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ANDRÉS.˗̶̶ ¿No les dije? ... Éste también. ¡Era un tigre disfrazado!
(Música que pasa) Telón.
CARLOS MAURICIO PACHECO, Los disfrazados (1906).
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RESUMO
Nesta dissertação serão analisados os conflitos derivados da articulação
heterogeneidade-violência-modernização nos sainetes tragicômicos que vão de
finais do século XIX até a terceira década do século XX. O recorte de “sainete
tragicómico” surge da classificação de Osvaldo Pellettieri (2008) que inclui o
sainete dentro de um microssistema teatral específico (1890-1930). Essa
classificação serve para colocar o sainete em uma teoria geral do sistema teatral
argentino como um subsistema teatral popular. Para conseguir o objetivo principal,
em primeiro lugar, será feita uma apresentação do gênero sainete vinculando-o ao
sistema teatral rio-platense e ao universo social em que surgiu, além de avaliar o
estado da questão nos estudos sobre o mesmo. Em uma segunda instância, se
aprofundará a análise, focalizando o tema da violência como violência sobre o
popular entre as décadas de 1900-1930, abordando, primeiramente, o precursor
mais importante do gênero, Nemesio Trejo (1862-1916). Dele, serão trabalhadas
as peças Libertad de Sufragio (1894) e Los políticos (1897), procurando entender
seu tratamento da violência política a partir dos trabalhos de David Viñas (1967;
1973; 1977; 1996) e Sirena Pellarolo (1997; 2010). Imediatamente depois, será
trabalhado o problema da violência em Carlos Mauricio Pacheco (1881–1921) em
três décadas diferentes; assim, se analisarão as peças Los disfrazados (1906), El
cabaret (1914) e Los piratas (1923), vinculando violência e heterogeneidade
(cultural, de gênero e de classe), baseado nos trabalhos críticos de Bosch (1969),
Bossio (1966), Carella (1957), Dubatti (2012), Gallo (1958), Lena Paz (1961, 1962,
1963), Pellarolo (1997, 2010, 2011), Pelletieri (2002, 2008), Puccia (1993), Rama
(1988, 1992) e Viñas (1973, 1986,1996,1997).

Palavras chave: TEATRO HISPANOAMERICANO; TEATRO RIO-PLATENSE;
GÉNERO CHICO; SAINETE; IMIGRAÇÃO.
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RESUMEN
En esta disertación serán analizados los conflictos derivados de la articulación
heterogeneidad-violencia-modernización, en los sainetes tragicómicos que van de
finales del siglo XIX hasta la tercera década del siglo XX. El recorte de sainete
tragicómico surge de la clasificación de Osvaldo Pellettieri (2008) que incluye al
sainete dentro de un microsistema teatral específico (1890-1930). Esta
clasificación sirve para colocar el sainete en una teoría general del sistema teatral
argentino como un subsistema teatral popular. Para conseguir el objetivo principal,
en primer lugar se hará una presentación del género sainete vinculándolo con el
sistema teatral rioplatense y con el universo social en que surgió, además de
evaluar el estado de la cuestión en los estudios sobre el mismo. En segunda
instancia, se profundizará el análisis enfocando el tema de la violencia como
violencia sobre lo popular entre las décadas de 1900-1930, abordando en primer
lugar al precursor más importante del género, Nemesio Trejo (1862-1916). De él,
serán trabajadas las piezas Libertad de Sufragio (1894) y Los políticos (1897),
para entender su tratamiento de la violencia política a partir de los trabajos de
David Viñas (1967; 1973; 1977; 1996) y Sirena Pellarolo (1997; 2010).
Inmediatamente después será trabajado el problema de la violencia en Carlos
Mauricio Pacheco (1881–1921) en tres décadas diferentes. Para eso, se
analizaran las piezas Los disfrazados (1906), El cabaret (1914) y Los piratas
(1923) vinculando violencia e heterogeneidad (cultural, de género y de clase), con
base en los trabajos críticos de Bosch (1969), Bossio (1966), Carella (1957),
Dubatti (2012), Gallo (1958), Lena Paz (1961, 1962, 1963), Pellarolo (1997, 2010,
2011), Pelletieri (2002, 2008), Puccia (1993), Rama (1988, 1992) y Viñas (1973,
1986,1996,1997).

Palabras clave: TEATRO HISPANOAMERICANO; TEATRO RIOPLATENSE;
GÉNERO CHICO; SAINETE; INMIGRACIÓN.
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação se propõe destacar a importância atual de um gênero
literário geralmente esquecido e pouco estudado: o sainete criollo. Um gênero
teatral popular, breve, cômico, tragicômico ou de costumes, baseado nos
arquétipos humanos das camadas mais pobres do início do século XX no Rio da
Prata. Assim, tem-se como objetivo específico analisar os conflitos derivados da
articulação heterogeneidade-violência-modernização nos sainetes tragicômicos
que vão de finais do século XIX até a terceira década do século XX. O recorte de
“sainete tragicómico” surge da classificação de Osvaldo Pellettieri (2008) que inclui
o sainete dentro de um microssistema teatral específico (1890-1930). Essa
classificação serve para colocar o sainete em uma teoria geral do sistema teatral
argentino como um subsistema teatral popular.
Para realizar este trabalho, foi efetuada uma pesquisa exaustiva em
diferentes acervos de bibliotecas argentinas (Biblioteca Nacional Argentina,
Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, Biblioteca de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e a Biblioteca do Instituto
Nacional de Estudios de Teatro –INET–) e antiquários, porque as peças não
podiam ser encontradas facilmente. De fato, muitas estão ainda perdidas em
manuscritos esquecidos, revistas teatrais antigas ou edições individuais de finais
do século XIX ou início do século XX, pois a maioria delas nunca foi editada em
livros. Parte do resultado desta pesquisa bibliográfica e de resgate está no CD
anexo.
No primeiro capítulo, é realizada a apresentação do gênero sainete
vinculando-o ao sistema teatral rio-platense e ao universo social em que surgiu,
além de avaliar o estado da questão nos estudos sobre o mesmo. O primeiro foco
é a conformação do sainete na Espanha e seus conflitos, no contexto do teatro do
Século de Ouro e posterior. Depois, traçar um panorama do gênero em relação a
sua constituição, seu desenvolvimento e sua posição dentro do universo teatral do
11

Rio da Prata. Logo após, se observará como foi entendido o sainete criollo dentro
dele, com as suas classificações, períodos e polêmicas. O objetivo, aqui, é
questionar as classificações que enxergam o sainete como um simples passo
intermediário para o grotesco, e demostrar a importância que teve o sainete
tragicômico. Após essas colocações, será explicada a razão do sainete
tragicômico (e não o grotesco) se tornar mais pertinente para a análise da
heterogeneidade e dos conflitos sociais e culturais do início do século XX,
revisando as críticas e censuras que sofreu na época de suas manifestações e
também, anos depois, nas leituras da crítica literária.
No segundo capítulo, se aprofundará a análise focalizando o tema da
violência como violência política. Para explicar essa violência política e seu
alicerce no projeto modernizador liberal, será abordada a obra fundacional de
Nemesio Trejo (1862-1916), o primeiro sainetista criollo. Nesse sentido, Libertad
de Sufragio (1894) e Los políticos (1897) são peças que colocam em cena o
funcionamento da política no período, criticando as possibilidades concretas da
democratização a partir do problema do voto cantado. A introdução da
problemática política gera, aqui, a necessidade de mudar o ponto de vista da
periodização especificamente literária, passando para uma concepção do teatro
em termos de representação social e formação de um público nacional, tal e como
propõe Angel Rama. Além disso, um achado que deve ser destacado é a
importância do titeo na obra de Trejo, que organiza o conjunto das operações de
crítica à política conservadora manifestadas nas suas peças. Nesse sentido,
acreditasse ter realizado uma contribuição modesta que amplia o trabalho
fundacional de David Viñas sobre o tema do titeo em torno do teatro argentino.
Por fim, no terceiro capítulo, toma-se o sainete criollo como campo de
conflito da heterogeneidade de Buenos Aires nas primeiras décadas do século XX.
O foco é o sainete tragicômico e, mais especificamente, as diferentes formas de
violência e as suas representações, concentrando-se na obra de Carlos Mauricio
Pacheco (1881-1924), pois, como observa Tulio Carella (1957, p. 15) “em poucas
frases Pacheco consegue criar um ambiente de quase intolerável violência”. Em
Los disfrazados (1906), é possível observar com certa evidência a violência contra
12

o imigrante italiano e o gaucho, enquanto que, em El cabaret (1914), a violência
volta-se contra a mulher e também contra o Gaucho (nome do personagem), um
representante dos valores criollos que se contrapõem aos de uma sociedade
fascinada pela Belle Époque. Já em Los piratas (1923), aparece a violência
instalada como uma verdadeira lógica do intercâmbio social cujo agente é a
patota, observando-se seu surgimento nos setores ricos e “aristocratas” contra os
humildes e os novos ricos. Aqui, então, todas as variações do titeo propostas por
Viñas (cargada, tijereteada, becerrada, tomadura de pelo, choteo, pogrom e
linchamento) vão ganhar novas faces e novas vítimas, bem para além das
modalidades que ele utilizou para entender o teatro de Gregorio de Laferrere.
Noutras palavras, o titeo como lógica estende sua abrangência política para fora
do âmbito do teatro, atingindo o estatuto de modelo dos conflitos derivados da
modernização e de sua consequente heterogeneidade social e cultural.
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CAPÍTULO 1

O SAINETE CRIOLLO

1.1. CONFORMAÇÃO DO SAINETE

Diversos autores consideram a origem do sainete, situando seus
antecedentes mais próximos ou mais distantes no tempo. No entanto, embora as
raízes do sainete remontem a formas diferentes, todas elas têm pontos de
interseção.
Um dos antecedentes remete ao século XVI, aos famosos pasos de Lope
de Rueda (1510-1566), dramaturgo considerado o precursor do teatro do século
de ouro espanhol. Esses pasos tinham as características que o entremez
recolheria um século mais tarde. Eram peças breves, independentes, de caráter
cômico e realista, com temas, ambientes e personagens de origem popular, que
podiam ser representadas nos intervalos de diversas obras maiores. Assim, Lope
de Rueda inova com um gênero que somente se imporá com outros autores no
século seguinte, em especial graças a Timoneda, que outorgará aos pasos
independência do resto da obra, além de agrupá-los em recompilações
específicas, dando à luz um gênero novo (CANAVAGGIO, 1994).
Outros autores, porém, preferem tomar como antecedente direto o
entremez, focalizando, mais do que na brevidade, nas características farsescas,
que remeteriam às formas da Antiguidade Clássica, como a atelana. Desta
maneira, na linha farsesca, Tulio Carella (1957) enxerga como antecedente
provável do sainete a atelana romana, farsa que misturava caricaturas grosseiras,
imitações grotescas, toscas besteiras e ditos, bailes truncados e obscenos, cuja
estrutura se baseava em uma intriga e um desenlace. A construção da história se
dava encima de personagens e tramas, mediante a improvisação de um “atelano”
que seguia a inspiração do momento.
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A atelana teve sua origem no século IV a. C., supostamente na antiga
cidade de Atella, em Campania. Segundo Margot Berthold (2011), o declínio do
drama romano e a extinção da comédia abriram as portas do teatro estatal romano
para esta espécie rústica de farsa. As rudimentares máscaras da atelana
representavam os cinco tipos nos quais se apoiavam os seus repertórios. As
máscaras recebiam os nomes de Dossennus, Maccus, Bucco, Manducus e
Pappus. Maccus era o malicioso e compensava seu desajeitamento com uma
afiada argúcia; Bucco era roliço e simplório e terminava sempre derrotado; Pappus
era um velho bondoso, sendo a sua senilidade objeto das maiores crueldades;
Dossenus era um filósofo corcunda, alvo favorito das judiações dos camponeses
iletrados (BERTHOLD, 2011); Manducus, em contrapartida, era um monstro de
boca enorme e dentes largos e afiados que provocavam espanto, com cabeça
humana. Todavia, este gênero não prosperou, pois os romanos preferiram os
mimos na época dos últimos imperadores, para os quais a atelana perdeu seu
terreno. Portanto, embora por um tempo esquecido, este gênero da época clássica
teria se perpetuado na Idade Média, como Bakhtin (2008) descreve, subsistindo
como farsa ou como versão deformada do teatro litúrgico medieval. As diferentes
“farsas” (litúrgica, moral, da morte) teriam passado da França à Espanha, e no
caminho o cômico se transformaria em reflexivo. Mas ainda faltava muito, segundo
Carella

(1957),

para

que

essas

farsas

apresentassem

as

verdadeiras

características sainetescas.
Independentemente do ponto que tomem como origem, os autores
coincidem que por volta do século XVI, o sainete começa a se estabelecer com as
formas do paso e/ou do entremez. Apesar dos diferentes pontos de vista, todos
estes antecedentes têm características comuns com o sainete: a finalidade
cômica, a forma breve, o caráter de divertimento. Temos, então, um gênero em
gestação, que será batizado como entremez pela primeira vez em 1611, por
Covarrubias, que o definirá como “uma representação de riso e engraçada, que se
mistura entre um ato e outro da comédia para alegrar e entreter (ou espaçar) o
auditório” (COVARRUBIAS, 1674, p. 241).
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Por meio de um longo processo no final do reinado de Carlos V, o entremez
se converte em um divertimento propriamente teatral, produto da incorporação dos
pasos de Lope de Rueda às diferentes peças, podendo os diversos pasos serem
trocados de acordo com as necessidades. Deste modo, estes diálogos autônomos
que podem ser transladados de uma peça a outra, com o passar do tempo se
fazem independentes e se convertem em entremezes. Mais tarde, os entremezes
substituirão o verso pela prosa, enquanto um contraponto musical, com partes
cantadas e dançadas, substituirá a surra e a confusão final na qual concluía o
paso primitivo (CANAVAGGIO, 1994). A incorporação da música seria um ponto
fundamental nesta evolução, uma vez que o transformará primeiro em entremez
musical e, muitos anos depois, em sainete lírico.
No universo da festa teatral barroca, o entremez, como peça breve cômica,
acompanhava a representação das comédias e dos autos, desenvolvendo suas
ferramentas teatrais, explorando ao máximo a comicidade verbal e a cênica, e
introduzindo levemente a temática de costumes. Estas últimas modificações logo
darão origem ao independente género chico: o sainete espanhol, que, após
chegar a gozar de grande importância, foi desterrado dos corrales de comedia em
5 de março de 1794, quando faleceu o seu último dramaturgo e defensor, Ramón
de la Cruz Cano y Olmedilla (ZURITA, 1920). Portanto, o sainete estava
claramente relacionado ao teatro do Século de Ouro nos corrales. A proibição dos
corrales e o aburguesamento do teatro provocam um hiato de um século na
história do sainete, que somente reaparecerá no século XIX.
Segundo Zurita (1920, p. 6), o renascimento do sainete na Espanha se
deve ao gosto popular madrilenho pela diversão. Neste período (século XIX) o
teatro era muito caro e a população não tinha como desfrutar dessa diversão.
Neste contexto, como uma forma de aumentar as ganâncias, três atores (José
Vallés, Juán José Luján e Antonio Riquelme) idealizaram oferecer representações
teatrais breves em diferentes horários ou seções, ao invés de uma única função
completa que durava de quatro a cinco horas, durante as noites. Estas seções se
iniciaram em 1867, no teatro El Recreo.
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A variedade de horários, a brevidade, o valor acessível do ingresso,
seduziram rapidamente o público. O interesse do público neste novo formato de
espetáculo fez com que as outras companhias teatrais tentassem terminar com
esta empreitada mediante uma campanha de descrédito, sustentada pela
apelação a desmoralização da arte dramática. Mas não teve os efeitos desejados
e finalmente, em 1868, os empresários, vendo que o género chico era um grande
negócio, construíram dois teatros dedicados a ele, o teatro de Martín e o Salón
Eslava (Zurita, 1920). No início, as obras eram cômicas, mas logo passaram a ser
tragicômicas, com um repertório composto por obras curtas e algumas zarzuelas
de um ato. Porém, para competir com o sucesso desse novo gênero teatral, D.
Francisco Arderius (1835-1886), que tinha formado uma companhia de bufos sem
muito resultado, incorporou à sua companhia o ator Ramón Rosell, que ganhou
público com suas operetas “dislocadas, absurdas, sin pies ni cabeza” (ZURITA,
1920, p.15).
A novidade e a grande comicidade de Ramón Russel acabaram tirando
espectadores do género chico. Os atores, vendo que o género chico perdia
espaço, tentaram vários caminhos; um deles foi uma espécie de sindicato que
alugou um teatro bem perto daquele dos bufões. Após algumas semanas de
reformas, foi inaugurado com o nome de Teatro de Lope de Rueda (ZURITA,
1920). Na companhia ninguém tinha um cargo superior a outro, cada artista (a
maioria famosos) se encarregava durante um mês de ler, escolher e mais tarde
dirigir as obras novas. Enquanto estava encarregado da direção, Emilio Mario
(1838-1899), um dramaturgo até esse momento desconhecido, Tomas Luceño
(1844-1933) apareceu no teatro com um manuscrito denominado Cuadros al
fresco (esta peça era uma descrição de Madri na madrugada, com seus tipos
urbanos). Segundo Luceño, era um sainete clássico e o colocava à disposição de
Emilio Mario no caso dele querer representá-lo. Assim, a obra foi estreada em 31
de janeiro de 1870 e teve grande sucesso, ressuscitando desta forma o sainete
espanhol.
É muito importante assinalar que esse sainete renascido ainda não tinha
música. Esta reapareceu depois, produto da sua mistura com a zarzuela,
17

idealizada por Federico Chueca (1846-1908) (ZURITA,1920). O início desta
musicalização se deu em 25 de maio de 1888 no teatro da Alhambra, onde
estreou a primeira zarzuela pertencente ao género chico (ou primeiro sainete
musical), La canción de Lola, com roteiro de Ricardo de la Vega e música de
Chueca y Valverde (ZURITA, 1920). Por fim, assim conformado na Espanha, o
sainete chegou no final do século XIX a Buenos Aires trazido pelas companhias
teatrais espanholas, e incorporou características locais, gerando o sainete criollo.
Devido à complexidade e extensão da evolução do sainete, é importante
concluir este trecho com alguns esclarecimentos terminológicos. O sainete integra
o género chico ou teatro por horas ou seções (sistema de produção teatral
caracterizado pelas formas breves), mas isto não quer dizer que o género chico
seja o mesmo que o sainete, já que neste primeiro se inclui uma ampla variedade
de peças breves entre as quais se encontra o sainete. A confusão terminológica
deriva de que durante todo o século XIX, género chico é um termo generalizante
que se contrapõe automaticamente ao gênero grande, ou seja, ao gênero culto.
Muitas vezes sequer os próprios autores de sainetes se preocupam com a sua
diferenciação, é assim como temos as coloridas denominações de juguetes
cómicos, pinturas, escenas, entre outros. Ou seja, podemos designar como
género chico “toda obra teatral con música o sin ella, en un acto, que se
representa aisladamente, esto es, en funciones por horas” (ZURITA, 1920, p. 11).
O sainete faz parte, então, do género chico, e a etimologia do termo,
segundo Jorge Ricci, faz referência a:
La palabra «saín» quiere decir gordura, grosura y propiamente que resulta del sebo,
del engordar artificial. El diminutivo «sainete» conserva el significado alimenticio:
«Bocadito delicioso y gustoso, y traslaticiamente lo que aviva y realza el significado de
alguna cosa, especial adorno de los vestidos, y también, por fin, pieza dramática
breve y jocosa». Según el Diccionario: «Obra cómica de escasa duración» será la
definición definitiva de sainete. Y el sainete, como todo género chico, será género
bastardo. (RICCI, 2003, p. 171)

Em outras palavras, entenderemos como sainete criollo, uma peça breve,
popular, de tipo geralmente cômico, tragicômico ou de costumes, baseada nos
arquétipos dos setores populares do início do século XX no Rio da Prata.
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1.2. O SURGIMENTO DO TEATRO NO RIO DA PRATA

A região do Rio da Prata não tinha uma tradição teatral autóctone anterior
às fundações das suas cidades por parte dos conquistadores espanhóis. As
primeiras manifestações remetem aos séculos XVII e XVIII e correspondem a
representações que se efetuavam em ocasião da celebração de alguma festa
religiosa ou política. A história do teatro, então, se inicia durante a colônia, com um
teatro rudimentar de função religiosa, e com os mesmos tipos de peças que no
resto das colônias espanholas: autos, moralidades, mistérios, peças todas
importadas da península. Pouco tempo depois se agregaram a esses gêneros
loas, entremezes e comédias; seguidas no período seguinte por um teatro
histórico.
A primeira produção breve que se conserva data de 1717 e é uma loa 1
representada em Santa Fé, precedendo a comédia de Agustín Moreto (1618-1669)
No puede ser guardar una mujer (PAGELLA, 1972, p. 18). A loa foi escrita por
Antonio Fuentes del Arco, e destaca-se pela ausência de figuras mitológicas
clássicas, que são substituídas por imagens ou cenários do território (o rio Paraná,
o Rio da Prata, a cidade de Santa Fé, a cidade de Buenos Aires, etc.). O objetivo
desta loa era agradecer a São Jerônimo no seu dia, a ajuda recebida, e enaltecer
a decisão de Felipe V de ordenar que fossem suprimidos os direitos de sisa2, os
que deviam abonar-se pela erva mate que chegava a Santa Fé procedente do
Paraguai (ORDAZ, 1980, p.315).
A estruturação das representações nesse período corresponde à recebida
da Espanha. Os espetáculos se iniciavam com uma loa alegórica, continuavam
com uma comédia principal de três a cinco atos, com uma tonadilha (tonadilla3) no
intervalo, e acabavam no fim de festa com um sainete, tonadilha ou baile. Estas

1

Peça breve com música e dança feita para exaltar alguém importante. Servia de introdução às
obras maiores.
2 Sisa era um tipo de imposto que se pagava por coisas vendidas ou mantimentos que constam de
peso e medida.
3Tonadilla escénica: peça breve que tem como base o canto, contendo de um a sete personagens
cantantes.
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atuações eram acompanhadas por uma orquestra que tocava uma sinfonia na
abertura, além da música das obras e a música de fundo nos entreatos (SEIBEL,
2006, p. 12).
Embora sem uma estrutura teatral própria, na época colonial já convivem
múltiplas teatralidades: nas cidades se encontram companhias profissionais nas
salas, nas festas e nas cerimônias de rua; representações teatrais nos colégios
religiosos; acrobatas (volatineros) nos teatros e outros espaços; expressões afroamericanas nas ruas e em espaços fechados. Além disso, nas áreas não urbanas
encontramos contrapontos (contrapuntos) de improvisadores (payadores, ou
repentistas como são denominados no nordeste brasileiro), espetáculos religiosos
indígenas nas missões jesuíticas, festas mestiças que unem celebrações
patronais católicas com ritos aborígenes de fertilidade, e rituais nas áreas
aborígines (SEIBEL, 2006, p. 14). Os hábeis volatineros, artistas versáteis que
podiam tanto fazer acrobacias quanto atuar em pantomimas e representar a
personagem do gracioso (de herança do teatro do Século de Ouro), constituem a
base do espetáculo circense rio-platense (SEIBEL, 2002) e, tempo depois, do
teatro popular.
Antes da construção do primeiro teatro, fato que aconteceu tardiamente na
cidade de Buenos Aires, as funções se realizavam no Forte, nos lugares públicos
ou nos salões das casas senhoriais. Em 1757 se levanta o Teatro de Operas y
Comedias (MARCO, 1974), que funcionou por um período curto, pois o bispo de
Buenos Aires ordenou sua clausura argumentando a imoralidade que propagavam
as artes cênicas com o argumento das horas impróprias nas quais terminavam as
representações. Devido à sua vida breve, existe pouca informação sobre ele.
Mesmo com estas múltiplas teatralidades, a cidade demorou em contar com
outro espaço próprio para a representação, sendo o seguinte construído por volta
de 1783, devido ao esforço do vice-rei nesse momento, Juan José de Vértiz y
Salcedo (1719-1799). Este espaço era um galpão provisório denominado “Casa de
Comedias”, conhecido popularmente como “La ranchería”, já que ocupava o
terreno da antiga “ranchería de los jesuitas” (depósito de produtos das missões).
Neste cenário estreou Siripo (tragédia em 5 atos do autor criollo José de
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Lavardén) e a peça de ambiente rural El amor de la estanciera (de autor hoje
desconhecido, 1787).
Portanto, o nascimento das primeiras expressões dramáticas coincide com
o estabelecimento do vice-reinado e apresenta dois gêneros: a “tragédia” Siripo de
Lavardén e o sainete El amor de la estanciera (1787); isso evidencia um sistema
que se perpetuaria durante décadas na atividade teatral rio-platense: a
coexistência de dois subsistemas literários, o culto e o popular.
A breve e famosa obra El amor de la estanciera (1787) segue a linguagem
engraçada e direta da picaresca popular espanhola. A jovem protagonista da peça
tem dois pretendentes: Juan Perucho (uma prefiguração do gaucho) e Marcos
Figueiras (um português com características grotescas e vendedor de bagatelas).
Pancha (a mãe) é a favor do português pensando nas vantagens econômicas,
enquanto Cancho (o pai) prefere o gaucho, pois é um homem dessas terras. Esta
obra anônima foi apresentada de forma contínua até a época de Juan Manuel de
Rosas, e depois desapareceu, pois os desejos de modernização trouxeram cada
vez mais companhias estrangeiras e o repertório criollo foi deixado de lado
(PELLETTIERI, 2008).
El sainete aparece, desaparece y vuelve a aparecer en distintas etapas de nuestra
historia: alrededor de 1870, tuvo su origen un tipo de sainete gauchesco,
costumbrista, cuyo modelo es El amor de la estanciera, de autor anónimo, que
permaneció hasta la época de Juan Manuel de Rosas y luego desapareció. Después
de la caída de éste se produjo una diáspora de las compañías nacionales y durante un
largo período Buenos Aires sólo presenció las representaciones teatrales ofrecidas
por compañías extranjeras y el repertorio criollo pareció caer en el olvido”
(PELLETTIERI, 2008, p. 11-12).

Resulta fundamental destacar, após esta citação, que, embora estejamos
frente a um formato gauchesco proto-histórico do sainete, não o vemos como
parte de uma evolução até o sainete criollo do século XX, que é a proposta de Eva
Golluscio de Montoya (1981), como veremos mais adiante.
Por enquanto, consignemos que este espaço de representação (La
Ranchería) será destruído por um incêndio em 1792 e somente em 1804 se
inaugurará El Coliseo Provisional de Comedias, fechado antes da revolução de
1810 e reaberto ao seu término. Esta clausura é feita pelas autoridades vice21

reinais como uma forma de parar as atividades políticas que estavam sendo
desenvolvidas pelos revolucionários através do teatro. O fechamento aconteceu,
pois os revolucionários de 1810 logo perceberam que o teatro podia e devia ser
transformado em um instrumento de difusão ideológica, de militância, criando
assim no público culto uma consciência anti-hispânica e uma adesão à causa
revolucionária.
O Coliseo Provisional de Comedias foi reaberto depois do triunfo dos
revolucionários em 25 de maio de 1810, e se aproveitaram as peças
representadas para constituir uma ideia de pertencimento, um sentimento de
identidade que resultava necessário gestar para sustentar a guerra revolucionária
contra a metrópole. Assim, se estreavam peças em datas significativas para o
processo revolucionário, utilizando-as como ferramentas de difusão de uma
ideologia crítica ao sistema político espanhol. Na procura destes objetivos, as
peças estavam permeadas pela crítica à barbárie intrínseca de uma potência
decadente (a espanhola), uma grosseira desvalorização de personagens de
nacionalidade espanhola e partidários do rei, a exaltação dos heróis militares e
dos seus triunfos; e o engrandecimento do povo americano por meio de
personagens alegóricos (MARCO, POSADAS, SPERONI, VIGNOLO, 1974, p. 1920).
No entanto, o teatro rio-platense continua sem se consolidar até finais do
século XIX, quando foi fomentado pelos irmãos Podestá. Os Podestá eram um
grupo de irmãos que nasceram no Uruguai, filhos de dois imigrantes italianos
(genoveses). O grupo teve José J. (Pepe) Podestá (1858-1937) como chefe,
organizador e animador. Pepe foi o primeiro a se sentir atraído pelo circo, e foi
treinando seus irmãos, entre os que se destacaram, Amadea (nascida em 1871)
acrobata; Antonio (1868) músico; Gerónimo (1851) equilibrista (perchista) e
hércules; e mais tarde se incorporará o caçula, Pablo (1875), como trapezista
(volante en el trapecio) e cômico (écuyer). Lentamente, o elenco fraternal irá se
ampliando com outros parentes, como o cunhado Alejandro Scotti (ORDAZ, 1980).
Do mesmo modo que as famílias circenses tradicionais, eles reúnem todas as
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possibilidades de um espetáculo: saltos sobre o chão e de trampolim, acrobacia,
trapézio, cômicos, música, equitação, etc (KLEIN, 1994).
Com os Irmãos Podestá se inicia uma etapa crescente e marcante do
teatro, com a estréia do mimodrama Juan Moreira em 1884, baseado livremente
na obra de Eduardo Gutierrez, folhetim de grande sucesso. Juan Moreira aborda
as desventuras de um gaucho perseguido e injustiçado, ao quem o exercício
discriminatório da lei e as novas condições do país conduzem a marginalidade.
Logo, esse mimodrama, devido ao seu sucesso, ganhou diálogos: portanto, as
falas se incorporaram gestando o que é considerado o primeiro drama gauchesco
(KLEIN, 1994). Os Podestá conseguiram unir a pantomima com o número de
cavalos típico dos espetáculos circenses criollos, e inovaram ao incorporar falas e
manter as características marcantes do circo. Era a primeira vez que se
apresentava um espetáculo que não estava modelado seguindo as normas
teatrais europeias, e que ia além da simples pantomima. Neste espaço do circo é
que vão se iniciar as novas negociações entre o popular e o culto no âmbito
teatral.
Não é injustificada que esta nova gestação teatral argentina surgisse no
circo, pois é neste espaço popular e alternativo que se absorvem e incorporam as
novas formas teatrais.
El circo, género-esponja que absorbe todas las manifestaciones populares del
momento, continua a comienzos de la segunda mitad del siglo pasado incorporando
formas teatrales. Por tal razón conviene echar una mirada (aunque sea panorámica) a
las carpas montevideanas, ámbito de formación de los Podestá, y en especial a la
persistencia y desarrollo de géneros como el sainete y la pantomima, nuestras formas
de la Comedia del Arte, hoy sintetizadas en las “entradas” de los payasos. (KLEIN,
1994, p. 199).

O fecundo território do circo será o âmbito de formação dos Podestá, e o
local onde efetuaram os seus primeiros passos no teatro. Os argumentos destas
pantomimas lentamente vão se aproximando cada vez mais do folhetim
melodramático com um herói-bandido (KLEIN, 1994, 201). O circo toma um
impulso cada vez maior na região rio-platense, devido às companhias cada vez
mais importantes que chegam à cidade, e por causa deste desenvolvimento
começam a aparecer com frequência os temas locais. Isto também gera um novo
tipo de ator, que pela sua formação no exercício circense conta com um
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treinamento corporal que o mantem ágil e atento, dono de um marcado sentido
rítmico que aguça seu domínio do tempo e do espaço cênico, e que tem um novo
tipo de relação com o público, dado pela arena semicircular que o descentra do
espectador (KLEIN, 1994).
Como consequência deste ambiente fecundo, os Podestá assimilam as
técnicas circenses e as transformam em ferramentas do teatro gauchesco de
picadeiro (KLEIN, 1994). Com Juan Moreira, e mais especificamente com a sua
representação falada em 1890 em Buenos Aires, os Podestá geram um período
designado por Ordaz (1980) como o do “drama gauchesco” fazendo reaparecer
este gênero esquecido depois da época de Juan Manuel de Rosas, com peças
como Juan Cuello, Santos Vega, entre outras. Resulta importante relembrar que a
primeira representação da pantomima Juan Moreira foi para a despedida da
companhia circense estrangeira dos irmãos Carlo de Buenos Aires, embora devido
ao pedido de Eduardo Gutiérrez (autor da novela Juan Moreira) de que seja
representada por criollos autênticos, seja representada pelos Podestá. Após ser
representada com grande êxito treze vezes seguidas não se continuou, pois a
companhia dos Carlo (companhia circense) tinha que embarcar ao Rio de Janeiro
para cumprir um contrato anterior. Viagem na qual participou Pablo Podestá e
após a qual fundou, no seu regresso, em La Plata, a sociedade Podesta-Scotti.
Estes intercâmbios circenses com Brasil teriam tido indubitável gravitação no circo
rio-platense (KLEIN, 1994, p. 203). Chegando através destes intercâmbios
culturais, a serem interpretados sainetes/pantomima em Porto Alegre: O Tio
(1894), O bilheteiro (1894) nas apresentações circenses. Esta modalidade com
algumas modificações se apresentou no Brasil, onde os circo-teatros realizam
uma variante que tem sido amplamente documentada na região de São Paulo
como um espetáculo de periferia (SEIBEL, 1989, p. 29).
Estas novas obras de conteúdo gauchesco, junto com Las bodas de Chivico
y Pancha (1896), serão os antecedentes gauchescos do sainete. Las bodas de
Chivico y Pancha destacou-se por fazer alusões às diversões típicas do campo e
aos seus rituais. Durante a festa, que celebra o casamento dos jovens Pancha e
Chivico, um dos convidados (García Olivares) tenta forçar uma dança com a
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mulher que está dançando com Chano. Chano empunha seu facão para defender
a sua parceira, mas os convidados se interpõem entre os adversários. Entra o
prefeito com seus guardas; tudo se acalma e se reinicia a festa.
Paralelamente às funções gauchescas circenses dos Podestá, se
desenvolveram atividades nos tablaos, onde se ofereciam zarzuelas, revistas
líricas e peças do género chico espanhol. Mediante adaptações (traslaciones),
cópias, imitação de estruturas e padrões, o zarzuelismo local começou a produzir
obras criollas. Estas duas atrações populares, os tablaos e o circo, reuniam cada
vez mais público e conseguiam atrair camadas que até esse momento somente
frequentavam o teatro maior (ORDAZ, 1971).
O repetido sucesso de Juan Moreira e dos outros dramas gauchescos
estimulou os Podestá a montarem Calandria (1896) de Martiniano Leguizamón
(obra que, segundo Ordaz, tinha sido escrita especificamente para eles). Por
exigência do autor, foi representada em um palco e não no picadeiro. Essa ação
afirmou os Podestá no teatro, que encenaram a partir desse momento versões
cada vez mais notáveis de autores nacionais.
Os Podestá, embora muitas vezes esquecidos, representam o triunfo do
teatro popular, pois são eles que migram do picadeiro circense para o palco do
teatro, e começam a representar tanto peças escritas para as classes cultas
quanto para as populares. O importante é que, em ambos os casos, eles são
reconhecidos como uma companhia argentina, com sotaques e gestos
reconhecíveis como locais e não espanhóis (VELLOSO, 1960, p. 23). Deste modo,
iniciam em 1902 sua trajetória mítica, com grandes estréias das obras
fundamentais do teatro rio-platense no teatro Apolo, como Caín de Garcia Velloso,
M’hijo el doctor de Florencio Sánchez y ¡Jettatore! de Gregorio de Laferrere, entre
outras.
Simultaneamente ao teatro popular dos sainetes, entre 1902 e 1910 se
produz no teatro culto o que Ordaz chama “Século de Ouro do teatro nacional”,
devido à coincidência na produção de Florencio Sánchez, Gregório de Laferrere e
Roberto Payró, considerados os melhores dramaturgos da época. Florencio
Sánchez se destacou na utilização de fórmulas do realismo e do naturalismo, e
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demonstrou a sua aguda penetração social com obras como: Barranca abajo, En
família, M’hijo el dotor, e breves traços costumbristas nos seus sainetes Canillita,
El desalojo e Moneda falsa.
Laferrere, por outro lado, aparece como o inverso de Sánchez,
principalmente no referente à sua posição social e ao seu trato mundano, já que
nasceu numa família aristocrata, fato que lhe permitiu manter sempre o critério
paternalista da elite frente ao popular. Diferente de Sánchez, que era dramaturgo,
Laferrere era comediógrafo. Utilizou o enfoque da gente do seu próprio mundo
social, mas foi no trabalho com a classe média onde teve os seus maiores êxitos
com Jettatore, Locos de verano e Las de barranco.
O último integrante desta tríade, Roberto J. Payró era jornalista como
Florencio Sánchez, porém com uma maior formação cultural. Payró iniciaria sua
atuação oficial em 1902 com Canción Trágica, peça em um ato que conta a
anedota de um professor de música portenho, oficial do desfeito exército de
Lavalle, que cai prisioneiro dos federais e que é salvo por uma de suas alunas.
Esta obra serviu para que artistas como Nicolás Granada, depois de assistí-la
apresentada pelos irmãos Podestá, começassem a acreditar neles como atores.
Além disso, o reconhecido Payró produziu obras variadas entre as quais
destacamos o sainete Mientraiga (1924), obra designada como sainete
bonaerense, cujo enredo envolve um viajante de comércio pobre (Gaspar Nuñez)
que é apelidado “Mientraiga” porque gasta tudo o que ganha trabalhando em
festas ou dando dinheiro aos vizinhos, sem poupar para o futuro, até que um dia
ganha um grande prêmio na lotérica e vira uma pessoa extremamente mesquinha.
Embora o início do século XX tenha sido dominado pela tríade de Florencio
Sánchez, Gregório de Laferrere e Roberto Payró, o sainete foi a grande arte
cênica popular da etapa imigratória e acompanhou com as suas evoluções o
desenvolvimento político-social do país e os seus conflitos, pois a coexistência do
popular e do culto se dará inclusive em autores tradicionalmente associados ao
gênero grande. Nesse sentido, consideramos que, a diferença do que fazem
autores como Eva Golluscio de Montoya (1981), o sainete do final do século XIX e
inícios do XX não é uma evolução do sainete rural. Golluscio levanta a hipótese de
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que o sainete existiu na Argentina desde o século XVIII, e que gerou a tradição do
sainete local criollo-gauchesco, que continuaria até o século XIX e XX. Todavia,
não existem provas da existência dessa tradição contínua.
Com efeito, se levarmos em conta o ponto de vista social da modernização,
o sainete, devido aos vínculos próximos com o circo, os tablaos e os âmbitos
frequentados pela imigração, seria produto da hibridização do sainete espanhol
com a irrupção das poéticas teatrais argentinas utilizadas até esse período. Ou
seja, seria resultado da instalação em Buenos Aires do sistema do teatro por
horas ou por seções espanhol, em 1890 aproximadamente. Segundo Bosch
(1969), isso terá inicio em 1889 quando o Teatro Pasatiempo começa a oferecer
temporadas com as primeiras companhias espanholas de género chico,
compostas por atores espanhóis de zarzuela. Lentamente se estenderá a outros
teatros, e em 1890 uma petipieza de Miguel Ocampo (De Paso por aqui) assistida
no teatro Variedades, levou o dramaturgo argentino Nemesio Trejo a escrever e
apresentar La fiesta de don Marcos. Segundo Dubatti (2012), esse será o primeiro
sainete autóctone. Este sainete, apesar da simplicidade do seu argumento e de
algumas críticas negativas, ganhou rapidamente o apoio da crítica e do público.
Seu argumento está centrado no general Don Marcos Lanza e no seu patriótico
costume de festejar todos os anos com um baile o aniversário da independência
argentina.
A marcada presença dos Podestá, a sua atividade teatral, é a base que
permite falar de um teatro argentino/nacional. Por isso, também segundo
Lafforgue (1980), o teatro começa a adquirir suas características próprias apenas
no final do século XIX, consolidando-se como “expressão social autônoma” no
início do século XX. Até esse momento, não podemos falar de teatro nacional,
pois não coincidem os fatores socio-estéticos (escritor, diretor, intérpretes, crítica e
público) necessários para que se possa falar sem equívocos de algo próprio do
Rio da Prata. Pois somente a partir da convergência daqueles agentes que devem
participar simultaneamente no ato da representação, podemos falar de um fato
teatral. Este circuito fechado emissor-transmissor-receptor é o que conforma um
teatro nacional (LAFFORGUE, 1980).
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Como já mencionamos, o território rio-platense teve dois sistemas literários
que coexistiram: o popular e o culto. Desde cedo, a cena teatral foi conformandose a partir do enfrentamento destas duas tendências: a culta, encarnada pela elite
portenha um pouco purista e um pouco esnobe, mas sempre na procura de um
exotismo cênico e literário; e a corrente essencialmente popular e atraída pelas
margens, pitoresca e costumista, originada do entorno suburbano, analisando a
simplicidade e emoção das personagens portenhas (BOSSIO, 1966). Mais
especificamente, no gênero teatral argentino se encontravam dois subsistemas ou
microssistemas: o do género chico e o sistema do género grande (ou culto). A
diversidade caracteriza o conjunto, como é descrito por Jorge Dubatti (2012).
el melodrama (continuidad del romanticismo tardio del siglo XIX), la pieza nativista, la
comedia (en sus variantes más ricas: burguesa, “alta” o “de salón”, “blanca”,
“asainetada”, “de puertas” o vodevilesca), la comedia musical (introducida por Ivo
Pelay en 1926), la tragicomedia y la tragedia, la revista, el drama moderno realista
(también con ricas variantes internas: drama social, psicológico, naturalista,
costumbrista). Dentro del género grande se ubican también las propuestas
“experimentales” o de “vanguardia” (como se las llama en esos años), espacio poético
de modernización y sincronización con el teatro del mundo, en el que se incorporan
elementos del expresionismo, el simbolismo, el grotesco italiano y el teatralismo
autorreferencial, y se hacen evidentes los nuevos intertextos de autores europeos y
norteamericanos. (DUBATTI, 2012, p. 39-40)

A hibridização produto da coexistência e interação desta heterogeneidade
gerará o teatro do território. Por tudo isso, é arbitrário associar estritamente o
género grande ao culto e o chico ao popular, tendo em conta a sua coexistência e
retroalimentação a partir do final do século XIX.
Quanto ao contexto histórico, é importante destacar que a sanção da
Constituição de 1853 ocasiona que a necessidade de um rápido aumento da
população adquira categoria constitucional; deste modo o documento supremo
declara que o governo fomentará a imigração europeia e não a restringirá, nem
imporá a ela nenhuma taxa; como diz no preambulo da Constituição, para todo
habitante que queira viver em território argentino. O estado nacional necessitava
aumentar a mão de obra e a população do território, sendo assim, os europeus
eram os mais indicados para melhorar a população e implicitamente branqueá-la,
de acordo com a ideologia da elite. Nas palavras de Alberdi e Sarmiento, os
europeus deviam povoar o “deserto” e acabar com a “barbárie” gaucha, mas não
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aconteceu como esperado, e os imigrantes se concentraram nas grandes cidades,
causando assim, grandes problemas de moradia e gerando os famosos
conventillos (cortiços).
Os europeus que povoaram as cidades sofreram um processo de
adaptação que levou ao surgimento de uma população mista nas camadas médias
e proletárias, agregando mais conflitos aos já existentes na sociedade, recebendo
rejeição e hostilidade da sociedade. Os imigrantes espanhóis foram mais aceitos
devido às características culturais que compartilhavam, mas a pesar disso
receberam o estigma de “burros”, “duros de entendimento”. Os que mais sofreram
e foram mais estigmatizados, como se percebe muito bem nas obras citadas,
foram os italianos, por causa da sua língua, seu aspecto físico e sua origem
principalmente rural. Baseada neles, criou-se uma figura estigmatizada e
depreciativa, porém bem sucedida e central no teatro rio-platense: o cocoliche4.
É possível dizer que o público que permitiu a consolidação da cena teatral
argentina se originou do fenômeno social provocado pelo processo imigratório: a
transformação da fisionomia das classes tradicionais e a aparição da classe média
composta por muitos recém-chegados que se incorporaram mediante o exercício
de profissões liberais. Reclamados pelo contexto político e social, os autores
nacionais começam a ter cada vez um protagonismo maior, e um dos primeiros
nomes a ser difundido será o do payador (espécie de repentista gaucho) Nemesio
Trejo (1862-1916), que com as suas personagens orilleras (das margens)
produzirá o que é considerado o primeiro sainete rio-platense: La fiesta de Don
Marcos (1890).
A partir desse momento, se sucederam suas excelentes obras, entre as
quais podemos destacar: El testamento ológrafo (1893), Libertad de Sufragio
(1894), Los dos misioneros (1895), Los políticos (1897), Los devotos (1900), Las
mujeres lindas (1916). Uma prova do reconhecimento e da importância que teve

4

A personagem do cocoliche nasceu por trás da cena do teatro Politeama durante as
representações dos irmãos Podestá, quando o estudante de medicina De Negri decidiu vestir-se
de forma ridícula, quase como um palhaço, e sem aviso entrou em cena a improvisar cenas no
quadro campestre de Juan Moreira, falando numa gíria criollo-napolitana. O público gostou muito e
fez surgir assim o famoso cocoliche (VELLOSO, 1960, p. 126-127). Apesar do testemunho de
Velloso, é provável que o cocoliche existisse antes.
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este dramaturgo é que, anos após sua morte, a revista teatral Bambalinas nº 206
de 18 de março de 1922, publica sua obra Las mujeres lindas acompanhada de
um artigo que descreve a sua importância para o gênero e o declara seu iniciador.
Entre as suas obras, destacamos Los políticos que representa o sainete criollo
que foi além do simples sainete como festa, aproveitando a situação para efetuar
uma crítica à política, concretamente ao voto cantado5.
Segundo Ordaz (1971), após o “século de ouro” (1901-1910) surgiram três
autores que levaram o teatro à sua maturidade nessas décadas seguintes:
Francisco Defillipis Novoa, Samuel Eichelbaum e Armando Discépolo. No entanto,
embora esquecido por Ordaz, neste mesmo período surgirá o sainete tragicômico,
com autores tão importantes como Alberto Novión e Carlos Mauricio Pacheco.
Pacheco (1881-1924) merece o principal destaque, pois será ele que iniciará a
revolução do sainete reflexivo com a sua obra fundamental Los disfrazados
(1906). Estas inovações teatrais continuaram em peças como El Cabaret (1914);
Tangos, Tongos, Tungos (1918); Los piratas (1923); entre outras.
Mas a chave da compreensão para o teatro desta época é proporcionada
novamente por Dubatti, quando esclarece que entre 1910 e 1930 “el teatro va
desbordando los límites de su campo específico y se asimila a todas las áreas del
tejido social” (DUBATTI, 2012, p.15). De fato, embora este período seja enxergado
por Ordaz e os historiadores que continuam a sua linha como uma fase na qual se
produz o declínio e a decadência do teatro, na segunda década do século
aumentaram as estreias, as companhias, os textos nacionais, as publicações, as
salas, e o público; também foram criadas instituições gremiais reguladoras e de
formação teatral.
Outro passo importante na formação geral do teatro foi a transformação do
Teatro Colón em municipal em 1925, processo que deu início aos teatros estatais,
estimulando ainda mais o crescimento do âmbito teatral. Com o crescimento do
teatro, apareceram publicações econômicas que se vendiam nas bancas de jornal
5

Voto cantado é a forma de expressar o voto mediante a simples oralidade. O problema reside na
coação exercida pelo poder, pois, não sendo secreta sua vontade, o votante fica exposto à
retaliação dos seus patrões. Esta forma foi utilizada na Argentina após as guerras de
Independência, sendo legislada em 1857 com a Lei 140, que estabelecia o voto não obrigatório,
masculino e verbal (cantado). Foi aplicado na Argentina até 1912, e no Uruguai até 1918.

