considera um escoteiro 
solitário, alijado e isolado em seu próprio mundo particular. Cada 
um tem sua posição pessoal em relação a forma e conteúdo; suas 
próprias raízes, fontes e origens formadoras. Se além disso, e 
apesar de si mesmos, têm muita coisa em comum, é porque suas 
obras, com excepcional sensibilidade, espalham e refletem as 
preocupações e angústias, as emoções e o pensamento de muitos 
de seus contemporâneos no mundo ocidental. (ESSLIN, 1968, p. 
18) 

 

 Obviamente, na medida em que Esslin se debruça na tentativa de afirmar 

a ideia do teatro do absurdo, ele acaba por deflagrar uma série de outras 

reflexões em torno do tema, considerando que – para além do teatro – existem 

desdobramentos filosóficos a partir de uma contextualização onde uma condição 

político-social reflete numa espécie de estética existencial. Conforme lembra o 

próprio Esslin, Eugène Ionesco, um dos expoentes do chamado teatro do 

absurdo, num ensaio sobre Kafka, define o absurdo como aquilo que não tem 

objetivo, ou seja, algo que está divorciado de suas raízes religiosas, metafísicas 

e transcendentais, uma ideia de que o homem está perdido e de que todas as 
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suas ações se tornam sem sentido, inúteis e absurdas. De acordo com Pavis, o 

absurdo é definido como 

O que é sentido como despropositado, como totalmente sem 
sentido ou sem ligação lógica com o resto do texto ou da 
cena. Em filosofia existencial, o absurdo não pode ser 
explicado pela razão e recusa ao homem qualquer 
justificação filosófica ou política de sua ação. É preciso 
distinguir os elementos absurdos no teatro do teatro absurdo 
contemporâneo. 

No teatro, falar-se-á de elementos absurdos quando não se 
conseguir recolocá-los em seu contexto dramatúrgico, 
cênico, ideológico. Tais elementos são encontrados em 
formas teatrais bem antes do absurdo dos anos cinquenta 
(ARISTÓFANES, PLAUTO, a farsa medieval, a Commedia 
dell’arte, JARRY, APOLLINAIRE). O ato de nascimento do 
teatro do absurdo, como gênero ou tema central, é 
constituído por A Cantora Careca de IONESCO (1950) e 
Esperando Godot de BECKETT (1953). ADAMOV, PINTER, 
ALBEE, ARRABAL, PINGET são alguns de seus 
representantes contemporâneos. (PAVIS, 2001, p. 1.) 

  

Apesar da ideia de divórcio com a metafísica, já que é muito comum no 

exercício filosófico tentar romper com a metafísica a partir de outras metafísicas, 

parece que os temas das obras dos dramaturgos analisados na obra de Esslin, 

como Beckett, Adamov, Ionesco, Genet, Arrabal e tantos outros, não passam de 

uma sensação de angústia metafísica que se pretende realizar a partir do 

absurdo da condição humana. 

A origem desse movimento remonta a CAMUS (O Estrangeiro, O 
Mito de Sísifo, 1942) e SARTRE (O Ser e o Nada, 1943). No 
contexto da guerra e do pós-guerra, estes filósofos pintaram um 
retrato desiludido de um mundo destruído e dilacerados por 
conflitos e ideologias. (PAVIS, 2001, p. 1.) 
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Creio que parece importante dar um passo atrás nessa reflexão, ou seja, 

tentar organizar algo que está na base ou numa espécie de ato inaugural desta 

condição, bem como os desdobramentos dessa circunstância. De certa maneira, 

a filosofia idealista e contemplativa não tinha mais espaço para responder muitas 

das questões do humano. Estava colocada em xeque a ideia da consciência 

pura. Uma nova filosofia ou uma nova possibilidade de filosofar estava na ordem 

do dia diante de um mundo em que o bem, o mal, a justiça e muitas outras 

questões estavam para se definir para além dos conceitos até então cultivados 

pela sociedade. 