30

e nas livrarias com frequência semanal, quinzenal ou mensal6. A produção deste
período é muito numerosa, o que demonstra a importância deste gênero na época.
Como exemplo, podemos incluir duas revistas fundamentais para a divulgação do
teatro que circularam até depois dos anos 30: Bambalinas, que publicará 762
números e 12 suplementos no período de março de 1918 a março de 1934; e La
Escena, com 797 números e 125 suplementos entre julho de 1918 e outubro de
1933 (DUBATTI, 2012).
Entre 1910 e 1930 também se multiplicaram os dramaturgos, como Alberto
Ghiraldo (Alma Gaucha, La coluna de fuego), José González Castillo (criador de
sainetes, como por exemplo, Entre bueyes no hay cornadas, e de reconhecidas
peças maiores como Los invertidos, La mujer de Ulyses), Alejandro E. Berruti
(Madre Tierra), entre outros. O trabalho de comediógrafo de Laferrere foi
continuado por Pedro E. Pico (Las rayas de la cruz). Outro foi Samuel Eichelbaum,
que em 1919 aprensentou La quietud del Pueblo; e a partir desse momento não
deixou de produzir, destacando-se sempre pelas suas personagens complexas
(Cuando tengas un hijo, Pájaro de barro, Un guapo del 900) (Ordaz, 1971).
Para esta pesquisa, que se debruça especificamente sobre o sainete criollo,
Francisco Defillipis Novoa merece uma referência. Este autor se iniciou com
comédias de costumes (El día sábado, La casa de mis viejos, El diputado de mi
Pueblo), passou depois por um período realista pelas suas posturas e romântico,
pelas suas personagens protagonistas (La madrecita, La samaritana), para depois
procurar a renovação (Los caminhos del mundo, El alma del hombre honrado e
María la tonta). Em meados de 1930 produzirá a sua última obra He visto a Dios,

“El Teatro Criollo (1909), El Teatro Nacional (1910), Dramas y Comedias (1911), Nuestro Teatro
(1913), Mundial Teatro (1914), La Novela Cómica Porteña (1918), El Teatro Nacional (segunda
época, 1918), La Novela Teatral (1918), Bambalinas (1918), La Escena (1918), El Teatro Argentino
(1919), Teatro Popular (1919), El Teatro Universal (1920), Teatro Rosarino (1920), El Teatro
(1921), Teatro Selecto (1921), Arriba el Telón (1921), La Farsa (1921), El Entreacto (1922), La
Escena Nacional (1922), Teatralia (1922), Talía (1922, en Buenos Aires y Bahia Blanca),
Bastidores (1922), Dramas y Comedias (1922), Comedia (1922), Teatro (1923), Telón Arriba
(1925), El Telón (1926), El Apuntador (1930). A mediados de la década del 30, tras la aparición de
algunas nuevas revistas (menos de una decena), en Buenos Aires y en las provincias, esta
modalidad de publicación desaparece. Los casos sobresalientes son Bambalinas y La Escena.”
(DUBATTI, 2012, p. 36).
6
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que designará como “mistério moderno” e que a historiografia classificará como
grotesco criollo (Ordaz, 1971).
Mas sem duvida a figura mais ligada ao sainete no período de 1910 a 1940
será Alberto Vacarezza. Ele iniciará o seu trabalho com o sainete El juzgado
(1904), mas a peça que o fará conhecido rapidamente no ambiente teatral será o
sainete violento Los escrushantes (1911). Embora a maioria dos seus sainetes
sejam principalmente cômicos, muitos deles estarão imbuídos com declarações
teóricas sobre o gênero e o seu entorno. Vacarezza condensa, expõe e explora as
características de quadro de costumes, estereótipos urbanos, linguagem
macarrônica, que por um lado se transformarão na característica principal do
sainete, mas também serão os elementos destacados pela crítica culta na hora de
denegrir este gênero.
Armando Discepolo, por outro lado, na procura de uma forma de superar o
sistema desgastado e transformar o sainete em um gênero culto, criou o grotesco
criollo. No inicio tentou com Mustafa, um sainete com uma personagem grotesca,
para depois desenvolvê-lo e afixá-lo com suas cinco peças mais conhecidas:
Mateo (1923), El organito (1925), composta junto com seu irmão Enrique Santos
Discépolo, Stefano (1928), Cremona (1932) e Relojero (1934).
Esta euforia produtiva do teatro começa no Centenário e se prolonga até
bem depois, mas o sainete, à diferença do gênero culto, começa em alguns casos
demonstrando sua deterioração nas bilheterias a partir do golpe de estado de
setembro de 1930 pelo General Uriburu. Segundo David Viñas (1997), isto será
superado com Armando Discépolo, que através da “interiorização do sainete”
produzirá “uma forma superior de uma forma interior” ou inferior: o grotesco
(VIÑAS, 1997, p. 11). Mas mesmo assim, a produção de Discépolo não
conseguirá impedir o esquecimento tanto do sainete quanto do grotesco nas
décadas seguintes. Só as poéticas do sainete e do grotesco serão reapropriadas
de diferentes formas pelas diferentes gerações de dramaturgos a partir dos anos
de 1960.
Em resumo, os gêneros que interagirão no período de 1900 a 1930 serão o
“género chico” e o “género grande” em oposição. No “género chico” o mais
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destacado será o sainete, mas teremos multiplicidades de subgêneros do “género
chico”. Como comenta Dubatti (2012):
Dentro de las estructuras del teatro breve se encuentran, además de sainetes, piezas
que trabajan con las poéticas del melodrama social, el nativismo, la tragicomedia, el
naturalismo, el costumbrismo, el drama de tesis, la revista, el vodevil (DUBATTI, 2012,
p. 39)

Seja como for, embora relegado a um segundo plano pela crítica, o poder
sedutor do sainete se comprova facilmente mediante a grande quantidade de
espectadores durante três décadas, além da extensa produção de obras, e
também pelo amplo número de salas a seu serviço. Porém, um dos pontos mais
importantes do sainete é que ele não é somente sedutor, mas também, do mesmo
modo que mistura linguagens e conhecimentos sociais, passa a ser um espaço da
mistura das poéticas do período e de como elas se relacionam e retroalimentam
umas das outras.
Podemos tomar como exemplo disso o sainete “farandulero” de Vacarezza
La comparsa se despide (1932), que leva em conta muito bem a mistura de
poéticas que manifestará o sainete criollo no campo teatral portenho. O dono da
pensão, Don Lirico, expressa claramente essa mistura, tanto conceitualmente
quanto linguisticamente: “Aquí tengo vivendo a todo lo artista que arropreséntamo
cuanto género teatrales e musicale exístono al mondo” (Cuadro I, p.190).

A

miscigenação é literal: poética e sexual; os gêneros são representados pelas
personagens que se agrupam em casais que formam duplas de poéticas
semelhantes ou complementárias (Don Lírico (ópera) - Aída (opereta), Cante
Fondo (cante jondo) - Doña Madriles (zarzuela e sainete espanhol), Tradición
(drama rural, gauchesco ou nativista), entre outros personagens que se
apresentam. Aliás, aqui podemos ver uma caracterização popular e simplificada
do sainete da boca de seu personagem Serpentina (representação do sainete):
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Un patio de conventillo,
un italiano encargao,
una percanta, un villano,
un yoyega retobao,
dos malevos de cuchillo,
un chamuyo, una pasión,
choque, celos, discusión,
desafio, puñalada,
aspamento, disparada,
auxilio, cana…telón
[…]
pues debajo de todo esto,
tan sencillo al parecer,
debe el sainete tener
rellenando su armazón,
la humanidad, la emoción,
la alegría, los donaires
y el color de Buenos Aires
metido en el corazón
(VACAREZZA, La comparsa de despide, Cuadro I, p.220-221)

1.3. PERÍODOS E CLASSIFICAÇÕES DO SAINETE

Devido ao pouco interesse que apresentou para a historiografia literária, o
sainete não teve grandes estudos até os anos de 1970, fato que complica sua
periodização e classificação. A crítica enxerga este gênero como um negócio
pouco atento à qualidade, fazendo generalizações e colocando todas as obras
dentro do que é considerado o sainete como festa, ou seja, como uma obra
efêmera e com pouca profundidade, mera diversão. A historiografia somente
valorizou o grotesco, esquecendo as negociações sociais que se deram no sainete
tragicômico produto da modernização e do crescimento da cidade.
Inclusive os autores mais importantes da teoria literária dedicam ao sainete
poucas páginas e com um pouco de desdém. Dentro da tradição crítica que o
aborda em maior profundidade, podemos fazer a divisão em três grupos, de
acordo com a propriedade e profundidade com que abordam e estudam o gênero.
O primeiro grupo é representado pelos estudos de teatro argentino mais
tradicionais, autores que não estudaram o gênero em profundidade ou se
centraram em um dos seus tipos, pode-se nomear dentre eles Luis Ordaz e
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Domingo Casedavall. O segundo grupo, é composto por David Viñas e Noé Jitrik;
embora não o estudem em profundidade, são os primeiros a perceber e destacar a
sua conflitividade, postura que será seguida e aprofundada pelo terceiro grupo.
Assim o terceiro grupo, é composto pelos pesquisadores Susana Marco, Abel
Posadas, Marta Speroni e Griselda Vignolo, e já neste século, Osvaldo Pellettieri,
Jorge Dubatti e Sirena Pellarolo.
No primeiro grupo, Luiz Ordaz (1957)7, uma das figuras mais antigas e
importantes da historiografia teatral argentina, percebe de maneira geral o sainete
como um objeto de estudo de baixa qualidade, produto da mercantilização do
teatro e de sua decadência, medíocre estética e moralmente. Distingue duas
grandes divisões: uma engraçada, burlesca, de influência espanhola, e outra local,
a dramática, embora ainda com conteúdos farsescos.
Ao abordar o tema, Casedavall8 (1968) enxerga a literatura dramática
argentina como registro das oscilações sociais que a inspiram e nutrem, pois
segundo ele “en pocos países la literatura dramática registra con tanta pulcritud
las oscilaciones de la vida social que la inspira y nutre” (1968, p.9). O autor
destaca que em menos de meio século, o teatro argentino não somente registrou
a evolução do país, de finais do século XIX e inícios do século XX, mas que
também influiu na mesma realidade social e fez com que o povo adquirisse
consciência dele mesmo, e tentasse corrigir os seus defeitos.
En menos de medio siglo el ciclo denominado teatro nacional – realista costumbrista y
sociológico – no solo registró la evolución del país de fines y principios de siglo, sino
que influyó en la misma realidad social e hizo que el pueblo adquiriese conciencia de
sí, e intentara corregir sus propios defectos, reflejados en forma dramática o satírica
por los comediógrafos y actores de la escena nacional (CASEDAVALL, 1968, p. 9-10)

Entre os dramas que representavam a massa popular dessa época,
Casedavall (1968) coloca o sainete e os seus respectivos gêneros derivados. Mas
mesmo com estas características que destaca, os coloca como obras menores do
teatro nacional, vendo o grotesco como “verdadera jerarquización del teatro menor
rioplatense por el cambio de la caricatura deshumanizada en máscara tragicómica,

7

ORDAZ, Luis. El teatro en el Río de la Plata. Buenos Aires: Leviatán, 1957.
CASEDAVALL, Domingo F.. Buenos Aires: arrabal, sainete, tango. Buenos Aires: Compañia
Fabril Editora, 1968.
8
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y la conversión del sainete insubstancial en obra viva con profundidad psicológica
y relieve artístico” (CASEDAVALL, 1968, p. 52). Não aprofunda em classificações,
mas sim os caracteriza como mais ou menos dramáticos, cômicos, satíricos,
enquanto vai comentando algumas das obras, mas sempre destacando as suas
características realistas.
Já segundo David Viñas9 (1996), o “sainete criollo” é um gênero que,
devido a sua origem e seu público (a classe popular), deu grandes satisfações em
número de audiência e conformou o imaginário nacional argentino. Era
considerado um gênero menor, “la región más rudimentaria y sumergida” (VIÑAS,
1997, p. 28), evento necessário, entretenimento indispensável para as classes
populares. Por muito tempo, devido à falta de interesse no tema, achou-se que o
grotesco criollo derivava do grotesco italiano, mas Viñas retificou que, na verdade,
o grotesco criollo era uma interiorização do sainete criollo. Ou, se preferir, é a
forma superior do conteúdo de uma forma interior (rudimentar) (VIÑAS, 1997, p.
11)10. Ao ver a transição do sainete ao grotesco como um sintoma da crise de um
código, foca neste último e não analisa, nem propõe uma classificação, embora
enxergue mudanças no sainete até superar-se no grotesco. Nesta linha de leituras
políticas, ao abordar o tema, Jitrik (2002) justifica a importância dada a alguns dos
autores e atores da época, como, por exemplo, aos irmãos Podestá, pelo
interesse e pela vontade da crítica jornalística de semear as bases de uma cultura
com características próprias, regionais, ou de contribuir com esse propósito.
Assim, Jitrik enxerga o gênero como um reflexo da sua época e um produto
popular, faz algumas distinções entre festivo, introspectivo e grotesco, mas não se
aprofunda neles. Embora Noé Jitrik fosse o primeiro em 1966 a propor na sua
cátedra livre da Universidade de Buenos Aires o estudo de formas populares do
teatro argentino, sainete e grotesco criollo, não se aprofundou neles em suas
publicações, embora exista material nas publicações por ele dirigidas. É
importante destacar que, apesar destas aulas terem sido anuladas pela

9

VIÑAS, David. Literatura argentina e política II: De Lugones e Walsh. Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 1996.
10 VIÑAS, David. Grotesco, Inmigración y Fracaso: Armando Discépolo. Buenos Aires: Ediciones
Corregidor, 1997.
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intervenção militar, possivelmente semearam o que germinaria mais tarde nos
trabalhos de Abel Posadas e seu grupo.
Na produção do terceiro grupo, encontramos o primeiro trabalho que
estudou o gênero com maior profundidade, valorizando-o. Trata-se do trabalho
pioneiro fruto da pesquisa do grupo integrado por Susana Marco, Abel Posadas,
Marta Speroni e Griselda Vignolo (1974)11. Nele tentaram não somente uma
classificação, senão uma sistematização teórica, sobre as produções dos
dramaturgos. Este é o trabalho mais profundo efetuado sobre o tema, mas devido
à sua proposta de ampla abrangência, por vezes parece caótico e não consegue
centrar-se em temas fundamentais. Na Teoria del Género Chico Criollo, temos por
primeira vez uma obra que analisa o “género chico” na sua totalidade. Iniciará com
algo fundamental para a análise do gênero que serão as “definiciones básicas
para la comprensión de la pieza breve argentina” onde especifica brevemente sua
estrutura interna e externa; tudo isto seguido por uma definição dos modelos de
peça breve argentina, com exemplos de obras e finalizando com uma análise mais
profunda das caraterísticas da estruturação de cada uma das classificações. Este
esforço classificatório e analítico de um gênero tão abrangente mostra o quão
inovador e importante será esta obra para a historiografia literária do género chico
do século XIX-XX. Este grupo de pesquisadores irá além dos anteriores e proporá
quatro modelos de obra: “el sainete lírico criollo” (obra de evasão imbuída de
sentimentalismo difuso com objetivo essencialmente didático), “el sainete español
producido en la Argentina” (obra de entretenimento que inclui o retrato de
costumes com objetivo didático, utilizando como gancho a comicidade de
situações e/ou verbal), “el sainete de indagación y entretenimento” (seu objetivo é
entreter baseado na apresentação de personagens que vivenciam uma situação
dramática em um contexto local e contemporâneo, para o qual aprofunda mais nas
personagens) e “el sainete de divertimiento y moraleja” (comicidade direta,
previsível e elemental gerada pela personagem típica); incluindo como derivação
ao grotesco (obra que tem como objetivo descobrir a desintegração da realidade

11 MARCO, Susana; POSADAS, Abel; SPERONI, Marta e VIGNOLO Griselda. Teoría del género
chico criollo. Buenos Aires: Eudeba, 1974.
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cotidiana, podendo, caso trabalhe com a classe baixa, ser “grotesco asainetado”
ou “grotesco costumbrista” quando retratar a pequena burguesia). Esta
classificação, como poderemos observar através das obras analisadas, ao basearse nos temas ou tema das obras, dificulta a organização do extenso corpus
literário e nos leva muitas vezes a impedir a sua classificação, devido ao fato de
que uma obra poder fazer parte de mais de uma classificação.
Entre estes autores que se aprofundam no sainete e incluem outras
preocupações temos o trabalho de Osvaldo Pellettieri (2008), com uma visão
focada no sistema teatral, nos sistemas em convivência (os subsistemas
emergente, dominante e residual ou remanente). Pellettieri é o primeiro
pesquisador teatral que recupera esse gênero o valor que ele considera que lhe é
devido, reconhece que a etiqueta de “ovelha negra” não é correta, e que, ao
contrário do que se declara, o sainete está na origem mesma do teatro nacional
argentino no nível artístico e autoral, e a partir dele se apreciam o teatro e a
história nacional (PELLETTIERI, 2008, p. 7). Partindo da ideia de mudança, mas
também de retenção e continuidade, toma as fases de Tinianov (1970) na
formação de um sistema teatral (fase primária, ingênua ou intuitiva, fase
secundária, canônica ou crítica e a fase refinada) e as incorpora ao sainete
através de três fases.
Deste modo, Pelletieri (2008) inclui o sainete em uma teoria do sistema
teatral argentino, na qual ocupará um microssistema teatral específico (18901930) que será caracterizado por três fases: “el sainete como pura fiesta”, “el
sainete tragicómico” (com três variantes: reflexiva, imoral e de autoengano) e o
grotesco criollo. As características principais destas fases são:
1) A primeira fase é a do sainete como pura festa: os personagens tem um
discurso marcadamente emotivo ou expressivo, existe uma intenção geral de não
problematizar o social, sendo esta fase dominada pela função de entreter,
identificar e comover. Produz uma paródia ao costumbrismo, ocasionando a
ruptura da ilusão da realidade originária do gênero pela comicidade, tendo como
base de ação a instabilidade emocional do personagem.
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2) Na segunda fase, denominada tragicomédia, a reflexão deixa um pouco
de lado o âmbito festivo, gerando uma concepção dual da realidade
trágico/patética, na qual temos a dualidade das coisas boas e más ao mesmo
tempo na vida. Como consequência disto, desaparece a música e as canções, que
acentuavam o caráter festivo na primeira fase; o sainete adquire uma nuance
social, criticando o contexto que alimenta falsas expectativas de superação e
crescimento.
Esta segunda fase inclui três tipos:
a) “el sainete reflexivo”: É sentimental e patético, o texto tem um
desenvolvimento patético com elementos melodramáticos e um desenlace trágicopatético, que leva à perda total do protagonista. Apresenta um personagem que
representa o autor na peça, como o personagem de Don Andrés de Los
disfrazados que reflete sobre a realidade (PELLETTIERI, 2008).
b) “el sainete de autoengaño”: Texto de desenvolvimento caricaturesco com
alguns procedimentos típicos da comédia, no qual a partir do autoengano dos
protagonistas, o cômico e o patético se alternam no seu desenvolvimento. O
desenlace é patético, com uma perda parcial dos protagonistas (PELLETTIERI,
2008).
c) “el sainete inmoral”: esta tragicomédia imoral é um texto de
desenvolvimento cômico caricaturesco; efeito que se obtém de forma direta, do
mesmo modo que no sainete como pura festa, mas que tem uma natureza
diferente. Neste sainete os personagens têm trocas de estado constantes, vivem a
imoralidade e caem nela durante o desenvolvimento da ação forçados pelo
entorno social, ou seja, são “adaptados sociales”. Seu desenlace é cômico
interessado e destaca a sátira social. Por tudo isto, nos anos setenta, muitos dos
dramaturgos beberam desta fonte de conhecimento. O criador deste tipo de
sainete foi o esquecido Alberto Novión, que visou nas suas características a
possibilidade de uma forma intensa de questionar a sua realidade. Todas estas
características se perfilam muito bem em uma de suas obras mais conhecidas, La
caravana. Nesta obra se retrata o egoísmo do protagonista que busca melhorar
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(PELLETTIERI, 2008).
3) o grotesco criollo: Produz uma fusão do cômico caricaturesco. É um
microssistema teatral de curta duração que inclui somente cinco obras de um
autor (Armando Discépolo): Mateo (1923), El organito (1925), Stéfano (1928),
Cremona (1932) e Relojero (1934). Cria-se com ele, o primeiro gênero teatral
argentino moderno: o grotesco.
Por outro lado, Sirena Pellarolo inicia o estudo do sainete com a análise da
obra daquele que pode ser considerado o pai argentino do gênero, Nemesio Trejo.
Em Sainete Criollo / Democracia / Representación - El caso de Nemesio Trejo
(1997) estuda a representação teatral das mudanças demográficas, políticas,
econômicas e culturais de Buenos Aires durante a modernização (1890-1916),
utilizando como corpus a obra deste importante dramaturgo.
Além disso, na sua obra Sainetes, cabaret, minas y tangos (2010) recupera
do esquecimento os sainetes com cenas de cabaré, nos quais se estreavam
famosos tangos durante a segunda e terceira década do século XX, pois embora
considerados subsainetes por uma questão de supremacia cultural, são um
espelho das profundas negociações sociais que se deram na cidade de Buenos
Aires nesse período. Nas duas obras, destaca o valor e a riqueza do sainete, mas
no referente à classificação do gênero não propõe nenhuma nova, aderindo à de
Marco. Mesmo não propondo uma classificação nova do gênero, destaca um tipo
novo esquecido pela historiografia, que embora possa ser incluído nos “sainetes
de divertimento y moraleja criolla”, não responde completamente a este modelo
pela sua intensa violência e seu naturalismo, criando assim um novo tipo de
sainete, um “sainete negro”.
Jorge Dubatti (2012)12, por outro lado, abordará o teatro a partir da ideia
de que não há um teatro argentino, senão “teatros argentinos”, apoiando-se na
extensão territorial e na riqueza cultural e histórica, na heterogeneidade cultural e
na transculturação produto de todos estes aportes. Observa o período de 1910-

12 DUBATTI, Jorge. Cien años de teatro argentino. Desde 1910 hasta nuestros días. Buenos
Aires: Biblos-Fundación OSDE, 2012.
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1930 como o mais importante do teatro, pois nele se produzem fenômenos
artísticos fundamentais que pela sua inserção em todas as classes sociais podem
ser considerados como populares: o sainete criollo e o grotesco criollo, que deriva
deste primeiro. Toma a este último como um dos aportes mais importantes do país
para o teatro mundial. Observa o género chico em geral como muito rico, e
especificamente o sainete como riquíssimo, e não analisado ainda em
profundidade como merece, devido às suas características, tomando como teatro
mais valioso do período o que provém do género chico e mais especificamente o
grotesco. Dubatti (2012) propõe uma classificação interna segundo o predomínio
do cômico, dramático ou trágico: sainete cômico, sainete cômico-melodramático
ou cômico-dramático (alterna situações de um tipo e de outro), sainete tragicômico
(alterna situações cômicas e trágicas), sainete “agrotescado” (inclui alguns
procedimentos da poética do grotesco) e por último sainete grotesco ou grotesco
criollo. Além disso, estes sainetes podem ser de dois subtipos: costumbrista ou
caricaturesco (segundo a predominância do cômico na construção das
personagens e das situações). Todos, com a exceção do grotesco, podem incluir
música como procedimento narrativo (sainete musical ou lírico). Também expõe
que devido ao pouco estudado do tema e das obras, temos muito que descobrir e
nenhuma classificação será completa frente ao desconhecido. Dubatti comenta o
trabalho de Sirena Pellarolo que aborda e destaca o sainete de cabaret,
salientando como este, devido ao seu trato do vício e da depravação, fica distante
do engraçado e simpático sainete de cortiço. Marca que este corpus fascinante
permite estudar o tempo livre e que utiliza as estruturas da tragédia e do
melodrama. Após argumentar se estas peças realmente são sainetes (no qual ele
concorda), fala que no caso de o serem, como determina Pellarolo, seriam
sainetes negros de inusitada violência e de intertexto com o naturalismo por
representar o mais escabroso da realidade. Já no referente às periodizações e
classificações, os autores não chegam a um denominador comum, devido ao
inexplorado do gênero, pois quanto mais se analisa seu extenso corpus, mais
variantes se percebem e mais subclassificações se incluem.
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Nesta dissertação, seguindo Pelletieri, nós incluiremos o sainete dentro do sistema
teatral argentino como sendo um microssistema específico (1890-1930). Vemos o
esquemático das três fases um pouco limitador, pois não permite incluir todas as
características do inexplorado gênero. Mas nos focaremos no que consideramos o
sainete tragicômico de acordo com a classificação da sua segunda fase, mas sem
as suas subdivisões, pois consideramos que em muitas obras elas se
entrecruzam. Faremos um recorte mais específico ainda focando principalmente
no período do centenário, pois nele observamos obras que tem as características
que Dubatti e Pellarolo colocaram como uma possível classificação do sainete
negro, “sainete de inusitada violencia, y de intertexto con el naturalismo por su
capacidad de representar los aspectos más escabrosos de la realidad” (DUBATTI,
2012, p. 51) e que incluímos como sendo sainetes tragicômicos.

1.4. VALORAÇÃO E CRÍTICA (PARA ALÉM DO GROTESCO)

O sainete foi considerado um gênero menor desde sua chegada ao território
rio-platense no final do século XIX. Os dramaturgos considerados ícones do
“Século de Ouro” do teatro nacional argentino enxergavam o sainete como uma
forma teatral inferior e sem valor. Florencio Sánchez, por exemplo, na sua palestra
intitulada El teatro nacional (1903) critica minuciosamente todos os precedentes
do sainete criollo e, logo após, desvaloriza junto ao sainete, toda representação
teatral popular pelo “mal gosto”. Ao descrever o trabalho dos precursores do teatro
popular, Sánchez declara: “Quedaba erigido el teatro de la fechoría y el crimen,
como idea, y el mal gusto, como forma.”.
Assim, Sánchez enxergava o sainete como um teatro híbrido que crescera
à consequência de que a escrita para o teatro tinha se transformado em um
“modus vivendi” precário e a beira do ilegal (“fechoría” e “crimen”), além de que,
como eram mal pagos, os autores produziam muito, embora com baixa qualidade.
Sánchez representava a posição predominante frente ao sainete criollo, um
gênero qualificado como impuro pela sua excessiva comercialização e sua
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imprecisão na representação dos costumes urbanos. Devido ao reconhecimento e
à fama que obteve a obra deste dramaturgo, essa postura se canonizou
rapidamente e serviu para legitimar as críticas posteriores ao gênero, etiquetandoo de frívolo.
Dessa forma, a crítica teatral se valeu desses preconceitos e os perpetuou.
Inclusive os literatos que analisaram este género chico do teatro com um valor
mais positivo, somente conseguiram enxergar a sua importância a partir de uma
linha evolutiva culminada no grotesco, considerando assim o sainete como um
antecedente baixo e necessário do que seria reivindicado, depois, como primeiro
gênero do Teatro Nacional da Argentina.
O surpreendente das declarações de Florencio Sánchez contra o sainete
reside em que, do mesmo modo que aconteceu com outros dramaturgos, foi a
Companhia teatral dos irmãos Podestá a principal difusora da sua obra teatral,
além de consagrar muitas das suas peças em cena. Esta companhia foi
considerada quase que unanimemente como o maior artífice das representações
teatrais da época.
Os críticos utilizavam como argumento para desvalorizar este teatro que
países
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França

e

Inglaterra

nunca

o

tinham

cultivado

independentemente e que a Argentina ao fazê-lo estava caindo em abusos
irresponsáveis (PELLETTIERI, 2008). Os jornais do período falavam nas suas
páginas da mercantilização do teatro em detrimento da qualidade e do bom gosto.
O jornal La Razón de 6 janeiro de 1910 denunciava a decadência do teatro
nacional e fazia responsáveis aos autores e atores, o público e os jornalistas
complacentes (DUBATTI, 2012). Dentro desta corrente a revista Caras y Caretas
sete anos depois publicava um artigo assinado por Julio Castellanos sobre o teatro
portenho como se fosse um balanço do desenvolvimento alcançado pelas
indústrias do país, com o sugestivo título Fábrica de sainetes zarzuelas y revistas.
La industria de la fabricación de sainetes, zarzuela y revistas es nueva en nuestro
país, pero a pesar de sus pocos años de existencia produce lo suficiente para surtir
los teatros de la ciudad y provincias y todavía le queda un saldo para la exportación a
los países limítrofes.
La fábrica que hemos tenido la oportunidad de apreciar, está montada con todos los
aparatos modernos: máquinas de primer orden para la elaboración de cuanta pieza

43

teatral demande el consumidor y laboratorios, al cuidado de expertos en éxitos
teatrales, para la elaboración de la materia prima: chistes, retruécanos, gracias y
astracanadas.” (Caras y Caretas, dezembro de 1917).

O artigo repetia os preconceitos anteriores, mas colocando-os em formato
de classe; i.e. uma forma irônica de que as obras teatrais eram resultado de uma
produção fabril cujo produto artístico era modelado de acordo ao gosto do público,
gerando quantidade sem pensar na qualidade. Noutras palavras, que a “arte”,
enquanto burguesa, ficaria pervertida quando ligada ao “trabalho”, mas justificada
pelo bom gosto quando ligada ao capital (cultural) (vide. BOURDIEU, 2014).
Dessa forma, a crítica teatral/ historiografia literária se valeu desses ideologemas
e os perpetuou, como pode ser observado nos trabalhos de Juan Pablo Echagüe,
na obra Una época en el teatro argentino e Mariano Bosch, na Historia de los
orígenes del teatro argentino y la época de Pablo Podestá.
Um olhar superficial da situação permite perceber que essa postura acaba
associando o sainete ao que seria popular, mas não nacional; enquanto que o
grotesco resolveria esse atrito. Tendo em conta que embora o sainete tivesse um
circuito marginal e fosse criticado por superficial e inculto, a maioria dos seus
autores formava parte do circuito literário, considerado culto, pois não produziam
somente para o género chico mas também obras do considerado gênero grande; a
colocação resulta ainda mais significativa. Observamos que a base do estigma
das peças está no fato de que seu público-alvo se encontrava “fora da sociedade
argentina” (ou seja, era “estrangeiro” de diversas maneiras) e, como consequência
de tudo isso, a posição dos seus autores e atores também era marginal. Por esta
razão, muitos destes autores se negavam a aceitar o rotulo de saineteros.
Outra possível causa da desvalorização deste teatro é o empoderamento
que de certa forma o gênero produz nos marginalizados. Pois além do sainete
criollo abordar diferentemente dos outros gêneros, o popular, o marginalizado,
suas geografias, seus pesares; fará mais que seu referente espanhol e os tratará
sem juízos de valor negativos.
Segundo Alicia Aisemberg (2006) o sainete criollo se caracteriza pela
perspectiva “miserabilista-consolatoria” que ressalta os valores positivos dos
pobres. Para manter essa postura, determina virtudes que rodeiam a pobreza:
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solidariedade, a alegria autônoma/ espontânea, a bondade e generosidade; e as
coloca como mais distantes da realidade dos ricos.
Embora estes textos rio-platenses adiram a um ponto de vista não
condenatório do popular, muitas vezes refletem uma visão negativa própria dos
setores dominantes, relacionando, por exemplo, o trabalhador com a preguiça.
Aisemberg (2006) enxerga este fato ambíguo como um indicador da interiorização
e aceitação das hierarquias e valores da cultura dominante como legítimos.
Osvaldo Pellettieri (2008) considera que o maior problema visto no sainete
criollo pela elite, talvez seja pela introdução de uma nova semântica de povo,
nunca exposta pelo teatro culto. O sainete representa os setores populares de
uma forma diferente de como fazia o teatro culto, os mostra desde seu espaçotempo, desde seu imaginário. Os personagens não se parecem ao público, senão
ao imaginário do público, à ideia que o público tinha ou queria ter dele mesmo,
não se apela à realidade, se apela a uma ideologização ou caricaturização da
realidade.
Consideramos que nesta apropriação criolla do sainete (AISEMBERG,
2006), começa a se valorizar o popular como cultura autônoma, destacando de
diversos modos as suas riquezas, mediante o humor e a astúcia dos seus
personagens.
Esta postura de descrédito do sainete começará a mudar, pela primeira vez,
na década de 1970 quando os pesquisadores Susana Marco, Abel Posadas,
Marta Speroni e Griselda Vignolo tomaram em suas mãos a tarefa fundamental de
entender este gênero, até o momento desvirtuado. Esta pesquisa gerou duas
publicações cruciais para a teoria do gênero: Teoria del Género Chico Criollo e
Antología del Género Chico Criollo.
Assim, após estes pesquisadores, Jorge Dubatti (em Cien años de teatro
argentino), Sirena Pellarolo (em Sainete criollo. Democracia/ representación: el
caso de Nemesio Trejo), Osvaldo Pellettieri (desde os seus artigos nos anos 80 e
em obras como El sainete y el grotesco criollo: del autor al actor); deixaram de ver
o sainete criollo como um gênero baixo e sem valor, embora a maioria deles
considerassem o grotesco como superior. Esta revalorização se produz, pois o
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sainete passa a ser considerado como “el origen mismo de nuestro teatro nacional
a nivel actoral y autoral” (PELLETTIERI, 2008, p. 8). Valorização paradoxal, pois
ao reivindicar o sainete como precursor do primeiro gênero teatral nacional foi
retirada sua ênfase como objeto de estudo em si mesmo, como espaço no qual
poderiam se apresentar enfoques diferentes aos do grotesco.
Dito em outras palavras, para a historiografia literária haveria uma linha
evolutiva que iniciaria com o sainete como festa, seguiria com o sainete
tragicômico e culminaria no grotesco, o primeiro gênero teatral nacional. Isto
implicaria a não valorização do sainete, que seria somente um passo evolutivo,
retirando-se assim o interesse e a valorização positiva das fases precedentes ao
grotesco, deixando de lado até a fase denominada sainete tragicômico que é
primordial, pois nela o sainete adquire uma nuance social, criticando o contexto
que alimenta falsas expectativas de superação e crescimento, e a anterior, o
sainete como festa (fase dominada pela função de entreter, identificar e comover).
Apesar da priorização do grotesco e o descaso com as demais fases, é
importante destacar que o sainete tragicômico introduz renovações no gênero
teatral e fundamenta a verdadeira poética rio-platense. Com esta fase, o teatro em
parte deixa de lado a função de entreter e comover, expondo toda a
heterogeneidade dessa nova sociedade. Surge aqui, então, a problemática da
localização desta produção cultural. Neste sentido é importante destacar que
existe uma distância qualitativa do sainete espanhol e que estamos de frente a um
gênero que não é exclusivamente argentino, senão que está encravado no que
Angel Rama (1982) denomina a comarca rio-platense. Resulta fundamental esta
distinção porque a historiografia quer estabelecê-lo como marca de identidade
nacional, mas este pertenceria a dois países (caso a literatura e o teatro
pertençam a algum Estado).
Embora o sainete tenha sido estigmatizado pela historiografia oficial como
mero passatempo, simples e inocente diversão, produto da confusão produzida
pelos seus toques sentimentais e patéticos característicos, uma leitura atenta
permite observar a presença da heterogeneidade, porém com marcas muito fortes
nas ferramentas e motivos utilizados pelas personagens. Neste sentido, a
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historiografia, ao colocar o sainete tragicômico como mero passo na construção do
gênero nacional, deixa de lado esta heterogeneidade por conta de que no
processo de nacionalização há uma tendência do nacional ser generalizado e
uniformizado, apagando assim a sua heterogeneidade e conflitividade.
Podemos tomar como exemplo desta nacionalização Stefano, principal
peça de Armando Discépolo, representante do grotesco canônico. Stefano é um
músico que sempre sonhou em compor sua obra-prima, mas sempre tocou
músicas alheias, e acredita ser invejado por todos. Em Stefano, o motor é o
autoengano, o protagonista acreditou na concepção romântica do artista. Mas
após a queda da máscara, procura a compreensão da sua família, porém não a
encontra. Sua velhice, seu fracasso, a realidade negada repetidas vezes o levam
ao colapso e a morte. Nesta peça os conflitos mais importantes são pessoais e
morais, embora ancorados no social e em suas mudanças, se resolvem no plano
pessoal e moral. No grotesco não temos mais representações do presente,
representações

sociais

da

vida

cotidiana,

senão

uma

representação

contemporânea de conflitos, principalmente psicológicos e morais.
O sainete como elemento social é contemporâneo aos acontecimentos da
imigração, das lutas sociais e políticas, etc.; enquanto o grotesco é politicamente
menos irritante (não é subversivo), pois os conflitos sociais que às vezes coloca
estão distantes do seu tempo, são do passado. Além disso, os conflitos são mais
morais, pessoais e existenciais, psicológicos. Embora no sainete tragicômico
existam aspectos psicológicos, a psicologia não é importante porque a
heterogeneidade se relaciona com uma violência que está fora do teatro. Tudo isto
ocasiona que o grotesco, ao revelar conflitos que estão em processo de
desaparecimento, perca a conflitividade, a combatividade, marca típica das
instituições literárias.
Nesse sentido, o sainete tragicômico seria menos aceitável para a elite no
poder, pois trabalha com os conflitos da modernidade produto da heterogeneidade
sociocultural. Esta ação continuará depois com o teatro del pueblo13, que tentará

13

O Teatro del Pueblo é um dos primeiros teatros independentes da Argentina e da América
Latina. Nasce em novembro de 1930 em um contexto sociocultural de crítica ao teatro comercial.
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criar um teatro diferente do meramente comercial, como uma forma de proceder à
mudança, tendo em conta as necessidades artístico- culturais do povo. Sendo
assim, a história do sainete tragicômico se bifurcaria em outras direções, pois
além de um teatro de conflitos, estaria também como antecedente do teatro del
Pueblo. A origem da sua conflitividade se encontra em seus traços claramente
políticos, o que colocaria este sainete muitos anos antes na frente do teatro del
Pueblo (o primeiro teatro independente) como um teatro transgressor, rebelde.
Porém estas características marcantes, quando se procura bibliografia sobre o
sainete tragicômico, são pouco encontradas e nada disto é referido, motivo pelo
qual este sainete é um dos objetivos deste trabalho.
Neste sentido, estas obras estariam inscritas contemporaneamente como
marcas muito fortes da heterogeneidade do período, destacando-se por expressar
conflitos que não são resolvidos e remetem aos que aconteciam nesse período no
Rio da Prata. Não somente remetem, mas também intervêm no contexto dos
conflitos ocorridos, produtos do crescimento da cidade, a aparição de novas
classes sociais e das diferentes correntes imigratórias que gerarão o famoso
“crisol de razas’’ e levariam a cidade de Buenos Aires de 177.787 habitantes em
1869 a 1.231.698 em 1909, conflitos não somente políticos e sociais, senão
também linguísticos. Uma polifonia de vozes que apresentam posições
convergentes e contrárias sem chegarem a ser excludente, esta heterogeneidade
ocasiona atos violentos, produto da conveniência, do sadismo, do preconceito e
da impossibilidade da percepção da alteridade.
Por isso partiremos da ideia de heterogeneidade de Cornejo Polar, pois
como ele destaca, a América Latina não é uma comunidade homogênea nem de
múltiplas etnias, senão um continente de múltipla diversidade, o que ocasiona
grandes conflitos na pretensão de uma legitimidade (VALDÉS, 2000).
Uma literatura produzida por sociedades assim constituídas não pode deixar de refletir
e/ou reproduzir os múltiplos níveis de conflito que impregna a totalidade de sua
estrutura e dinâmica.” (POLAR, 2000, p. 21)

Polar expôs as “culturas literárias de América Latina como uma totalidade
contraditória, mas com seus diversos setores em íntima e profunda relação”
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(VALDÉS, 2000, p. 10), produto da reprodução da heterogeneidade da sociedade.
Ou seja, temos uma sociedade heterogênea, composta por heterogeneidades
étnico-sociais produzidas em um processo histórico comum que se relacionam
entre elas mediante vínculos de contradição justificados historicamente,
constituindo assim esta famosa totalidade contraditória. Relação essa, que pode
ser observada na relação culto-popular teatral, mediante suas oposições e mútuas
alimentações.
Ou seja, vivemos uma “heterogeneidade básica da sociedade e da cultura
latino-americanas” (POLAR, 2000, p. 21). Partiremos, então, da heterogeneidade
do gênero e do seu contexto cultural, do campo de conflitos que ele é, da sua
linguagem multifacetada que não representa nenhuma linguagem dominante, mas
que trabalha com elementos que não são homogeneizadores, uma língua
heterogênea, mas prévia ao mundo da comunicação de massa. Em síntese, um
produto cultural subalterno no qual sua alteridade, contrapondo-se a respeito ao
modelo de literatura nacional hegemônico no começo do século XX, cria a
possibilidade de ler os conflitos e as tensões culturais da sociedade rio-platense
da época do Centenário.
Tendo em conta tudo isto, é necessário problematizar essa “periodização
tradicional” do gênero nacional, e, portanto, sua passagem naturalizada do âmbito
rio-platense ao nacional, focalizando algumas obras convencionalmente atribuídas
ao período tragicômico. Como foi mencionado, segundo Pelletieri (2008), na
Argentina coexistiam dois sistemas teatrais: o culto (composto pelas comedias,
tragédias e dramas), e o popular (integrado pela tríade sainete/zarzuela/circo).
Desta forma, o sainete não apenas coexiste com o sistema culto, mas estabelece
com ele um dialogismo permanente. Primeiramente, porque os irmãos Podestá
representam tanto obras cultas quanto populares. Em segundo lugar, porque os
dramaturgos, embora muitas vezes com desgosto, escrevem peças para os dois
sistemas. Em terceiro lugar, porque a heterogeneidade cultural também toma
conta do teatro em muitas peças e as diferenças sociais entram em contato tanto
acima quanto abaixo do palco.
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Em outras palavras, o teatro apresenta uma estrutura de representações
múltiplas da heterogeneidade cultural do Rio da Prata nas primeiras décadas do
século XX, porque as diferenças socioeconômicas entram em contato em diversos
níveis (atores, autores, público, crítica, gêneros), gerando desse modo conflitos
que a própria atividade teatral não harmoniza nem resolve, mas acaba
enfatizando. Devido a isso, do ponto de vista da heterogeneidade cultural,
resultaria mais adequada a proposta de Jorge Dubatti (2012), pois ele não
distingue uma polarização entre dois sistemas, mas uma pluralidade de
teatralidades, que por vezes dialogam e por vezes se anulam.
Gladys Onega, no seu profundo trabalho La inmigración en la literatura
argentina (publicado em 1969), analisa minuciosamente os conflitos entre a
heterogeneidade cultural derivada da imigração e a modernização socioeconômica projetada pela ideologia liberal no início do século XX. Assim, Onega
propõe uma leitura sociológica para grande parte da produção literária argentina.
Porém, também esclarece que o sainete, enquanto gênero, estava fora do seu
corpus de análise, devido ao fato de que “la selección hubiera implicado una tarea
superior a los límites de nuestro trabajo, por la vastedad de la producción y por la
diversidad de enfoques con que sus cultores explotaron el tema” (ONEGA, 1982,
p. 23). No entanto, verifica que o tema da heterogeneidade-modernização nunca
tinha sido estudado a partir do sainete até esse momento.
Do nosso ponto de vista, a observação de Onega, embora verdadeira nessa
época, era em parte inexata, pois consideramos que, anteriormente, David Viñas
já vinha estudando o teatro argentino e propunha a violência como articulador da
luta de classes com a política liberal oligárquica. Em 1967, Viñas havia publicado
seu ensaio Grotesco inmigración y fracaso que, embora trabalhasse com o
grotesco e não com o sainete, permitia recuperar a articulação da violência para
ler a heterogeneidade neste gênero prévio. Também é destacável seu prefácio à
edição da obra Teatro rioplatense da Biblioteca Ayacucho, de 1977, pois nele
retomava observações que tinha realizado sobre o teatro em Literatura Argentina y
realidad política em 1964.
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Quase duas décadas se passaram sem novidades críticas sobre o sainete,
até que no final dos anos de 1990, Sirena Pellarolo escreveu seu trabalho Sainete
Criollo.

Democracia/

Representación.

El

caso

Nemesio

Trejo

(1997),

desenvolvendo uma leitura instigante sobre os sainetes pioneiros de Nemesio
Trejo, na qual fica esboçado o vínculo problemático entre a violência e o processo
democratizador liberal. Outro trabalho posterior e significativo de Pellarolo será a
antologia de “sainetes de cabaré”, Sainetes, cabaret, minas y tangos (2010), na
qual a violência adquire maior protagonismo no espaço afrancesado e
desregulado do cabaré.
Pensamos que o caminho que afundou o sainete criollo no descrédito da
crítica é o mesmo que poderia gerar um novo interesse nele. Em síntese, que o
conflito social que é representado nele pode ser lido a partir da dobradiça da
violência, entre a heterogeneidade cultural e a modernização socioeconômica. Isto
é: ler a violência no sainete como violência sobre as classes populares, em um
momento em que o popular ainda não está associado à homogeneidade do
nacional.
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CAPÍTULO 2

SAINETE E POLÍTICA

2.1. UM CONTEXTO EM PROCESSO DE MUDANÇA

A primeira metade do século XIX trouxe intensas modificações na vida
política rio-platense: duas invasões inglesas (1806 e 1807) foram derrotadas pela
força dos cidadãos de Buenos Aires, o que fomentou os ânimos de independência
da Espanha e levou à Revolução de Maio de 1810 e à declaração da mesma em 9
de julho de 1816. Com a Declaração da Independência surgia um novo país à
procura de uma identidade, regido por uma elite com os olhos na Europa. Essa
independência iniciou um processo político de consolidação territorial, econômico
e político, que trouxe, como consequência, a partir de 1880, uma modernização
periférica (SARLO, 2003).
Após o ciclo revolucionário da independência, a partir de 1880, se produz
um período de organização nacional, sobretudo no final do século XIX. Nesse
momento, os setores tradicionalistas e os modernizadores –paradoxalmente
aliados e influenciados pelas ideias liberais europeias – discutiram o modelo de
nação que seria instalado no território. Após lutas intensas, se impôs o modelo
liberal, baseado em três princípios: a) a necessidade de uma transformação
demográfica fundamentada em uma imigração europeia massiva; b) a educação
de todos os setores da população mediante um programa educativo universal,
livre e obrigatório; c) o ingresso no mercado mundial com a importação de capitais
e a exportação de produtos primários.
O ingresso da Argentina na modernidade foi fomentado por meio da
apropriação pelo governo federal das terras dos indígenas ao sul e ao oeste de
Buenos Aires até o Rio Negro (campanha ao deserto) e a federalização da cidade
(1880). A Campanha ao deserto (1879) foi denominada assim porque no
imaginário tradicionalista esse território não tinha nada e precisava ser “povoado
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pela cultura”. Esses territórios, que supostamente seriam oferecidos aos
imigrantes, foram repartidos entre os oligarcas e, a partir de sua exploração,
iniciou-se a economia agroexportadora que inseriu o país no mercado mundial.
Em 1880, Buenos Aires concentrou o poder com a federalização e
aproveitou o porto para monopolizar as atividades comerciais internacionais. A
declaração de Buenos Aires como capital do Estado e sede das autoridades fez:
a) com que a cidade tivesse, através do porto, um importante intercâmbio de
ideias com a Europa positivista b) com que se transformasse em um centro
cosmopolita em constante evolução, às vezes em detrimento das províncias,
embora a constituição de 1853 fosse federativa.
As

políticas

imigratórias

que

acompanharam

esse

processo

de

modernização – não em todo o território argentino, mas especialmente na cidade
de Buenos Aires – ocasionaram um crescimento rápido da população que partiu
de 800.000 habitantes na segunda metade do século XIX e chegou a 8 milhões
em 1910 (SARRAMONE, 2009). No entanto, a cidade não tinha estruturas
edilícias e de serviços públicos adequados para recebê-los, o que trouxe entre
outras consequências o aparecimento dos conventillos (cortiços). Esta situação foi
agravada, pois a política social do governo se destacou por ignorar as más
condições dos setores pobres da população e suas reclamações, às quais
responderam, entre 1900 e 1910, com sete declarações de Estado de Sitio.
Estados de Sitio que procuravam deter a evolução do movimento anarquista e
expunham a ineptidão do governo de incorporar as mudanças que estavam
ocorrendo na sociedade.
Como foi mencionado no capítulo anterior, uma das razões do destaque do
sainete tragicômico está no fato de a cena de hospitalidade com o estrangeiro
incluir vários conflitos. Esses embates derivam da heterogeneidade inerente à
sociedade durante esse período, produto não somente da fragmentação e coesão
de classes, mas também da pluralidade de culturas e etnias diversas de difícil
conciliação.
A crescente urbanização brindou os espaços onde se deu esta confluência
de diversidades, heterogeneidade derivada das trocas culturais de migrantes
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criollos e imigrantes europeus, para fazer simplesmente uma síntese dicotômica,
pois os de dentro eram muitos e os de fora muitos mais. No sainete tragicómico
não apenas é observável a heterogeneidade, mas os modos de mobilidade de que
gozavam os imigrantes, que trouxeram com o passar do tempo a reestruturação
social, de uma organização, no início, somente dividida em pessoas do povo
“baixas” e as pessoas “decentes” (as classes altas e as minoritárias), o
nascimento da classe média e a sua maior significação.
O crescimento de Buenos Aires originará não somente o espaço físico de
negociação, mas também o espaço literário de encontro (o sainete tragicômico)
destas transações entre cultura rural, criolla e tradicional, e uma cultura moderna
de tipo europeu, gestando lentamente uma cultura urbana local, o subúrbio.
Heterogeneidade que vivenciamos nos diferentes espaços, que não são mais
exclusivamente rurais, nem exclusivamente urbanos. Como produto desse
intercambio com a cultura rural, nasceram os herdeiros do gaucho, os compadres
e seus imitadores, os compadritos. Figura que é mitificada por Borges (2000)
como detentora da coragem e será humanizada novamente nos anos de 1990 por
Andres Carretero que os colocará como gauchos, matarifes trabalhadores
deslocados pelo aramado do campo a cidade (1999).
Essa mistura incorporaria definitivamente à cultura argentina as figuras que
povoaram e construíram o imaginário nacional argentino: o gaucho e o compadre.
Esse imaginário será amplamente alimentado e nutrido pela cultura popular e as
suas manifestações, principalmente o tango e o sainete. Nesse sentido, duas
representações do sistema de significação popular foram constituídas: a do valor
da palavra e da honra, e o culto à coragem que, por sua vez se fundiram com
outras, consequência da imigração, nem sempre de forma coerente, como a
importância do esforço do trabalho, de poupar dinheiro e da educação na procura
do crescimento social.
No sainete tragicômico tudo isto coage e reage. Esse processo de
intercambio cultural tomará como território o lugar menos estruturado, o subúrbio e
mais especificamente, o espaço do cortiço, o lugar de interação das diferenças por
excelência.
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A gestação de uma identidade suburbana popular será vivenciada e
explicitada pelo sainete e suas negociações sociais mediadas pelo gênero, além
de serem estimuladas e discutidas pelas regras intrínsecas a ele. Um gênero (o
sainete) que se alimenta da representação do seu público e que acaba, por sua
vez, modificando o público que representava. Nessas construções, muitas vezes,
tango e sainete se complementam para mostrar o processo de transição, como
podemos observar nos sainetes de cabaré.
A modernização periférica14, ou seja, a modernização particular da América
Latina fará com que convivam com ela vários outros modos de produção prémodernos na sociedade. Isso ocasionará formações sociais heterogêneas que, no
caso da área rio-platense, serão também potencializadas pelas grandes ondas
imigratórias. Como destaca Sirena Pellarolo (1997), essa multiplicidade de
elementos que constituía a estrutura social dará como resultado expressões
culturais híbridas, nas quais entraram em tensão os modelos estrangeiros e
vernáculos, as propostas urbanas e os resquícios campestres, os gostos
acadêmicos e os populares massivos. O sainete, enquanto teatro popular, é parte
dessa heterogeneidade cultural.
Para compreender melhor este teatro, é importante destacar que, em
Buenos Aires, o teatro popular desse período não era revolucionário no nível
social, embora fosse rebelde a partir da instabilidade do herói, com exceção de
alguns textos socialistas e anarquistas do início do século XX (PELLETTIERI,
2008, p. 85). O teatro popular foi inicialmente comercial e criou personagens
rebeldes não revolucionários, ou seja, personagens transgressores, mas que não
tinham um plano para mudar a sociedade (PELLETTIERI, 2008, p. 85). O sainete
reflexivo e o grotesco introduzem um novo tipo de personagem, o inadaptado, que
não aceita as regras sociais, mas bota uma máscara de comodidade, de
integração, cumprindo sua função na sociedade pontualmente. No entanto, “El
teatro se constituye en un sistema de signos donde se agrupan y entienden los
hombres de un grupo, de una clase, a veces de toda una sociedad” (RAMA, 1982,

14

Partimos para isto da ideia de “modernidade periférica” trabalhado por Beatriz Sarlo (2003).
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p. 152). Dessa forma, o teatro vira um espaço de socialização, interação,
enfrentamento e negociação.
Segundo Chartier (1998), o popular se relaciona com o culto, gerando
empréstimos mútuos, mestiçagens, intercâmbios. Ou seja, seguindo Chartier
(1998) e Ginzburg (2008), não veremos o popular como um conceito único nem
como compartimentos estanques. Foi esse intercambio que permitiu que
Discépolo tomasse elementos do teatro culto (grotesco pirandelliano), através do
grotesco, e que logo esses elementos voltassem ao culto mediante releituras do
grotesco, por exemplo, em La Nona, de Roberto Cossa (1977). Em resumo, as
formas populares superam o marco em que foram originalmente concebidas,
podendo tomar, como exemplo desse fato, a Discépolo dentro do sainete
(PELLETTIERI, 2008).
Néstor García Canclini (1982) define a cultura popular mediante uma
relação de subalternidade à dominante. Argumenta que as culturas populares, ao
serem subalternas, somente podem ser definidas por oposição à cultura
dominante, como produto da desigualdade e do conflito.
En esta perspectiva, vemos las culturas de las clases populares como resultado de
una apropiación desigual del capital cultural, la elaboración propia de sus condiciones
de vida y la interacción conflictiva con los sectores económicos (CANCLINI, 1982, p.
12)

A definição de cultura popular dada somente em oposição direta à
dominante é bastante questionável, já que se despreza o fato de elas interagirem
e se intercomunicarem. Por outro lado, a apropriação desigual do capital cultural
dominante faz com que as manifestações culturais sejam mal vistas e criticadas
do mesmo modo que os imigrantes o serão, por falta de capital cultural
(BOURDIEU, 2007). No caso rio-platense, essa cultura popular se constituirá em
oposição à cultura dominante escrita, nessa oposição cultura letrada/não letrada
desenvolvida por Angel Rama (1998); contrapondo-se à famosa cultura dominante
dos gentlemen.
Em resumo, o teatro popular argentino nesse período não foi revolucionário,
contracultural como enxerga Gramsci (1961) a cultura popular, e sim foi reformista
(PELLETTIERI, 2008). Este teatro popular é o resultado de uma cultura rebelde
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frente à cultura oficial, mas nunca realmente revolucionária, não impõe um novo
sistema. O sistema popular é formado pelo teatro que tinha como público o “povo”,
dotado uma identidade entre o popular e o nacional, dinâmico, favorecedor da
mudança social, que mostra as contradições sociais com um discurso
transparente, mas não propõe soluções.
No entanto, o caráter contestador e conflituoso pode ser observado não
somente nas suas histórias, no seu conteúdo, mas também na sua forma, na
transgressão das convenções aos gêneros canônicos. Uma das formas
dominantes de transgressão aos gêneros é a paródia: a paródia do costumbrismo
com as satirizações, caricaturas e recursos farsescos; e também do gênero
sentimental e melodramático, pois embora haja conflitos amorosos, são
encenados com discursos de duplo sentido e até alusões sexuais. O ápice da
hibridação genérica está dado pelo sainete Los disfrazados, de Carlos Mauricio
Pacheco, que lê o próprio carnaval mediante o jogo da máscara e o rosto e o
recurso das fantasias que vamos trocando durante nossa vida, favorecendo assim
a reflexão sobre o gênero e a cultura popular neste “carnaval da vida” que é a
modernização.
Este processo de transgressão teatral das convenções já supõe na
sociedade a democratização, a “subversión y parodización” da sociedade
(PELLAROLO, 1997). Esta aproximação da arte, do teatro à vida, tão procurada
depois pelas vanguardas se dará no sainete, na tentativa de fusão entre ficção
representada e cotidianidade dos espectadores.
Ante la carencia de representación democrática, este teatro ofrecía a los sectores
populares que conforman su público, la experiencia vicaria de verse representados en
escena. (PELLAROLO, 1997, p. 56)

Ao representar as vicissitudes dos marginalizados o sainete satisfazia o
desejo de participação pública. Como destaca Pellarolo (1997):
Al representar con gran fidelidad los conflictos y tribulaciones de una clase social
silenciada políticamente, el espectáculo festivo del sainete criollo cumplía una función
social semejante a la de un ritual compensatorio, que satisfacía la necesidad de
participación pública de los sectores populares. Sus finales catárticos eran
explosiones colectivas que no diluían las fuerzas contestatarias fuera del teatro, sino
que por el contrario, animaban al público a proseguir con la presión reformista
necesaria para el cambio social en ámbitos extra-teatrales. (PELLAROLO, 1997, p.
58)
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Assim, estas obras são produzidas como reação ou vínculo direto aos
acontecimentos políticos, sociais, etc., respondendo a elementos extracênicos que
são aludidos e vivenciados no texto intracênico. Segundo Pellarolo (1997), esta
interação entre o público e as obras constrói um espaço político.
(…) la interacción entre el público y los escenarios del género chico entre 1890 y 1916
generó un espacio político, una tribuna pública donde se ensayaron y discutieron –de
modo carnavalesco, es cierto- los proyectos políticos y sociales viables para la nueva
república.
Debido a este carácter político, las autoridades –siempre atentas en mantener la
vigencia del status quo- se sintieron amenazadas por el potencial subversivo de estas
piezas teatrales. (Recordemos el incendio del circo de Frank Brown por los grupos
vigilantes nacionalistas durante las celebraciones del Centenario.) Estas obras son
herederas del Juan Moreira, que presenta una figura contestataria de la autoridad
corrupta e injusta que propiciaba el sistema oligárquico. (PELLAROLO, 1997, p. 5960)

Embora possa ser discutível o caráter político dessas peças, é inegável que
Nemesio Trejo, considerado o criador do sainete criollo, “representa el contenido
histórico-cultural de un pueblo” (BOSSIO, 1966, p. 50), constituindo um discurso
crítico. Várias de suas peças foram proibidas por diferentes razões, muitas vezes
como forma de manter a vigência da construção de uma identidade nacional, e por
temor ao seu conteúdo. Um exemplo dessa censura é a segunda peça escrita por
Nemesio Trejo, Un dia en la Capital, que foi proibida pelo governo de Juárez
Celman pela forma que satirizava o presidente (BOSSIO, 1966). A historiografia
desacreditou e estigmatizou de todas as formas possíveis essas peças, como
consequência da construção nacional liberal que fomentou a burguesia como
forma de acabar com a barbárie. A causa de todo o peso social do gênero, Nora
Mazziotti (1985) em El auge de las revistas teatrales argentinas 1910-1934, coloca
esta produção cultural (o sainete) como um verdadeiro meio massivo de
comunicação.

2.2. TEATRO E VIOLÊNCIA: VIÑAS E O TITEO

Como destaca David Viñas (1973), o fenômeno teatral tem suas raízes no
comunitário e remete a cada passo para uma dialética com o contexto, em que o
texto, a linguagem, e a escrita cênica se instauram. Como foi exposto na seção
anterior, o contexto do sainete é uma cidade em crescimento, em evolução, onde
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uma oligarquia luta para manter o seu espaço e posição de poder. As diferentes
formas de violência se instauram como maneiras de manter o poder político, social
e econômico, sendo a fraude eleitoral a principal ferramenta para perpetuar o
poder da oligarquia.
Embora o objetivo de um texto teatral seja ser encenado, ou seja, não é
uma prosa narrativa dialogada, podemos abordá-lo desde a análise textual. Este
objetivo diferente não quer dizer que tenhamos que esquecer o seu contexto,
principalmente porque, como declara Umberto Eco (1993), o texto é uma máquina
preguiçosa que exige do leitor um duro trabalho de cooperação para preencher os
espaços do não dito que ficaram em branco.
El texto es una máquina perezosa que exige del lector un arduo trabajo cooperativo
para colmar espacios de “no dicho” o de “ya dicho”, espacios que, por así decirlo, han
quedado en blanco, entonces el texto no es más que una máquina presuposicional
(ECO, 1993, p. 39)

E esta característica é ainda mais marcante no texto teatral, já que uma
peça é ação e os personagens falam para obter algo. Estas personagens se
revelam através da ação, pelas suas falas, seus atos. Isto existe no texto teatral
através de “acumulações esqueletais de traços cuidadosamente selecionados”
(BALL, 2011, p. 88); esqueletos que exigem uma verdadeira arqueologia para sua
correta leitura.
O texto teatral, como todo texto literário, não se define pelos seus
componentes considerados isoladamente, e sim como um conjunto de relações
funcionais, ordenadas por uma função hegemônica denominada princípio
construtivo (TINIANOV, 1970). O princípio construtivo e os materiais literários
pertencem a registros ou séries diferentes; enquanto o primeiro é especificamente
literário, o segundo preexiste ao texto como ideologias, crenças, formas de
experiência e práticas culturais. Por outro lado, o princípio construtivo é a função
que relaciona esta multiplicidade em uma construção (ALTAMIRANO, 1983).
Todavia, essa heterogeneidade textual não é somente produto da
diversidade dos componentes estruturais do texto, mas também do seu contexto.
Em palavras de Cornejo Polar (2000, p. 20-21), esta heterogeneidade estrutural
não é a única presente no texto literário, que sofre uma heterogeneidade
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constitutiva, o texto literário não é produto de uma síntese final, pois nele pugnam
oposições que conformam um espaço pluriforme e contraditório. Em outras
palavras, a literatura é constitutivamente heterogênea, formada por âmbitos e
estratos culturais distintos, línguas e variantes diversas, em comunicação e tensão
constantes.
No campo social, os enfrentamentos dos elementos heterogêneos para
obter ou manter um status ocasionam a violência. Isso significa dizer que a
violência se manifesta como produto da diversidade que se vive. Nestes
intercâmbios, as classes populares incorporam posturas e ferramentas das elites
para se colocar frente ao outro como o titeo, envolvendo não somente violência de
cima pra baixo, mas também e nos mesmos formatos entre os de baixo.
O procedimento ou mecanismo através do qual o teatro rioplatense traz
estas tensões é descrito por David Viñas (1973) ao falar do teatro de Gregorio de
Laferre. Viñas, na sua obra Literatura argentina y realidad política – la crisis de la
ciudad liberal (1973), analisa o modo como os gentlemen produzem literatura, a
partir de 1880, e mais especificamente estuda a produção teatral de Gregorio de
Laferrere. Nessa obra, propõe o titeo como procedimento que domestica a
heterogeneidade social e a articula no teatro.
O titeo15 é uma espécie de chacota de um grupo sobre um indivíduo
diferente, que tem uma gradação de violência sobre o outro que vai do titeo
(consiste em procurar alguém do próprio grupo e iniciar uma chacota, tendo-o o
grupo como um cristo), tomadura de pelo (burla específica na sua entonação e
com algo peculiar da sociabilidade argentina, por algum tique ou mania alguém

15

Embora seja possível estabelecer uma relação com o choteo cubano como forma de relação
(uma manifestação da cultura), eles são diferentes no referente à origem e à função,
principalmente tendo em conta que o choteo é, segundo Mañach (1991), motivado por uma
repugnância a toda autoridade, ou seja, contra a autoridade; enquanto o titeo surge da autoridade
e como fator de exclusão dos outros. Outra grande diferença reside em que, como destaca
Hidalgo, o negro havaneiro choteaba a realidade política e social, ou seja, criticava; tendo também
uma função de válvula de escape para enfrentar as vicissitudes e os problemas econômicos
(HIDALGO, 2012). Fernando Ortíz (1913) atribuía o choteo à presença africana na cultura cubana,
destacava que os negros riem e brincam com tudo de tudo, por isso são mestres da sátira e
originam o choteo. Com seu humor e espírito brincalhão se defendem das injustiças sociais e
inclemências da vida, utilizando o sarcasmo como conciliador de tensões (ORTÍZ, 1913). Em
resumo, o choteo é um mecanismo de escape e também de resistência ativa frente às vontades do
poder hegemônico, função que terá nas peças rio-platenses o humor.
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inferior se torna alvo de chacota), la tijeretada (entre mulheres), la cargada (algo
mais pesado e entre jovens, com mais descaro e menos contemplações), la
becerrada (de homens sobre uma mulher), la choteada (no exército ou no colégio
interno), los progroms (amos sancionando os seus escravos), linchamentos (amos
condenando escravos rebeldes), caza de brujas (amos que tomam represálias
contra um igual em rebeldia) (VIÑAS, 1973, p. 105).
Antes da profissionalização da escrita no território rio-platense, a escrita era
exercida pelos oligarcas como passatempo, aventura, uma forma de dissipar o
tedio. Entre estes gentlemen, Laferrere assumirá uma atitude frente ao teatro que
irá além daquela de um simples aficionado, e de uma forma encoberta evidencia
preocupações de profissional da literatura (VIÑAS, 1973). Essa mudança de
perspectiva o leva a transportar seu olhar de gentleman, do círculo de armas para
o teatro. Transfere assim as suas brincadeiras do clube para sua dramaturgia,
gerando uma burla (chacota), um titeo dramatizado (VIÑAS, 1973).
Para Viñas, Laferrere (1876-1913), embora seja um gentleman literato, tem
algumas diferenças em relação aos seus predecessores, pois inicia sua atuação
em um período que não é mais o do apogeu da oligarquia (1880-1898), e sim da
crise da cidade liberal (1898-1916). Um momento em que a oligarquia começa a
se afastar lentamente do centro do poder e a se aquietar politicamente; e a ordem
estruturada pela oligarquia começa a se desmoronar no movimento da história
(VIÑAS, 1973). Laferrere sente sua comunidade instável, estranha de diversos
modos, por isso seus atos literários mostram tensões inéditas e legítimas (VIÑAS,
1973).
Nesse sentido, Laferrere e sua produção teatral se definem pelas tensões e
misturas que apresentam as forças que convergem sobre 1900 e 1910.

A

empoderada nova burguesia vai ver suas obras esperando encontrar literatura
sustentada pelo nome, mas encontra um literato preocupado com sua “produção”
(profissionalização da literatura e do teatro), pois Laferrere, que é produto desse
contexto, extrai seu agir escriturário das suas experiências: Laferrere clubman;
Laferrere gentleman; Laferre diletante; Laferrere político fraudulento em contato
com o chefe político das classes medias e com autores da mesma origem social;
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Laferrere homem de comitê (VIÑAS, 1973). Na sua estrutura teatral, Laferrere
representa “la interacción: se trata de una relación de arriba y hacia abajo – y a la
inversa – vigente en 1880 y verificada en otro ambiente pero proyectada sobre el
teatro del 900” (VIÑAS, 1973, p. 49). Em outras palavras, Laferrere representa em
si próprio um problema para a cidade letrada de Angel Rama (1998).
Dessa maneira, Laferrere, como oligarca, leva ao teatro seu olhar de
gentleman em repouso, de um clubman que contempla o mundo com sua
perspectiva cotidiana, mediante o qual articula seu ócio com sua capacidade
crítica (VIÑAS, 1973, p. 85). Levando ao teatro esta forma de relação entre
oligarcas no clube de armas através desta chacota que consiste em “ferir a fibra
mais sensível do outro de forma inesperada”, ridicularizando-o: nisso consiste o
titeo; zombaria que utiliza como recurso crítico fundamental. Laferrere, ao transpor
o seu olhar de clubman à literatura, mais especificamente ao teatro, realça suas
características políticas, gerando um estilo desqualificador/crítico do seu entorno.
Ao se referir a este titeo, Viñas o define nestes termos:
Podría decirse que pertenece a la tradición oral: el titeo entre señores es
esencialmente una burla que por lo general se realiza entre varios ejercitándola sobre
uno solo. Un tuteo agudo, próximo y refinado pero que desvaloriza. Resulta así una
complicidad que al canalizar tensiones apunta sobre uno del grupo. Sustentado por
quien goza de un prestigio previo entre el círculo de titeadores – mayor edad, más
fortuna o cierto éxito diferenciador en la política, los negocios o con las mujeres – es el
líder a quien dejan la iniciativa, plegándose lentamente a su espesa y jocunda
complicidad. (VIÑAS, 1973, p.98-99)

O titeo não ocorre entre pessoas de diferentes níveis sociais, ele acontece
na intimidade masculina do clube. O titeado apresenta algum leve defeito ou
carência que o coloca em inferioridade de condições (barba ruiva, ser o mais
baixo), que no meio do grupo homogêneo o diferencia dos outros. Por não ser
igual aos demais, ele é sancionado, esse elemento constitutivo o converte no
outro, e para o gentleman alteridade e mal se identificam, por isso tem que
desqualificá-lo, provocando sua catarse (VIÑAS, 1968).
Além disso, como assegura Bergson, é esta diferença que impede a
identificação, é a alteridade que permite o afastamento entre as partes e a
produção do riso (BERGSON, 2008). Laferrere nos ensina as fraquezas das
personagens e trata o espetador/leitor como titeador, se esforça para colocar-nos
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de cumplices (VIÑAS, 1968). Mesmo assim, muitos veem o titeo como algo
moralizante que propõem a correção do titeado.
Esta violência entre iguais vira política e cultural ao se converter em titeo
teatral e sair do teatro. Assim como Viñas aplicou este modelo às comedias de
Laferrere, nesta dissertação, foi utilizado o titeo e suas variantes para análise do
sainete; chacotas que remetem às violências produto do período, principalmente
às das turmas de mauricinhos desordeiros (patotas) e que são perfeitamente
abordadas no sainete.
Essas ferramentas cultas se divulgaram e chegaram ao teatro popular e,
mais especificamente ao sainete, tomando conta das relações das diferentes
classes sociais que participam das peças mediante as três entonações que já
utiliza Laferrere: condescendência (são os outros mais poderíamos ser nós
mesmos), identificação (somos nós mesmos) e a chacota (são os outros, a
alteridade, o mal).
Portanto, o titeo é uma forma de violência discursiva que funciona como
vínculo entre a relação do estado com a lei de residência e a arte. Com o titeo
estamos frente a uma forma de organização social que funciona mediante o
escárnio, que vai do escárnio ao ninguneo. O discurso se organiza de uma forma
violenta e isso se deve a uma realidade histórica, com uma heterogeneidade
nunca reconhecida. Esta provocação tem razões muito mais profundas que a
simples crueldade e o desprezo gratuito, é praticada, entre outros fatores, como
forma de luta contra estes novos integrantes tidos como barbárie frente aos quais
temem perder seu patrimônio e poder, e ameaçam destruir a consciência nacional.
Nemesio Trejo percebeu este ambiente plural e multifacetado, e colocou
esta heterogeneidade em obras que se estrearam no teatro. Expondo assim um
nível de resistência, de autocrítica frente ao modelo oficial estabelecido. Assim, a
violência vinculada ao político se estabelece no núcleo heterogeneidade
/modernização como uma dobradiça, cuja funcionalidade é a nacionalização. Esta
violência política é, sobretudo, uma coação contra a diversidade na procura de
uma unificação estatal ancorada no nacionalismo liberal.
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2.3. NEMESIO TREJO E O TEATRO POPULAR

Um dos saineteros cuja obra contribui para a análise destas questões
vinculando o sainete com a política é Nemesio Trejo (1862-1916). Trejo nasceu o
28 de fevereiro de 1862 em San Martín (Província de Buenos Aires) um universo
suburbano, quase rural; da união de Manuel Trejo (nativo da região) e de
Eustaquia Calderón (mendocina). Cresceu no bairro malevo16 de Palermo, desde
onde durante a sua adolescência ia aos teatros por secções e aos bares
populares. Foi funcionário público, notário, jornalista e participou da política,
procurando defender os direitos da classe trabalhadora (BOSSIO, 1966). Nos seus
passeios pela cidade frequentou os comitês políticos conservadores disseminados
pela cidade de Buenos Aires. Ao participar tanto das payadas e do sainete, quanto
dos meios de comunicação como jornalista, esteve entre duas culturas: a oral e a
letrada.
A imagem a seguir é a de Nemesio Trejo, um ser entre gaucho e malevo,
circulando nas margens da oralidade e da cidade letrada. Uma imagem
transculturada/híbrida, mistura da heterogeneidade do momento, mas que vivencia
sua pátria mediante seu sentir gauchesco.

16

Bairro de meliantes, no qual moravam valentões e capangas pendenciadores. Recorrido pelo
famoso “Arroyo Maldonado”, conhecido pelos corpos que eram desovados nas suas aguas lodosas
e sucias. Espaço também no qual se levantou em 1877 a “Penitenciaría Nacional” (atual Parque
Las Heras) denominado “Tierra del Fuego” pela semelhança que tinha com a prisão de arquitectura
panóptica que tinha sido construída naquele longínquo território. O espaço ao seu redor tinha
muitos “piringundines” (prostíbulos) e bodegões visitados por malandros e “cuchilleros”. Neste
territorio se encontrava também famoso “barrio de las ranas” (Palermo Chico) denominado assim
pela grande quantidade de batráquios que moravam lá.
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Imagem 1: Imagem que ilustra o artigo Imagem 2: Imagem publicada na seção
Los Desaparecidos da revista Caras y Teatros página 3, da revista Caras y Caretas
Caretas nº 1411, de 17 de outubro de nº 690, de 23 de dezembro de 1911.
1925, página 101.

Esta figura dual, conciliadora de diferenças, é precursora do teatro moderno
do Rio da Prata. Nos diferentes meios de comunicação da época, era reconhecido
como um excelente dramaturgo, além de destacado payador. A revista Caras y
Caretas, nº 91, de 30 de junho de 1900, por exemplo, nas “Notas Teatrales”
declara que desde suas primeiras peças demostrou excelentes qualidades como
dramaturgo.
No es Nemesio Trejo vulgar zurcidor de episodios ni leva á las tablas unos cuantos
personajes para que repitan los consabidos chistes de almanaque de pared; no
limitándose tampoco á imitar los recursos empleados por las últimas producciones del
género chico, llegadas de España, con el aditamento de <<extraordinariamente
aplaudidas>> (p.20)
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Deste modo, a crítica da época reconhece o valor renovador da obra de
Nemesio Trejo e a superação nas suas mãos do modelo espanhol, sendo
finalizado o comentário sobre sua obra com “representa un triunfo del verdadero
teatro nacional”.