Num certo sentido, tudo começou com o poeta e filósofo alemão Franz 

Brentano (Marienberg, 1838 – Zurique, 1917), numa tentativa de superar as 

tendências racionalistas e empiristas inauguradas no Século XVII. Brentano, no 

final do Século XIX, criou a fenomenologia, como método sistematizado que, 

depois, foi realmente desenvolvido por Edmund Husserl (Prossnitz, 1859 –  

Freiburg im Breisgau, 1938). 

Tendo em vista o mundo estar passando por diversas e importantes 

transformações, cujas conseqüências ainda estamos vivendo, foi 

aproximadamente da década de 20 até a década de 60 do Século XX que surgiu 

a filosofia existencialista, como tentativa de compreender o mundo a partir dos 

acontecimentos, como a Primeira Guerra Mundial,  a quebra da Bolsa de Nova 

York, a Guerra Civil Espanhola, o surgimento dos partidos nazi-fascistas, as 

ditaduras sanguinárias na Alemanha, Itália e Portugal e, por fim,  a Segunda 

Guerra Mundial.  
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É justamente nesse contexto histórico que todos os valores tradicionais 

da humanidade começam a ser questionados e abandonados como valores em 

si. Assim, o mundo, a vida e toda a existência humana pareciam estar perdendo 

todo o seu significado de até então e tudo se tornava extremamente precário e 

insuficiente. Nesse momento, a cultura e, principalmente, a filosofia procuram 

formas para dar ao homem a visão da nova realidade, buscando – ao mesmo 

tempo – saídas para a crise. 

Nesta linha de raciocínio, destacaram-se os filósofos alemães Martin 

Heidegger (Messkirch, 1889 – id., 1976) e Karl Jaspers (Oldenburg, 1883 – 

Basiléia, 1969), assim como, os franceses Gabriel Marcel (Paris, 1889 – id., 

1973), Merleau-Ponty (Rochefort, 1908 – Paris, 1961) e Jean-Paul Sartre (Paris, 

1905 – id., 1980). As filosofias que produziram eram bem distintas. No entanto, 

o ponto que eles tinham em comum era a reação contra a filosofia de sistema 

puramente dedutiva, ou seja, aquela que enquadra o ser humano numa lógica 

pré-estabelecida. Os olhares destes filósofos se voltam para o homem individual 

e concreto, levando em conta todas as vicissitudes de sua existência real.  

Agora, diante deste panorama, onde o absurdo se instaura como uma 

possibilidade de leitura de mundo? Acredito que, num certo sentido, Albert 

Camus nos dá uma grande contribuição para uma tentativa de aproximar esse 

novo momento de uma mirada existencialista e sua relação com a ideia do 

absurdo. 

Um mundo que se pode explicar, mesmo com raciocínios errôneos, 
é um mundo familiar. Mas num universo repentinamente privado de 
ilusões e de luzes, pelo contrário, o homem se sente um 
estrangeiro. É um exílio sem solução, porque está privado das 
lembranças de uma pátria perdida ou da esperança de uma pátria 
prometida. Esse divórcio entre o homem e sua vida, entre o ator e 
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seu cenário é propriamente o sentimento do absurdo. (CAMUS, 
2007, p. 20).  

 

Por outro enfoque, ou numa outra perspectiva do mesmo para uma 

analogia do texto de Camus com a realidade dos principais dramaturgos 

colocados em evidência por Esslin, no que diz respeito ao sentimento da 

condição de estrangeiro, cumpre-se observar que todos eles eram estrangeiros 

em Paris. Samuel Beckett era irlandês, Eugène Ionesco, romeno; Arthur 

Adamov, russo de origem armênia e, Fernando Arrabal, apesar de nascido na 

África, era espanhol pelo fato de Melilla ser uma colônia espanhola. Por pouco 

tempo, morou em Burgos, Cidade Rodrigo e Madri e, ainda bem jovem, se 

radicou em Paris. 