Embora, tenham sido publicadas nos meios de comunicação fotos dele com
vestes de reminiscências gauchescas (como, por exemplo, nas imagens um e dois
anteriores), figuras que relacionam o homem popular ao autor popular, através de
vestimentas gauchescas e as características criollas que se desprendem de sua
figura (honra, valor, etc.). Na necrologia, a revista Caras y Caretas, de 18 de
novembro de 1916, publica uma imagem bem diferente à gauchesca, uma
fotografia com uma vestimenta correspondente aos integrantes da elite do
período, i.e. uma figura de “escritor de literatura”; assim, na sua morte, com essa
representação

estereotipada

de

homem

culto,

Trejo

é

transformado

simbolicamente para o modelo aceito da instituição literária.
Mas também, em contrapartida, outras diferentes publicações assimilam
sua imagem à do gaucho. Um bom exemplo é o nº 1971 da revista Caras y
Caretas, de 9 de julho de 1936, dedicado ao gaucho. Nele se inclui um artigo de
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Eduardo del Saz: “Nemesio Trejo, el payador periodista”, no qual são destacadas
as suas qualidades de payador. Segundo Saz Trejo, tinha alma de gaucho e ainda
mais,
Su afición a las costumbres nativas no se basaba en una “pose”; veníale de lo
recóndito del ser. Otros son gauchos de carnaval durante todo el año; él sentíase
gaucho en el serio carnaval de la vida. (SAZ, 1936, p. 50)

Menciona também que soube destacar triunfalmente na sua tripla
personalidade de payador, comediógrafo e jornalista. Numa data fundamental para
a Argentina, em que se comemora a sua independência, se traz à tona a figura de
um literato que rememora a figura do ser nacional a partir do Centenário por
excelência, o gaucho.
Nemesio Trejo, diferente de outros dramaturgos, teve uma origem humilde
e nunca renegou sua condição de sainetero nem de artista popular; sempre esteve
relacionado às raízes culturais gauchescas, foi payador e compositor de ritmos
populares (PUCCIA, 1993). Sua obra contempla os vinte e seis anos de luta dos
setores populares para ascender ao poder (1890-1916), período durante o qual se
ensaiaram formas democráticas de associação até nas células menores da
comunidade (ROMERO,1997). As transformações econômicas eram o elemento
legitimador da elite governante e a situação política e social era negligenciada. O
regime político restritivo e exclusivista ignorava os problemas sociais, a classe
obreira, e muito mais os imigrantes, que eram marginalizados.
Essa situação exigia reformas que eram ignoradas, por isso começaram a
se

organizar

movimentos políticos opositores, movimentos de esquerda

compostos principalmente por estrangeiros e que se dividiam em três tendências:
a anarquista, a socialista e o sindicalismo revolucionário (ROMERO,1997). Esses
movimentos estimularam e lutaram pela reorganização da sociedade e a inclusão
dos excluídos, ainda que não todos na mesma proporção. No período
compreendido entre 1895 e 1910, o anarquismo se converteu na força
contestatária mais importante da sociedade urbana, agindo intensamente durante
os primeiros 10 anos do século XX, no período de maior luta e organização das
classes subalternas.
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O início da produção de Nemesio Trejo corresponde a dois momentos
cruciais do teatro rio-platense e argentino: primeiro, o surgimento do teatro; e
segundo, a aparição do ator nacional. Segundo Osvaldo Pellettieri (2001), o ator
nacional surge na areia circense, mais especificamente aparece como produto do
encontro de diferentes técnicas artísticas. Pellettieri (2001) expõe que a origem do
teatro argentino será dada em 1884 com a interpretação da pantomima Juan
Moreira, pelos irmãos Podestá.
Até a irrupção da família Podestá, o teatro contava somente com
companhias espanholas, nas quais atores espanhóis personificavam as figuras
criollas. Embora a origem do ator rio-platense e do teatro sejam determinadas pelo
mimodrama Juan Moreira (1884), não se consolidaram até que os Podestá
abandonem o picadeiro pelo cenário teatral, com a interpretação de Pablo Podestá
da Piedra de escándalo de Martín Coronado em 1902 (GARCIA VELLOSO, 1994,
p. 31-40; PELLETTIERI, 2001, p.23). Cabe ressaltar que os irmãos Podestá deram
o primeiro passo no cenário teatral, com a estreia de Calandria, de Martiniano
Leguizamón, no teatro Victoria em 21 de maio de 1896, e contavam com um
elenco de artistas relativamente estável a partir de 1890.
A companhia dos Irmãos Podestá funcionou como espaço inicial de fusão
das tendências que integraram o patrimônio do ator nacional (ou, como defende e
destaca Pelletieri (2001), do “ator nacional argentino”): as técnicas do ator italiano,
as circenses, as do naturalismo e as do ator gauchesco. No período compreendido
entre 1884 e 1930, aconteceu o momento de auge o “ator nacional argentino”, ou
ator popular, que ofereceu um modelo alternativo ao do ator “sério europeu” (culto)
caracterizado pela sua declamação e sua pobre ou nula técnica corporal
(PELLETTIERI, 2001). Este novo ator criollo se valeu de diferentes princípios
interpretativos entre os quais se destacavam: a mueca (o efeito melodramático
dado pela contorção do rosto), a maquieta (exageração do tom, da mímica, o
gesto, etc.) e outros procedimentos caricaturescos.
O sainete será o espaço de desenvolvimento e crescimento deste novo ator
nacional (PELLETIERI, 2001), o qual será favorecido pela independência do
sainete do formato espanhol e a gestação do sainete criollo, realização
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ocasionada pela superação do modelo do sainete como festa, como explicado no
capítulo anterior.
Dentro da mesma vertente nacional de Pelletieri, tem-se a teoria sobre o
teatro nacional de Angel Rama, abordada em “Los gauchipolíticos rioplatenses”
(1982). Diferentemente do Capítulo 1, neste capítulo será abordado um ponto de
vista contrário ao histórico continuísta (posição defendida por Golluscio). Nesta
perspectiva, o teatro é entendido como representação social, e sua formação está
diretamente relacionada à formação de um público. Especificamente para Rama,
está em jogo a formação de um público nacional. O titeo vem do cômico que serve
para construir o teatro letrado, e se contrapõe à comicidade circense que constitui
o teatro não letrado. O sainete constitui o gênero mais próximo ao popular, uma
vez que não se avalia somente ao autor, o poético; também se valoriza seu
aspecto conflituoso, sua análise da realidade.
A história do teatro nacional se baseia na escrita, no entanto Angel Rama
propõe um início iletrado, em que o público forma parte da representação, a
pantomima. Uma verdadeira representação social dentre outras como a política, o
trabalho ou o crime, sem a qual não há teatro nacional. É o público que cria o
teatro e força com os seus gestos a multiplicação das personagens: teatro e texto
são produzidos como um evento social. Como o início do teatro nacional é
iletrado, se produz uma formação unitária, parafraseando Machado de Assis
(ASSIS, 1959), um instinto de nacionalidade.
Por isso, o interessante da argumentação de Rama é que encontra a
origem do teatro nacional na pantomima, em algo não letrado. O que conduz à
ideia de que com a irrupção do texto teatral, se problematiza o teatro, e daí que
não se consegue evitar o conflito, ao contrário, ele é mais potente. Os conflitos
produzidos pela heterogeneidade conduzem a uma tomada de consciência geral
da proliferação da diversidade e não a uma construção nacional, e o titeo forma
parte destes enfrentamentos.
Se o público que origina este teatro é heterogêneo; para Rama, o nacional
tem a ver com uma heterogeneidade política, se reconhecem bandos dentro de
uma mesma luta, e nessa luta se reconhece o nacional. O popular é gestado pelos
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criollos excluídos junto com os imigrantes, mas, depois dessa construção, a elite
se apropria para a construção do nacional homogêneo. Esse público heterogêneo
não é gerado a partir do culto, e sim do popular. A chacota, o cômico vêm de fora
do teatro culto, do circense, como ferramenta popular que se contrapõe à violência
política oligárquica do titeo.
Os Podestá criam um público, por isso são a origem do teatro nacional
argentino. Em termos históricos, há teatro antes dos Podestá, mas não em termos
culturais.
Sí, antes de 1886 hubo una producción dramática – literariamente tan convencional y
pobre como el drama gauchesco que nacía – pero no hubo teatro. Por las razones
apuntadas: el presentismo del teatro que reclama el público para existir. (RAMA, 1982,
p. 153)

Apesar de sua origem não letrada, ou pré-letrada, o teatro vai se
aburguesar, ou seja, ganhar texto. Com o texto teatral se introduz um conflito que
está latente na pantomima, no ridículo; a escrita funciona como um processo de
apropriação da pantomima que nasce física e corporalmente, e não escrita como o
sainete. É nesse momento que se produz o aburguesamento do teatro, mas com a
aparição do texto teatral também se problematizam os conflitos sociais, o qual
gera um processo impossível de frear, pois este novo gênero se alimenta das
contradições da sociedade.
Os Podestá formam o público com os seus seguidores e começam a incluir
os diferentes setores: o rural primeiro, a “high life”17, os imigrantes, gerando um
instinto de comunidade e aumentando os conflitos do gênero produto da
convivência e enfrentamento destes diferentes integrantes da sociedade. Em
1886, José J. Podestá iniciou a construção desse público, quando:
demostró su capacidad para buscar al público semirural que integraba los pequeños
pueblos provincianos y los arrabales capitalinos ofreciéndoles lo que venía
demandando sin encontrar. (RAMA, 1982, p. 155)
El teatro exigía la presencia de un nutrido conjunto de hombres; hablaba de grandes
números y esos no podían encontrarse en los salones cultos de Montevideo o Buenos
Aires. (RAMA, 1982, p. 153)

17

Classe alta.
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Segundo Angel Rama (1982), o nascimento do drama a través da
pantomima não é um mero acidente.
El nacimiento del drama a través de la pantomima no debe desdeñarse, ni debe
entenderse mero accidente. En tal proceso se genera un primer elemento exitoso en
la creación del futuro teatro. De un modo oscuro o intuitivo, si se quiere, se toma el
camino correcto para llegar al teatro auténtico. Este funciona en lo concreto como un
lenguaje plural dentro del cual la palabra es solamente uno de los ingredientes, a
veces el menos decisivo. (RAMA, 1982, p. 156-157)

Após os seus inícios cômicos, o sainete começa a ser escrito por pessoas
com interesse político, enquanto a escrita retoma essa parte iletrada da
pantomima, essa parte marginalizada. As pantomimas eram um recurso habitual
do circo, utilizadas às vezes em versões de grande precisão e detalhe pelas
companhias estrangeiras para encerrar suas apresentações e referidas a muitos
diferentes temas de acordo com o gosto do povo.
Mediante seus repetidos ensaios pantomímicos, os gimnastas criollos
criaram através das pantomimas gauchescas um sistema de expressão teatral
regional e popular. Torna-se chamativo o interesse da “high life” por manifestações
populares como o Juan Moreira, mas se considera causado pela inclinação dos
Podestá ao verismo cénico. Como destaca Rama, o “articulista de “Sud-América”
que en el 90 comenta el éxito del Juan Moreira entre la “high life” porteña subraya
en especial esta capacidad de reproducción de costumbres y por lo tanto de una
expresividad nacional” (RAMA, 1982, p. 158) como causa do grande interesse
despertado nessa classe dominante. Interesse causado devido ao fato de esta
ambientação e gesticulação criarem o clima nacional.
Estos elementos de ambientación concurrían a crear el clima nacional, vivamente
comunicante para el público, pero también fue posible percibirlo en la gesticulación
que acompañaba a las palabras y que había sido ensayada antes que las palabras
mismas a través del ejercicio pantomímico. (RAMA, 1982, p. 158-159)

Outro fator importante e que modelou o teatro posterior é a utilização de
uma linguagem flexível, viva, que toma o léxico e as formas da sintaxe popular,
mas não taquigraficamente, ao invés disso, uma recreação levemente idealizada.
Rama coloca este gesto e esta linguagem como os fatores que determinaram a
criação de um teatro popular.
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Palabra y gesto – embebidos de realidad nacional – resultaron los instrumentos
básicos para la creación de la comunidad teatral, y a la vez fueron obra de esa
comunidad que los iba imponiendo. Ambos se expresaron y se resolvieron en el
asunto de Juan Moreira, exponente más visible de la nueva línea y origen de ardientes
disputas. Por donde fue la carpa llevando el drama gaucho hubo posiciones
encontradas, intentos de prohibiciones, defensas apasionadas. (RAMA, 1982, p. 161)

A pesar de a figura de Juan Moreira partir do estereótipo, será o ponto de
partida de uma longa descendência de gauchos malos que povoaram a cena rioplatense durante um decênio, pois no mito importa menos a verdade histórica do
que a convicção ideal com que o povo os constrói e os compartilha (RAMA, 1982).
Cabe destacar que o primordial de Juan Moreira não é a personagem em si, mas
a figura que interpretava o sentir do público representando a desintegração da
sociedade tradicional.
Lo importante no es el Juan Moreira, sino aquel que, desde el escenario, interpretaba
el sentir del público. Personaje y obra proponían varias cosas mezcladas: una imagen
ideal del hombre valeroso (“Tiene más entrañas que un toro, amigo Moreira” le dice su
especular Julián) con agallas como para enfrentar a la justicia y tenerla por sí solo a
raya, lo que si por una parte expresa admiración del público por el coraje personal y la
resistencia a la autoridad, a la vez lo disolvía en el individualismo que mellaba su
eficacia (“No amigo, esta partida la tengo que hacer yo solo”) y que se correspondía
con la desintegración de la sociedad tradicional por obra del liberalismo; proponían
además un ciclo heroico destinado fatalmente a concluir en el fracaso, doblemente
marcado por la muerte a traición, con lo cual la idealización excesiva (la pelea con la
partida de Navarro) concluía reconociendo la verdad realista del fracaso de la
empresa. (RAMA, 1982, p. 163-164)

Esta origem não letrada do teatro pode ser remitida séculos atrás; as
primeiras manifestações espetaculares da América correspondem aos rituais
religiosos que contavam com amplo conteúdo mímico e paródico. Embora as
populações originárias tenham sido em boa parte dizimadas e totalmente
ignoradas, o território americano era povoado por variadas tribos indígenas cada
uma com seus respetivos costumes e cultos. Especificamente, sobre o território
argentino, sabemos que o primeiro texto espetacular data de 10.000 anos e
corresponde ao rito de haim, no qual se incluíam danças pantomímicas e paródias
profanas (SEIBEL, 1993). No entanto, todos estes antecedentes foram deixados
de lado na ideia de construção de um teatro em prol do culto, do europeizado.
La historia del teatro hecha sobre una selección restringida, que corresponde a los
valores hegemónicos, privilegia modelos europeos y norteamericanos – centros de
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poder cultural y externos – y produce una historia parcial, que excluye textos
espectaculares discriminados o marginados. (SEIBEL, 1993, p. 392)

A partir do período colonial, no século XVIII, é possível encontrar
informações sobre espetáculos de acordo com as modalidades introduzidas pelos
conquistadores. A ruptura e a mudança entre o contexto espetacular anterior à
conquista e o posterior na Colônia coincide com as mudanças políticas,
econômicas e culturais.
A historiografia considera que, nesse período, se desenvolvem três
microssistemas embora não se contasse com espaços próprios fixos para
representação: os textos espetaculares profanos nos centros urbanos; os textos
espetaculares evangelizadores nas escolas, universidade, igrejas, etc.; os textos
evangelizadores nas missões jesuíticas com os aborígenes. Entretanto esquecem
que, embora estes microssistemas constituam a expressão dominante, conviviam
junto aos rituais aborígenes que conseguiram sobreviver como expressões
marginais.
Otros ritos, que desaparecen como tales, incorporan sin embargo sus sistemas
expresivos a las teatralidades que se imponen y duplican sus significados con la
superposición de las figuras de la religión dominante sobre la dominada. (SEIBEL,
1993, p. 392).

Mesmo sendo renegadas às margens, estas pantomimas nativas vão se
incorporando aos jogos teatrais populares e se infiltrando na teatralidade popular.
Durante o século XVIII, período a partir do qual se tem maiores dados
documentais, os espetáculos têm como função festejar acontecimentos da família
real, celebrações religiosas, sucessos locais (SEIBEL, 1993, p. 401) nos quais
participa o povo e introduz discretamente as suas teatralidades.18
Apesar de ser problemática sua vinculação com as manifestações de
cômicos do século XX, estas informações sobre os possíveis antecedentes
18

No caso de que desejemos ser mais lineares e históricos no referente à pantomima, poderíamos
tomá-la como antecedente ao homem primitivo. Ricardo Salvat em El teatro: como texto, como
espectáculo, ao referir-se ao mimo o designa como “una forma dramática de carácter popular, que
suele tener carácter realista, y fundamentalmente satírico” (p.58). O mimo também foi designado
como pantomima, embora com o tempo tenham estes nomes designado coisas diferentes. Salvat
destaca que o homem primitivo se expressava com os “quejidos” de sua voz e as contorções do
seu corpo. Ao tempo que foi consolidando o seu estar no mundo foi aprendendo a especializar a
sua expressão. Como esta especialização surgirá o mimo, num processo paralelo ao dos gêneros
literários.
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permitem perceber a amplitude e importante presença das formas não letradas na
consolidação e formação do teatro na América Latina. A pantomima teve maior
importância nas manifestações populares, e no território rio-platense, mais
especificamente no circo. Segundo Laura Mogliani (2015), foi o italiano José
Chiarini quem introduziu as pantomimas cômicas na Argentina, pantomimas que
se baseavam nos modelos provenientes das diferentes tradições europeias. Em
1842, se incorporou ao espetáculo do Circo Olímpico uma segunda parte, na qual
aparecem representações dramáticas, sainetes e comédias, sendo utilizado o
picadeiro como prolongação de um primitivo cenário. Esta segunda parte é a que
distinguirá o circo próprio rio-platense do europeu, pois foi além das pantomimas.
Em resumo, Angel Rama toma a pantomima como antecedente não apenas
do teatro popular, mas também como origem do teatro nacional culto, pois
enxerga o teatro em geral como uma representação social dentre outras no
mesmo nível hierárquico de socialização. “El teatro se constituye en un sistema de
signos donde se agrupan y entienden los hombres de un grupo, de una clase, a
veces de toda una sociedad” (RAMA, 1982, p.152), vira um espaço de
socialização, interação, enfrentamento e negociação; em outras palavras, o teatro
moderno é uma instituição do mesmo modo que a política, a cadeia, o direito, do
ponto de vista sociológico é uma instituição e não apenas uma manifestação
artística. No entanto, como coloca David Viñas, este processo deve se relacionar
também com o paulatino “alçamento da voz”: desde o ademã mudo ou a
expressão a média voz imprecisa das montagens do Juan Moreira, por parte dos
atores inexperientes, embora cada vez mais reconhecidos e seguros da
significação; à toma da voz dos excluídos que começam a lutar para se fazer ouvir
no meio deste processo modernizador.
Na verdade, a presença do conflito na atividade teatral popular e,
especificamente, a violência do sainete têm início nesta transformação de uma
cultura popular iletrada, gestual, expressa em um gênero pantomímico, em um
gênero letrado em que se tenta elevar o nível do gênero para chegar a uma
manifestação cultural nacional.
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No sainete popular de Nemesio Trejo, erroneamente considerado como um
gênero cômico, mero passatempo; é possível enxergar peças que poderiam ter
uma função que iria para além do que a crítica da época observava no sainete,
tomá-las como uma ferramenta de crítica social e provocadora de mudanças.
Trejo participa da eclosão da atividade do teatro popular portenho de finais
do século XIX, momento no qual existem visíveis mudanças demográficas,
políticas, econômicas e culturais pelas quais passou a sociedade durante a
modernização (1890-1916) (ROCK, 1975).
Esta producción teatral constituida en modelo cultural con el que se identificaban los
distintos grupos étnicos marginales de los suburbios resulta además una tribuna
política que apoya y acompaña el proceso democratizador de esta sociedad en
transición. (PELLAROLO, 1997, p. 59).

Consequentemente, toda a obra de Nemesio Trejo, em maior ou menor
grau, tem um tom de crítica social, principalmente política. Nas duas obras que
serão analisadas neste capítulo: Libertad de Sufragio e Los Políticos, encontra-se
uma defesa do voto secreto ou condenação do voto cantado essencial para a
democratização. Além disso, anos depois talvez seja possível ler um tratado cínico
sobre a classe política. Nestas e nas suas outras obras, fusiona e readapta os
elementos residuais e emergentes da cultura e os incorpora à nova realidade
literária e jornalística.
Em resumo, Nemesio Trejo foi uma personalidade ímpar, andarilho das
margens e da cidade letrada, soube unir no seu ser as novas realidades do
período e lutar por uma produção teatral própria. Quando a sua figura era exaltada
pelo público, ele dava o assunto por encerrado, falando: “Yo solo quiero aportar al
teatro criollo mi granito de arena”. Grãos que dariam para construir grandes
extensões de orlas marítimas devido a sua quantidade e à importância para a
formação do teatro moderno no Rio da Prata.

2.4. UMA PARÓDIA: LIBERTAD DE SUFRAGIO (1894)

A peça Libertad de sufrágio, com música do espanhol Antonio Reynoso,
qualificada pelo seu autor Nemesio Trejo como “sainete lírico em um ato e cinco
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quadros”, estreou no Teatro Rivadavia no dia 9 de abril de 1894. Como aconteceu
com a maioria das suas primeiras obras, por não contar com uma companhia
totalmente argentina, foi estreada por uma companhia espanhola. O papel
protagonista de dom Modesto foi interpretado pelo ator espanhol Rogélio Juarez,
grande amigo de Trejo e a quem ele dedica a peça, pois assegura que o seu
talento foi fundamental para trazê-la à vida.
O título da obra, Libertad de Sufragio, como acontece em muitas das peças
deste autor, nos informa sobre o que será o centro do enredo: a suposta liberdade
de eleição dos representantes. A base da ação de Libertad de Sufragio pode ser
resumida como a história de uma família humilde que tem uma filha (Elisa), cuja
mãe (Encarnación) quer casar com um jovem que quer ser político. O pai não o
apoia totalmente e o vê como um “caudillo sin gente”, ou seja, um desses políticos
que se vendem ao que melhor pagar e que for mais conveniente. O namorado
(Luis) arruma um trabalho para Modesto (o pai de Elisa, cujo nome é amplamente
significativo e simbólico). Modesto desenvolve a função de fiscal de mesa durante
as eleições em um comício no interior, mas não pode fazer nada para evitar a
fraude, pois fazê-lo colocaria em risco sua vida. A votação termina violentamente
com ele escondendo-se até a hora de voltar para o seu lar. Toda a obra se
constrói como uma crítica às figuras políticas e ao sistema eleitoral.
A partir desse breve resumo da obra, o que fica claro é que o que constituía
o núcleo do enredo é também uma paródia. Libertad de Sufragio é uma paródia da
política do período, com ênfase nos processos das eleições e a integração das
classes populares à sociedade. Embora esta ação tenha um fundo cômico, se
destaca pelo seu agir crítico e sua tentativa de estimular mudanças dessa
realidade.
Como coloca Patrice Pavis (2011) no seu dicionário do teatro, geralmente,
entendemos por paródia uma “peça ou fragmento que transforma um texto
preexistente, zombando dele por toda espécie de efeito cómico” (PAVIS, 2011, p.
278). Ao abordar a paródia e a sátira, Linda Hutcheon (1992) coloca como
diferenciação entre elas o “blanco al que se apunta” (HUTCHEON, 1992, p. 178).
Enquanto a sátira é a forma literária que tem a finalidade de corrigir,
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ridicularizando alguns vícios e ineptidões do comportamento humano, ineptidões
extratextuais; a paródia marca a similitude, se mantém principalmente neutra ou
lúdica com um grau zero de agressividade. Embora Hutcheon (1992) coloque
parciais diferenciações e relativizações nessas caracterizações, as destaca como
características específicas de cada uma.
Tendo em vista as pesquisas realizadas para elaboração do presente
trabalho, o conceito de parodia proposto por Hutcheon (1992, 1985) parece
bastante assertivo. Já em relação ao sainete, a análise de Noe Jitrik (1993)
mostra-se bastante eficiente, já que vai além da simples procura de efeito cômico,
destacando a importância das inversões, intertextualidades (constituindo muitas
vezes metatextos críticos) e a tendência a se tornar um gênero autônomo, como já
tinha sido colocado anteriormente pelos formalistas russos.
É possível ler o sainete nas suas categorizações como uma mobilização
através de diferentes níveis de intertextualidade. Como defende Noe Jitrik (1993),
a literatura latino-americana tem como caráter particular a intertextualidade em
diferentes níveis e, mais especificamente, a paródia. Poderíamos enxergar o
sainete como festa, como um primeiro nível, a imitação, uma espécie de
transplante genérico: “la imitación es, a su vez, el fundamento de la parodia”
(JITRIK, 1993, p. 9).
Esta imitação é, por sua vez, o fundamento da paródia, conduz a
parodização do gênero original e do contexto: esta paródia obtém certa identidade
textual e supera a imitação, chegando a outra parte. Um problema de parte da
crítica no referente a Nemesio Trejo, se encontra no fato de, muitas vezes, suas
peças serem vistas de forma fossilizada, como simples imitações zarzuelescas,
mas elas já haviam superado a simples imitação, são paródias independentes que
geraram um sainete criollo crítico, embora às vezes com conclusão proverbial e
conteúdo melodramático.
Desse modo, segundo Jitrik, “la parodia es un tipo particular de
intertextualidad, en el sentido de que toma otros textos conocidos y los opera
específicamente, con una determina direccionalidad” (JITRIK, 1993, p. 10). O
efeito final dessa paródia, ao se tornar independente, é “neutralizar o suspender
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los modos de lectura: en consecuencia, también neutraliza el predomínio del
sistema literario en curso” (JITRIK, 1993, p. 11), fato que o obriga a se
autoanalisar, repensar-se, inaugurando um novo sistema, neste caso o sainete
tragicômico, repensando não somente seus termos, mas também suas funções,
passando a ser reflexivo e crítico.
Porém, é fundamental lembrar que a paródia “depende de un previo: no se
puede pensar en parodia de algo que no existía” (JITRIK, 1993, p. 8), e isso
significa que nunca rompe totalmente a conexão com esse objeto ou texto. No
caso do sainete, a paródia vai além do texto, é uma paródia social também.
el texto parodiado puede no ser um texto escrito, sino um tipo social, lo cual amplia el
concepto de texto original. El sainete argentino, muy paródico, es un buen ejemplo de
esta posibilidad. (JITRIK, 1993, p. 14)

Como observaremos na peça Libertad de sufragio de Nemesio Trejo, é
possível parodiar o discurso da ideologia pertencente a um determinado setor ou
grupo social (como conjunto de ideias, ou seja, as criações verbais ou a
organização verbal de uma determinada “formação discursiva” – Michel Foucault,
2002); paródia que ao mesmo tempo é uma ação ideológica (JITRIK,1993).
Toda esta realidade extracênica à qual esta peça teatral e as outras que
formam nosso corpus remetem (função exofórica ou dêitica) ajuda a aproximar a
ficção dos sainetes à realidade e é justamente esta intertextualidade, paródia
fictício-real uma das razões do seu potencial reformista, animando ao público a
prosseguir com a pressão necessária para ocasionar as mudanças sociais (o
chamado “poder subversivo” por Silvia Pellarolo).
O primeiro mecanismo paródico da peça está no título, que parodia o texto
da lei suprema de toda Nação, a Constituição. Parte da intertextualidade de um
termo legal, a liberdade de sufrágio, esse tipo de liberdade pode se desprender do
Preâmbulo da Constituição Nacional Argentina de 1853 “asegurar los beneficios
de la libertad para nosotros, nuestra posteridad y para todos los hombres del
mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Embora a obra também aborde
a violação de outros tipos de liberdades, legalmente, desde 1821, estavam
habilitados a votar todos os cidadãos masculinos e maiores de 21 anos, sendo o
voto público, fato que permitia e favorecia a coesão direta sobre o eleitor. A lei
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vigente no período das peças estabelecia o voto público que podia ser emitido
verbalmente ou por escrito. Mas a realidade, como expõe a peça, era outra: um
sistema democrático limitado, pois a participação política que devia ser livre era
restringida pelas elites, na base fraudulenta da pressão violenta sobre o voto
cantado.
Diferente de outras peças do período que faziam uma exposição
multitudinária de personagens, a quantidade de papéis dessa peça concorda com
a menor quantidade dos períodos seguintes. Especificamente, as figuras
estrangeiras são mais limitadas que em Los políticos, em que temos um
napolitano, e outra figura que possivelmente seja a primeira personagem brasileira
do sainete19. Na verdade, as peças de Trejo, diferente das de outros dramaturgos,
não terão uma presença estrangeira tão marcante, mas sim uma crítica política
mais profunda.
Nesta peça, desde o início, aparece a comicidade mediante o diálogo inicial
entre o marido e a esposa, na paródia da simples ação de limpar sua humilde
roupa. O riso é provocado, por exemplo, pela automatização da ação da limpeza e
os seus jogos linguísticos (BERGSON, 2008). Logo na primeira cena, os
espectadores são introduzidos ao tema político e à presença de apartes que se
repetirão em toda a obra, aumentando sua comicidade.
A primeira cena do primeiro ato por médio da eleição do espaço “una pobre
habitación” indica que há um problema profundo e uma tentativa de deixa-lo de
lado. Assim, a peça inicia no espaço de convivência de uma família humilde:
Encarnación, Modesto e Elisa. Os diálogos se constroem com base em confusões
e jogos linguísticos com as manchas e o processo de tirá-las que levam a outras
situações cômicas. Um bom exemplo é a confusão causada pela fala de
Encarnación enquanto a filha faz mate para o pai: “ECHALÉ BASTANTE AGUARDIENTE
PUES LE HACE FALTA.”.

ENCARNACIÓN. — ECHALÉ BASTANTE AGUARDIENTE PUES LE HACE FALTA.
19

Interpreta-se a presença inovadora desta personagem brasileira como uma lembrança dos
intercâmbios culturais produzidos entre o Brasil e a Argentina através, principalmente, das
famílias/companhias circenses. Além de ser justificada pela grande circulação internacional que
tiveram as peças de Nemesio Trejo no período, chegando a serem representadas inclusive na
Espanha.
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MODESTO. — PERO MUJER POR DIOS PORQUÉ LE VÁ Á ECHAR AGUARDIENTE AL MATE?
ENCARNACIÓN. — SINÓ LE DIGO Á ELLA SINÓ Á VOS QUE LE ECHÉS BASTANTE AGUARDIENTE
Á LA ROPA.
MODESTO. — AH! YO CREÍA QUE ME QUERÍAS QUEMAR.
ENCARNACIÓN. — PARA QUEMARTE, NO NECESITABA AGUARDIENTE PORQUE PONIÉNDOTE
UN PLANCHAZO EN LA CARA ESTABAS DEL OTRO LADO.
MODESTO. — Y TALVEZ HARÍAS UN SERVICIO PORQUE SE ME ESTIRARÍA UN POCO EL CUTIS.
(TREJO, 1894, p. 8)

Nestas falas, se produz um efeito cômico mediante a confusão da função
da bebida, que leva por sua vez a outra com a queimadura e duplo sentido de
“planchar” como morrer ou esticar algo, nesse caso a cútis.
Os preparativos de Modesto são para procurar emprego, ação que tem
realizado repetidas vezes sem nenhum êxito. Após a saída de Encarnación e
Elisa, já que esta se queimou passando a camisa de Modesto. Modesto se dirige
ao público e inicia com essa fala o uso de apartes da peça com efeito cômico. Na
sua enunciação, Modesto critica o agir da sua mulher e utiliza a mecanização da
mulher, a reificação, para produzir o riso: “tiene una estrutura de fierro
galvanizado” (TREJO, 1894, p. 9). No final desta fala de Modesto, se introduz uma
crítica aos políticos e aos seus títeres mediante a crítica ao pretendente de Elisa.
MODESTO. — ES UNO DE ESOS TIPOS QUE ABUNDAN MUCHO POR AQUÍ QUE POR NO TENER
EN QUE OCUPARSE SE HACEN POLÍTICOS PARA ESTAR EN EL COMITÉ TODO EL DÍA; PERO YO
ME OPONDRÉ CON ENERGÍA (APARTE) SI PUEDO. (TREJO, 1894, p. 9)

Na segunda cena, ingressa Luis, o namorado de Elisa, com a proposta de
um trabalho tranquilo para Modesto, como ele solicitou: um trabalho na política. A
explicação do agir de Modesto (limpar o casaco) leva à continuação dos jogos de
confusão de significados e o seu efeito cômico. Brincadeiras que são utilizadas
para desmanchar parodicamente outro discurso político com o riso: a manchinha
“ES

CHICA PERO TIENE RAMIFICACIONES COMO LAS REVOLUCIONES”

(TREJO, 1894, p.

10), referindo-se, deste modo, à desvalorização inicial dos movimentos populares
que depois levaram a grandes mobilizações e greves, e que forçaram a integração
das classes populares na sociedade e na política.
A pergunta de Luis sobre a filiação política de Modesto é utilizada para dar
outra alfinetada nos políticos e na participação da população na política.
MODESTO. — YO HE SIDO DE TODO, AUTONOMISTA, NACIONALISTA, REPUBLICANO, LÍRICO,
PRINCIPISTA Y HASTA DE LA JUVENTUD DEL PUEBLO.
LUIS. — ENTONCES VD., ES UN HOMBRE DE ACCIÓN?
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MODESTO. — SÍ SEÑOR.
LUIS. — Y EN ESA CREENCIA LO HE RECOMENDADO AL COMITÉ. (TREJO, 1894, p. 11-12)

Os jogos de linguagem, as repetições de palavras, o equívoco, as
confusões são a maior ferramenta cômica da obra junto com a utilização de
apartes. Uma destas confusões linguísticas introduz a crítica às figuras políticas
da boca de Luis mediante uma explicação a Elisa do que é um “figurón político” ou
medalhão político20, termo que utiliza para se referir ao novo emprego de Modesto.
Definindo muito bem com sua explicação os políticos títeres da oligarquia.
LUIS. — (PENSANDO) ASÍ... ASÍ... COMO... FIGURÓN POLÍTICO.
ELISA. — ¿FIGURÓN POLÍTICO?
LUIS. — SÍ: ES UN REPRESENTANTE DE UNA FACCIÓN POLÍTICA, QUE SIN SER NADA, FIGURA
SER ALGO. (TREJO, 1894, p. 14)

Após essas explicações, Luis declara seu amor a Elisa mediante um
número musical cheio de duplos sentidos e implicâncias físicas amorosas
(ardiente amor, caricias, en dicha y en placer, hacernos cariñitos). Após o número
musical, Elisa explica que, nesse período, a política era a atividade mais lucrativa:
“SEGUN DICE LUIS ES LA PROFESIÓN MÁS LUCRATIVA EN LA ACTUALIDAD” (TREJO, 1894,
p. 16).
Modesto se dirige à entrevista de trabalho e ao se despedir da sua família
lembra o escasso ou nulo peso que tem a sua classe na política:
MODESTO. — QUE NO VOY Á GASTAR MIS DOTES ORATÓRIAS, ANTE UM AUDITÓRIO TAN
INSIGNIFICANTE.
ENCARNACIÓN. — INSIGNIFICANTE YÓ?
MODESTO. — NO TE SULFURES: LO DIGO POLÍTICAMENTE HABLANDO; PORQUE COMO ANTES
TE HE REFERIDO, YÁ SABES QUE ME VOY RECOMENDADO POR LUISITO…………. (TREJO,
1894, p. 17)

Este titeo encoberto, reproduz inconscientemente os estigmas dos
oligarcas, que são aceitos como políticos sem discussão pela população humilde.
Titeo que cabe destacar aparece no momento do institucional, do político, o
discurso.
Modesto fecha o quadro primeiro com uma metáfora ridícula do que é a
política, mas que mostra como o poder está na mão de uns poucos que

O medalhão político é o equivalente ao “figurón político”. Machado de Assis o aborda e critica no
seu conto escrito em 1881 Teoria do Medalhão (1998).
20
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comandam a maioria; e que o voto popular e a liberdade de voto são simples e
vazias promessas.
MODESTO. — NÓ: SI ES FUERZA DE VOLUNTAD LO QUE IBA Á DECIR QUE TENÍA, PARA
CUMPLIR LO QUE PROMETO. Y QUE CREEN USTEDES QUE ES LA POLÍTICA Y ESO QUE LLAMAN
VOTO POPULAR Y LIBERTAD DE SUFRAGIO Y ……… LIBERTAD DE SUFRAGIO? CREIS QUE ES
ALGUNA OSA DE OTRO MUNDO? NO SEÑORES, LA POLÍTICA ES COMO UNA PLANTA DE CARDO
MUY ESPINOSO: EN SU CENTRO ESTÁ EL TALLO QUE ES EL TURRÓN QUE LLAMAN LOS
HOMBRES PÚBLICOS PARA CONSEGUIRLO HAY QUE ESPINARSE LAS MANOS, PERO NO SE LAS
ESPINAN ELLOS, SINO QUE MANDAN Á LOS MAS SONSOS Y ESOS LE TRAEN EL TALLO LIMPIO Y
HERMOSO. (TREJO, 1894, p. 18)

O segundo quadro nos transporta a outro espaço, o campo. Os seus
participantes, um grupo de paisanos (camponeses), discutem os preparativos para
a votação. A cena mostra como os terratenientes, os oligarcas, utilizavam os seus
empregados como capangas para assegurar seus postos de poder. Mediante a
uma participação musical que aumenta o seu destaque, o público é informado de
tudo isto. Matías, o mais velho do grupo, expõe a sua função na votação.
MATÍAS. — AMIGOS EL COMANDANTE NOS MANDA Á LAS ELESIONES Á SOSTENER LOS
MANDONES COMO CARNE DE CAÑON PERO MARCHEMOS CONTENTOS PENSANDO EN EL
VENIDERO QUE NO HAY PINGO PESCUESERO EN GANÁNDOLE EL TIRÓN.
CORO. — QUE NO HAY PINGO PESCUESERO EN GANÁNDOLE EL TIRÓN.
MATÍAS. — YO COMO SOY EL MÁS VIEJO Y TAL VEZ MÁS AGUERRIDO PARA MANDAR EL
PELOTÓN. LA CONSIGNA QUE LLEVAMOS ES DE TODOS CONOCIDA QUE AUNQUE NOS CUESTE
LA VIDA HAN QUE GANAR LA ELECCIÓN. (TREJO, 1894, p. 20)

Nemesio Trejo, enquanto payador, opera no campo letrado e não letrado,
não critica maciçamente esses capangas, mas tenta, de certa forma, provocar
uma compaixão por suas ações, retratando o problema dos valores tradicionais do
campo.
MATÍAS. — NUESTRO PATRÓN QUE Á LA VEZ ES EL COMENDANTE DEL PARTIDO TIENE EL
DERECHO DE MANDARNOS.
PAISANO 1. — Y NOSOTROS EL DEBER DE OBEDECERLE.
MATÍAS. — ES CLARO. EL QUE NOS DÁ UNA RAMADA PÁ SESTIAR, UN PALENQUE PÁ ATAR EL
PINGO Y UN JOGON PÁ ENSARTAR UN ACHURA Y CHUPAR UN ZUMARRON, DEBE TENER
DERECHOS AQUIRIDOS PÁ DISPONER DE NUESTRO PELLEJO SI JUERA NECESARIO. (TREJO,
1894, p. 21)

Nesta peça, a maior ferramenta crítica é a comicidade, a paródia da
realidade, a inversão da realidade, e o titeo entre familiares e entre populares, na
maioria das vezes, como simples brincadeira. Mesmo assim, um titeo mais
agressivo é perfilado, diante do tema político: “NO

ME VAYAN Á METER EN TITEO
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DESPUES”

(p. 21), ou em outras palavras, não me tomem para Cristo depois por

isto.
PAIS. 1º. — Y POR QUIEN VAMOS Á VOTAR?
MATIAS. — POR EL QUE DEBEMOS VOTAR; POR EL MESMO, QUE NOS DIJIERON ANOCHE EN EL
DISCURSO. NO SE ACUERDAN USTEDES DEL DISCURSO?
VARIOS. — SÍ.
VARIOS. — NÓ.
MATIAS. — EL DISCURSO AQUEL QUE NOS ENJARETÓ ESE DOTORCITO DE LAS ANTIPARRAS.
PAIS. 1º. — PUCHA, QUE HABLABA LINDO ESE MOSO.
PAIS. 2º — PARECÍA DIPUTAO.
MATIAS. — YO MÉDIO LE HE TOMAO LOS PUNTOS.
PAIS. 1º — QUE HABLE DON MATÍAS.
TODOS. — QUE HABLE, QUE HABLE.
MATIAS. — GÜENO YO VOY A VER SI PUEDO ARREMEDIARLE, PERO NO ME VAYAN Á METER
TITEO DESPUÉS. (TREJO, 1894, p. 21)

Como podemos observar nesta e outras peças do gênero, o titeo é anterior
ao teatro de Laferrere, embora Viñas, para propor esse dispositivo, o analisa na
obra desse dramaturgo. De fato, o titeo já pode ser encontrado nestes textos de
Trejo, ou seja, excede Laferrere e pode ser lido em todo o teatro argentino até,
aproximadamente, os anos 30 do século XX.
Na repetição do discurso político efetuada por Matías, se observam a
manipulação e as promessas que se faziam em troca de apoio e como os
influenciavam.
MATÍAS. — Y LA PATRIA TRISTONA Y BICHOCA CO ESTA, SE CURARÁ DE LA MATADURA QUE LE
HAN DEJAO LOS OTROS MANDONES, EL PAISANO SERÁ DUEÑO DE SU HACIENDA Y SI ACASO SE
REPARTE LIBERTÁ LES HA DE TOCAR ALGO, Y COMERÁN TRANQUILOS LOS ANIMALES Y
USTEDES EL BOCAO DE PASTO, COMO EN LOS BANQUETES DE PUEBLO SE ARTAN LOS
TRAGONES DE LA POLÍTICA. – HE DICHO.- (TREJO, 1894, p. 22-23)

Aqui, além de expor as falsas promessas de retorno a um passado glorioso
gauchesco, se explica o funcionamento da votação; ao não ter um registro eleitoral
oficial unificado, as mesmas pessoas votavam repetidas vezes.
MATÍAS. — GÜENO Y CONCLUIDA LA RETAILA YA SABEN LO QUE HACER; LO DE SIEMPRE:
VOTAN UNA VEZ CON SU NOMBRE, DESPUÉS CON OTRO, SE CAMBEAN LA ROPA, LOS
SOMBREROS, EN FIN LO MESMO QUE EN LA OTRA ELESION. (TREJO, 1894, p. 23)

Como podemos observar da breve analise dos diálogos anteriores, embora
não julgue o pessoal do campo pelo seu agir, a peça ridiculariza as pessoas do
campo, mostrando como são manipuladas pelos caciques/coronéis e, pelo pouco
que recebem deles, se mostram agradecidas. Eles são titeados e somos
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convidados a participar desta titeo como comparsas. A linguagem do campo
também funciona como titeo. Nesse sentido, a representação fonética do homem
do campo reforça o fato de que o público seja cúmplice desse titeo.
Nessas cenas, Trejo questiona os problemas das eleições no “campo”
(como uma entidade geo-cultural diferente da cidade, não nos termos oitocentistas
da dicotomia civilização-barbárie, mas agora nos termos concretos de uma
administração política modernizadora); o funcionamento da modernidade nas
eleições do campo. O titeo não é simplesmente uma chacota, é um dispositivo de
violência política de fora do teatro, e o teatro se apropria dele.
A segunda cena do segundo quadro representa o deslocamento de
Modesto ao espaço da igreja, onde será efetuada a eleição. Nessa mesa, Modesto
será delegado ou comissionado do partido para presidir a eleição. Vale lembrar
que as eleições nesse período eram regidas pela violência e a repressão, sempre
terminavam em lutas ou brigas, pois os adversários tentavam manipulá-las a seu
favor.
No diálogo de Modesto e o intendente, antes da ida à Igreja se satiriza a
liberdade de voto e se inicia o processo repressor sobre Modesto.
INTENDENTE. — AQUÍ VA TODO EL MUNDO TRANQUILO Á LA ELESION, AQUÍ NO SE HACE
OSTENTACIÓN DE FUERZA, LA AUTORIDÁ NO SE ENTREMETE EN NADA; SALVO CUANDO HAY
NECESIDÁ, -ES CLARO QUE TAMPOCO NOS VAMOS Á DEJAR ARRIAR SIN REBENQUE; PERO YA
VERÁ USTÉ COMO SE HACEN ELESIONES AQUÍ, CON UNA LIBERTÁ Y UNA FRANQUEZA QUE DÁ
GUSTO.
MODESTO. — ASÍ DEBE SER. YO TRAIGO INSTRUCCIONES CON EL FIN DE QUE LA ELESIÓN
SEA UN VERDAD, QUE HAYA PUREZA EN EL SUFRAGIO: QUE LA LEY SEA RESPETADA Y TRATAR
LO MISMO QUE NO HAYA OSTENTACIÓN DE FUERZA: ASÍ LOS CIUDADANOS VIENEN Á SUFRAGAR
TRANQUILOS Y CON CONCIENCIA, (APARTE) VOY Á HACERME ENÉRGICO (DIRIGIÉNDOSE AL
INTENDENTE) Y COMO COMISIONADO ESTOY DISPUESTO Á HACERME RESPETAR SI ES
PRECISO.
INTENDENTE. — (RIÉNDOSE) SI VD. VIERA EL CASO QUE LES HACEMOS Á LOS
COMISIONADOS AQUÍ. –
MODESTO. — (APARTE) ME HE LUCIDO.
INTENDENTE. — AQUÍ, NO AMIGO, SE PASA POR LO QUE YO DIGO PORQUE SINÓ ME LOS
REBENQUEO Ó LOS METO EMEMORA SI ANDAN MALIANDO. – (TREJO, 1894, p. 24)

Esta parte da peça aborda as eleições e, enquanto o faz, vai desfazendo a
mitologia do popular; a ideia de progresso e civilização que não é aplicável a uma
forma semifeudal como é a dos latifúndios; a própria estrutura constitutiva que
desconhece a situação real, que impede a “liberdade de sufrágio”. Na peça, na
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construção dos discursos sobre valores e ideologias, encontra-se a paródia, mas
nos outros se intensifica e toma conta a sátira.
Modesto no campo é visto como um homem de cidade, mas, mesmo assim,
ameaçado pelos fazendeiros e seus representantes para que deixe passar a
votação fraudulenta sem intervir. Sofre titeos de diferentes níveis: no inicio, para
ganhar de certo modo a sua simpatia e demostrar como podem ser bons titeo
direto; depois ao falarem dele sofre “tomadura de pelo” passando por diferentes
níveis até chegar à ameaça direta; mas todos com a finalidade de impedir seu
agir, seu reagir. Modesto é coagido violentamente e ameaçado para que deixe
acontecer a fraude. Assim, a chacota é seguida pela ameaça direta, pela
imposição da força. O que no início eram somente chacotas, no momento em que
se constitui a cena do institucional, vira titeo, ou seja, é utilizada outra figura
institucionalizada. O titeo passa a ser exercido sobre Modesto, mas não por
qualquer pessoa e sim pelos terratenientes, caracterizando assim a violência
política do “campo” através das autoridades do espaço, os coronéis.
O espaço ao redor da igreja de campanha, onde acontecerá a votação, está
cheio de pessoas armadas assim como o espaço de votação; frente ao qual o
Intendente faz uma declaração ridícula que leva ao riso: “INTENDENTE COMO VD. VÉ
ESTÁ TODO ARREGLADO COMO PARA EMPEZAR UNA VOTACIÓN TRANQUILA.”