Mas essa sensação de ser estrangeiro, levando em conta viver numa 

pátria que não é a sua “mãe” (matriz da identidade), também alimenta uma 

espécie de sentimento de bastardia, um estado de não pertencimento. Assim, 

mesmo desiludidos com o ideal de mundo, o existencialismo não os satisfaz. Os 

dramaturgos considerados absurdos, apesar de terem em comum o fato de 

serem europeus, podem até concordar com a máxima sartreana de que “a 

existência precede a essência”, mas não podem comungar com as ideias do 

filósofo existencialista como uma solução para o sentido da existência através 

de recursos racionais do pensamento discursivo. Se a afirmação de que “a 

existência precede a essência” implica repudiar a essência como um mundo 

pronto e acabado, parece também estabelecer um paradoxo, considerando que 

a existência não pode ser entendida apenas como um em-si-mesma, ou seja, a 

existência não se esgota no mero fato de existir. A existência são existências e 
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formas de existir, e essas formas de existir não se resumem ao projeto sartreano 

do existencialismo como um humanismo, considerando que a própria ideia de 

existência do humano já é colocá-lo numa condição determinada.  

Nesta encruzilhada se separa a filosofia existencialista do chamado teatro 

do absurdo. Não há como conciliar a teoria da experiência com a experiência 

mesma. Neste sentido, o teatro nega a filosofia que se contenta em descrever 

sobre o absurdo da condição humana, mas apresenta o homem tal como existe 

até para colocá-lo em questão na sua condição de homem, sem abrir mão – é 

claro – da fantasia e da realidade dos sonhos. Uma tentativa de entender o 

homem como um animal que não tem natureza e que não tem a capacidade de 

compreender o mundo em que existe. 

Na verdade, o que me interessa é afirmar que não existe e nunca existiu 

um teatro do absurdo. Aquilo a que foi nomeado absurdo poderíamos dizer que 

é a manifestação estética de um teatro na tentativa de representar ou significar 

um determinado momento histórico, sem ter compromisso e até mesmo 

recusando o historicismo como leitura de mundo. E, diante de todas essas 

considerações, podemos afirmar sem constragimento que o chamado absurdo 

não passa de uma postura niilista dos autores da metade até o final do século 

XX reféns de uma conjuntura onde o mundo deveria ser ressignificado.  

Nesse processo de criar novos sentidos para o mundo, considerando que 

o mundo não é outra coisa senão os significados que damos para ele, não é de 

se estranhar que o termo absurdo, quase sempre, soa como um sinônimo de 

niilismo, considerando sua preocupação em negar qualquer verdade moral ou 

hierarquia de valores. 
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  CONCLUSÃO 

  

Se, conforme André Lalande, a conclusão é entendida como uma 

proposição cuja verdade resulta da verdade de outras preposições ou premissas, 

o que faço aqui beira a uma confissão de fracasso, considerando que os sentidos 

de verdadeiro e falso em diversos temas que abordei, principalmente em relação 

aos movimentos culturais, não passam de significados flutuantes e definidos a 

partir de certos acordos feitos entre críticos e historiadores. 

Como estudioso de Artaud e Arrabal, desde o início dos anos 80 do século 

passado, para mim – muitas das vezes – resultou muito difícil estabelecer uma 

relação entre os dois, tanto de continuidade quanto de confluências. Na verdade, 

o que realmente tornou difícil um traballho teórico em relação aos dois foi o fato 

de não existir praticamente nenhum estudo ou publicação explorando esse tema. 

Assim, as considerações que fiz, quase sempre, foram frutos de uma experiência 

teórica realizada no estudo sobre os dois em isolado para, agora, tentar juntá-

los. Obviamente, na condição de dramaturgo e encenador, também me socorri 

das práticas de montagem que executei em algumas peças deles e sobre eles, 

como por exemplo: “Antonin Artaud – Atos de Crueldade”, “Para acabar com o 

julgamento de deus”, “Fando e Lis”, “O Cemitério de Automóveis”, etc. Além de 

minhas montagens, também ministrei oficinas de dramaturgia durante 3 anos, 

em 14 estados brasileiros, a partir de textos de Arrabal, além de acompanhar 

uma série de “leituras dramáticas” resultadas destas oficinas. 