(TREJO,

1894, p. 25).
A figura de Modesto frente a esse ambiente violento, se contrapõe como
grotesca, ridícula, provocando o titeo, do intendente e do comissário; recebendo
outra ameaça.
INTENDENTE. — POR LA CAPITAL SE DAN UN CORTE BÁRBARO LOS INDIVÍDUOS QUE RECIBEN
NOMBRAMIENTOS DE COMISIONADOS PARA LOS PARTIDOS Y VIENEN AQUÍ Á HACER LO QUE VA
A HACER USTED, VER OIR Y CALLAR; PORQUE SINÓ… …
MODESTO. — YA SÉ… … UNA REBENQUEADURA Ó UNA MORA?
INTENDENTE. — ESO ES. –
COMISARIO. — SEÑOR INTENDENTE SE VA Á DAR PRINCIPIO Á LA ELESION. (DIRIGIÉNDOSE A
MODESTO) USTÉ PUEDE PRESENCIAR CON LA LEGALIDÁ QUE SE VA HACER. (TREJO, 1894, p.

26)

Desde o primeiro momento, a eleição é fraudulenta, somente votam
pessoas integrantes do grupo do Intendente e o restante é impedido pela força.
Diante das tentativas de votação dos estrangeiros, são lembradas as tentativas de
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participação política dos imigrantes, das suas organizações políticas, das suas
sementes sindicalistas, características marcantes destes grupos no período, e das
discussões que se produziam sobre a permissão do voto do imigrante.
INTENDENTE. — CASI LO MISMO, CON LA SOLA DIFERENCIA QUE AQUÍ VA Á VOTAR EL GRUPO
MIO PRIMERO, QUE ES AQUEL, (SEÑALA Á LA DERECHA) Y CUANDO YA NO TENGA MÁS GENTE,
ENTRARÁ OTRO GRUPO Y OTRO Y OTRO Y OTRO.
MODESTO. — PERO ME PARECE QUE DE ESA MANERA MUY POCOS OTROS GRUPOS
ENTRARÁN A VOTAR.
INTENDENTE. — ASÍ YO LO HE ENTENDIDO Y ASÍ LO HE IMPUESTO PARA FACILITAR MÁS LA
ELESIÓN.
MODESTO. — MUY BIEN ENTENDIDO (APARTE) QUE BÁRBARO ES ÉSTE. (TREJO, 1984, p.
27)

Outra característica marcante da peça é a utilização de figuras opostas para
provocar o riso. Pode-se tomar como exemplo o momento em que Modesto está
morrendo de medo de se aproximar da mesa de votação e se nega a se mover
com base no argumento de que enxerga tão bem quanto Argos. Referindo-se ao
gigante da mitologia grega com muitos olhos, figura oposta à débil dele e à sua
intencional cegueira.
MODESTO. — NÓ: NO; SI YO TENGO UNA VISTA COMO ARGOS, NO SE ME ESCAPA NADA,
PORQUE ASÍ NO SE ME VÁN ALGUNOS DETALLES (APARTE) Y VEO SI ME PUEDO ESCAPAR YO
(TREJO, 1894, p. 29)

O grupo de votantes da esquerda não aguenta mais não poder votar e o
seu “caudillo” protesta e berra:
CAUDILLO. — A NOSOTROS NOS TOCA VOTAR, PROTESTO ENÉRGICAMENTE DE LA ELESIÓN,
ESTO ES ESCÁNDALOSO, ES UN FRAUDE DESCARADO. SI NOSOTROS TUVIÉRAMOS LAS MESAS
NUESTRAS, NO DIGO QUE NO HARÍAMOS FRAUDE, PERO AL MÉNOS GUARDARÍAMOS LAS
FORMAS, LO HARÍAMOS CON MAS DECENCIA. (DIRIGIÉNDOSE AL GRUPO DE LA IZQUIERDA.)
COMPAÑEROS Y CORRELIGIONARIOS POR LA RAZÓN Ó LA FUERZA. (TREJO, 1894, p. 30)

Assim, inicia a briga, luta, entre a polícia e o povo. Modesto foge e termina
o terceiro quadro. O quarto quadro acontece de noite, com Modesto que com sua
mala de viagem sai de seu esconderijo e vai à estação.
O quinto quadro apresenta o Comitê: “la casa del Comité iluminado y al
frente de la puerta del balcón o encima la siguiente inscripción en letras de gas: << Comité Central, Viva la libertad de sufragio y el voto popular. >>” (TREJO,
1894, p. 31). Cartaz que parodia os discursos políticos e as primitivas legislações
eleitorais, que são desmentidas pela realidade e tudo o que foi vivenciado na obra
até o momento.
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Na primeira cena desse quadro, Luis conduz à Encarnación e a Elisa ao
Comitê, pois segundo ele “se festeja el triunfo del partido y la libertad del sufragio”.
Com o triunfo do partido Modesto recebe a oferta de um posto como administrador
do cemitério, cargo que ele não aceita pois não gosta de tristezas, frente a elas
prefere

continuar como está.

Nesse momento, aparece um

grupo

de

correligionários e sai um orador, supostamente o candidato eleito, e faz um
discurso que parodia os discursos políticos; diz tudo sem dizer nada e termina
negando tudo o que foi dito (“PERO DÉN POR NO DICHO TODO LO DICHO”).
Modesto fecha a obra falando que esse é o resultado “de la libertad de
sufragio” e se dirige ao público como se fazia no teatro do século de ouro
espanhol, tentando fechar com um conselho:
(AL PUBLICO) SI APLAUDEN Á LOS AUTORES DE ESTE MODESTO SAINETE QUE PASSANDO MIL
SUDORES ESTÁN ENTRE BASTIDORES COM UM TREMENDO JULEPE; DARÉ POR BIEN EMPLEADO
EL SUSTO QUE YO HE SUFRIDO PUES, SI HÁ SIDO DE TU AGRADO NUESTRO DESEO COLMADO
ESTÁ, SI TE HÁ DIVERTIDO. (TREJO, 1894, p. 36)

Nesta obra, Nemesio Trejo, através da paródia, problematiza o discurso
político. Da mesma forma, as personagens falam e agem por interesses políticos,
discurso que é satirizado e parodiado como uma operação discursiva que
desconstrói lugares comuns, evidenciando que o discurso político do período não
condizia com a “verdadeira realidade”, colocando o foco nos excluídos do sistema.
Ora, é fundamental destacar que todos os efeitos cômicos precisam ser
contextualizados no momento de produção da peça e da representação. A
“liberdade de sufragio”, implica o voto obrigatório e secreto, mas isso somente
acontecerá com a Ley Sáenz Peña – lei n° 8.871. Esta lei foi sancionada em 10 de
fevereiro de 1912, e estabeleceu o sufrágio universal, secreto, obrigatório e o
sistema de lista completa.
Daí que a comicidade nestas peças é de um corte ambíguo, problemático;
uma comicidade diferente. O titeo é algo histórico, vai além da ideia metafísica ou
poética do cômico, aqui temos em jogo a função política do humor e sua função
social dentro do sainete. Ou seja, o humor tenta conseguir esse voto secreto e
obrigatório; o humor se inscreve no discurso político: o uso do titeo vira dispositivo
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crítico. A comicidade, nesse momento, produz uma tensão política, virando um
dispositivo político.

2.5. SAINETE E DEMOCRATIZAÇÃO: LOS POLÍTICOS (1897)

Como foi dito anteriormente, a Argentina, nas últimas décadas do século
XIX e as primeiras do século XX, foi marcada por diferentes fatores entre os quais
podemos destacar: a imigração massiva europeia que teve um grande impacto
sobre a conformação da população; a construção de uma nação argentina e a
procura de uma identidade própria; além da estandardização da variante utilizada
na procura de uma identidade linguística nacional. Esses processos marcaram os
conflitos da sociedade do período e provocaram rivalidades de diferentes tipos,
principalmente políticas e sociais.
Los políticos – sainete cómico lírico em um ato e três quadros com música
também de Reynoso – estreou no Teatro Rivadavia em 1898 e teve longa
permanência em cartaz, chegando às 600 representações consecutivas e sendo
reposto em diferentes teatros repetidas vezes. O título da peça, como aconteceu
com a anterior, introduz e resume o tema, ou seja, adianta o conteúdo.
Segundo G. Bosch (1969), a peça Los políticos foi atacada ferozmente pela
crítica, embora tivesse superado todos os recordes de público. Bosch argumenta,
como justificativa desta campanha de descrédito, que, na peça, após um primeiro
quadro bem escrito e relativamente tranquilo no que se refere ao seu conteúdo,
nos quadros

seguintes,

aparecem explícitas

críticas aos cidadãos que

fomentavam e participavam de uma política de propinas e votos cantados, com a
conivência da igreja e dos jornais. A personagem cômica principal da obra expõe
claramente a crítica aos políticos como já tinha feito mais timidamente, em
momento anterior, Modesto, personagem cujo nome faz um jogo com o anterior,
Prudencio.
PRUDENCIO. — ME HICE POLÍTICO, PERO SIN CREDO, ES DECIR SIN PASIÓN, PORQUE YO NO
HE TENIDO PARTIDO NUNCA, ES DECIR HE TENIDO PARTIDO Y TENGO ACTUALMENTE. ESTOY
AFILIADO A LA CAUSA COMÚN Y A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS. EN CADA ELECCIÓN HE
VOTADO DIEZ VECES; ¿POR QUÉ? PORQUE ASÍ TIENEN QUE SER LOS POLÍTICOS DE TALLA, LOS
QUE NO TIENEN TEMOR A LA LUCHA; LOS QUE NO TIENEN MÁS ÍDOLO QUE SU CAUSA Y LOS QUE
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NO TIENEN VERGÜENZA DE SER DERROTADOS, POR ESO SIEMPRE EN LOS DISCURSOS
POLÍTICOS SE DICE: ¡UNÁMONOS, MULTIPLIQUÉMONOS Y ASÍ VOTANDO DIEZ VECES SE
MULTIPLICA UNO EN ARAS DE LA CAUSA POR GANAR CINCUENTA CENTAVOS QUE DAN CADA
VEZ QUE UNO VOTA! ASÍ VIVO HACE CINCO AÑOS, DESDE QUE DEJÉ LOS CURSOS
ELEMENTALES. (TREJO, 1906, p. 26)

Nessa peça, Dr. González, um médico com aspirações políticas, pretende
casar a sua filha Luisa, com um político reconhecido. No entanto, ela é
apaixonada por Julio, um próspero comerciante sem aspirações políticas.
González, como condição para que se case com a sua filha, lhe obriga a entrar na
política e participar como fiscal, sendo depois Julio assassinado nessa função.
A obra é tragicômica, mas apresenta predominância do cômico, e nela
observamos claramente os mecanismos da comicidade: da repetição e alteração
das formas e dos movimentos, das situações, das frases e do caráter trabalhados
por Bergson (2008). Porém, logo o humor toma funções políticas, se produz o
absurdo da não representação política da população, da pretensão dos políticos
de serem sérios e solenes, mas que acabam não falando nada; o gesto repetido
das falsas eleições e campanhas políticas vira ridículo, abusivo e violento.
A música constitui um fator importante; tem a intenção de criar e explicitar
os antecedentes do conflito. A peça parodia claramente a realidade política caótica
de finais do século XIX-inícios do século XX, apresentando um olhar pessimista do
momento político argentino. Embora se apresente como sainete e inclua novos
recursos, uma trama unitária, usos de modos linguísticos híbridos de fala urbana,
o tom farsesco, e a apresentação de tipos caricaturescos da imigração, mantém
uma direta influência do género chico hispano e principalmente da zarzuela, com
seus coros e duetos, fato que levou a crítica a incluí-lo erroneamente dentro do
zarzuelismo criollo em vez de classificá-lo como sainete tragicômico.
Esta peça, diferente da outra que começa de um modo mais leve, risonho,
desde o início discute fortemente a política. O primeiro quadro se inicia em uma
sala luxuosa onde o político González fala na sacada aos correligionários na rua.
GONZÁLEZ. — (A LA CALLE DESDE EL BALCÓN.) SÍ, SEÑORES; Y AGREGARÉ DOS PALABRAS
MÁS. ESTA IMPONENTE MANIFESTACIÓN, ES LA EXPRESIÓN LATENTE Y VIVA DEL ESPÍRITU QUE
ANIMA A NUESTRO PARTIDO, SIEMPRE UNIDO, SIEMPRE FUERTE Y SIEMPRE DISPUESTO AL
SACRIFICIO, EN HOLOCAUSTO DE LAS MÁS GRANDE DE LAS CAUSA: ¡LA CAUSA COMÚN!
(TREJO, 1906, p. 7)
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Desse modo, explica em poucas palavras como deveria ser a política e a
razão da sua luta, o bem comum. Discurso breve que, imediatamente depois,
ocasionará a discussão do que é o discurso político e a metáfora política com
Benjamina. González, com seu discurso na sacada, expõe as práticas políticas
que serão características do século XX e exemplifica ao novo político retórico que
procura o espaço público para satisfazer seus propósitos e não titubeia em se
tornar corrupto. A partir da integração da classe média e baixa na política, por
meio do processo de democratização, esta atitude do discurso emitido na sacada
da Casa de Governo será característico dos governos.
Esta alegação sobre a “metáfora política” coloca em destaque a linguagem
como um sistema complexo e significativo, cujo código transmite uma mensagem
baseada

numa

convenção

preestabelecida.

De

maneira

indireta,

leva

metaforicamente à discussão dos códigos e convenções teatrais, tema que,
mesmo que inconscientemente, tornou-se fundamental para os dramaturgos que
como Trejo estabeleceram o sainete criollo.
Essa argumentação também conduz à cena a ideia de espetáculo e
espetáculo teatral; o espetáculo não constitui uma categoria artística, pois é todo
âmbito enunciativo em que os atores e espetadores estão diferenciados, deste
modo são espetáculos os encontros esportivos, os mitenes políticos, os encontros
religiosos, etc. (TRASTOY, 2006, p. 18). Ou seja, a representação teatral é uma
das muitas expressões da interação social “que está igualmente sujeta a
mecanismos convencionales que deberán ser codificados por los emisores y
adecuadamente decodificados por espectadores competentes” (TRASTOY, 2006,
p. 19). “Estructurados sobre la base de estratégias convencionales, vida cotidiana
y teatro resultan, por lo tanto, análogos.” (TRASTOY, 2006, p. 19).
Por isso, o vínculo entre metáfora e política também nos conduz ao
problema da ficcionalidade do discurso; “por princípio um discurso pode ser
considerado ficcional si o emissor e/ou receptor são fictícios, ou também no caso,
de que embora sejam ambos reais, o enunciado constitui um referente que carece
de valor existencial, noutras palavras é ilusório” (TRASTOY, 2006, p. 19). Esse
confronto discute a ideia ficcional do discurso político devido a se basear em
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princípios e conteúdos ilusórios, aproximando-o ao nível da literatura. Análise que
pode ser transposta à literatura, pois “os leitores competentes reconhecem o duplo
jogo que propõe um discurso de ficção e aceita a “verdade” dos enunciados do
narrador, mas sabem, ao mesmo tempo, que o autor nos convidada a interpretá-lo
conforme a convenção de ficcionalidade” (TRASTOY, 2006, p. 19). A referência a
este pacto de leitura literário é utilizada para parodiar a ficcionalidade e o conteúdo
“mentiroso” do discurso político.
SÁNCHEZ. — SEÑORA, LOS HOMBRES POLÍTICOS, SON MENORES DE EDAD, SUS PADRES SON
EL PARTIDO A QUE PERTENECEN. ELLOS NOS TIENEN MUJER NI HIJOS.
BENJAMINA. — ¿CÓMO QUE NO TIENEN MUJER NI HIJOS?
SÁNCHEZ. — ES UNA METÁFORA POLÍTICA.
BENJAMINA. — ASÍ VIVEN USTEDES; DE METÁFORAS Y SOFISMAS, DE MISTIFICACIONES Y
ENGAÑOS. VEA, SEÑOR SÁNCHEZ, YO TAMBIÉN SOY POLÍTICO. MIS ANTEPASADOS LO
FUERON. MI ESTIRPE FUE SACRIFICADA POR LA TIRANÍA; PERO ENTONES EL IDEAL POLÍTICO
ERA CULTO: CADA HOMBRE SE INCLINABA EN EL ALTAR DE SU CREDO, CONVENCIDO DE LA
LUCHA LEAL Y FRANCA QUE SE TRABABA. DOS COLORES POLÍTICOS NO MÁS EXISTÍAN Y HOY
¿CUÁNTOS COLORES HAY?
SÁNCHEZ. — HOY HAY UNA TINTORERÍA, SEÑORA.
GONZÁLEZ. — PERO, HIJA, SIGUIENDO TU TEORÍA, LOS PUEBLOS NO TENDRÍAN POLÍTICOS.
LA GRANDEZA DE LAS NACIONES SE DEBERÍA A LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA.
BENJAMINA. — OTRA METÁFORA POLÍTICA.
SÁNCHEZ. — SÍ, SEÑORA; LA DERROTAMOS A USTED CON METÁFORAS.
BENJAMINA. — ES CON LO ÚNICO QUE COMBATEN USTEDES. FLUIDEZ, LUJO DE RETÓRICA Y
DIÁLOGO DE PARLAMENTO; TODO MUY BONITO EN LAS COLUMNAS DE LA PRENSA, MUY
ANTIESTÉTICO PARA LA PRÁCTICA DE LA VIDA.
SÁNCHEZ. — SEÑORA, POR OTRA PARTE, EL HECHO DE SER DERROTADO CUATRO VECES NO
IMPONE EL ABANDONO DE LA CAUSA. USTED MISMA HA DICHO QUE LA POLÍTICA ES UN JUEGO.
PUES HAY JUGADOR QUE JUEGA DIEZ O VEINTE VECES SEGUIDAS Y NO ACIERTA, PERO EN LO
MEJOR … (TREJO, 1906, p. 9)

O vínculo entre discurso político e metáfora torna-se muito interessante,
principalmente porque os estudos mais profundos sobre o discurso político se
darão na segunda metade do século XX. Existe uma tensão entre estética, política
e funcionalidade em Los Políticos. Se a metáfora é a utilização da palavra com um
sentido diferente do que propriamente tem, o político é consciente de que as
metáforas são ornamentais, embelezam o discurso, mas também de que ajudam a
conseguir a grande finalidade do discurso político, que é a persuasão e o
convencimento (VERÓN, 1987).
Tanto a política quanto a literatura se servem do uso e efeito das palavras,
ou seja, da retórica. A política se serve da retórica como “faculdade de considerar
em cada caso o que pode ser convincente” (Aristóteles, 2005, p. 94). Os discursos
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políticos se valem da retórica, pois supostamente, se baseiam nos interesses dos
cidadãos aos que vão dirigidos, procurando três reações básicas convencer,
persuadir e comover os ouvintes. Contudo esse convencimento deve ser feito na
base de ideias sólidas que não possam ser discutidas e não gerem dúvidas, no
caso da peça temos ficcionalidades dos marginalizados aceitas através de uma
espécie de pacto de leitura literário.
De fato, nesta peça, a personagem de Benjamina acusa os políticos de
lutarem somente com palavras vazias e bonitas, pois nunca produzem mudanças,
não agem nem reagem ao momento crítico que se vive. Fato que acontece, pois
como assegura David Viñas (1996), a oligarquia coloca seus intelectuais no poder,
como detentora do poder que supõe dela por direito e age para perpetuá-lo,
consolidando politicamente a ordem oligárquica da geração de 80. Com este jogo
de linguagem, além dessa análise da metáfora, a peça estabelece a relação com a
literatura, fala da natureza comum da literatura e do discurso político, ou seja, que
a distância entre a retórica, a política e a literatura não seria tão grande.
Além disso, o jogo entre discurso político e a metáfora se gera em um titeo
entre iguais, um ataque e contra-ataque que faz lembrar as payadas (repentes)
gauchescas. Partimos da ideia de que tanto a verdade quanto a metáfora surgem
de um emprego da palavra com um sentido diferente do que propriamente tem. Ou
seja, que existe um confronto porque o próprio campo do “culto” não é só
civilização, mas também sacralidade; a política não é um problema de partidos e
sim de credo. O conflito marca o desarme do culto, a crise da palavra culta
enquanto modernizadora da ideia de civilização (“muy antiestético para la práctica
de la vida” (TREJO, 1997, p. 65). Nos diálogos teatrais, se produz uma tensão
entre estética, política e ideologia que não é fácil desmembrar. A peça expõe
estas “metáforas vazias” e as utiliza para ir além dos partidos, colocando o
problema político como de “credo”.
Benjamina continua arremetendo contra os políticos oligarcas e seus títeres
no poder, contra os profissionais que entram na política, que fazem politicagem
discursiva e não defendem o povo, a população. Critica esses políticos
acartonados e pomposos, que ignoram a massa popular. Essas críticas são
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expostas dentro da discussão que mantém com seu marido por ele deixar de lado
a medicina para dedicar-se à política. Benjamina, a esposa de González, se
apresenta como seu oposto (contracara), representa a voz do autor, representa
uma figura feminina progressista que não cala a boca frente à corrupção política,
criticando a sua estetização através de uma retórica oca, vazia, sem fundamentos;
e por último defende a divisão do trabalho do modelo capitalista das sociedades
modernas. Entretanto, a razão mais importante para ela ter todo esse poder
crítico, deve-se ao fato de ela não votar, não ter verdadeira participação como
cidadã, por isso ela pode criticar. Assim, a crítica é exercida por uma personagem
feminina que não pode participar ativamente desse mundo, evitando deste modo
as consequências violentas dessas declarações.
BENJAMINA. — PRECISAMENTE, Y CON LA MÁS SANTA DE LAS RAZONES POR MI PARTE. LA
PATRIA, INDISCUTIBLEMENTE, NECESITA DEL TALENTO Y LOS BRAZOS DE SUS HIJOS. PARA
DISCUTIR SUS DERECHOS EN LA DIPLOMACIA, LOS PRIMEROS; PARA LA DEFENSA DE LA LUCHA,
LOS SEGUNDOS. PERO POR ESO MISMO EL HOMBRE ELIGE LA CARRERA O PROFESIÓN CON
QUE HA DE ADQUIRIR NOMBRE Y POSICIÓN. SI GONZÁLEZ SE HA HECHO MÉDICO, QUE CURE
ENFERMOS; EL AGRIMENSOR MIDE CAMPOS Y EL ARQUITECTO LEVANTA EDIFICIOS. (TREJO,
1906, 20)

Após essa discussão sobre a política, é exposta outra forma de fraudar os
votos, diferente da obra anterior, a compra do voto, tudo isto com um tom satírico
de comicidade verbal.
PÉREZ. — SÍ, SEÑOR; MÁS QUE UN VEHÍCULO, UN TREN RODANTE. SON HOMBRES QUE NO
VEN MÁS QUE CON MIS OJOS, NO OYEN SINO CON MIS OÍDOS Y NO OBRAN …
SÁNCHEZ. — (INTERRUMPIENDO.) SINO CUANDO USTED LES DICE QUE OBREN.
PÉREZ. — SÍ SEÑOR; VAN A LA LUCHA CON LA CONCIENCIA TRANQUILA. (CAMBIANDO DE
TONO.) BUENO, ESTO ENTRE NOSOTROS, NO TIENEN CONCIENCIAS PERO ES EL ELEMENTO
QUE NECESITAMOS, ELEMENTO MUDO.
SÁNCHEZ. — CIEGO Y SORDO.
GONZÁLEZ. — DESGRACIADAMENTE. ¿Y QUÉ TENEMOS QUE HACER?
PÉREZ. — HACE FALTA UNOS DOS MIL PESOS PARA ACALLAR Y CONVENCER A LA
MUCHEDUMBRE Y, COMO SEA DICHO DE PASO, EN EL COMITÉ NO HAY OTRO HOMBRE MÁS
DESPRENDIDO QUE USTED, HE VENIDO A VERLE PARA PEDIRLE ESA CANTIDAD.
GONZÁLEZ. — ME SUPONGO QUE LOS DEMÁS CORRELIGIONARIOS HABRÁN CONTRIBUIDO
TAMBIÉN. (TREJO, 1906, P. 24)

As personagens expõem um argumento comum da oligarquia, isto é, a falta
de consciência dos outros, o mito fundacional do colonialismo, a pesada carga do
homem branco de civilizar o resto do mundo, de terminar com os bárbaros
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inconscientes (no tienen conciencias). Mas Pérez, mediante seu grande espírito
humanitário outorgará consciência a eles, indicando a quem tem que votar.
Sánchez expõe o modelo de político moderno tão criticado por Benjamina
ao falar sobre Pérez com González: “ESTE
MODERNO: SU CREDO ES EL DINERO.
QUE REPUBLICANO.”

LO

ES EL VERDADERO TIPO DE POLÍTICO

CONSIGUE, PUES LO MISMO ES CONSERVADOR

(TREJO, 1906, p. 27). Como foi exposto anteriormente,

Benjamina se mostra uma mulher diferente das de outros sainetes; é uma mulher
forte, com ideias, com postura, que luta pelo que acredita. Um bom exemplo disso
é a defesa da vontade da filha de casar-se com um comerciante, e as discussões
políticas que mantém com seu marido que já foram colocadas anteriormente.
BENJAMINA. — NO SALDRÁ PORQUE YO DEFENDERÉ TU CAUSA Y EL NO PODRÁ DISPONER DE
TI POR COMPLETO, PUESTO QUE TE HEMOS TENIDO EN CONDOMINIO Y NOS PERTENECES
MITAD POR MITAD. (TREJO, 1906, p. 28)

Para aumentar o dramatismo e destacar a situação, se introduz uma parte
musical, na qual Luisa canta suas penas pelo seu destino amoroso. No seu cantar
está a queixa à atitude autoritária do pai, à falta de liberdade de decisão que
sofrem as mulheres. Um canto que, segundo ela, não é um canto e sim um
lamento pelo seu sofrimento. Ante o qual recebe uma reposta do pai que é um
acúmulo de motivos romântico-modernistas que respondem a uma postura satírica
do autor.
GONZÁLEZ. — CALLA NIÑA, NO MURMURES. SI LA POESÍA ES EL ALIMENTO DEL ESPÍRITU, SI
EL IDILIO DE LAS AVES, LA BLANQUECINA LUZ DE LAS ESTRELLAS, TODO ESO QUE PINTAN LOS
POETAS ES SUS GLOSAS, EN SUS POEMAS, ES BELLO, ES GRANDE, YO NO LO HE VISTO SINO
CON LOS OJOS DE LA IMAGINACIÓN; PERO COMPRENDO LO SUBLIME, LO IDEAL, LO ESTÉTICO
DE LA NATURALEZA (TREJO, 1906, p. 30)

Como uma forma profética, na saída de Julio para participar na política,
Luisa amaldiçoa a política em um aparte final. O segundo quadro inicia com o coro
dos políticos que expõe a confusão e a sujeira que é a política, e anuncia o triste
final daquele que entra na política. A ênfase autoral no repúdio à política neste
cantábile (cantable) valida a opinião negativa feminina sobre a mesma no quadro
anterior.
O número musical seguinte expõe a partir da briga de dois meninos
vendedores de jornais a postura dos diferentes jornais frente à política, criticando
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os meios de comunicação do momento: “La Nación no habla claro” (critica seu
oficialismo), La Prensa “se la dá nomás a los gobiernos, a los diputados y a todos”
(destaca seu reformismo). La Nación era o jornal de “don Bartolo” (nome muito
utilizado para se referir a ele pela revista Caras y Caretas, dando a entender, ao
reduzir seu nome, à palavra equivalente a despreocupado, descuidado no
trabalho), como chamavam os opositores a Bartolome Mitre. Segundo os
historiadores, este jornal foi fundado para sustentar o governo de Mitre.
Este quadro fecha com um breve diálogo entre Teresa, Joaquín e Manuela.
Teresa e Joaquín se dirigem à missa e no caminho encontram Manuela. O diálogo
representa os esforços desta nova classe média para integrar-se na vida política,
simbolizando como a secularização do estado afastou a Igreja do centro do poder,
destacando assim, a importância que teve nestas modificações modernizadoras a
secularização do Estado (separação da Igreja e do Estado), e a criação de leis
que garantissem a sua total secularização: o Registro Civil (1888) e a Lei
complementaria de Matrimonio Civil (1889).
O terceiro quadro é uma cena citadina na rua, no espaço de convívio de
todas as classes, neste contexto inicia um número musical no qual os diferentes
imigrantes cantam as suas canções, expressando a polifonia de vozes que era o
país, expondo a sua heterogeneidade (temos o andaluz, o galego, o criollo, o
basco). Neste espaço popular, suburbano, possivelmente, convivem os resíduos
da cultura rural (o almacén onde tocam milongas) e os registros da cultura urbana,
mostrando um ambiente de tolerância intercultural que em outros sainetes será
vivenciado no cortiço, mas que neste, devido ao processo democratizador, tomará
o espaço nacional, a rua. Por outro lado, para colocar no centro a situação do
período no país, novamente a realidade é colocada no estilo criollo mediante uma
canção que retoma o tema da política: “NO
SIN PIEDAD/ NI POLÍTICOS HONRADOS”

HAY ALDEAS SIN MANDONES/ NI JUSTICIA

(TREJO, 1906, p. 36)

Devido à combinação de números musicais se considera que esta peça
mantém uma profunda relação com as zarzuelas. Nos seus “cantábiles”
(cantables) é representada a popularidade da política em todos os estratos da
população e a diminuição do poder político da igreja. No terceiro desses
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cantábiles, se enfrentam como se fosse uma payada ou um debate político, os
dois jornais mais importantes do período La Prensa e La Nación, que apelam ao
público.
Após vários números musicais que procuram aumentar a atenção para
entrada do candidato, ele sai até a sacada e fala.
ROBATEGLI. — SIGNORE MÍO: GRACIE TANTE PER CUESTA REUNIONE DE GENTE. YO SONO
PROCLAMATO CANDIDATO, MA NON SÓ POR QUÉ. YO RESTABA TANCUILO EN EL MÍO NEGOCIO
CUME NESTA TRANCUILO EL PACARITO QUE HA PILLAO LE ALPISTE.
TODOS. — ¡BIEN, BRAVO!
ROBATEGLI. — PERO LA POLÍTICA DEL MÍO PARTITO, QUE NON SÓ CUÁL ES, ME HA FATO
CREAR LA AMBICIÓN DE LA PUBLICITÁ. SERÉ HOMBRE PÚBLICO Y MI ESPOSA TAMBIÉN SERÁ
COMO YO, PERQUE, COMO EL NEGOCIO E A MEDIA, TUTO CUELO QUE LO ÍO CONSIGO E LA MITÁ
PER ELLA.
TODOS. — ¡BRAVO, VIVA!
ROBATEGLI. — PER ESO LO DIGO A TODO: SÍ, SIGNORE, AQUÍ ESTÁ UN HOMBRE A SU ORDEN,
POR LO QUE GUSTA, COMO DISEBA GARIBALDI EN ASPRAMONTE.
TODOS. — ¡BIEN, BRAVO! ¡VIVAA! (TOCA LA BANDA Y SE RETIRA POR LA DERECHA LA
MANIFESTACIÓN. ROBATEGLI, AL MARCHARSE TODOS, HACE MUTIS.) (TREJO, 1906, p. 38)

A personagem do cocoliche era uma das personagens cômicas do sainete,
nesse caso, recebe um nome e um cargo, o que indica que, além de ser cômica, é
significativa. A sua situação cômica se refere ao que Bergson denomina como
marionete, um personagem que atua aparentemente livre, mas que seus atos, na
verdade, são um brinquedo nas mãos de outro, pelo qual esse efeito mecânico
conduz ao riso. Manipulação que se perceve facilmente na sua declaração de não
saber porque foi eleito e qual é a política do seu partido. Além disso, o seu
discurso é absurdo em uma linguagem cocolichesca bem marcada que o acentua.
Imediatamente após o discurso, um dono de uma mercearia (“almacén”)
coloca o seu interesse de entrar na política também, e proferi um monologo para o
público; simbolizando assim a pressão popular para ter aceso aos espaços de
poder. Discurso que é interrompido por três compadritos que pedem mais bebida,
cena que é uma versão dos três ladrões da zarzuela hispana La gran vía com
libreto de Felipe Pérez González e música de Federico Chueca y Joaquín
Valverde (1886), mas com fim político. A cena satiriza o caudillismo e a falta de
convicções políticas de seus seguidores. Baldomero que se coloca como o mais
experiente em política, pois se define como “político de carrera”, define a política.
BALDOMERO. — LA POLÍTICA, HERMANOS, COMO YO LA ENTIENDO, ES UNA MUJER BONITA
PERO CAPRICHOSA. CON EL CUENTO DE QUE TIENE MUCHOS FESTEJANTES, LE DA ESPERANZA
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A UNOS Y A OTROS. LOS MÁS SONSOS SE LO CREEN, LOS MÁS VIVOS SE DESENGAÑAN Y, EN
GENERAL, TODOS LOS QUE ANDAN BAJANDO EL ALA SE HACEN UNAS ILUSIONES BÁRBARAS
POR CONSEGUIR LA PRESA Y EN LO MEJOR SE LES HACE HUMO, CAMBIA DE RUMBO Y AQUEL
QUE NI HA PENSAO SIQUIERA EN CORTEJARLA RESULTA SER SU AMANTE DECIDIDO Y EL DUEÑO
DE SUS CAPRICHOS. (TREJO, 1906, p. 39)

A definição da política faz uma analogia com uma mulher bonita,
apresentando, desse modo, uma visão estereotipada da mulher, que concorda
com a das personagens femininas da obra, estereótipo que tem como única
exceção a personagem de Benjamina que é a que arremete contra a realidade.
Todas estas discussões não deixam de remarcar como os setores subalternos
enxergam a política, uma força superior totalmente fora do seu controle, principal
crítica da obra.
Esta cena é seguida por um episodio sentimental entre Baldomero e Juana
(a empregada do Dr. González). Um diálogo jocoso seguido pelo dueto musical
romântico do “compadrito y de la sirvienta”, com múltiplos duplos sentidos e
enfrentamentos, que poderíamos lê-lo como provocações mútuas sexualizadas
que fazem parte de um processo de galanteio, mas que vão além ao resignificar
estes intercâmbios linguísticos mediante o duplo sentido ao relacioná-los à
política: “BALDOMERO. — ESTA TAMBIÉN ES POLÍTICA, PERO A MI NO ME LA DA PORQUE
LE CONOZCO EL JUEGO.” (TREJO, 1997, P. 82)

A transição de tom ligeiro tem a função de anteceder a entrada de uma
personagem fundamental da obra, Prudencio García, que foi interpretado por
Rogelio Juárez, cujo monologo escreveu Trejo para o destaque do seu amigo ator
(Rogelio Juárez), que utiliza a sua figura para transformar o seu discurso em
ridículo (ele fala de esbelta figura, mas não tinha) e aproveita os ditados
populares.
PRUDENCIO. — SOY YO, LA COPIA FIEL Y ACABADA DE LA MISERIA Y LA DESESPERACIÓN.
TENDIENDO UNA VISUAL SOBRE MI GALLARDA Y ESBELTA FIGURA SE DARÁN USTEDES CUENTA
EN SEGUIDA DE MI PASADO, MI PRESENTE Y MI PROVENIR. ¡CUÁNTAS VECES HE PENSADO EN
SUICIDIO! (TREJO, 1906, p. 42)

Prudencio representa o político desempregado o qual Trejo satiriza, se
apresenta ao público referenciando uma carreira na fraude política que se inicia
após fracassar em outras profissões, o político sem credo, sem partido que se
vende a quem oferece melhor preço.
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PRUDENCIO. — EN CADA ELECCIÓN HE VOTADO DIEZ VECES; ¿POR QUÉ? PORQUE ASÍ
TIENEN QUE SER LOS POLÍTICOS DE TALLA, LOS QUE NO TIENEN TEMOR A LA LUCHA; LOS QUE
NO TIENEN MÁS ÍDOLO QUE SU CAUSA Y LOS QUE NO TIENEN VERGÜENZA DE SER
DERROTADOS, POR ESO SIEMPRE EN LOS DISCURSOS POLÍTICOS SE DICE: ¡UNÁMONOS,
MULTIPLIQUÉMONOS Y ASÍ VOTANDO DIEZ VECES SE MULTIPLICA UNO EN ARAS DE LA CAUSA
POR GANAR CINCUENTA CENTAVOS QUE DAN CADA VEZ QUE UNO VOTA! ASÍ VIVO HACE CINCO
AÑOS, DESDE QUE DEJÉ LOS CURSOS ELEMENTALES. (TREJO, 1906, p. 42)

Prudencio produz com seu monólogo um efeito cômico ao misturar um
sentido próprio e um sentido figurado na metáfora (“unámonos, multipliquémonos”)
(BERGSON, 2008), e ao mesmo tempo, desmascara a fraude eleitoral. Prudencio
procura um emprego em uma secretaria nova que ainda será criada, satirizando a
partilha de postos políticos e o funcionalismo público.
A VER SI ME COLOCA EN LA MUNICIPALIDAD, EN UNA OFICINA NUEVA QUE VA A CREARSE,
TITULADA OFICINA DE RECLAMOS, EN LA CUAL TODOS LOS EMPLEADOS SON SORDOS PARA EL
MEJOR DESEMPEÑO DE SU COMETIDO. (TREJO, 1906, p. 43)

A apresentação da paródia política continua nos diálogos de Prudencio,
com Manuel e logo com Robategli. Conversações que giram em torno da fraude
política à qual Prudencio se submete para obter benefícios monetários. Após
oferecer-se para manipular as eleições a favor de Robategli e fazer chacota de
González; se encontra com o Dr. Gonzalez a quem entrega a carta de
encaminhamento e de forma cômica, mediante duplos sentidos, oferece a venda
de seu voto. Proposta que González aceita.
Como na peça anterior, as eleições são na igreja. Um dos votantes
(Manuel) desmascara Prudencio que vai votar pela segunda vez, fato que chama
a atenção de Julio (o pretendente da filha do Dr. González) que é o fiscal da mesa.
Tenta defender-se das ofensas de Manuel e bate nele, neste momento, o galego
atira nele. O Dr. González, fazendo eco da sua filha, amaldiçoa a política ao ver o
corpo do seu genro, e assume a responsabilidade da desgraça. Terminando a
obra, após várias personagens expressarem a desgraça que traz a política, com
uma frase de finalidade didática, mas que não deixa de ser artificiosa.
GONZÁLEZ. — PREMIO QUE LA HUMANIDAD DA A MIS SACRIFICIO AUSTERO. CASTIGO FUERTE
Y SEVERO A MÍ Y A MI AMBICIÓN. ¡SACRIFICADA UNA VIDA EN LAS GRADAS DE ESTE TEMPLO!
¡COPIEN TODOS ESE EJEMPLO DE SUBLIME ABNEGACIÓN! (TREJO, 1906, p. 49)

Como expõe Sirena Pellarolo (1997), a rima desta frase final entre
“ambición” e “abnegación”, refere-se à atitude do Dr. González na carreira política
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e ao agir de Julio para preservar a unidade familiar da sua namorada, resumindo
os dois temas em conflito na obra. Assim, Trejo conclui que a atividade política
dos setores inescrupulosos sempre receberá o seu castigo, parodia a política em
evidente deterioro e a aproximação de setores revolucionários ao espaço político.
Pellarollo (1997), na sua obra sobre Trejo, pela primeira vez, faz uma leitura
revolucionária de Manuel, pois assegura que com a sua expressão de desejo de
que “se arme la gorda” levanta um tipo de fator desestabilizador que se
corresponde com o utilizado pelos movimentos revolucionários, quando as águas
políticas de um sistema em decadência estão em turbulência, ao qual se soma
como reforço o seu comentário, embora paródico, de que seu pai foi revolucionário
(PELLAROLLO, 1997, p.164).
Pellarollo (1997), talvez exageradamente, argumenta que a figura de
Nemesio Trejo é resgatada como a de um autêntico revolucionário, embora
possivelmente de forma inconsciente, e lê a peripécia final de Manuel como um
atentado anarquista. Tendo em conta o agir de Trejo em defesa dos direitos
populares e da classe artística, assim como sua intensa participação política
descrita por Bossio (1966), e Puccia (1993), a leitura mais politizada de Trejo
parece bastante acertada. O argumento é reforçado e confirmado pela sua
participação como um dos agentes que favoreceram o fim da zarzuela espanhola
mediante o boicote provocado pela “Sociedad de los Reventadores” (BOSCH,
1969). O fato curioso, porém, é que a ação política que provoca o fim da zarzuela
seja similar ao agir de uma “patota” (gangue).
Com efeito, Trejo aproveita nesta e na outra peça o processo
democratizador que provoca o deslizamento do gentleman do clube ao comitê, ao
espaço da competência política. Por outro lado, a profissionalização da política e
as mudanças da sociedade deslocam a este clubman do centro político e cultural.
Os filhos deles continuaram com a atitude classista, mas sem espaços específicos
para exercê-la. Assim, esses indivíduos se organizaram em grupos que
enfrentavam setores de níveis sociais inferiores (os outros, os diferentes),
constituindo a famosa patota de señoritos que derivaram em incendiários de
circos, em grupos paramilitares e linchadores. Com a chegada destes escritores
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gentleman ao teatro, que são acompanhados pela sua banda de seguidores, se
transpõe o patoterismo para o teatro, como veremos no próximo capítulo
analisando várias peças de Carlos Mauricio Pacheco. Por enquanto, destaquemos
que o teatro funciona como representação da heterogeneidade e espaço de
conflito com a diversidade tanto acima como embaixo do cenário; i.e. que o
ambiente do teatro operará como catalizador e caldo de cultivo para o que a lógica
violenta das patotas prolifere em todos os níveis sociais.
Para concluir, as peças analisadas de Nemesio Trejo parodiam a política
em evidente deterioração, sugerem a aproximação de setores revolucionários ao
espaço político. Nesse processo, com a sua comicidade desmancha os sistemas
corruptos e aponta suas falácias, exigindo a procura de soluções. Trejo, do
mesmo modo que o fez energicamente na sua vida21, na sua produção literária
utilizando o humor, o titeo e representações da violência, critica e exige mudanças
da política do período, assim como a democratização nessa nova modernidade
periférica, expondo neste processo, além dos enfrentamentos étnicos, os da
cultura do campo e da cidade. As obras criticam os sistemas oligárquicos de poder
e as suas ferramentas coercitivas, mas ao mesmo tempo se escrevem no
nacionalismo conservador. Mesmo tendo participado dos grupos que boicotavam
as obras do gênero chico espanhol, não participou nos atos violentos contra os
integrantes da sua classe, e sim utilizou todas as ferramentas ao seu dispor para
defendê-los, utilizando o teatro (provocando modificações nele para isso) e o
jornalismo com suas participações em revistas como Caras y Caretas, também
como meio destas defesas.
Em resumo, enquanto o titeo se constrói como um expositor das relações
de poder, das discussões políticas, dos enfrentamentos entre iguais, da violência;
o humor, a chacota de si mesmo (como quando Modesto se compara a Argos)
toma o lugar do que não pode se dizer, assinala a necessidade de mudança,
virando um instrumento contra a autoridade, subvertendo de algum modo as
relações de poder. Porém, pensamos que seria exagerado atribuir a Trejo um