No início da pesquisa, desde a elaboração do anteprojeto para o 

doutoramento, minha ideia era tentar provar que Arrabal, de uma forma ou de 
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outra, dava continuidade às propostas estéticas do teatro preconizado por 

Artaud. O título do anteprojeto era “Antonin Artaud e Fernando Arrabal – da 

Crueldade ao Pânico” e, inclusive, passei pela qualificação e ainda continuei por 

longo tempo mantendo essa ideia. Mas chegou um momento em que, na medida 

em que eu me aprofundava na pesquisa de Arrabal, mais eu me afundava em 

questões que, se não o separavam de Artaud, não eram suficientes para manter 

e sustentar a minha proposição. Assim, mesmo sem fugir da intenção inicial, 

optei por priorizar uma análise da obra de Arrabal, bem como o seu percurso 

pelos movimentos que contribuiram para as práticas e reflexões sobre o teatro 

que fazemos hoje. Evidentemente, sem abrir mão da proposta anterior, a obra 

que fundamenta a pesquisa continuou sendo O Teatro e seu Duplo, de Antonin 

Artaud, com ênfase no Teatro da Crueldade.  

Definido então esse foco, a pesquisa recebe o título: FERNANDO 

ARRABAL – O CAMINHO DA CRUELDADE, DO ABSURDO E DO PÂNICO, 

considerando as influências da crueldade, não somente pela leitura da obra de 

Artaud, mas por Arrabal ter trilhado alguns dos trajetos deste poeta francês e 

convivido com artistas e outras pessoas do seu relacionamento. No que diz 

respeito ao absurdo, trata-se mais de uma tentativa de provocar uma reflexão 

sobre os conceitos utilizados para expressar um certo “espírito de época” vivido 

pelos europeus a partir de alguns acontecimentos do início do século até o pós-

guerra. Mas os chamados “absurdos” não se criam como tal e, parafraseando 

Sartre, eu diria que “o absurdo são os outros”. Como o último estágio do caminho 

de Arrabal, o pânico se tornou importante para eu explorar uma série de outros 

elementos de sua vivência e de seu processo de criação no teatro e na literatura. 

Enfim, o pânico não é um movimento isolado, até mesmo porque ele tem origen 
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no deus Pan, da totalidade, e se define entre seus adeptos como uma con-fusão 

(ou fusão de todas as coisas). No caso de Arrabal, o pânico como uma proposta 

estética também significa o acúmulo de suas experiências e passagens em 

diversos outros movimentos. 

Primeiramente, procurei analisar a obra de Arrabal a partir de sua própria 

história, assim como o mundo a sua volta e as circunstâncias nas quais ele se 

envolveu e foi envolvido. Fiz um apanhado desde a sua relação com a guerra 

civil espanhola até o exílio na França, passando tanto pelas influências quanto 

por suas relações com movimentos de vanguarda ou pela convivência com os 

seus principais representantes, como o dadaísmo, o surrealismo, o postismo e o 

pânico, do qual também é um dos fundadores. Apesar de não ter destacado em 

nenhum capítulo da tese, outro ponto que pesquisei foi sua relação com as ideias 

de Alfred Jarry e a patafísica. Aliás, Alfred Jarry é o grande inspirador não só de 

Arrabal, mas de praticamente todos os movimentos culturais e artísticos que 

citei, inclusive, Artaud, juntamente com Robert Aron e Roger Vitrac, criou o 

Teatro Alfred Jarry, escreveu um manifesto e montou algumas peças inspirado 

nele. Bem, preferi limitar Alfred Jarry às citações e deixar de lado a patafísica 

porque seria uma pesquisa à parte, devido à complexidade do tema, bem como 

a dificuldade de compreender sua obra Gestes et Opinions du Docteur Faustroll 

– Pataphysien.     