21

Nemesio Trejo participou ativamente na criação das primeiras associações sindicais ou gremiais
de proteção dos trabalhadores teatrais, ocupando em várias delas a presidência.
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interesse revolucionário. Na verdade, no período de 1895-1910, os anarquistas
serão os promotores fundamentais de mudanças políticas e sociais, e neles sim é
claro o agir a partir da ruptura revolucionária e, sobretudo, das associações de
fomento organizadas por imigrantes.
Por isso, o século XX verá a inclusão de parte destes imigrantes com
dificuldade na sociedade e a aparição da classe média. Mas, neste caso, será
Carlos Mauricio Pacheco (1881-1921) quem vivenciará as mudanças com maior
detalhe, e as introduzirá no sainete; com ele os imigrantes ganham maior
destaque no gênero, chegando a ocupar papéis fundamentais, já não mais como
simples figuras graciosas ou burlescas. Como será observado no próximo
capítulo, Pacheco introduzirá a figura do imigrante italiano levando-o além do
sofrimento e fracasso, retirando-o da marginalidade farsesca do cocoliche na qual
o tinham colocado os autores anteriores e elevando sua figura ao espaço da
personagem principal.
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CAPÍTULO 3

UM GÊNERO VIOLENTO

3.1. PACHECO E O SAINETE

Segundo Tullio Carella, Carlos Mauricio Pacheco excede, em muitos casos,
os limites do sainete, “o desenlace suele ser infausto; le bastan pocas frases para
crear um ambiente de casi intolerable violência” (CARELLA, 1957, p. 15). O que
significa isso? O que seria violência nesses casos? Por que intolerável? O sainete
não era um gênero cômico? Como o “desenlace” pode ser “infausto"? Por que
excede os limites do sainete? Ou será que revela a violência própria de um
gênero?
Carlos Mauricio Pacheco foi um dramaturgo rio-platense, ocasional ator, e
fundamentalmente escritor de sainetes que precedem ao grotesco criollo. Nasceu
em Montevidéu de pai argentino emigrante, e foi para Buenos Aires com quatro
meses de idade. Sendo já adulto, começou no jornalismo e tentou ser ator, mas se
destacou como dramaturgo.
Embora a importância que teve durante o período do sainete, Carlos
Mauricio Pacheco não conta com nenhum trabalho biográfico sobre ele. O único
trabalho existente é o artigo “Para una revalidación de Carlos Mauricio Pacheco”
de Lena Paz, publicado na revista da Universidade Nacional de Santa Fe em
1961, e breves referências em outras obras gerais que, muitas vezes, não passam
de um ou dois parágrafos ou, no caso de Gallo (1958), um capítulo, mas que não
aborda em profundidade a sua vida e a sua obra. Segundo Lena Paz (1961), a
produção de Carlos Mauricio Pacheco, superior a 70 títulos, está integrada por
sainetes, revistas, dramas, comédias, escenas porteñas, diálogos, bocetos
dramáticos (classificações que, segundo o mesmo Pacheco, seriam arbitrárias).
Pacheco escreveu regularmente e em abundância, mas muitas de suas obras,
embora o êxito alcançado no período, permanecem ainda inéditas. Sua
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consagração foi com o sucesso de Los disfrazados (1906). A partir desse ano,
várias peças dele estrearam até simultaneamente em diferentes teatros. Do
mesmo modo que aconteceu com Nemesio Trejo, muitas das suas obras foram
representadas em diversos países de América, tais como Uruguai, México, etc.
(PAZ, 1963).
Pacheco “les brindó calidad y jerarquía artísticas” (PAZ, 1961, p. 62) aos
sainetes, “fijó y estableció la definitiva estructura del sainete criollo” (PAZ, 1961, p.
63). Por essa inovação no gênero e consolidação dele fora do padrão risonho
espanhol, com a incorporação de novos temas e modos, é que se diz que “excede
os limites do sainete”. Pela sua vez, Blas Gallo (1958) afirma que Pacheco impôs
a sua personalidade ao gênero “en el sainete palpita su rebeldía, la amargura de
la vida, su amor a la ciudad, su compenetración con las costumbres del pueblo, su
disconformismo gris” (GALLO, 1958, p. 129). No entanto, não destaca sua
característica principal, sua profundidade psicológica e o domínio da linguagem
teatral do sainete, que conduziram, junto com as características expostas por
Gallo, a obras que iam além do que se esperava do gênero e do considerado
teatro popular.
Porém, de fato, também poderíamos dizer que Pacheco realmente excede
os limites do sainete no sentido de que talvez aproveita a potencialidade política
do gênero, a diferença de Vacarezza. Na verdade, como será observado nas suas
peças, Pacheco enxerga a potência do sainete ao falar da sociedade
contemporânea, do próprio contexto histórico. Essa profundidade o levou a expor
as violências e injustiças do período, levando ao limite as possibilidades
expressivas do sainete, devido à sua leitura jornalística do gênero.
Por isso, Lena Paz responde a um dos questionamentos expostos
anteriormente, propondo que Pacheco seja um “cronista genérico de un Buenos
Aires abigarrado y Policromo” (PAZ, 1961, p. 65), mas também um “crítico agudo y
certeiro que exterioriza inquietudes y preocupaciones por problemas no comunes
en las habituales expresiones del género” (PAZ, 1961, p. 65), como a xenofobia ao
judeu (Ropa Vieja, 1923), o triste mundo circense (La morisqueta final, 1908),
entre outros.
103

A proposta deste trabalho é que Pacheco, sustentado pelo antecedente de
Trejo, através das diferentes formas de violência, concebe o sainete como campo
de conflitos da heterogeneidade de Buenos Aires nas primeiras décadas do século
XX. Focaremos no sainete tragicômico e, mais especificamente, nas diferentes
formas de violência e as suas representações na obra de Carlos Mauricio Pacheco
ao longo de um período de três décadas - com Los disfrazados no 1900, com El
cabaret na década de 1910 e com Los piratas na década de 1920 - vinculando
assim um período que é de desenvolvimento do sistema teatral rio-platense, mas
também da primeira modernização industrial e urbana de Buenos Aires.
Para analisar essa violência, será tomada como base a leitura de Viñas
(1973) do titeo como elemento aglutinante. Embora o titeo tenha gradações, no
sainete se manifesta de maneira mais forte e com facilidade em linchamentos. É
importante lembrar que existem diferentes tipos de titeo: o titeo (chacota que
consiste em procurar alguém próximo e iniciar uma chacota, tendo-o o grupo como
cristo) entre os integrantes da elite, tomadura de pelo (zombaria específica na sua
entonação e com algo peculiar da sociabilidade argentina, por algum tique ou
mania se escolhe para alvo da chacota alguém inferior, mas sem violência), la
tijeretada (entre mulheres), la cargada (algo mais pesado e entre jovens, com mais
descaro e menos contemplações), la becerrada (de homens sobre uma mulher), la
choteada (no exército ou no colégio interno), los progroms (amos sancionando
seus escravos), linchamentos (amos condenando escravos rebeldes), caza de
brujas (amos que tomam represálias contra um igual em rebeldia) (VIÑAS, 1973).
Esse é o enfoque de David Viñas quando analisa o teatro de Gregorio de
Laferre que está inscrito no sistema culto, entendendo o titeo como uma lógica de
intercambio social desse período, lógica que se estende de cima pra baixo, mas
também entre os de baixo; torna-se então necessário projetar a modificação dessa
gradação pelo sistema teatral popular do qual forma parte o sainete. Assim, o
titeo, que se limitava a membros da elite, se converte em chacota entre “iguais”,
ou personagens que se considerem iguais não necessariamente pela sua camada
social, mas por serem igualmente pobres ou imigrantes ou populares em geral; a
“tomadura de pelo” aumenta o nível de violência do titeo, mantendo as mesmas
104

características, concentrando-se no defeito do outro; a “tijereteada” deixa de ser
entre mulheres para se transformar em um titeo ou “tomadura de pelo” das
mulheres para os homens; seu contrário é a “becerrada”, nos dois casos o grupo
que a exerce pode incluir homens ou mulheres porque o que o define que seja
“tijereteada” ou “becerrada” é o tipo de agressão, ou seja, sem essa agressão é
considerada feminina ou masculina. A “cargada” aumenta em violência as
gradações anteriores e sua característica é que a provocação se transforma em
injúria; em outras palavras, a “cargada” é ofensiva, quando a ofensa chega ao
plano físico, a “cargada” se converte em “choteada”.
Diferente das anteriores o linchamento e a caça às bruxas já apresentam
consequências concretas e trágicas que são reforçadas porque nelas é muito
evidente, não somente o intercambio social violento, mas principalmente o
sustento ideológico dessa violência, ou seja, xenofobia, racismo, classismo; por
isso, nesse sentido, é semelhante ao pogrom que não ficaria restrito a uma
perseguição antissemita, mas como uma perseguição cultural sobre qualquer
grupo considerado fundamentalmente estranho que tem como consequência um
ataque violento maciço com destruição de seu ambiente. Noutras palavras, ao se
aplicar a lógica do titeo em termos horizontais dentro das classes baixas se
assumem os valores das elites como naturais e a partir daí o significado das
gradações do titeo é modificado e estendido.
A crueldade maior se produz devido ao fato de que, no fundo, o titeo é uma
violência política dos de cima sobre os de abaixo. Porém, no sainete, todas as
classes sociais estão atravessadas pela violência de cima a baixo. Como analisa
Massota (1982) lendo a obra de Roberto Arlt (outro grande autor capaz de
aproveitar nas suas peças a violência do titeo), as tensões sociais da
modernização derivam em violência entre os de abaixo também, e reproduzem os
modos de violência dos superiores sobre os inferiores, expondo um sistema que
possibilita a legalização do crime, pois é gerado, primeiramente, na classe
dirigente e por tanto no Estado. Mediante a violência contra o popular, as elites
reestabeleceriam imaginariamente e de fato o seu equilíbrio como estrutura
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consolidada de poder, motivadas pela certeza de serem as únicas responsáveis
pela construção da pátria e da nação.
Desse modo, em diferentes níveis, a violência, a agressividade, uma grande
onda de destruição invade estas obras submergindo suas personagens. Essa
violência depende em parte de um fato cultural, pois, embora possa depender de
um potencial de agressividade, está modelada por fatores culturais, como as
práticas sociais da patota e do titeo, as quais em virtude de serem aceitas, devido
ao seu funcionamento, são enxergadas quase que como “instituições sociais”.
A patota é uma turma de jovens, geralmente “mauricinhos”, que se juntam
nos espaços públicos e agridem os que consideram inferiores ferindo-os ou rindo
deles, por vingança ou antipatia, por diversão ou entretenimento. Pelo seu agir
cruel e rápido, foram designados também “indiada”. Na década de 1880, os seus
integrantes exibiam negra melena e bigodes desafiadores, portavam bastão e
revólver, como forma de simbolizar suas duas caras: a oligarca e a violenta
repressiva. Suas levas eram compostas principalmente por filhos, sobrinhos,
parentes próximos ou simples compadres de algum membro do Poder Executivo,
da Corte ou deputado.
Aproveitavam-se dessa relação para agir à vontade, pois gozavam de uma
liberdade extrema e isenção de responsabilidade sem limites. Pela tarde,
paqueravam as meninas de família na rua Florida; à noite, em grupos numerosos,
briguentos, violentos, bagunceiros, ingressavam nos teatros mais populares e nos
cafés ou cabarés, ou em qualquer outro espaço, e faziam escândalos e agrediam
aos que tinham ao redor e impunham sua vontade onde quer que estivessem.
Estes encontros sempre terminavam violentamente, aos socos, chutes,
cadeiradas e bastonadas. A única função da intervenção policial era botar ordem
dentro das possibilidades, e deixar ir embora aos desordeiros. Com o passar do
tempo, na patota se integraram os filhos dos novos ricos (comerciantes liberais,
profissionais, etc.). Como estes últimos integrantes não tinham o respaldo de pais
ministros, senadores ou camaristas tradicionais, a polícia não era tão benevolente,
sendo apenas castigados com “multas”, que podiam ser pagas por eles facilmente
(noutras palavras, recebiam propina para fazer a vista grossa).
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Para entender o agir das patotas é possível se ater ao conceito de Jorge
Corsi (2003) de violência como palavra cuja raiz remete ao conceito de força,
correspondendo assim com ações tais como violentar e forçar; e implicando,
desse modo, sempre o uso da força para produzir um dano físico ou psicológico.
Isso significa dizer que o ser humano é agressivo, mas não violento, a violência é
a “modalidade cultural, conformada por condutas destinadas a obtener el control y
la dominación sobre personas” (CORSI, 2003, p. 20).
Como exposto anteriormente, para compreender a afirmação de Carella,
serão analisadas as peças Los disfrazados (1906), El cabaret (1914) e Los piratas
(1923), vinculando violência e heterogeneidade (cultural, de gênero e de classe).
Assim, em Los disfrazados (1906) se pode observar com certa evidência a
violência contra o imigrante italiano e o gaucho, e, em El cabaret (1914), a
violência contra a mulher e também contra o Gaucho (nome da personagem), um
representante dos valores criollos que se contrapõem aos de uma sociedade
fascinada pela Belle Époque, ou seja, pelos valores franceses. Por último, em Los
piratas (1923) nota-se a violência dos ricos e “aristocratas” contra os humildes e
os novos ricos. Aliás, contra os “novos ricos” a violência ganha uma intensidade
inconcebível, chegando aos “progroms” dos filhos de boa família que os castigam
como se fossem seus escravos.
Como se pode observar facilmente nas citações efetuadas, Pacheco
sempre tentou ir contra o teatro comercial dominante, que ainda mantinha a
maioria das características do teatro espanhol, e dar características próprias, não
mediante uma quebra total, mas com uma leve nacionalização e com uma
profunda carga reflexiva e crítica. Valendo-se para isso do sainete vigente, lhe deu
características reflexivas para que seu teatro pudesse manifestar as tensões
sociais do seu entorno, favorecendo a reflexão. É assim como, por exemplo, na
sua peça La patota (1913), anterior à analisada Los piratas (1923), aquelas
“instituições características da cidade” que são o titeo e a patota são retratadas e
criticadas, virando as figuras centrais que mobilizam a ação da peça. Pacheco
manifesta assim a sua crítica frente às gangues de mauricinhos filhos ou netos da
geração de 1880, que agiam violentamente nesse período contra o que era inferior
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em termos de classe, incendiando teatros e imprensas anarquistas ou batendo
nos imigrantes.

3.2. VIOLÊNCIA E IMIGRAÇÃO: LOS DISFRAZADOS (1906)

Los disfrazados foi estreado no Teatro Apolo em 21 de dezembro de 1906,
pela companhia de José Podestá. Anos depois, foi publicado na revista teatral
Bambalinas, nº 49, de 15 de março de 1919, acompanhado por uma introdução do
seu autor sobre sua origem22. Os comentários da estreia do jornal La Nación e do
jornal El país foram muito desfavoráveis, por outro lado, a crítica de El Tiempo foi
favorável, prevendo um grande êxito. As críticas negativas, como se conclui da
leitura das publicações do período, estão relacionadas à quebra das expectativas,
pois foi uma peça muito esperada; e, após sua estreia, a crítica somente viu o que
para eles era um sainete mais, e que ainda desorientava os espectadores com
simbolismos “absurdos” e fora do ambiente. Apesar das críticas, não tiveram como
não reconhecer a crescente aprovação do público. O sucesso da peça foi
imediato, sendo um dos únicos sainetes que foram representados novamente
após o ocaso do gênero na década de 1940.
Na sua nota introdutória, Pacheco esclarece a arbitrariedade das
classificações dadas às peças do género chico durante o período, e aproveita para
fazer uma crítica ao gênero sainete, e a certos intérpretes que modificaram as
peças em favor do riso fácil, restando-lhes, desse modo, profundidade às
personagens, em detrimento do gênero. Pacheco destaca que o positivo da sua
arte de autor reside, na verdade, na sua mesma obra.
Y agradeciendo a nuestros actores la buena voluntad con que favorecieron en
ocasiones mis piezas de teatro por recomendables aciertos de caracterización,
permítanme aquéllos que yo me exima de toda complicidad en lo que atañe a
satisfacer exigencias destempladas o malas inclinaciones del espectador y niegue
asimismo la legitimidad de los agregados y extravagancias que desvirtuaron la línea
cómica donde puse, ingenuo de mí, la más honesta seriedad y la más seria de las
honestidades sin contar con que después había de desconocer a ratos lo que yo
mismo produje. (PACHECO, 1919, p. 3)
22

Existiria uma publicação previa no Uruguai efetuada pelo editor O. M. Bertani, Montevideu, Circa,
abril de 1913, na sua Biblioteca do Teatro uruguaio. O anúncio comercial do qual se extrai esta
informação se encontra na edição de Los cálices vacios, de Delmira Agustini, publicada pelo
mesmo editor em abril de 1913.
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Pacheco critica, nesse texto, além dos atores capocômicos, os empresários
e o gosto do público que desvirtuaram, muitas vezes, a seriedade das suas obras.
Pacheco,

diferente

de

Nemesio

Trejo,

que

somente

queria

contribuir

humildemente com “seu grão de areia”, “era consciente do seu papel de agente
cultural dentro do campo intelectual da primeira década do século, e participava
ativamente na consolidação de uma cultura e identidade nacional” (CAZAP, 1996,
p. 120). Pacheco produz um discurso marcadamente literatizado, pretende elevar
este gênero desprestigiado do ponto de vista teatral. Seu discurso é poético e
metafórico; um excelente exemplo é dado pela narrativa detalhada da didascália
inicial de El Cabaret, que será trabalhada mais à frente.
Todos os críticos concordam que Pacheco, como autor, procurou definir o
gênero com o qual trabalhava, introduzindo mudanças na sua estrutura e
conteúdo que o afastaram ainda mais do modelo espanhol; perseguindo desde
seus metatextos uma defesa do dramaturgo e do gênero popular que produzia.
Pacheco valorizava suas obras, considerando-as “literárias” e não simples roteiros
teatrais, como elemento acabado, que muitas vezes era modificado e desvirtuado
pelos capocómicos. Em outras palavras, Pacheco utiliza as regras do gênero para
criticar o teatro e a realidade (a caricatura, o idioleto, a comicidade verbal), é um
sainetero que atribui ao sainete profundidade e reflexão, e o problematiza, indo
contra a automatização e repetição dos seus artifícios.
Los Disfrazados (1906) se baseia em um enredo que pode ser resumido da
seguinte forma: tudo acontece num dia de carnaval, os moradores do cortiço se
preparam para sair à noite ou sobrevivem ao acontecimento. Há dois triângulos
amorosos que constroem a história. O principal é formado por Pietro (um italiano
traído), que fuma o tempo todo e fica calado, e Elisa, sua mulher, que o trai com
Machín (o amante, com um nome muito significativo, macho pequeno; nome que
também poderia ser lido como covarde ─ pouco macho). Pietro por amor atura
todas as maldades e traições da sua esposa. Contudo, nessa noite, Machín
decide levar a sua amante para dançar no Marconi, e para zombar de Pietro e
mostrar a sua façanha, convida-o também. Pietro quer reagir, mas Andrés o
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segura e o incentiva a continuar com o plano deles de fantasiar-se de homens
felizes. Não aguentando mais as investidas do rival e sendo desrespeitado pela
sua esposa ante a solicitação de não sair; depois de receber uma bofetada de
Machín, Don Pietro esfaqueia seu opositor, voltando a olhar a fumaça. Assim se
centraliza o titeo no imigrante, configurado em uma figura degradada.
O triângulo amoroso secundário é formado por Gato (jovem poeta que mora
no seu mundo); Rosalía, que o vê como um pavo (uma anta) e que se aproveita
dele para conseguir as coisas que quer; e Hilario (motorman nas empresas de
transporte inglesas), por quem Rosalía é apaixonada e com quem sai sem que a
mãe saiba (Doña Pepa).
Nesse processo, o leitor fica oposto à festa e ao sofrimento do esquecido e
solitário Pietro; comovidos pelo seu grito surdo, seu silêncio, o seu profundo sofrer
(VIÑAS, 1986).
La tensión dramática central de Los Disfrazados se plantea entra la fiesta numerosa y
oficial y el sordo malestar de la figura solitaria; entre la exterioridad del grito y el
silencio encogido y rumiado (“Todos se ríen y me miran co’ desprecio porque yo no
grido”). Y desde esas dos zonas del espacio se van crispando las miradas agudas,
concentradas y humilladoras que trazan un vector de arriba hacia abajo contrapuesto
a la mirada agraviada y como muerta del arrinconado (“Yo miro l’humo, siempre…”). El
grupo enmascarado que acata los ritmos canónicos de la fiesta y de la danza se
desquita sobre la figura acoquinada y reflexiva. Y la antinomia éxito/derrota,
triunfadores/vencido se reconstruye.” (VIÑAS, 1986, p. XXXII).

As ações são mediadas por Don Andrés, a primeira personagem que
desenvolve a função do novo intelectual, segundo a definição de intelectual de
Rama (1998). Essa personagem corresponde a uma figura de proto intelectual do
século XX, é possível identificá-la com os novos intelectuais que descreve Rama
em La ciudad letrada (1998). Esses intelectuais que surgem, na segunda camada
da sociedade para além dos advogados, são os profissionais liberais, como os
docentes e os médicos, os jornalistas. Essa nova classe formada pela articulação
entre os letrados e os não letrados, essa nova classe media.
La letra apareció como palanca del ascenso social, de la respetabilidad pública y de la
incorporación a los centros de poder, pero también, en un grado que no había sido
conocido por la historia secular del continente, de una relativa autonomía respecto a
ellos, sostenida por la pluralidad de centros económicos que generaba la sociedad
burguesa en desarrollo. Para tomar el restringido sector de los escritores, que
encontraron que podían ser <<reporters>> o vender artículos a los diarios, vender
piezas a las compañías teatrales, desempeñarse como maestros pueblerinos o
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suburbanos, escribir letras para las músicas populares, abastecer los folletines o
simplemente traducirlos, producción suficientemente considerable como para que al
finalizar el siglo se establecieran las leyes de derechos de autor y se fundaran las
primeras organizaciones destinadas a recaudar los derechos intelectuales de sus
afiliados. En el sector letrado académico, el ejercicio independiente de las profesiones
llamadas aún <<liberales>>, o la creación de institutos que proporcionaban títulos
habilitantes (maestros, profesores de segunda enseñanza) instauraron un espacio
más libre, menos directamente dependiente del Poder, para las funciones
intelectuales, y será en este cauce que comenzará a desarrollarse un espíritu crítico
que buscará abarcar las demandas de los estratos bajos, fundamentalmente urbanos,
de la sociedad, aunque ambicionando, obsesivamente, infiltrarse en el poder central
pues en definitiva se lo siguió viendo como el dispensador de derechos, jerarquías y
bienes. (RAMA, 1998, p. 63)

É possível equiparar a Andrés à figura do novo escritor que nos apresenta
Rama que se move nas beiradas destas duas classes (RAMA, 1998). Esta nova
figura que não é mais da elite e sim da classe média com educação, pode ser
tomada como uma prefiguração positiva dos futuros filhos dos imigrantes, nova
classe que o grotesco fará lutar e brigar com as suas raízes. Como forma de
marcar essas mudanças, o dramaturgo dá valor ao silêncio, que adquire uma
profundidade psicológica.
Pietro é uma personagem patética (e não ridícula) porque a sua mulher é
infiel e ele é ciente disso. É patético não porque seja “corno”, mas porque não
reage. A peça se divide em duas posturas: a) a de Pietro que leva a ideia de que o
ruim é ser traído e continuar amando, porque o que o impede de deixá-la é o amor
que sente por ela e a esperança de que ela o perceba; b) e a crítica das outras
personagens, indicando que o ruim não é ser corno, e sim “corno e não fazer
nada”. Pietro confia a Andrés seu pesar: “¡A VECE SENTO IN FRÍO GRANDE, ME PONGO
A TEMBLÁ COÁ COM LA RABIA

...

E QUIERO LA VENDETA!”

(PACHECO, 1986, p. 164).23

Às vezes, sente vontade de vingar-se pela traição, mas quando a vê, o ódio se
transforma em amor: “MA LA VEO, E SUA VOZ, E SUA CARA ... ¡NON POEDO, NON SÉ, DON
ANDRÉ,

NON SÉ QUÉ HAY CÁ DENTRO, SE L´ODIO O L´AMORE!

… ¡NON

SÉ, NON SÉ!

…

(HONDA EMOCIÓN.)” (PACHECO, 1986, p. 164).
Ela não o corresponde, o destrata, se aproveita dele, mas ele a ama e isso
é mais forte do que a vendetta. No entanto, finalmente Pietro perde o controle e
estoura, não consegue segurar mais sua máscara, a deixa cair e mostra sua
23

Sic. N.B. A linguagem lunfarda do sainete tem uma representação gráfica na ortografia.

111

verdade. Era um “tigre fantasiado de cordeiro”, como comentam as personagens.
A fantasia do Don Pietro está, contudo, construída pelo silêncio: é porque não fala
que Don Pietro pode ser confundido com um cordeiro; não reage ao titeo
(tijereteadas) constante da mulher nem às cargadas dos outros.
Como foi indicado anteriormente, a peça se situa espacial e temporalmente
em uma tarde de Carnaval em Buenos Aires. O primeiro momento se desenvolve
no pátio de um inquilinato, e imediatamente o leitor é advertido pela didascália que
não é o conventillo (cortiço) sujo e complexo, é um lugar ideal para uma
construção mais profunda.
Es un patio donde el autor toma sus apuntes de la vida popular sin necesidad de
taparse las narices. Hay en el ambiente cierto aseo, cierta limpia alegría de día de
fiesta, que no se encuentra en las oscuras vecindades cosmopolitas. No es, pues, el
conventillo propiamente. Son unos cuantos tipos que en la tarde carnavalesca
mueven, ante los ruidos cómicos de la calle, el respectivo cascabel interno. El todo
entre paredes y con perspectiva de azoteas, por encima de las cuales declina el sol.
(PACHECO, 1986, p. 156)

Com esta didascália inicial são induzidos todos os elementos desta obra:
personagens com psicologias mais profundas que serão analisadas em uma
espécie de estudo laboratorial, por isso estamos frente a um lugar ideal, aparenta
ser um cortiço, mas não é. Estamos quase frente a uma pesquisa de psicologia
social ou sociologia, vemos os indivíduos interagirem em um ambiente o mais
controlado possível, os observamos sem intervir, regidos pelos seus “cascabeles
internos” (seus sentimentos, as suas paixões, etc.), em um momento de maior
liberdade como é o carnaval, quando se dá uma certa liberação. O espaço é uma
idealização do cortiço, descrito por uma marcação que demostra o valor literário e
social que dava o autor à sua obra.
Para que não haja dúvida sobre o social da imagem, o primeiro momento
inicia com um grupo de gauchos, com um nome nada inocente “Los hijos de la
Pampa”, nome que se pode entender como filhos da terra, ao ser esta a maior
extensão do território argentino. Eles cantam e dançam, mas no fundo se ouvem
os ruídos da rua, gritos de mascaradas, sons de cornetas e chocalhos; que
servem para lembrar que estamos em uma época de fantasias, do faz de conta, e
os cantores também estão fantasiados de gauchos.
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Isto se faz bem visível, pois o paisano primeiro canta com “a postura de
compadre” (outra figura arquetípica em conflito no período, suposta evolução do
gaucho na cidade). Dançam, mas não dançam qualquer música e sim um
malambo. Uma vez que o malambo é uma dança folclórica tradicional argentina
que nasceu na Pampa, carece de letra e é executada unicamente por homens.
Este baile representa uma competição de figuras ou movimentos (denominados
mudanzas) e nasceu como competência entre duas pessoas. A dança folclórica
também oferece as características das ações que serão vistas, pois representa um
enfrentamento entre homens, e assim é lido por um cocoliche que se coloca no
centro da cena para marcar sua presença, indicando que os imigrantes também
formam parte da sociedade, ou melhor, que querem formar parte dela.
A personagem do cocoliche (estereótipo arlequinado do italiano), depois de
vários ensaios, se incorpora a Juan Moreira dos Podestá de forma definitiva.
Existem diferentes versões sobre a sua origem. Enrique Garcia Velloso, nas suas
Memorias de um hombre de teatro (1994), conta que, durante as representações
dos Podestá, um estudante de medicina de sobrenome De Negri visitava as
bambolinas durante as representações e como era um excelente imitador do falar
dos estrangeiros, um dia se fantasiou de “mamarracho” e, sem aviso prévio,
começo a improvisar no quadro da cena campestre do Juan Moreira, o público tão
surpreso quanto os atores, riram muito com essa interlíngua grotesca entre italiano
e espanhol e com suas brincadeiras, ficando assim consagrada esta nova figura.
Por outro lado, José Podestá coloca em Medio siglo de farandula: memorias de
José J. Podestá (2003), em junho de 1890, se consagrou a figura do Cocoliche,
personagem que inicialmente chamavam Francisco e que intermitentemente tinha
aparecido após dois anos da estreia de Juan Moreira. Nas suas próprias palavras,
uma noite seu irmão Jerónimo estava de bom humor e começou a titear com
Antonio Cocoliche (seu nome correto era Antonio Cuculiccio), servente (peón)
calabrês da companhia durante a festa campestre de Juan Moreira, titeando-o e
fazendo-o falar. Disso resultou uma cena nova que chamou a atenção do público e
dos outros artistas. Celestino Petray um dia decidiu imitar Francisco em cena
também, e com um cavalo velho improvisou: “Venguede la Petagoña co este
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parejiere macanuto. Ma quiame Franchisque Cocoliche, e songo cregollo gasta lo
güese de la taba e la canilla de lo caracuse” (PODESTÁ, 2003, p. 66).
Petray tenía una gran facilidad para imitar a los tanos acriollados, pero a pesar de sus
tentativas para imponerse en el papel de gringo no triunfó hasta que en una ocasión,
sin aviso previo, se consiguió un caballo inútil para todo trabajo, uno de esos
matungos que por su flacura ni sirven ni para el cuero, y vestidos estrafalariamente y
montado en su Rocinante, se presentó en la fiesta campestre de “Moreira”,
remedando el modo de hablar de los hermanos Cocoliche.
Cuando Jerónimo vio a Celestino con aquel caballo y hablando en tal forma, dio un
grito a lo indio y le dijo:
— ¡Adiós, amigo Cocoliche! ¿Cómo le va? ¿De dónde sale tan empilchao?
A lo que Petray respondió:
— ¡Venguede la Petagoña co este parejiere macanuto, amique!
No hay ni que decir que aquello provocó una explosión de risa que duró largo rato.
Si le preguntaban cómo se llamaba contestaba muy ufano:
─ Ma quiame Franchisque Cocoliche, e songo cregollo gasta lo güese de la taba e la
canilla de lo caracuse, amique, afficate la parata… -y se contoneaba
coquetonamente.” (PODESTÁ, 2003, p. 66)

A figura do cocoliche, caracterizada pela linguagem expressiva que mistura
espanhol e italiano, tem duas faces: por um lado o público criollo o condena, por
outro se diverte e o perdoa, aceitando tacitamente sua incorporação à
nacionalidade. Esse titeo que o transforma em figura risível, permite a sua
nacionalização (RAMA, 1982, p. 168).
Estas tensões sociais brevemente esquematizadas e outras mais do
período apareceram na obra. Olhando pelo lado do titeo, sendo Pacheco a figura
intelectual que é, possibilita a leitura da didascália e do início musical gauchesco
como uma espécie de titeo do tieteador principal. Mediante esses mecanismos, o
momento de apresentação da peça resume para o espectador o que irá enfrentar.
A ação da peça é em Buenos Aires, numa tarde de carnaval, e as
personagens conduzem o público ao ambiente carnavalesco da época: com
Pelagatti sabemos da competição entre comparsas (por exemplo, a luta de
comparsas de imigrantes e de argentinos); com os gauchos, de representações
gauchescas durante o carnaval; também são referidos os bailes de carnaval (o
baile do Marconi, os bailes do Victoria) e o ensaio de carnaval (tanto com Pelagatti
quanto com os gauchos). Mas também é através do diálogo das personagens que
conhecemos o contexto político (por exemplo, os movimentos socialistas com
Malatesta; o poderio inglês nos transportes com Hilario). Na peça, o carnaval
representa uma inversão, mas não ausência de regras; curiosamente, neste
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carnaval de Los disfrazados, pelo fato de ser um carnaval “falado” e não “atuado”,
o que se destaca são as múltiplas regras que o regem, como fica claro nas
intervenções de Pelagatti sobre o desenvolvimento dos blocos no “corso” (o desfile
dos foliões na rua). Assim, os diálogos das personagens sobre a sua autofantasia
social se manifesta também como consciência de estar em um espaço que,
embora funcione como um laboratório, é metaforicamente um cortiço, durante o
carnaval (que está na rua).
A eleição do fundo do carnaval não é um capricho, permite muitas
inversões além do jogo de máscaras e funciona como chave de leitura do texto e
das ações das personagens. Los disfrazados como o carnaval quebra as
fronteiras entre a vida e a arte mediante a mistura de vozes. Nesse contexto, se
produz uma inversão linguística, se constitui com a língua uma mistura, o lunfardo
representante da cultura popular, impossível de escrever que lida como todo o
popular e iletrado se converte em linguagem literária. Estas rupturas transformam
tudo em algo além de um simples ato, em uma interação, um fato social, violento
como os vividos pelos seus espectadores. Sendo assim, é muito importante expor:
a) que esta violência é produto de uma série de tensões que resultam em violência
entre os de baixo que reproduzem os modos de violência dos de cima para os de
baixo; b) expõe um sistema de violência que possibilita a legalização do crime, a
instauração do crime como depois se dará mais profundamente em Roberto Arlt e
é analisado por Masotta (1982); C) Pietro não mata por violência e sim como
reação, seu ato é de rebelião.
Além de isto, o carnaval remete às construções identitárias que o mesmo
produz, segundo Micol Seigel (2000), e à figura carnavalesca do Cocoliche
abordada por Ana Cara-Walker em Cocoliche: The Art of Assimilation And
Dissimulation among Italians and Argentines (1987).
Cara-Walker explica, no seu trabalho, a dupla significação desta fantasia
cocolichesca.
By masquerading as the Cocoliche gaucho mamarracho (makeshift gaucho), an
Argentine could mock the “foreignness” of Italian immigrants and assert criollo values
and traditions. But the Cocoliche character also offered natives and newly arrived
“tanos” (Italians) a way to negotiate their differences through ritual and symbolic
confrontations onstage, in carnival activities, in print, and ultimately in everyday life.
(CARA-WALKER, 1987, p. 37)
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O Cocoliche se transformava em um emblema e agente de transculturação
do italiano-argentino, representando e negociando a mistura dos elementos
criollos e italianos, até através dos intercâmbios linguísticos estereotipados. Estas
figuras se confrontavam fortemente no período do carnaval, encontrando nesse
espaço parcialmente desregrado as condições de negociação com maior
liberdade.
As in the theater or circus ring, these carnival masquers relativized criollo and Italian
cultures by joining two sign systems together in one carnivalesque image. But unlike
the theater stage, the carnival scene made no distinction between stage and life,
between actor and spectator. (CARA-WALKER, 1987, p. 48)

A utilização desse cenário derruba as fronteiras entre teatro e vida, é como
se o espectador estivesse assistindo à violência na esquina da sua rua; fronteiras
que, na verdade, o sainete tragicômico como gênero anulará de tal modo, que
muitas vezes terá que suavizar e omitir fatos para evitar que os atores sofram
lesões graves por parte do público.
Micol Seigel (2000) coloca as representações carnavalescas dos centros
criollos como estratégias de apropriação da identidade argentina, simbolizando e
atuando o seu desejo de integração, de assimilação. Nessa línea de raciocínio,
apresenta um excelente exemplo do concurso do jornal La Prensa de carnaval, de
uma das simbólicas representações do grupo de um centro criollo.
The inmigrant members of a centro criollo (a criollo group or club) act out a
pantomime, a battle between gauchos and “Indians”. The delighted crowd cheers as
the last Indian kills the last gaucho, whose son then kills the last Indian; only the son,
neither gaucho nor Indian, survives. Close on his heels prances a gleeful cocoliche,
burlesquing the immigrants' gaucho performances. The reverent catcalls echo longest
for him. (La Prensa 25 February 1900:5; 27 February 1900:5; 24 February 1903:5).
This centro criollo’s performance, considered in the context of the city-wide festivities,
begins to hint at some of the ways Buenos Aires carnival in the first years of the 20th
century provided a stage on which porteños (inhabitants of this capital city)
spectacularized their relationships to the Argentine nation. (SEIGEL, 2000, p. 58)

Nesse período de modernização e enfrentamentos sociais, não somente as
representações do carnaval, mas também o sainete são um espaço de
negociação e debate do deslocamento das fronteiras nacionais. Nestas
negociações, os imigrantes transformam o estereótipo burlesco e negativo do
cocoliche em uma das figuras amadas do carnaval o “heroe de la jornada”, o bufo
(bobo) que fala o que os outros não podem ou não querem.
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Simbolicamente, Los disfrazados inicia com a representação do mito
nacional, do ícone argentino, a figura do gaucho, personagens que não estão
fantasiadas senão por sua pureza, são eles mesmos, apenas praticam as suas
atividades naturais para se exibirem melhor e gritam de forma simbólica “¡Vivan
los hijos de la pampa!” (PACHECO, 1986, p. 158), os filhos da terra, a essência
natural da nação. Mas o poeta decadente, “Gato”, toma o seu canto, a voz da terra
como

descreve

Sarmiento

(1990)

em

Facundo,

como

algo

incômodo,

insignificante, um barulho que interfere na sua importante leitura de um noturno.
Aqui estão representadas, de forma geral, a sociedade e a divisão dos grupos de
poder, os modernos e os não modernos. Desse modo, se parodia a relação das
elites como o popular e entre eles mesmos, o gaucho foi repelido pelo poder por
não ser letrado, mas foi fomentado pelas próprias elites como suposta essência da
nação.
A obra inclui, também, outra personagem mítica nacional, o compadre,
tanto por meio de uma personagem quanto em uma das representações musicais
da obra. Figura original cuja principal qualidade era a coragem, e que depois
geraria o compadrito, simples imitador defeituoso deste primeiro. Mediante essas
duas figuras, origina-se a dicotomia pureza/coragem, que idealiza a essência do
ser nacional. É muito importante destacar que a Argentina era um país novo, com
somente cem anos de história, e precisava de mitos24 para gerar a sua identidade
nacional. Os mitos são produzidos porque todo nacionalismo inventa a essência
do nacional mediante este processo de apropriação, após a sua purificação do
subversivo e criticável desde o ponto de vista ideológico25.

24

Recordemos aquí que las materias del habla mítica (lengua propiamente dicha, fotografía,
pintura, cartel, rito, objeto, etc.), por diferentes que sean en un principio y desde el momento en
que son captadas por el mito, se reducen a una pura función significante: el mito encuentra la
misma materia prima; su unidad consiste en que son reducidas al simple estatuto de lenguaje.
(Barthes, 2009, p. 172).
25 As construções do mito vão mudar de significante com o passar do tempo, mas sua ideia irá se
manter em outros significantes, pois é o mito do rebelde e do santo, como assegura Rama, que
mantém a sociedade funcionando. Os estratos inferiores sacralizaram ambas figuras românticas
que desafiavam a ordem injusta da sociedade (RAMA,1998, p. 64). Para Rama (1998), “os mitos
partem de componentes reais mão não são traduções do funcionamento da sociedade, mas
desejos dos seus possíveis integrantes”. “Nas sociedades latino-americanas se fundamentam em
uma percepção aguda do poder, concentrado nas altas esferas, e simultaneamente sobre uma
desconfiança sobre as capacidades individuais para opor-se a ele” (RAMA, 1998, p. 65).
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Após este primeiro início musical, umas máscaras ficam quietas no pátio,
mas vão rapidamente embora estabelecendo-se a calma. As máscaras aparecem
na obra com maior assiduidade à medida que se chega mais perto do desfecho: o
assassinato do amante. E, em cada aparição, com uma simbologia mais negativa.
No início, “algunas mascaritas se detienen en el patio, pero luego se van,
estableciéndose la calma” (PACHECO, 1986, p. 158). Nesta primeira parte, elas
marcam a movimentação, o conflito. A primeira a aparecer (“MÁSCARA
(Rezagado del grupo.) ¡Mascarita, mascarita! (Vase corriendo)” (PACHECO, 1986,
p. 158)) contraposta às personagens é uma que representa o ridículo (como as
daquela época do carnaval), quando Gato é enganado por Rosalía e sai junto com
ele. Na segunda vez, quando estão saindo Andrés e Pietro, após a proposta de
beber para serem felizes, aparecem novamente como anunciando que esse
processo levará a uma grande movimentação.
(Vanse. Gran estrépito de máscaras que entran y salen seguida de pilletes gritones.
Una vecina baja arrastrando casi a un nene y a una nena vestidos el uno de payaso y
la otra de bailarina. El chico llora y terquea por no salir) (PACHECO, 1986, p. 164).

As máscaras aparecem novamente frente à “cargada” a Pietro, mediante as
insistências em convidá-lo ao baile. Uma delas fala mascarita e quando Pietro
assegura que não pode mais, as máscaras invadem a cena em massa ao som de
uma marcha. Assim, elas atravessam toda a obra nos momentos cruciais do
conflito de Don Pietro.
Pacheco, pela primeira vez em Los disfrazados, elabora a dialética entre a
máscara e o rosto por meio da ideia de que as personagens estão fantasiadas e
trocam as fantasias para viverem diferentes personagens no seu dia a dia.
Mostrando assim o conflito entre a cena oficial e os novos integrantes da
sociedade que começam a fazer parte dela e que precisam deixar de ser
estereotipados negativamente:
se empieza a elaborar teatralmente la dialéctica entre la máscara y el rostro – de
manera intuitiva si se quiere-, pero si, por un lado, pone en escena la creciente
contradicción entre una propuesta oficial normativa y una napa ideológica sofocada,
por el otro va trazando una línea de fuerza que culminará en la serie del grotesco a lo
largo de los años veinte. (VIÑAS, 1986, p. XXXI-XXXII).
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Essa mecânica será reforçada mediante o diálogo inicial das personagens
no qual é apresentada a teoria sobre a vida de Andrés e que pouco depois será
enunciada por ele mesmo.
TODOS VIVIMOS DISFRAZADOS (...) GASTAMOS MUCHAS CARETAS AL FIN DEL AÑO.
(PACHECO, 1986, p. 161).

Após essa exposição inicial musical do conflito, El Gato (um idealista, um
jovem poeta) tenta seduzir Rosalía que aparenta estar interessada enquanto a
mãe costura do seu lado, mas Rosalía, na verdade, esta apaixonada por Hilario
(motorista). Assim, somos apresentados a um dos triângulos amorosos da obra e
a outros dos conflitos sociais. Em um canto do cortiço, Don Pietro, a primeira
personagem que é trabalhada através do silêncio do gênero, olha a fumaça;
introduzindo o segundo triângulo amoroso e mais conflitos sociais. Tem-se assim
uma série de personagens conflituosas: o poeta romântico em uma sociedade em
crescimento moderna; um trabalhador que defende as companhias inglesas e é
contra o seu próprio povo popular; um italiano discriminado e excluído por todos,
ridicularizado pela sua forma de falar, que prefere o silêncio; uma mulher que faz
de conta que gosta de um poeta para obter ganâncias do seu pretendente.
No meio desses conflitos incipientes implícitos, as personagens expõem
que todos estão fantasiados, que mudam a fantasia de acordo com a
necessidade, que quase nunca são eles mesmos; outra crítica social bem
profunda. No entanto, esta teoria não é de qualquer personagem, e sim da que é
exposta pelas outras personagens como uma verdadeira figura intelectual
(primeira personagem intelectual do gênero), Don Andrés, que funcionará como
intérprete dos silêncios, sentimentos e pesares de Pietro, sendo o seu único
confidente. No final da obra, por meio de uma inversão que utiliza como
ferramenta, a bebedeira de Don Andrés perderá sua voz, a emprestará a Pietro
que assassinará o amante da sua traidora mulher e, finalmente, falará o que
pensa, para ficar mudo novamente devolvendo-a assim a don Andrés que fechará
a peça com a confirmação de sua teoria: “¿NO LES DIJE? ... ESTE TAMBIÉN. ¡ERA UN
TIGRE DISFRAZADO!” (PACHECO,

1986, p. 177).
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Após a apresentação do segundo triângulo amoroso e a exposição da teoria
de Andrés, o compadre Malatesta, com pouca educação formal, mas socialista,
discute com Hilario, o motorista pró inglês que acredita ser superior devido a seu
emprego, mas não deixa de fazer parte do grupo da classe popular. Malatesta
recrimina a sua ação de ter trocado de bando pelo capital estrangeiro, deixando de
lado o taita da Floresta, argumentando que também tem se fantasiado; o lembra
que tudo isso não passa de uma pura fantasia (“puro botón de lata”) e que se
entregou.
O nome da personagem faz referência ao teórico e anarquista italiano
Errico Malatesta (1853-1932), que destacou-se como propagandista e organizador
do movimento. O seu pensamento abre uma nova corrente que o levará a entrar
em conflito ideológico com o mesmo Kropotkin indo além do cientificismo e o
determinismo

(RICHARDS,

2015).

Malesta

discutirá,

ao

seu

modo,

os

pensamentos destes teóricos anarquistas. Hilario se contrapõe ao idealista
Malatesta, como um vendedor de sua limitada força de trabalho a quem pagar
melhor. Ensinando assim, outra das caras da modernização.
Como indicado acima, um dos maiores conflitos sociais foi produto da não
aceitação cultural dos imigrantes, a sua discriminação social, a sua repressão
política. A quantidade de imigrantes que Argentina recebeu foi enorme, com
esforço eles foram se incorporando à sociedade, mas os mais estigmatizados e
que mais sofreram nesse processo foram os italianos; tensão incluída na defesa
de Pelagatti dos imigrantes, entre outros momentos. Pelagatti, cujo nome
brincadeira entre italiano e lunfardo, faz referência a um “pelagato” (uma pessoa
socialmente insignificante, marcando assim a sua exclusão social), no seu
discurso marca a oposição civilização-barbárie, os imigrantes não são a barbárie
como os gaúchos, mas europeus trabalhadores.
PELAGATTI. — ¡CABALLIERI! HAYE CA TENERE PRESENTE XA NOSOTRO NOM SOMO LOS HIC
ORE LU PAISE, CA LA GUSTA LA TRAQUE GORDENARIO É BÁRBERE, RE LU GAUCHE, RE LA
CAMPAÑA, RE LA STANCIA … SOMOSE AQUENTE TRABACADORA TANTO QUE POGUETA SERE
IMPLIGATE MONOCIPALE RE LA LIMPIEZA, COME LUSTRATORE RE CALZATO... ¡PREFETAMENTE!
(PACHECO, 1986, p. 177)
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Pelagatti é uma personagem cocolichesca que representa o cômico na
peça, que apanha repetidas vezes por ser o que é e expressá-lo, destacando na
sua interlíngua fossilizada que ele também é um filho do país e que também está
construindo esta nova nação moderna.
A tensão contra os imigrantes italianos na peça é explícita. Pietro
representa o imigrante trágico, o que não teve êxito em fazer a América como
esperava, que se afundou na sua desesperança e é objeto de chacota de todos e
não reage. No primeiro momento que Machin (amante da mulher de Pietro) entra
em cena, aumenta a violência, começa desvalorizando o marido da sua amante,
junto com um amigo (Vasco), e entra no quarto de Pietro em busca dela para
convidá-la para uma festa de carnaval. Esse é o inicio do processo de eclosão.
Pietro rompe, pela primeira vez, o seu silêncio: “PIETRO. — ¡PER DIO,

YA E MUCHO!

(Ruido de máscaras que entran y salen corriendo. Vase don Pietro por foro.)”
(PACHECO, 1986, p. 163).
A tensão não é somente nesse nível, mas também política, entre o povo
nascido no país e os socialistas e anarquistas. A sua presença é evidente na
discussão de Ramón, que defende ao governo e suas práticas violentas
repressivas (“QUE LES PLANCHEN EL LOMO. SÍ, SEÑOR. Y BIEN HECHO POR ALTERAR EL
ORDEN PÚBLICO QUE’S LA BASE

… POR NO VIVIR CADA UNO EN SU RANCHO” (PACHECO,

1986, p. 163)) frente a Malatesta que o chama de ignorante e o critica. A conversa
deles continua através da peça, assim como, após a entrada em cena de Machín,
Ramón apresenta muito bem o olhar de parte do povo frente às manifestações
políticas e as defesas dos seus direitos.
RAMÓN. — ¡MIRÁ, CALLATE, USTEDES SON UNOS INSUBORDINADOS, QUE PARA TENER
PRESTIGIO LES BASTA CON DISFRAZARSE DE ATORRANTES Y ENCAJARSE EN EL PECHO UNA
CORBATA SANGRE E’ TORO COMO UNA MARIPOSA ENSARTADA! ... SALÍ, NO TE DOY CORTE Y
ME VOY PA’L CORSO ... SALÍ … (VASE.) (PACHECO, 1986, p. 169).

Ramón, que é um criollo, rejeita a agitação política de Malatesta com uma
cita cocolichesca que faz referência a Los políticos de Nemesio Trejo.
MALATESTA. — ES QUE VOS COMO GÜEN CRIOLLO NO TE HAS PREOCUPADO EN ILUSTRARTE.
RAMÓN. — CALLÁTE… QUÉ SACAN USTEDES CON TANTO RUIDO? QUE LES PLANCHEN EL
LOMO. SÍ SEÑOR. Y BIEN HECHO POR ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO QUE’S LA BASE… POR NO
VIVIR CADA UNO EN SU RANCHO “TRACUILO CUME IL PACARITO IN LA CÁULA” PA USAR LA
FRASE ‘EL PUETA TREJO. (PACHECO, 1986, p. 177)
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Pacheco procura levar a comicidade ao utilizar como autoridade em
assuntos de política o sainete satírico Los políticos e, mais especificamente, uma
fala cocolichesca. Cita como autoridade a frase em que Robategli faz de conta que
age humildemente antes de aceitar a candidatura para a câmara de deputados,
mas efetuando uma pequena mudança nela.
ROBATEGLI. — SIGNORE MÍO: GRACIE TANTE PER CESTA REUNIONE DE GENTE. YO SONO
PROCLAMATO CANDIDATO MA NON SÓ PER QUÉ. YO RESTABA TRANCUILO EN EL MIO NEGOCIO
CUME NESTA TRANCUILO EL PACARITO QUE HA PILLATO LE ALPISTE. (TREJO, Los políticos,
p. 17)

Ao mudar o trabalho de “pegar alpiste” por “in la caula” Ramón revela uma
consciência política inferior a do cocoliche que cita. Robategli é uma marionete da
oligarquia, mas Ramón se identifica com os cocoliches e com uma vida de
prisioneiro. Entretanto, essa intertextualidade também faz voltar ao tema da
linguagem, aqui se percebe a radicalização de Pacheco, são muitas as
personagens que falam cocoliche e outros lunfardo. Entre os “pelagatos”,
parodiando a realidade elitista, serve para dividir em dois grupos; 1) quem fala
bem espanhol, “fala lunfardo”; 2) quem fala mal, “fala misturado”, ou seja, fala
cocoliche.
Na verdade, o centro do enredo está nos dois casais, na cena em que Elisa
elege seu vestido, vemos a agressividade de Machín, a “cargada” que sofre o
italiano. Está levando Elisa (mulher de Pietro) e, mesmo assim, o cargan
convidando-o para a festa.
MACHÍN. — NI BIABA S’IBA A COMER. ESPERÁ, QUE LO VOY A INVITAR PA QUE VENGA CON
NOSOTROS AL MARCONI. (PACHECO, 1986, p. 164).

Vasco e Elisa se opõem à cargada, mas, mesmo assim, Machín decide
levá-la adiante. Quando voltam Pietro e Don Andres, Elisa tenta freá-lo, mas
Machín insiste:
MACHÍN. — SALÍ TE DIGO, QUIERO INVITARLO PARA LUEGO ... (INSISTE). OIGAN ... (SE
ACERCA A DON PIETRO. ESCENA DE HILARIDAD CONTENIDA EN EL GRUPO.) DIGA, DON
PIETRO, ¿QUIERE VENIR A UN BAILE ESTA NOCHE? (PACHECO, 1986, p. 165).

A cargada está feita, todos acharam engraçado menos Elisa. Pietro os mira
fixamente, mas não responde, ou melhor, a sua resposta é o silêncio. Esta
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cargada irá em um contínuo violento durante a peça até chegar ao choteo. Pietro,
diante da choteada, toma uma atitude para freá-la, detém a lógica da violência
com outra violência, para se defender.
Don Andrés os chama de canalhas e leva Pietro baixo as risadas do grupo.
O momento seguinte, é bem simbólico, uma criança fantasiada de esqueleto
persegue a outra fantasiada de diabinho ameaçando-a com sua gadanha. Diante
da dúvida de que o espectador não faça essa leitura, uma vizinha a faz para o
público, ao vê-los se benze: “ROSALÍA. — (ASOMÁNDOSE) ¡CRUZ DIABLO! (SE
PERSIGNA.)

¡LA

PREOCUPARSE”

MUERTE EN CASA!

(ENTRA. LOS

DEL GRUPO SIGUEN RIÉNDOSE SIN

(PACHECO, 1986, p. 166).

No fundo desta luta mitológica, há o riso dos cargadores, como avisando
das tristes consequências dos seus atos, como se fosse uma premonição,
anunciando o trágico final. No entanto, esse não é o único titeo que os imigrantes
sofrem, no momento em que Pelagatti aparece fantasiado de conde, observa-se
outro tipo de titeo a um imigrante, os titeados são os italianos, e como titeadores
participam outros imigrantes também (no caso anterior observamos a participação
do Vasco). Rosalía e Pepa falam que Pelagatti está como um príncipe, mas Hilario
em aparte o desmoraliza com o público, frente ao que poderíamos tomar como
uma espécie de titeo popular, no qual faz a plateia participar como titeadores,
como cúmplices.
HILARIO. — (APARTE.) COMO PEDRADA EN OJO TUERTO ... (PELAGATTI SE PASEA
ORGULLOSO DE SU ELEGANCIA.)
PELAGATTI. — TENESE QUE VIRE, QUE E CUESTIONE RE FAMILIA. ¡UN PRIME MÍO ESE CONDE
N’ITALIA!
HILARIO. — ¿SE ESCONDE EN ITALIA?
PELAGATTI. — CUESTIONE RE FAMILIA.
(PACHECO, 1986, p. 167).

Hilario não quer somente o titeo, mas também a violência física explicita,
procura transformar isso em uma choteada, na qual ele quer que apanhe quem
não for como ele, por isso gera confusão ocasionando o enfrentamento de
Pelagatti com um paisano.
HILARIO. — (BUSCANDO CAMORRA.) VEA, PAISANO, DICE PELAGATTI QUE ESE TRAJE ES UNA
PAVADA ...
PAISANO. — ¡QUE SABE ESE ANIMAL! (LEYENDO.) (…)
PELAGATTI. — A MÍ NU ME FALTASE A LO RESPIETE…
PAISANO. — SALGA DE AHÍ PORQUE LE ABOLLO LA PELADA …
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PELAGATTI. — ¡TUTE QUISTE CUMPADRITE SE RIFRÁZANO RE GABUCHE E HÁCENO L
APARATA CU LA DACA RE LATONE PE L’ARIA!
HILARIO. — (APARTE.) AHÍ SE AGARRARON ...
PAISANO. — MÁS LATA SERÁ SU AGÜELA, TANO ROÑA … Y SI NO FUERA PORQUE TENGO QUE
FORMAR EN “LOS REZAGOS”, LE ENCAJABA UNA PIÑA … QUE L’IBA A DAR …
PELAGATTI. — CU LA PIOLA RE LU PIOLINE … HICO RE SO MAMA … ¡CUANO MORERIRA RE
CARTONÉ! (VAN A TOMARSE A GOLPES. HILARIO LO IMPIDE.)
HILARIO. — NO ES TANTO ... AMIGOS. SON BROMAS DE CARNAVAL.
PELAGATTI. — (CON ÉNFASIS, ESPADA EM MANO.) E QUE QUISTE GABUCHE NUM DECANO
VEVIRE A LA SOCIETÁ VERTATIERAMENTE ARTÍSTICA ... (PACHECO, 1986, p. 167-168).

Após fazer com que o público participe do titeo-choteada, quando vão
iniciar a briga, Hilario os impede. Como bom intérprete das situações, Andrés nos
dá a chave de leitura do absurdo, somente observando a fantasia: “ANDRÉS. — UN
CONDE Y UN GAUCHO, ES CURIOSO...”

(PACHECO, 1986, p. 168). Contrapondo,

mediante este modo ideal, a suposta barbárie à suposta e idealizada civilização no
projeto estatal de população para a Argentina indômita.
Na rua, as máscaras novamente se anunciam, marcando sua presença e,
após isso, Andrés destaca as inversões da obra e do carnaval, como
preanunciando a transferência de sua voz a Pietro.
ANDRÉS. — ¡EL CARNAVAL! ¿Y PARA QUÉ, ESTANDO LA VIDA? ... LOS VIVOS DE TONTOS,
LOS PÍCAROS DE HONESTOS, LOS MÍSEROS DE GENEROSOS, LOS IGNORANTES DE SABIOS, LOS
DOLORIDOS DE ALEGRES … ¡CARETAS … SIEMPRE CARETAS!… (EL VASCO Y MACHÍN
ENTRAN RIENDO Y AL VER A DON PIETRO Y DON ANDRÉS SE ACERCAN A ELLOS). (PACHECO,
1986, p. 168).

A cargada não tem sido suficiente para El Vasco e Machín (macho
pequeno) que querem continuá-la e iniciam uma choteada com a caricaturização
da fantasia do seu tipo, o nariz grande que representa o cocoliche.
MACHÍN. — ¿DIGA, CHE, NO QUIERE VENIR AL BAILE? ...
VASCO. — (A DON PIETRO, HACIÉNDOLE BURLAS CON UNA LARGA NARIZ POSTIZA QUE TRAE
PUESTA.) ¡MASCARITA! ¡MASCARITA! (LO ZAMARREA. ACTO CONTINUO ENTRAN LOS DOS
RIENDO AL CUARTO DE ELISA. SE OYE MÚSICA A LO LEJOS.)
PIETRO. — (LEVÁNTASE NERVIOSAMENTE CON ADEMÁN DE IRA.) ¡NON PUEDO MÁS, CRISTO!
¡NON PUEDO MÁS! ... (DON ANDRÉS LO TOMA DEL BRAZO ATRAYÉNDOLO. DON PIETRO
ROMPE A LLORAR AMARGAMENTE.) (PACHECO, 1986, P. 168).

Desfilaram na frente do público até agora, os imigrantes, os socialistas, os
que apoiam as inversões estrangeiras, os que apoiam os governos, a figura do
campo popular e nacional do gaucho, mas é necessário destacar a aparição de
mais uma figura mítica. Devido a isso, no segundo momento musical da peça, que
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antecede os preparativos finais para a saída ao baile, é introduzida a figura
mitológica nacional da cidade, o compadrito.
Borges, na base dos seus cuchilleros, construirá uma mitologia urbana
nacional da coragem e do valor. Contudo, sua presença na literatura data de
períodos anteriores aos da sua obra, como observamos nessa peça. Os
compadritos cantam as suas virtudes, a sua valentia e a sua destreza na sua
música, o tango. Frente à ausência de Andrés, Gato, como poeta e representante
do mundo intelectual que é, apresenta o outro lado destas figuras.
PEPA. — ESTOS VAN A DIVERTIRSE ...
GATO. — A DIVERTIRSE O A PELIAR. DEBAJO DE CADA SACO, UN CUCHILLO. CUANDO YO ERA
REDACTOR ... (PACHECO, 1986, p. 172).

Após a fala de Gato, novamente temos a cargada de Hilario e de Malatesta,
mas, neste caso, na frente do poeta, literato: “HILARIO. — (BURLA.) CUANDO
SEÑOR ERA REDACTOR... / MALATESTA. —

EL

¡MIAU!” (PACHECO, 1986, p. 172).

Também temos a tomadura de pelo/ tijeretada (porque está mais para um
passar para trás) de Rosalía ao Gato, já que o faz acreditar que está interessada
nele, pede ingressos para um baile de carnaval e, no último momento, ela vai
acompanhada por Hilario, e faz com que ele acompanhe a mãe dela, Pepa.
De um modo premonitório, mediante o número tanguero, somos conduzidos
à defesa da honra, através do esfaqueamento do “compadrito Machín” pelo
repetidas vezes titeado don Pietro.
A violência se manifesta mais intensamente no final da obra através das
consequências dos atos violentos como podemos observar na didascália a seguir.
Dichos, PELAGATTI, RAMÓN y otros, que conducen al primero en situación
lastimosa. En una refriega callejera ha perdido capello, capa y espada y trae la cabeza
vendada y un ojo en compota. Viene el estandarte hecho pedazos y algunos pobres
condes machucados. (PACHECO, 1986, p. 174).

Pelagatti descreve como se deu o enfrentamento, frente a tal violência,
Hilario destaca “¿PERO

ERAN GAUCHOS O ÍNDIOS?”

(PACHECO, 1986, p. 175),

fazendo deste modo um jogo de palavras que poderia fazer pensar em um “malón
de índios” (que passava arrasando com tudo o que tinha no caminho) ou pogrom,
que faz auto referência a la indiada, que ficará mais nítida nas outras obras. Esses
grupos eram denominados la indiada como forma de se referir aos grupos
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indomáveis de “índios” que arrasavam as fazendas tomando tudo o que estava no
seu caminho. Esses índios cosmopolitas também não reconheciam nenhuma
autoridade nem ideia externa a seu grupo, somente seus ideais. Grupos que
recebiam também o nome de piratas. Esta comparação com os índios na peça,
marca simbolicamente o crescente do titeo anteriormente colocado; Pelagatti sofre
uma violência cruenta, vivencia um linchamiento. É fundamental destacar que,
embora seja um ato violento grave, aparece como algo secundário mediante a sua
colocação extra cena, para que se possa perceber o que pode acontecer com don
Pietro.
A tensão aumentando até estourar com o assassinato de Machín pelas
mãos de don Pietro. Andrés deixa de interagir como interprete direto da situação e
Pietro não aguantando mais a situação decide agir, tenta impedir a saída de Elisa,
mas a perseguição de Vasco e de Machín continua, chega ao nível violento da
choteada.
PIETRO. — ¿ADÚNDE VA? ...
MACHÍN. — ¿QUIERE VENIR? VAMOS PA’L BAILE ...
VASCO. — VENGA, SE VA A DIVERTIR .... (BROMEANDO.)26 MASCARITA, MASCARITA ....
PIETRO. — ¿ADÚNDE VA? ¡CRISTO!
PELAGATTI. — TÁ GÜENO ESTO ...
ELISA. — (APARTE.) VAMOS, VAMOS LIGERO ...
PIETRO. — (VOZ PODEROSA) YA NON PUEDO MASSE ... ME AFOGO … ¿EH, NO COMPRENDE?
… ¿NON VE AHORA SOY YO, PIETRO? … (TOMANDO A ELISA POR EL BRAZO.) ¿EH? ¿NON VE
QUE SOY TUO MARITO? ... ¿QUÍ E QUE MANDA?
MACHÍN. — (ADELANTÁNDOSE) ¿DIGA, CHE ANDA COM GANA ‘E MORIRSE? ...
VASCO. — DEJALO, ESTÁ ENCURDELAO ....
MACHÍN. — SI ESTÁ BORRACHO QUE VAYA A DORMIR ... (VA A CONTINUAR CON ELLA HACIA
EL FORO. DON PIETRO SE INTERPONE.)
PIETRO. — E SÍ, STOY BORACHO, STOY CIEGO ... (CON FIERA ACTITUD.) OSTÉ SA RÍE, ¿EH?
¡E UN CANALLA ... UN CANALLA! ...
MACHÍN. — (DÁNDOLE UN BOFETÓN.) ¡TOMÁ, CANALLA!
(PACHECO, 1986, P. 176).

Pietro recebe a bofetada, mas isso ativa sua autodefesa e, por mais que
não seja visto diretamente o momento, esfaqueia Machín, voltando a seu mutismo.
A violência então é deslocada do titeo para a honra. Não é possível observar,
especificamente, o momento em que Pietro esfaqueia Machín para que este ato
não seja uma violência como as outras, para que este ato seja somente uma

26

Pacheco entende que está aproveitando os diversos nuances do titeo, mas na didascália coloca
a palavra neutra: broma, bromear (brincadeira).
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reação. Pacheco também não coloca a ação porque o ator poderia terminar sendo
linchado, o público do sainete era o do circo; o mesmo que entrava na arena
circense muitas vezes com facão na mão para defender Juan Moreira.
O encobrimento da ação é um ato de covardia poética de Pacheco com
medo do público. A procedência social do público era bastante heterogênea e este
era um ativo participante da representação, com aplausos, assobios, comentários
verbais, agitando os chapéus, jogando pétalas de rosa no cenário. Como estavam
acostumados a assistir ao gênero e conheciam seus códigos, participavam
expressando com aplausos seu acordo com o que acontecia no cenário ou
desaprovando a ação com assobios e comentários em voz alta.
O desenlace dramático da peça é provocado pela insistência da mulher de
Don Pietro em sair com seu amante na noite de carnaval para ir a uma festa. A
insistência de Machín (o amante de Elisa) em convidá-lo para o baile e de Elisa
em sair (frente ao desacordo de Pietro), fazem com que ele abandone a sua
aparente passividade e reaja ferozmente, matando Machín na frente de Elisa, sua
esposa infiel.
Ora, a eleição do carnaval para a disposição dos eventos da obra é
fundamental, pois a tensão dramática da obra traduzida culturalmente através da
fala peculiar de peça leva à violência. A obra é permeada pela distinção de quem
está fantasiado ou não, quem tem máscara ou não. A embriaguez é tomada como
um meio de superar essas máscaras ou de colocar outra, a da felicidade.
No entanto, no meio dos preparativos noturnos de carnaval, o único tema
de conversa das personagens é a desfaçatez da mulher de Don Pietro, a sua
infidelidade, um homem aparentemente pacífico que parecia ignorar tudo o que
sua mulher fazia. Da mesma forma que o carnaval se desloca de um lugar público
para um lugar íntimo, há o deslocamento da personagem de Don Pietro do
estereótipo social para sua intimidade psicológica. E será esse deslocamento o
que trará profundidade à ideia da fantasia e das aparências que enganam. O
silêncio de Dom Pietro indica que a festa está de fora desta peça, pois essa festa
de carnaval seria a representação de uma realidade ideal, na qual todos são
iguais e felizes. O carnaval, então, encontraria uma violência social que não
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consegue se inverter como na carnavalização tradicional segundo Bakhtin. A
carnavalização fracassa porque o carnaval não faz com que a violência se
conjure, e sim com que aumente. Em outras palavras, o carnaval é um artifício
para trazer a violência social e não para dissipá-la.
Porém, se a personagem de Don Pietro está a caminho de deixar o
estereótipo, todo o resto das personagens se apresentam, precisamente por isso,
mais estereotipadas. Cada uma mostra as diferentes posturas ossificadas frente à
sociedade: viver no seu mundo, o Gato; Ramón (o homem de campo), viver
tranquilo e sem alterar a ordem pública; Malatesta (o “taita”), revolucionário e
politizado que luta contra as injustiças do sistema; Hilario (o motorman), que se
cansa de lutar e se rende ao sistema; Andrés, o revolucionário e intelectual
cansado que tenta abrir os olhos dos que estão ao redor. As mulheres não são
menos estereotipadas: Pepa (uma mãe) que fecha os olhos frente às coisas que a
filha faz; Rosalía, a filha interesseira, que se aproveita dos inocentes ao redor para
obter o que quer; Elisa (a mulher de Pietro) que trai e engana sem se importar
com nada para ter o que quer e ser feliz.
Enfim, é fácil ver que nenhuma das personagens está caraterizada pela sua
fantasia carnavalesca, mas pelos estereótipos sociais encarnados neles. Por isso,
situar o carnaval no cortiço estabelece uma metáfora que funda o enredo: o
estereótipo é na vida real o mesmo que a fantasia é no carnaval. Daí que o
carnaval só se apresente na obra precisamente a partir do que as personagens
falam sobre ele. A crítica da peça se sustenta em duas claras omissões: a própria
omissão do carnaval e a omissão da violência perpetrada por Pietro. Mediante
este recurso meta-literário, são as próprias personagens que refletem sobre o
estereótipo como fantasia, e aprofundam e discutem a contradição entre a
máscara (los disfraces) e o rosto (os sentimentos íntimos), desvendando como
isso funciona entre os moradores do cortiço e toda a sociedade rio-platense.
As grandes correntes imigratórias comoveram de diferentes modos a
sociedade rio-platense. A grande imigração iniciada em 1880, incomoda ao
“criollo”, mas popularmente não passa de um enfrentamento brincalhão e manso.
Em um momento esses “agregados” chegam a ser maioria, tirando importância ao
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“criollo”, mas os que realmente se incomodam são os integrantes da classe alta,
que são afrontados pela mistura, pois coloca em perigo a forma de vida e estrutura
social aristocrática.
As oleadas imigratórias trazem os sindicatos obreiros, políticos populares, o
comité, o anarquismo, a política popular. Estas inseguranças conduzem a criação
das “Ley de Residencia (1902)” e “Ley de Defensa Social” (1910). A xenofobia,
este discurso anti-imigratório, que, na realidade, era intolerância e violência, é
manifestada abertamente pelas personagens. Por isso, o que está sustentando o
titeo a don Pietro é a Ley de Residencia. A lógica do titeo que começa sobre don
Pietro vai em um crescente, titeo, “tomadura de pelo”, “cargada”, “tijeretada”,
“choteada”, se frustra antes de chegar ao linchamento; e é sustentada na Ley de
Residencia. Machin é argentino, não tem medo da lei, por isso titea. Lei que serve
para negar, como se queixa Pelagatti, indiretamente, que eles: “Somose aquente
trabacadora” (PACHECO, 1997, p. 162).
Los disfrazados proporciona um vívido exemplo da hibridação carnavalesca
descrita por Micor Seigel em Cocoliche’s Romp: Fun with Nationalism at
Argentina’s Carnival (2000), proporcionando uma intensa reflexão sobre o gênero,
a cultura popular e a política do período. Ao se desenvolver numa tarde de
carnaval, quando se reúnem as comparsas carnavalescas formadas por gauchos
e cocoliches com as suas fantasias e seus bailes, e desconstroem a “herencia
criolla” numa parodia gauchesca que funciona como amostra das atitudes
populares durante essas festividades, quando os ícones da cultura rural
funcionavam como autoafirmação de identidade na procura de integração cultural
na nova sociedade.
Pacheco, além de introduzir as inovações anteriormente citadas, pela
primeira vez no gênero, em Los disfrazados, relaciona três máscaras: a cômicacocolichesca com Pelagatti, a dramática com Don Andrés e a tragicómica com don
Pietro. As palavras das personagens tomam uma profundidade reflexiva,
superando a leveza do sainete como festa. Pietro, o protagonista, mediante o seu
silêncio e o seu “tic” de olhar a fumaça, diz tudo o que o imigrante cala e, para que
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não fiquem dúvidas sobre o significado do silêncio, Don Andrés surge como o
primeiro intérprete intelectual do sainete.

3.3 VIOLÊNCIA DE GÊNERO: EL CABARET (1914)

El cabaret (1914) foi estreado no Teatro Argentino, em 5 de março de 1914,
pela companhia Vittore-Pomar, e publicado, pela primeira vez, na revista teatral El
Teatro Nacional, n° 36, de 11 de abril de 1914. Diferente da peça anterior, esta
peça teve críticas favoráveis na sua estreia. Embora o êxito conseguido, esta peça
foi considerada pela crítica, segundo Pellarolo (2010), uma obra menor de
Pacheco, destacando, por exemplo, que Blas Raúl Gallo, no capítulo V da Historia
del sainete nacional (1958), sequer menciona essa peça.
Diferente dos sainetes anteriores, El cabaret toma como espaço da ação
um cabaré elegante, opondo assim a cultura viciosa do cabaré à nativa, criolla,
representada pela personagem chamada Gaucho. A história se centraliza na
femme

fatal

Marta

(cantante

e

bailarina

espanhola)

que

se

apaixona

(aparentemente pela primeira vez na sua vida) por Gaucho quando o vê numa das
suas turnês na França.
Miguel ama cegamente Marta por quem ele abandonou sua família (esposa
e filhos), e não se conforma com o final da sua relação. Marta é acossada pelo exnamorado Miguel (um homem que representa a tradição – regido pelos princípios
Deus, pátria, honra, família) que não reconhece a liberdade de Marta de continuar
sua vida. Miguel por despeito e ciúme, para que não seja de ninguém mais, para
que não vivencie o verdadeiro amor com Gaucho, a assassina em uma área
exclusiva (reservado) de um restaurante de “nuit”, jogando seu corpo sem vida na
frente dos outros (“¡SU

CUERPO, COMO SIEMPRE, PARA USTEDES!”).

O assassino de

Marta não é qualquer pessoa, e sim um representante espanhol dos valores
tradicionais; fruto desses valores considera que, embora o seu corpo fosse de
outros, a sua alma lhe pertencia, pois, como toda mulher, ela não era realmente
livre.
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Com a didascália inicial, se apresentam os elementos desta produção: a
vida do cabaré, os seus habitantes noturnos, a orquestra de tangos, o mestre de
cerimônias francês que representa o gracioso da obra, as mulheres alienadas da
noite e a crítica do autor a esta cultura, críticas que estão bem explícitas em
expressões como “Champagne a pasto”.
Interior de un restaurante de nuit en Buenos Aires. Algo así como un
cabaret, rendez vous, de la gente noctámbula, elegante y viciosa.
Champagne a pasto. (PACHECO, 2010, p. 115)

Não é um espaço qualquer, é um restaurante de “nuit”, com a sua
designação em francês, descrevendo as pretensões afrancesadas dos grupos
noturnos que o visitam. Mais simbolicamente ainda temos, desde a primeira
didascália e durante toda a peça, a presença do champanhe. O champanhe
oferece múltiplos significados na sua dimensão simbólica, dentre os mais
negativos é um anunciador do passo inexorável do tempo, da perca da beleza
feminina, das ilusões, amores riquezas; simbolizado pela efemeridade de suas
bolhas (BALINT-ZANCHETTA, 2011). Na mão masculina significará poder,
esbanjamento, a capacidade de adquirir o favor feminino; na mão feminina
significará o custo moral, a moeda de troca pela nova Eva (BALINT-ZANCHETTA,
2011). Nesse contexto, a taça de champanhe, mediante suas metafóricas bolhas
que se precipitam rapidamente e não resistem muito tempo na taça, fará alusão ao
caráter frágil e momentâneo da vida. Além de ser colocado na peça como
integrante dos famosos paraísos artificiais que estes riquinhos utilizam para
superar o tédio desta vida moderna, entre os quais também incluem a morfina e a
cocaína.
Estas aclarações iniciais introduzem dois fatos importantes: a) a presença
da orquestra ao vivo de tango, que reporta à viagem do tango a Paris e da sua
total e completa aceitação na Argentina com a sua volta; b) e que o incentivador e
bufo, neste contexto, não é o cocoliche, e sim uma personagem quase bufa
supostamente francesa, mas que faz confluir suas palavras em diferentes línguas:
“Mr. Grimaud, maestro de ceremonias, es un francés, pelado, de ademanes muy
desenvueltos.” (PACHECO, 2010, p.115).
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Nesta peça, há uma personagem italiana diferente, Fóscolo, que poderia
representar essa apropriação e desnegativização da figura do cocoliche que já
começa a ser exposta na peça anterior. Fóscolo não é um cocoliche
estereotipado, é um empresário de coristas e artistas; embora tenha ingressado
no ambiente mantém um nível de inferioridade e subserviência que é manifestado
pelos repetidos titeos que sofre por parte de integrantes do grupo. Diferente do
que acontece com o sainete anterior e a maioria dos sainetes do período, Foscolo
fugiu à fossilização, cresceu, superou as limitações que os preconceitos de classe
tentavam lhe impor, através de seu agir: “MENFISCHIO

DE LA

MANITÁ, E DE LA

MORALITÁ, E DE TODO, LA CULPA E DE LA VIDA MESMA QUE ME HÁ CASTIGAO”

(PACHECO,

p. 116). Ele é prático, devolve à vida o seu próprio veneno, não se deixa vencer
pela adversidade e desesperança. Ante a figura de Fóscolo é que Marta expressa
o seu pesar amoroso, o seu desejo de deixar para trás a mulher fatal.
MARTA — ¡SÍ, HAY DIOS!... ALGO DE SU PRESENCIA SACUDE HOY TODA MI NATURALEZA.
QUISIERA ROMPER MI PASADO Y MI PRESENTE, ROMPIENDO ESTOS TRAPOS, TIRANDO ESTAS
ALHAJAS… ASCO… ASCO… SIENTO ASCO DE TODO. USTED NO PUEDE COMPRENDER LO QUE
ES UN AMOR PURO, IDEAL…TODO BLANCO Y SERENO… HE SIDO UNA MUJER FATAL, HE
FORMADO MI ALMA CON PASTO DE TRAGEDIA… A MIS PIES HAN LLORADO DE PASIÓN MUCHOS
HOMBRES: EMBORRACHADA POR UN PLACER EXTRAÑO, HE QUEBRADO UNA VIDA COMO QUIEN
ROMPE UNA COPA DE CHAMPAGNE, PARA OIR EL SONIDO DEL CRISTAL… Y CUANDO CREÍ
HABER TRIUNFADO… CAER EN EL ABISMO DE ESTE AMOR QUE JAMÁS SOSPECHÉ. YO QUIERO
A ESE HOMBRE DE UN MODO INEXPLICABLE… LO CONOCÍ EN PARÍS, VAGABA POR LOS
BULEVARES COMO SI LLEVARA UNA GRAN SOLEDAD DENTRO. EN LOS MUSIC-HALLS, EN EL
BOSQUE, CON SUS AMIGOS RUIDOSOS Y ALEGRES, ÉL SIEMPRE ASÍ… UNA FIGURA
ARROGANTE Y TRISTE… VEA, LE DIJE UNA NOCHE A MR. DORIN, UN PERIODISTA AMIGO MÍO;
VEA, ESTOY ENAMORADA DE ESE HOMBRE, ES AMERICANO, ES ARGENTINO… Y MR. DORIN,
DESPUÉS DE MIRARLO FIJO, ME CONTESTÓ… “¡CUIDADO CON ÉL, DEBE SER UNA ALMA DE
DESIERTO. PARECE QUE TIENE LA PAMPA EN LOS OJOS!” (PACHECO, 2010, p. 116-117)

Marta confessa sua paixão e introduz o Gaucho, marcando sua essência,
pois é um gaucho, “tem a pampa nos olhos”, “a infindável planície da sua terra na
alma”, pois na fala popular os olhos são os “espelhos da alma”. Marta representa
uma figura feminina que se estenderá em muitas destas peças e nos tangos. Uma
personagem que apresenta a mulher independente como ambiciosa, vil, muitas
vezes

contra

os

interesses nacionais (geralmente

afrancesada

e

mais

especificamente, neste caso, espanhola) e de classe baixa (Miguel destaca isto:
“al fin ella es de baja ralea”).
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Isto evidencia os temores à mobilidade social da mulher, mobilidade
enxergada como uma ameaça numa sociedade obsessivamente patriarcal.
Temores que são combatidos mediante a violência, a agressão à mulher pobre
imigrante ou filha de imigrantes (simbolizando sua total falta de liberdade), a
invasão e possessão de seus corpos como formas de dominação mediante a
violação e outros mecanismos. Contudo, essas diferentes violências psicológicas,
físicas, morais não as impedem de tomar consciência de sua relevância social
mediante a “profissionalização”, embora seja como trabalhadoras do cabaré.
O enfrentamento desta cultura tradicional versus a moderna afrancesada
perniciosa do cabaré é bem representado pela chegada de Gaucho (personagem
que diz tudo com o seu nome).
Por el centro aparece el Gaucho, de frac, y con el sombrero en la mano, que entrega a
un mozo y acercándose a la mesa de Pepe Silva, dice:
GAUCHO — ¡BUENAS NOCHES, MOZADA!
PEPE SILVA — ¡AHIJUNA!... ¡DE ANDE SALE APARCERO?... ¿DE JURO QUE SE HA ALLEGÁO A
LAS CASAS DE PURO ABURRIDO, ¿NO?... ¿QUÉ TAL?... ¡SE PARÓ RODEO?... (TODOS RÍEN DE
ESTE SALUDO)
GAUCHO — ¡VAMOS!... ¡VAMOS!... QUE NO HE CAÍDO AL BAILE COM ESPUELAS... ¿OYEN?
P. SILVA — ¿QUERÉS CHAMPAGNE, O MATE AMARGO?
GAUCHO — CUALQUIER COSA...
EL ÑATO JORGE — ¿VENDRÁS DE ABURRIRTE CON W AGNER?
GAUCHO — ¡PÁ QUE MENTIR!
Ñ JORGE — ¡SOS UN BÁRBARO…
GAUCHO — ¿POR QUÉ?... ¿POR QUÉ ME GUSTAN MÁS UNOS ACORDES DE GUITARRA, QUE
TODOS ESOS RUIDOS INSTRUMENTÁOS?... ES QUE DIGO LO QUE SIENTO… NO COMO
USTEDES, QUE SE HACEN LOS ENTENDIDOS Y LA DISCUTEN PARA QUE LOS CREAN
INTELIGENTES… Y, TOTAL, LO QUE LES LLEGA DE VERDAD ES TODO ESTO; MUJERES
CHAMPAGNE Y UN TANGO... ¡Y GRACIAS!... ¿QUÉ?... ¿ACASO SABOREAN EL AMARGO O LA
EXISTENCIA MEJOR QUE YO?... ESTAMOS EN LA MISMA RUEDA, DEL MISMO FOGÓN, DE LA
MISMA COCINA, Y EL MATE PASA. YO LO AGUANTO DULZÓN Y LAVAO, POR HACERLES
COMPAÑÍA, CHARLAR DE ALGO; PERO ME GUSTA MUCHO MÁS UN CIMARRÓN A SOLAS, CON LA
PAVA AL LÁO… (PACHECO, 2010, p. 117)

Embora olhando superficialmente a figura de Gaucho possa apresentar
dúvidas enquanto a sua leitura, o texto dá suas deixas; ele se veste de fraque,
mas para compartilhar o espaço com os fregueses habituais, do mesmo modo que
aceita o simbólico mate de um jeito que não gosta. Não aparenta gostar destes
prazeres e esquecer sua cultura. Alguns dos outros integrantes, ao contrário, se
entregam a este desperdício monetário e mau gosto que caracterizou a figura do
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“rastacuero”27. Pepe fala que, diferente dos outros, se afundou na alma de Paris,
que os seus amigos não têm sentido, que visitou o Louvre, a París de Zola e de
Daudet, remetendo aos percursos dos museus dos rastacueros e às detalhadas
visitas turísticas às principais cidades europeias.
No início do século XX, Rubén Darío publica, como correspondente do
jornal La Nación (1902), o artigo La evolución del rastacuerismo. O artigo torna-se
fundamental para a análise do rastacuerismo, enquanto descreve um agir
fossilizado, desde inícios de 1880, na Argentina. Segundo Darío, o rastacuero se
caracteriza pela sua falta de cultura, ou melhor, a sua falta de bom gosto. O
rastacuero era quem, com a ostentação das suas riquezas e o esbanjamento,
tentava suprir sua falta de cultura.
Na literatura, a figura assimila a do burguês ou novo rico que consome arte
sem compreender o que está fazendo. Esse tipo de consumo ocasionava o
acúmulo, o ecletismo ou mistura e o desconhecimento de autoria, procedência e
qualidade dos objetos consumidos (tudo tem o mesmo status artístico), sem
representar nenhum tipo de prazer ou disfrute. Procurava-se, mediante o agir,
distinção, reconhecimento, um pertencimento ao fechado grupo aristocrático,
conformado pela antiga elite patrícia.
Lucio V. López em La Gran Aldea os enxerga como novos ricos que falham
em copiar os hábitos da aristocracia, caracterizando as residências como
governadas pela abundância e mistura de peças de duvidoso bom gosto,
originalidade e procedência. Como o que precede na sociedade argentina do
período é a nobreza de sangue, esses novos ricos pretendem conquistar, na
Europa, a posição social que tem negada mediante a participação na “high-life”, o
refinamento dos gostos e costumes mediante o consumo cultural.
Sua presença é tão marcada na sociedade que a revista Caras y Caretas
(ano VI, nº 222, 3 de janeiro de 1903) coloca numa das suas vinhetas cômicas,
assinada com o pseudônimo Gimenez, o rastacuero entre os produtos nacionais
argentinos junto com a lã, o vinho, o açúcar, a carne, o leite, os cereais, o gado e
o couro. Trata-se, por tanto, de uma quebra dentro da elite, entre os antigos
27

Indivíduo rico de mau gosto, que viaja à França para esbanjar suas riquezas.
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criollos em declínio (Gaucho) e os novos burgueses portenhos gerados com a
modernização. E é precisamente o italiano Fóscolo, a figura de intérprete ou
mediadora intelectual destas situações, quem expõe a verdade desse mundo: todo
“é uma mentira stopenda”. Principalmente, os discursos de muitos dos integrantes
desses grupos: “Onore, Patria, sun bonita palabra pá durnar la moneda, la
bandera, é anche otras cosas decorativa”. Voltando, de certa forma, ao discurso
de Trejo e à ideia de metáfora.
A figura por excelência deste espaço é o champanhe, ao qual o velho
Galindo faz uma interessante apologia. Esta defesa expõe as diferentes nuances
desta bebida simbólica. Frente a este paraíso artificial, Odette defende a morfina,
falando que é muito melhor.
Y ESTÁ CLARO, ESTA ESPUMA EXCITANTE, NO PUEDE INSPIRAR SINO ALEGRÍA; ESTE ÁMBAR
ARDOROSO Y BRAVO, REPONE EN EL ALMA PASADOS DE AMOR, ILUSIONES DE JUVENTUD,
CALOR DE VIDA... DULCE RAYO DE SOL PARA INVIERNOS COMO EL MÍO... EL CHAMPAGNE ES EL
MILAGRO. LAS HOJAS DETIENEN SU CAÍDA, REVERDECEN EN LA COPA... Y EL ÁRBOL VIBRA...
GUAPIÁNDOLE A LA NOCHE NEGRA UNA GAMBETA DE PLACER. LO MALO ES QUE DESPUÉS
PASAN LOS HUMOS, PASAN LAS HORAS, Y EL VIGILANTE O EL LECHERO, ME AYUDAN A SUBIR LA
ESCALERA... PENSANDO EN LA POCA VERGÜENZA DEL VIEJO CURDELA Y CALAVERÓN... ! PERO,
VIVA EL CHAMPAGNE! (PACHECO, 2010, p. 119-120)

A depravação deste ambiente, segundo a leitura de Pacheco, é exposta na
sua máxima escala mediante a conversão de Don Pío, de homem do campo em
calavera, e o consumo de morfina no centro de cena frente ao público.
La italiana ejecuta la inyección, y dejan a don Pío, que se queda médio asonsado, em
médio de la escena, esperando sentir los efectos de la morfina. Risas. (PACHECO,
2010, p. 132).