Depois da perspectiva quase bibliográfica do entorno e circunstâncias de 

vida e criação de Arrabal, pareceu-me interesante perpassar por algumas de 

suas peças teatrais para compreender a sua obra que – apesar de manter desde 

o início até hoje uma espécie de coerência – se divide em etapas, ora pelos 
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temas abordados, ora pela forma como são abordados e, ainda, os momentos 

em que alguns elementos são inseridos na dramaturgia, como o xadrez, a 

matemática, o acaso, o ritual, etc. 

Tendo em vista a tentativa de não perder a espinha dorsal da proposta 

inicial sobre a relação de Arrabal e Artaud, assim como estando atento ao fato 

de ter estabelecido O Teatro e seu Duplo como a obra fundamental para a 

aproximação das visões de teatro de um e de outro, resolvi dedicar um texto 

exclusivamente para o criador do Teatro da Crueldade. Além de colocar Antonin 

Artaud em evidência, o texto O enigma de Artaud e os indícios do pânico tem por 

finalidade retomar algumas reflexões sobre o teatro da crueldade e mostrar como 

em seu cerne também já estão plantadas as sementes daquilo que mais tarde 

se desenvolvería no pânico, a partir de Arrabal, Jodorowsky, Topor e tantos 

outros na década de 60, na França e em alguns países do mundo. 

Mais adiante, tentei aproximar Artaud de Arrabal fazendo referência a 

algumas de suas obras. De Artaud, tomei como referência O umbigo dos limbos 

e, de Arrabal, Fando e Lis. Na verdade, busquei uma forma de dizer a partir 

destas obras como a utopia se impõe como personagem de ambos os autores. 

E, por mais estranho que possa parecer, esta utopia (esse não lugar) é um lugar 

criado. Mas é um lugar criado que não existe. É impossível chegar a ele, mas 

não se pode deixar de tentar. Todos os dois tentaram todo o tempo. Buscaram 

dentro e fora de si mesmos. Fando e Lis querem chegar a Tar. Artaud quer 

conhecer os Tarahumaras. Tar (ahumaras). Nem Arrabal consegue chegar a Tar, 

nem Artaud consegue chegar aos Tarahumaras, porque tanto Tar quanto os 

Tarahumaras só existem no próprio percurso, na busca, na tentativa de ir.  



164 
 

Num certo sentido pode parecer estranho eu afirmar que Arrabal não 

conseguiu chegar a Tar, embora em seu caso seja mais plausível acreditar nisso, 

considerando que Tar é supostamente um lugar inventado. Assim, também 

parece estranho dizer que Artaud não tenha chegado aos Tarahumaras. Ouso 

fazer essa comparação levando em conta que o lugar inventado por Arrabal, na 

verdade, é um lugar nomeado como forma de revelar ou desvelar o que existe 

de forma velada, o que está diante de nós como algo que é real, mas de que a 

lógica da chamada realidade não se dá conta. Tar é como uma espécie de 

metafísica que tenta compreender o caos a partir do não-saber que se organiza 

por outras lógicas que, no pensamento formal, é considerado ilógico. No caso de 

Artaud, temos os Tarahumaras (ou rarámuris). O nome Tarahumaras, na língua 

nauhatl, significa literalmente “corredores a pé” (tarah = corredor e, umara, pé), 

chamados pelos franceses de pieds légèrs (pés ligeiros). Os Tarahumaras 

costumam correr em média 26 a 60 km por dia em suas atividades normais. Para 

eles, correr é muito mais do que um esporte, ou seja, a corrida significa a própria 

vida. As terras onde vivem são muito acidentadas, o que dificulta ou tornam 

impraticáveis as viagens de carroça ou a cavalo.  

Obviamente, não podemos negar que em agosto de 1936 Artaud tenha 

ido ao México para conhecer os Tarahumaras e que, inclusive, a partir desta 

visita escreveu um livro homônimo. Mas há momentos em que os Tarahumaras 

do livro de Artaud e os Tarahumaras da realidade são quase antagônicos. Artaud 

é um francês em conflito com o pensamento e a arte europeus e em busca de 

outros sentidos de mundo. E por sua condição europeia também parece quase 

impossível que Artaud tenha conseguido escapar de sua herança cultural que 

não admite a alteridade, a não ser quando parece exótica. Os Tarahumaras que 
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ele idealizou foram encontrados pedindo esmolas. E há um momento em que ele 

mesmo reconhece essa realidade:  

… por incrível que pareça, os Índios Tarahumaras vivem 
como se estivessem mortos… Não vêem a realidade e 
extraem forças mágicas do desprezo que sentem pela 
civilização. (ARTAUD, 1985, p. 13.)  

 

Voltando à ideia de sua herança cultural, não é por acaso que Artaud se 

refere aos Tarahumaras como “índios”. Lembro-me do XI ENTEPOLA 

(Encuentro de Teatro Popular Latino-Americano), realizado em Santiago de 

Chile, no ano de 1996, quando o grupo Tarahumaras, em comemoração do 

centenário do nascimento de Artaud, apresentava o espetáculo Para acabar com 

el juício de diós, uma tradução e adaptação que fiz do texto radiofônico “Pour en 

finir avec le jugement de dieu”. Havia aproximadamente umas 8.000 pessoas na 

platéia, pois era um campo de futebol com arquibancadas. Eu me sentei em meio 

ao público, um pouco por preguiça, um pouco por hábito e por gostar mesmo de 

ver se o “meu” espetáculo está bem, se necessita alguma mudança e, mesmo, 

para observar a reação dos espectadores. Numa determinada cena em que os 

personagens tarahumaras se confrontam com o colonizador carregando uma 

cruz, um homem da platéia se levanta e grita bem alto: “Que bueno que sea loco! 

Mira! Asesinaron el papa...” Gostei muito do comentário, inclusive, porque eu 

nunca havia imaginado que estávamos assassinando o papa. Um dos melhores 

resultados do espetáculo foi termos sido convidados a participar de um almoço 

no dia seguinte com os Mapuches. Depois de um longo tempo de conversa, um 

de meus amigos comentou que achava os índios chilenos muito interessantes. 
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Por pouco não foi linchado, uma senhora bem idosa se levantou de imeditato e 

disse: 

 

Alto lá! Nós não somos índios e, tampouco, 
chilenos! Os espanhóis chegaram aqui e olharam 
para nossa cara e disseram: - são índios! Fizeram 
uma cerca em volta de nós e nomearam: - aqui é o 
Chile! Mas nós não temos nada a ver com isso. 
Somos uma nação que tem língua, tem arte e tem 
história: temos uma cultura e somos Mapuche! 

 

Nas páginas seguintes, mesmo dando continuidade à aproximação entre 

Artaud e Arrabal, optei por, isoladamente, explorar duas obras. De Artaud, 

escolhi o texto radiofônico Para acabar com o julgamento de deus. O texto foi 

escolhido por ser um poema que, ao mesmo tempo, não só demonstra a 

possibilidade da utilização da voz como queria seu autor, mas também coloca 

em prática a possibilidade de uma nova dramaturgia e, é claro, vale ainda pela 

polêmica que o tema provocou. No caso de Arrabal, selecionei O Arquiteto e o 

Imperador da Assíria por ser uma peça que concentra praticamente todos os 

elementos que compõem o conjunto de sua obra. Obviamente, além de um 

grande exercício de dramaturgia e encenação, há um destaque para a reflexão 

sobre o tempo, o ritual, o pânico. 

Para finalizar, achei por bem retomar a ideia do absurdo numa abordagem 

mais filosófica, como uma possibilidade de analisar o tema de maneira mais 

distanciada e, inclusive, verificar que existem tantos significados de absurdo 

quanto tentativas de compreendê-lo. De certo modo, também busco 

contextualizar o uso do termo absurdo, no tempo e no espaço, como tentativa de 



167 
 

tirar do teatro de Arrabal e tantos outros colegas um adjetivo que, muitas das 

vezes, têm ocultado o que lhe é substancial. 
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