Essa ação representa a rendição total da personagem a este mundo de
abusos e aparências no qual “el ánima revive artificialmente", pois eles
“fabriquiami il paradiso d’um sonno”. No período, o conceito de parasitismo
representava duas situações vivenciadas na peça: a) a da droga como destrutora
lenta do organismo do consumidor; b) a ideia do parasita como equivalente ao
boa-vida (pois toma e não dá nada em troca), “bom vivant”. Parte do parasitismo
exposto é reforçado nestes sainetes que representam esses ambientes de
prazeres pela personagem do arrimado, que vive às custas dos outros e os apoia
de alguma forma: aqui é abordado abertamente e representado pelo Flaco.
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Mas, sobretudo, na dimensão espacial do cabaré, o corpo feminino toma o
centro do espaço. Pepe expõe a corporalidade destas mulheres do cabaré e sua
degradação.
EL ZARPASO TRAIDOR DE UMA MUJER FÁCIL, EL ENGANO FELINO Y RASTRERO DE ESAS ALMAS
INCONSCIENTES Y CRUELES, PONE EM MI CORAZÓN UM AGRIDULCE DELICIOSO, UMA
SENSACIÓN PUNZANTE QUE PARECE EXCITAR LA VIDA Y LOS NERVIOS... !SER AMADO
INGENUAMENTE, TONTAMENTE, POR UNA DE ESAS PÁLIDAS CHICAS, NACIDAS PARA SERVIR
SOPA! (PACHECO, p.124)

Essas atitudes de um amor feminino mais liberal não são bem enxergadas
pelos homens, que ressentidos acodem a violência para dominá-las. Mas a
corporalidade destas mulheres públicas do cabaré pode ser olhada desde três
pontos de vista: como corpo “performativo”, como metáfora e como integrante do
espaço da modernização (PELARROLO, 2011).
No nível performativo, o corpo destas “milonguitas” remete às negociações
que a sociedade em transição estava realizando durante a modernização. Esses
corpos acostumados a roupas de percal, hoje vestem seda, simbolizando no
cabaré a performance do passo dos valores do subúrbio à cidade moderna
afrancesada. Como cantantes, bailarinas, amantes, estas jovens humildes
integram os valores tradicionais marginais com a adoção de atitudes modernas
francesas que a sociedade agroexportadora promove (PELARROLO, 2011, p. 7).
Estes corpos femininos que levam inscritos as negociações das tensões
sociais (criollo-francês, subúrbio-centro, homem-mulher), também servem de signo
metafórico como alegoria nacional. Como estas “percantas" viram “milongas”
afrancesadas, o corpo político da Argentina pode ser enxergado como uma jovem
“milonguera” que disfruta da prosperidade da agroexportação e o êxito do tango
em Paris, metonimicamente representado como uma jovem sedutora, aberta à
melhor oferta (PELARROLO, 2011, p. 7).
O seu maior espaço de ação, o cabaré pode ser lido como núcleo
metonímico da cidade cosmopolita moderna, onde se dramatizam os conflitos por
estas tensões que muitas vezes se manifestam como lutas de classes (criollosafrancesados,

oligarcas-burgueses,

margens-elite,

etc.).

Fatos

que

são

confirmados, de certo modo, pela formação dos casais, as milonguitas (mulheres
imigrantes – o mais baixo) formam casais com rastacueros, o novo rico surgido do
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processo modernizador. A ação feminina, em um espaço como o cabaré, é
relacionada a uma política de liberdade, porém, ela não é livre, não é cidadã, não
vota.
O ápice da violência se dá com a violação total do corpo, a extinção da sua
vida, o seu aprisionamento total e para sempre. Ante a impossibilidade de dominála, possuí-la por completo, Marta é assassinada por Miguel com um objeto
simbólico da função da mulher que toda casa tem que ter: um guardanapo. Após
corromper/destruir seu espaço libertário final – ou seja, a alma, a vida – entrega
aos outros o que já estavam acostumados a usufruir, o corpo. Destacando com
sua atitude a importância da corporalidade feminina como oposição ao
patriarcado, que atribui à mulher pobre a função do prazer dentro do mercado
modernizador.
Como sempre no sainete, e não podia ser diferente nesta peça, é
fundamental a diferenciação das vozes (marcadas pela escrita híbrida entre
ortografia e fonética), pois mediante elas se diferenciam as personagens. Pode-se
observar: Grimaud o apresentador francês, com o seu francês espanholizado bem
marcado nas falas, Gaucho com uma fala que incorpora as formas e falas bem
vistas do mundo rural pela elite para marcar seu ser criollo, os valores gauchos,
ele é um homem de verdade; as milonguitas estrangeiras bem marcadas pelas
variantes das suas falas (a italiana, a francesa); o tio Don Pio com seu sotaque
provinciano e os seus valores ultracatólicos interioranos; Fóscolo esse italiano
incorporado com uma fala menos carregada que os cocoliches; entre outros. Nas
vozes das personagens do Cabaré estão presentes seus valores, suas opiniões
sobre os fatos, suas lutas e seus modos de resolver os conflitos. Mesmo no
ambiente elitizado do cabaré, a pluralidade de vozes expressa a complexidade da
sociedade da época.
No entanto, é a personagem de Miguel (representante dos valores
tradicionais que começam a entrar em conflito no processo modernizador) que
destaca, quem apaixonado por Marta abandona seu lar. Sente o agir de Marta
como uma tijeretada, e reage com um titeo mais violento, responde com o
linchamento.
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Em resumo, neste como nos outros sainetes de Pacheco, se introduzem
personagens que não estão representadas de maneira maniqueísta; temos
“cajetillas”, jovens ricos bons que representam os valores criollos aceitos pela elite
e pelo resto da sociedade, jovens ricos perdidos, imigrantes bons, imigrantes
perdidos, pervertidos pelo meio, e outras personagens em “zonas grises”; com
diferentes psicologias e valores.
O Cabaré é a extensão do Club, é o espaço onde se desenvolve o titeo no
modelo do clubmen, o titeo que Viñas analisa em Gregorio de Laferrere. Titeo que
consiste em ferir de leve ao outro através das suas fraquezas, o que o faz
diferente do restante do grupo. O titeo se faz presente com Gaucho que é titeado
por Pepe Silva e El Ñato Jorge pelas suas marcadas características gauchescas.
O velho Galindo se autoconduz ao centro do titeo pelo seu gosto pela noite. Por
outro lado, o titeo que sofre Fóscolo por parte de Pepe é diferente, marca um
gesto de cima pra baixo, um poder superior, o tom muda e vira “cargada”, é mais
desapiedado e marca a relação de inferioridade do titeado.

3.4. VIOLÊNCIA E IMPUNIDADE: LOS PIRATAS (1923)

Los piratas foi estreado em 22 de março de 1923, no Teatro Smart pela
companhia Simari-Franco, e publicado, pela primeira vez, na revista teatral La
Escena ano VI, nº 251, de 19 de abril de 1923. Essa peça foi escrita com
colaboração de José López Silva, que ficou encarregado das personagens
espanholas (PAZ, 1963). Embora alguns críticos tivessem algumas objeções,
devido à crueldade das personagens que não foram atenuadas e o
aprofundamento nas suas psicologias, as críticas foram favoráveis, sendo
representada numerosas vezes. Não tendo acontecido o mesmo com os outros
sainetes do autor sobre a patota, devido à sua ainda maior crueldade: La Patota
(1913), La indiada (não existem copias, somente referências), que sumiram no
tempo e nos arquivos com grande facilidade.
A história se centra em Nati, que mora com os tios Sabino e Hilaria na
Espanha, tios que se aproveitam dela e a fazem sustentá-los e, mesmo assim, a
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agridem de diferentes modos. O detonador da mudança do proceder de Nati é
dado quando, finalmente, se cansa de sofrer essas violências e não encontra
suporte no seu namorado Enrique, que não passa de um boa-vida que somente
quer se aproveitar dela. Enrique fala que a sua neurastenia o impede de trabalhar
e não tem como levá-la com ele; diante disso, Nati renega o amor dele. Este,
imediatamente, fala que ela está esquecendo que o verdadeiro amor não precisa
do casamento, remetendo-se como argumento aos “amantes de Teruel”28 que
realmente se amavam, mas não se casaram: “AHÍ TIENES LOS AMANTES DE TERUEL;
BIEN QUE SE QUERÍAN Y TODAVIA NO SE HAN CASAO”

(PACHECO,1923, p.6). Frente a

todas estas limitações, decide aceitar a proposta da vizinha Julia de deixar tudo e
ir trabalhar na Argentina como “corista”. Indiretamente, o público é remetido às
tristes “milonguitas” dos tangos e vê o desespero de Nati.
Em Buenos Aires, Nati, agora María Elvira, vira amante de um patotero rico
e inescrupuloso (Pepe). Quando chega ao conhecimento dos tios que ela está
bem na Argentina, eles se mudam para Buenos Aires para se aproveitarem da
situação próspera da sobrinha. Enrique, seu antigo pretendente, tempos depois,
também viaja para Buenos Aires com o propósito de usufruir da posição de Nati,
mas, ao ver que somente é movido pelo interesse, Nati o rejeita indignada. O
mesmo dia do reencontro na casa dos tios onde almoça junto com os integrantes
da patota regida por Pepe, seus comparsas sequestram duas meninas humildes
vizinhas dos tios, para se aproveitarem delas.
O pai das jovens vai procurá-las na garçoniere onde mora Nati (que mais
parece um prostíbulo pela vida de prazer e dissipação) e é agredido pela patota
covardemente. Frente a tamanha injustiça, Nati pede ajuda para Ayala (um
homem nobre e sincero embora a vida que leva junto com a patota, e que a
compreende e ama) que enfrenta a todos. Cansada da violência da patota e de
ser sugada pela família, ela decide deixar essa vida e fugir com o amigo do seu
28

Os amantes de Teruel equivalem à versão espanhola de Romeu e Julieta. Conta a história que
no século XIII viveram dois jovens cujas famílias estavam inimistadas, sendo uma muito rica e
outra humilde. Ante a negativa do pai da jovem ao casamento devido aos poucos recursos do
noivo, ele solicitou tempo para voltar rico, ante o qual imediatamente o pai a obrigou a casar com
um homem rico. Quando ele voltou, embora casada, solicitou um beijo dela, ela se negou e ele
caiu morto; e ela morreu imediatamente depois no funeral dele após beijar seus lábios
(HARTZENBUSCH, 1920).
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marido (Ayala), que era um verdadeiro “homem de bem”, pois representa os
valores tradicionais do gaucho e era apaixonado por ela.
Essa peça representa muito bem a referida anteriormente transposição da
patota ao cenário. O centro da peça é dado pela ação de uma patota e os seus
titeos constantes e agressões persistentes e injustificadas aos “outros”. Expõe
toda a crueldade sem nenhum tipo de atenuante para seus integrantes abúlicos
com bom poder aquisitivo.
Em 1917, a figura da patota estava tão institucionalizada que até nos
concursos de desenhos infantis, como os da revista Caras y Caretas, era
representada.

Desenho publicado na página 89, da
revista Caras y Caretas nº 983, de 4 de
agosto de 1917.

Estas gangues eram vistas como um mal da sociedade e ocupavam folhas
críticas de diferentes publicações. Um artigo de Eduardo Marthur (1918), Los
patoteros, mostra uma imagem geral do que enfrentava a sociedade. Segundo
Marthur, “andam pela cidade uns jovens vestidos a última moda europeia
recorrendo ruas e praças, com mirada” “de poeta en ebullición y gesto moreiresco,
que son el terror de transeuntes sin bastón, y de famílias sin guardaespaldas”
(MARTHUR, 1914, p. 44). Destaca, desse modo, que as principais vítimas são as
classes mais populares, mas, na verdade, ninguém se libera das suas desgraças.
Como muitas das jovens das letras dos tangos que dão “el mal paso” e se
“perdem na vida”, Nati é obrigada a fugir da Espanha pela violência tanto física,
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quanto moral e psicológica dos pais e a falta de apoio verdadeiro do preguiçoso
namorado: “¡YO YA NO PUEDO MÁS, ENRIQUE! ¡YA ESTOY HARTA DE SUFRIR INSULTOS Y
MALOS TRATOS!

¡ESTO

NO ES VIDA!”

(PACHECO, 1923, p. 7). Essas falas e essa

situação mostram que também dentro de Espanha isso é vivenciado. No seu
desespero, termina sendo seduzida por Julia para deixar o pais e trabalhar como
corista na Argentina.
A partir do segundo quadro, a ação acontece na Argentina. Nati, que mudou
o nome para Maria Elvira, com saudade da comida da sua terra, decide levar o
amante para comer com seus tios. Todavia, o convite é estendido a toda a patota.
Pepe se atrasa, pois como brincadeira teve a ideia repentina de atropelar com o
carro para “VOLTEARLES
VEREDA”

LAS ACEITUNAS A UNOS QUE TOMABAN EL VERMOUTH EN LA

(PACHECO, 1923, p. 10), entrando como consequência numa confeitaria

e indo parar a estação de polícia, ação frente a qual obteve como resposta o riso e
a diversão da patota, mas não de Nati. Uma ação criminosa que foi facilmente
solucionada sem consequências mediante uma simples propina. Assim, recebem,
desde o primeiro momento, o nome de “piratas” por parte dos espanhóis
agredidos. Nome que serve para diferenciá-los das patotas de senhoritos da
geração de 80, elitizada e com todos os integrantes de nobres sobrenomes.
Sambuco é uma personagem italiana cocolichesca, encarregada de
organizar a parte musical dos encontros da patota, ou seja, reunir os pobres
músicos que executam a música, para, no final, serem cruel e impunemente
agredidos. Mas Sambuco é um seguidor da patota: “SE
MODO CRIOLLO... LINDO PE LA MADONA!”.

“NOSTRA

DIVIÉRTONO A SU MODO...

VITA ES NA RISA CONTINUA...”.

Estas

declarações, além de mostrar como a patota era comum na sociedade, trazem a
figura de um cocoliche diferente. Sambuco não é uma figura negativada pela sua
origem, e sim por institucionalizar a violência; seguindo a lógica da violência
exposta por Oscar Masotta (1982).
Oscar Masotta analisa a impossibilidade de contato entre os “humilhados”,
destacando que não há nada mais estreito que a relação que une o “verdugo”
(carrasco) à vítima, o “humilhado” ao que humilha, ou seja, o algoz se conecta
imediatamente o vitimado e vice-versa, mas o “humilhado” repele àqueles que são
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“humilhados”, gerando-se uma relação impossível entre eles. Sambuco não
estabelece relação com os “cocoliches”, e sim com os que, anteriormente, o
vitimavam e tenta reproduzir a mesma violência que sofria.
A única relação possível resulta da dialética que se estabelece entre
humilhados e algozes, mediante a qual ambos se rejeitam, mas, ao mesmo tempo
necessitam um do outro; as vítimas odeiam os verdugos, mas despreciam
profundamente aos que compartilham da sua condição social; não conseguem
reprimir sua hostilidade frente a eles (MASOTTA, 1982, p.24). A hierarquização
social conduz a uma hierarquia de verdugos em que uns tentam “erigirse en
verdugos de los de abajo” (MASOTTA, 1882, p. 85); “cada escalón social es
verdugo con respecto al que le sigue” (MASOTTA, 1982, p. 47).29
Embora amante de Pepe, Nati não deixa de ser enxergada pela maioria dos
integrantes como uma “milonguita” mais.
LACUESTA — (A AYALA). E EL FONDO A ESTA MUJER LE TIRA EL CUCHARÓN Y LA
HORNALLA... NACEN PARA FREGONAS Y EL MUNDO LAS LLEVA POR EL MUNDO DE OROPEL.
AYALA — ES UN ALMA LIMPIA. LACUESTA.
LACUESTA — SÍ, PERO CON LIMPIEZA DE CACEROLA. (PACHECO, 1923, p. 14)

Durante este almoço, Cacho, o mais maléfico do grupo e o idealizador das
maiores agressões, decide raptar as filhas do vizinho fotógrafo que participam
junto com o pai da comida.
CACHO — (A LACUESTA) AHÍ TENÉS DOS PAPAS PAL PUCHERO...
LACUESTA — LINDAS LAS CHICAS.
CACHO — ESTA EXCURSIÓN AL BASSO PÓPOLO HAY QUE APROVECHARLA... CHÉ, SE ME ESTÁ
OCURRIENDO UNA COSA... ¿QUÉ TE PARECE QUE NOS PIANTÁRAMOS LAS PIBAS?... TIENEN
FACHA, ¿NO?
LACUESTA — ¡SÍ!... BAÑÁNDOLAS… (PACHECO, 1923, p. 14)

No meio da comida, reaparece Enrique na Argentina diante dos olhos de
Nati, mas a decepciona novamente, propõe uma nova vida juntos, mas sem
abandonar seu amante.
29

É notável a pertinência para estes sainetes que se observa na leitura que Masotta realiza sobre
os textos de Roberto Arlt. Peças de Arlt como Saverio el Cruel, La fiesta de hierro, La isla desierta,
dentre outras, que são bastante posteriores e costumam ser analisadas no contexto vanguardista
do Teatro del Pueblo, parecem construídas com mecanismos semelhantes a aqueles das peças
mais violentas de Pacheco. Explorar esta veia da pesquisa está fora dos propósitos desta
dissertação; porém, constitui um elemento chave para desenvolver futuros trabalhos que
considerem os vínculos entre o popular e o nacional.

142

ENRIQUE — LA SUERTE QUE TÚ HAS TENIDO NO SE CONSIGUE TOOS LOS DÍAS.
NATI — ¡CANALLA! ¡MISERABLE!
ENRIQUE — (CÍNICO) ¡AY, QUE GRACIOSA! ¿PUES QUÉ QUIERES? ¿QUÉ DESPUÉS DE
HABERLA CORRIDO POR AHÍ, CARGE YO CON EL FARDO Y TRABAJE EN CIMA? ¡TE IBAS A REIR
MUCHO!
NATI — ¡VETE, LADRÓN! ¡SAL DE AQUÍ! ¡TE ODIO!
ENRIQUE — ¡QUE ME VAYA! (ATENAZÁNDOLE UN BRAZO.) ¿PERO TÚ TE HAS CREIDO QUE YO
HE CRUZADO EL MAR PA VER COMO SE APROVECHAN OTROS DE LO MÍO? ¡NO ME CONOCES
TÚ! ¡PRIMERO TE MATO!
NATI — ¡QUITA, COBARDE!, ¡ME DAS ASCO!
ENRIQUE — (ZARANDEÁNDOLA) ¡YO TE DOMARÉ S TI, GOLFA!
NATI — ¡SUELTA!
AYALA — (QUE SALE Y VÉ COMO ENRIQUE MALTRATA A ELVIRA SE LANZA SOBRE ÉL.) ¿QUÉ
ES ESO? (LO AGARRA Y LO SACUDE VIOLENTAMENTE HACIÉNDOLO CAER AL SUELO.)
NATI — (INTERPONIÉNDOSE.) ¡DÉJELO, AYALA!
ENRIQUE — (QUE SE HA LEVANTADO JADEANTE, MIENTRAS SE ARREGLA LA FIGURA.) ¿ES
USTED SU HOMBRE?...
AYALA — ¡NO! ¡SOY “UN HOMBRE”! ¿Y USTED QUIÉN ES?
ENRIQUE — (INSIDIOSO.) ¡PREGÚNTESELO USTÉ A ELLA!...
NATI — ¡INFAME! (PACHECO, 1923, p. 17)

O terceiro quadro tem como espaço a garçoniere na casa de Pepe. Ali
conhecemos um pouco melhor as características destes patoteros. Pepe é filho de
um homem que estabeleceu uma grande fortuna. Lacuesta é descendente de
homem de ação, mas ele nasceu cansado e, mesmo assim, gastou duas fortunas;
Cacho também não faz nada e vive em função das suas vontades e desejos
momentâneos (“ANOCHE

ME DESPERTE CON LA IDEA DE TIRAR AL LAGO DE

UNA MUJER DE OJOS VERDES...”);

PALERMO A

Ayala é diferente se encontra um pouco perdido

nesse ambiente.
Ayala, como uma crítica à cultura intelectual do período, os chama
“intelectuales del anestésico”, nenhuma denominação mais simbólica. Diante
disso, é tomado para o titeo e é aconselhado sarcasticamente a deixar essa vida
que não compartilha e morrer infeliz em algum subúrbio qualquer. A queixa de
Ayala favorece a associação com a figura do gaucho e os valores tradicionais,
configurando o “homem de bem” criollo.
PEPE — ULTIMAMENTE CADA UNO HACE SU GUSTO EN VIDA... (A AYALA.) VOS TENÉS TU
BUENA ALMITA BURGUESA; JUNTÁ UNOS PESOS, CASATE CON UNA MUJER GORDA, Y CON
CUATRO PAREDES, SEIS ÁRBOLES Y UNA VACA LECHERA, MORITE ALLÁ POR TAPALQUÉ O ANDÁ
A POBLAR LA PATAGONIA!...
AYALA — ¡OJALÁ NO HUBIERA FRACASAO ENTRE USTEDES!... PERO TODAVÍA TENGO LA
SECRETA ESPERANZA DE PEGAR EL GRAN ESQUINAZO DE MI VIDA Y PERDER DE VISTA TODO
ESTO.
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LACUESTA — ¡ESTÁS A TIEMPO! TERMINÁ TU CARRERA; TOTAL SOS CAPAZ DE SER UN BUEN
MÉDICO PELADO, EN ALGÚN RINCÓN OTARIO DE LA REPÚBLICA. (RÍEN LOS TRES. ENTRA JULIA
ES UNA MUJER YA CORRIDA Y MUY HECHA A ESTE AMBIENTE.) (PACHECO, 1923, p. 20)

Cacho conta a Julia sua nova façanha na procura de diversão, mostrando
um grande prazer pelo sofrimento, pela violência e pela submissão às suas
vontades de outro indivíduo.
CACHO — (SACANDO SU RELOJ.) TENGO UNA CONVERSACIÓN DENTRO DE UN MOMENTO
CON DOS CHICAS A LA PERCALINA Y JABÓN DE COCO.
JULIA — ¿DOS CHICAS DE DÓNDE, CHÉ, CACHO?
LACUESTA — ¡HIJAS DEL PUEBLO TE OPRIMEN CADENAS!
JULIA — ¡ALGUNAS POBRES DIABLAS!...
PEPE — CAPRICHOS DE ESTE, QUE SIENTE LA BELLEZA DE LO RÚSTICO…
CACHO — PORQUE NO SENTÍS EL PLACER DE SER CRUEL CON LA INOCENCIA. ¡AH, LA CARNE
PECADORA, YA ME HOSTIGA. (A JULIA.) ¡VOS, POR EJEMPLO, SOS UN ESTROPAJO!
(PACHECO, 1923, p. 22)

Julia dialoga com Nati e Ayala e lhes conta suas vicissitudes. Confessa que
Enrique roubou todas suas coisas e partiu. Frente a tristeza de Nati, pelo
sofrimento de Julia, Ayala se oferece como a sua salvação.
AYALA — ¡USTED PUEDE SALVARSE, MARÍA ELVIRA... CRÉAME! EL ESPECTÁCULO DE SU
DESVENTURA Y SU SOLEDAD HA IDO ALIMENTANDO MI ESPERANZA… (CON AMOR) ¡SI USTED
SUPIERA!...(PACHECO, 1923, p. 23)

Ele declara que ela pode mudar o rumo de sua vida, afastá-lo dessa maldita
“caravana”. Nome que recebiam estes grupos, pois iam de festa em festa fazendo
maldades, seu agir se percebe muito bem num sainete de Alberto Novión: La
caravana (1915). Neste sainete imoral, tem-se uma patota que vai à ilha Maciel de
“tren de farra” junto com as “milonguitas”; nesse recorrido eterno na procura de
diversão, acompanhado de álcool e violência. Ao mesmo tempo a peça também
traduz os pesares ocultos de seus integrantes: “Y día a día la caravana se va
haciendo más larga... más numerosa y, tras su huella, va dejando todos sus
entusiasmos… su juventud…” (NOVIÓN, 2002, p. 134).
No entanto, Nati se nega a sair da caravana, pois ela foi destruída por essa
vida. Contando assim a história que se repete nas letras de tango e na literatura,
essas mulheres são subjugadas pelas circunstâncias e perdem a vida.
NATI — ¡AY, AYALA!... YO VINE A ESTA TIERRA, COMO UN PÁJARO HERIDO, VOLANDO A
DURAS PENAS SOBRE MI PROPRIO DESIERTO… SIN RUMBO Y SIN AMPARO, EL DESENCANTO
FUE EL LICOR AMARGO, Y UN DÍA TRAS OTRO DÍA, CAYÓ EN EL CAMINO, HECHA PEDAZOS, LA
HISTORIA DE AQUELLA POBRE CHICA QUE FUE HONESTA ALLÁ LEJOS… HOY, VENCIDA Y
MARCHITA, JOVEN SIN JUVENTUD, ME VEO YO MISMA COMO UNA SOMBRA ENTRE ESTE
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MONTÓN DE PERVERSOS… ¡QUÉ CLASE DE ALEGRÍA, QUÉ DULZURA PODRÍA YO OFRECER A
UN HOMBRE COMO USTÉ, FUERTE TODAVÍA, SERENO Y FUERTE ANTE LA VIDA!... ¡HACIA DONDE
IRÍAMOS AYALA!... (SE HA LEVANTADO LENTAMENTE Y HACE UN MUTIS MUY EXPRESIVO.)

(PACHECO, p. 24)

Então, novamente é Sambuco quem, fruto da dialética do humilhado
(MASOTTA, 1982), fascinado, descreve a violência da patota: “YO
CADA FIESTA, DIVINA!

ACABABA

SOY ESTADO

TODO A PATADA, CASTAÑAZO, BALAZO, PUÑALADA...”

(PACHECO, 1923, p. 25).
Na cena VII, após Nati ser ameaçada por Pepe para obedecer e seguir o
ritmo dele, aparece Cacho com as filhas do fotógrafo vizinho dos tios de Nati. Nati
fica chocada (“¡AYALA!... ¡ESTO

ES UNA SALVAJADA!”).

Cacho avisa que drogou às

meninas:
CACHO — ¡CHÉ, SAMBUCO!... (SE ACERCA ESTE.) ¿VISTE LAS DOS PIBAS?... !SPIANTUJEN,
HAUSEN!... AUTOMOVIL, PALERMO, COMBINACIÓN AL CABARET… Y DEL CABARET…
SAMBUCO — (CANTANDO.) ¡AL HOSPITAL!...
CACHO — LAS HE DOPADO CON ESTO… (EL FRASCO DE COCAÍNA.) DENTRO DE UN RATO
NOS VAMOS A REIR…
SAMBUCO — ¡QUÉ LINDA FIESTA! (SE LO LLEVA DEL BRAZO. MUTIS)
NATI — (QUE SALE DE PRIMERA IZQUIERDA CON AYALA.) ¡AYALA! ¡AYALA!... (SE ACERCA
ESTE.) ¡POR FAVOR, ESAS POBRES CHICAS!... ¡ES UNA INFAMIA! ... ES NECESARIO SACARLAS
DE AQUÍ... QUE VUELVAN A SU CASA... (AYALA HACE MUTIS. SE OYEN GRITOS EN LA ESCALERA
Y JULIA APARECE POR EL FORO COMO ASORADA.) (PACHECO, 1923, p. 21)

Fontana (o fotógrafo) briga com o mordomo e irrompe em cena a procura
das filhas, com o revólver em mão. É sentido um alívio de que o bem triunfará,
mas o público é burlado, e Fontana é burlado e agredido pela patota.
FONTANA — ¡MIS HIJAS! ¿DÓNDE ESTÁN MIS HIJAS? (SITUACIÓN.)
CACHO — (MEDIO BORRACHO.) ¿QUÉ LE PASA AL CIUDADANO?... ¡AH!... ¡SI ES EL
FOTÓGRAFO AQUEL!... ¡PERFECTAMENTE! (CON INSOLENTE CINISMO.) ¿TRAÉS MAGNÉSIO?
¡METELE AL FOGONAZO, VIEJO!... ¡ENFOCÁ, A ESTE GRUPO!...
FONTANA — ¿DÓNDE ESTÁN MIS HIJAS? ¡CANALLA!
PEPE — ES FOTÓGRAFO… RETRATAME, ¿QUERÉS?
FONTANA — ¡A BALAZOS POR LADRÓN!
CACHO — (A ELLOS.) LO RETRATO YO… (SE ACERCA MIENTRAS PEPE, POR DETRÁS
YÉNDOSELE ENCIMA, LE ARRANCA EL ARMA DESPUÉS DE UNA BREVE LUCHA.)
PEPE — ¡QUÉ TE VENÍS HACIENDO EL LOCO!... ¡LARGÁ! (ESTA CIRCUNSTANCIA LA
APROVECHA CACHO COBARDEMENTE PARA ÍRSELE ENCIMA A FONTANA A QUIEN GOLPEA Y
DERRIBA.)
NATI — ¡AYALA!... (ES ESTE UN GRITO CON EL QUE NATI PARECE INVOCAR LA HOMBRÍA Y LA
NOBLEZA DE AYALA. ESTE INDIGNADO POR LA ESCENA Y POR LA EXPRESIÓN DE NATI, SE
ABALANZA Y ARROJA AL SUELO A CACHO. LAS MUJERES GRITAN Y SE RETIRAN ASUSTADAS A
UN EXTREMO DE LA ESCENA. LAS POBRES CHICAS, RECONOCIENDO A SU PADRE LO AYUDAN A
INCORPORARSE JUNTO AL SILLÓN DONDE HA CAÍDO.)
ELLAS — ¡PAPÁ! (TODO ESTO SIMULTÁNEO Y MUY RÁPIDO. LOS HOMBRES SE AGRUPAN
FRENTE A AYALA.)
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AYALA — ¡FLOJO! ¡RESPETÁ ESAS CANAS! PEGADOR DE VIEJOS Y DE MUJERES!... (A
FONTANA, QUE MEDIO SE HA REHECHO) SALGA DE AQUÍ, POBRE HOMBRE… ¡DISPARE DE
ESTOS SALVAJES! (SALE FONTANA.)
ELLAS — (LLORAN.) ¡PAPITO!!! ... (MUTIS.)
PEPE — (CON RABIA) ¿Y VOS QUÉ PAPEL JUGÁS?
CACHO — (REPUESTO DE LA CAÍDA.) JUEGA CON DOS CARTAS, PEPE… TE TRAICIONA CON
ELLA!...
PEPE — ¿EH?
AYALA — ¡MENTÍS!
NATI — ¡MIENTE!
PEPE — ¡POR ALGO OLFATEABA EL GALGO!... ¡PERO NO TE LA VAS A LLEVAR DE ARRIBA!...
AYALA — (DISPUESTO A REPELER LA AGRESIÓN QUE SE LE PREPARA.) MIRÁ PEPE: TENÉ
CUIDADO, PORQUE HOY ME SIENTO MUCHO MÁS HOMBRE QUE VOS, Y QUE, TODOS JUNTOS. ES
MI CORAZÓN QUE SE HA DESPERTADO. ¡SÍ! YO QUIERO Y RESPETO A ESTA MUJER, LUZ EM
ESTA OBSCURIDADE DE USTEDES... (TIENE EL REVOLVER EN LA MANO.) PERO ME VOY LEJOS Y
SOLO DE ESTE MUNDILLO INFECTO… ¡SACIATE LOBO EN SU CARNE, YA QUE NO HAS SIDO
CAPAZ DE VER SU ALMA! (PAUSA POR EL FORO.)
NATI — (APARTE.) ¡AYALA, SÁLVEME!
PEPE — ¡SALÍ DE MI CASA!
AYALA — ¡VAMOS, MARÍA ELVIRA!
PEPE — ¿QUÉ?... ESO SERÁ SI YO QUIERO. (AMENAZADOR.)
AYALA — AL QUE DÉ UN PASSO LO MATO.
PEPE — ULTIMAMENTE… ¡TE LA REGALO! !PIANTÁ CON ELLA! TE LA LLEVAS DE GUAPO
PORQUE YA NO ME INTERESSA.
NATI — (ARROGANTE, AMPARÁNDOSE EN AYALA.) SÍ, ME VOY PORQUE RECIÉN VUELVO A
SER LIBRE. ¡TENGO OTRA VEZ MIS ALAS! CREO OTRA VEZ EN LA VIDA PORQUE CREO EN UN
HOMBRE: ¡EN ESTE HOMBRE! VAMOS, AYALA.
AYALA — ¡VAMOS, MARÍA ELVIRA!
NATI — ¡PIRATAS! ¡PIRATAS! (TODOS AVANZAN HACIA AYALA, QUIEN DESDE EL FORO LOS
DETIENE APUNTANDO EL REVOLVER Y CAE EL TELÓN) (PACHECO, 1923, p. 23)

Los Piratas é uma peça que remete a outra do mesmo autor com a mesma
temática, intitulada diretamente La patota; que funciona como precedente para
entendê-la. Embora não estejam registrados com exatidão os dados da sua
estreia, La patota foi supostamente estreada pela companhia Vittone-Pomar, em
outubro de 1913, e reprisada em 1º de abril de 1914, no Teatro Argentino de
Buenos Aires (LENA PAZ, 1963), mas devido ao seu tema candente não esteve
entre as mais conhecidas e representadas. O espaço se reparte entre uma
“garçoniere” e o café El Tropezón. Embora não tenha um argumento sólido,
acompanha as façanhas violentas de uma patota, que termina, como sempre que
estes grupos intervêm, em tragédia. Esta peça complementa a anterior ao oferecer
uma profunda análise da crueldade dos patoteros, especialmente na cena dos
credores, em que se manifesta toda sua impunidade.
La patota é de um período anterior à Los piratas, o que demostra a
evolução de Pacheco no que se refere ao gênero e ao desenvolvimento das
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personagens, e à crítica mediante a reflexão. As personagens poderiam ser
facilmente identificáveis no período da obra e até um pouco depois, com todas
suas características. Ela não foi catalogada pelo seu autor como sainete, mas
como “escenas de la vida porteña en un acto”. A obra é de um ato único, dividida
em um primeiro quadro de 20 cenas, um segundo quadro de 4 cenas e um terceiro
quadro de 10 cenas.
A peça data a ação na “época atual” (1913) na cidade de Buenos Aires.
Datação que quer destacar a intervenção mais concreta sobre o momento social.
A didascalia descreve muito bem o ambiente: “Habitación amplia. Dos o tres
cuadros, un piano, una guitarra sobre la mesa. Sofá y sillas” (PACHECO, 1966, P.
65). Já não acontece mais no cortiço, trata-se outra classe social, em outra
realidade. Aqui será encontrada uma situação muito comum a partir de 1910. A
partir do Centenário (1910) aproximadamente, a classe alta abandona as visitas
aos prostíbulos e opta por sustentar um apartamento com uma “milonguita”,
diminutivo de “milonguera” (a mulher contratada para dançar tango em lugares
públicos) (SALAS, 2004, p. 141).
Nesta obra, a ação inicia em um desses apartamentos alugados, uma
amante que é seduzida e enganada por um homem para deixar seu pai e seu
irmão e morar com seu amante (Roberto). Lá é tratada como um objeto e utilizada
pela patota de amigos, enquanto seu sedutor se diverte com outras mulheres:
“OJALÁ ME HUBIESE DEJADO ALLÁ EN MI CASA ... SI YO HUBIERA SABIDO ... POR ÉL, POR ÉL
HE ABANDONADO A MI POBRE PADRE

... A MI HERMANITO ... ¡POR ÉL!” (PACHECO, 1966,

P. 65). Enrique, um dos integrantes do grupo, diante de suas lágrimas e sua
queixa da traição, fala para que agradeça que ali é a dona de uma casa, tem o
que comer, saiu do cortiço, pois senão estivesse ali estaria “fazendo programa”
em outro lugar.
Do mesmo modo que Los disfrazados trouxe mudanças ao gênero, La
patota, incorpora um alterego do dramaturgo com seu nome: a personagem de
Mauricio, alterego de Carlos Mauricio Pacheco, que aparece na segunda cena do
primeiro quadro e, logo que ingressa, faz sua crítica sobre a situação: “¡Pobre
mujer!” “Jugar con el corazón de estas pobres mujeres ... Francamente ... Yo no
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sé para que hablarles de amor, hacerles sentir un instante de esa grandeza si
después las va uno a largar así a que sufran” (PACHECO, 1966, P. 66-67). A
personagem aparenta ser uma variante da personagem intérprete de Don Andrés
em Los disfrazados, mas com uma diferença: ele interage profundamente com os
integrantes da patota, ele faz parte dela, não olha de fora. Mauricio, frente a seu
suposto sentimentalismo, que seria humanidade, é titeado por Enrique, que o
compara a um grande filósofo.
Nesta peça, quase todas as personagens são ricas. A tensão se produz
entre os chamados arrivistas (os imigrantes que enriqueceram no território) e os
aristocratas ou descendentes de fazendeiros, que se achavam os verdadeiros
donos do país e com verdadeiro direito de deter a autoridade monetária da nação.
La patota de aristocratas não paga o aluguel do apartamento e vive enganando o
dono, o gringo Cristini. No momento da peça, devem seis meses e Enrique foge
(rindo de sua burla) e deixa Mauricio para enrolar Cristini com a sua filosofia.
Cristini é um italiano que utiliza uma mistura de italiano e espanhol
(cocoliche), mas se veste como um lorde (opondo-se à opinião da época sobre o
italiano). Escondido Benigno, que foi avisar a chegada do italiano, ri da inocência
do imigrante em acreditar que receberá algum pagamento. O imigrante os acusa
de que o estão estafando, pois não pagam e supostamente tinha sido alugado por
dois estudantes, mas o fiador não existe e “moram” como vinte pessoas (mas na
verdade não vivem ali, mas nas fazendas fora do Centro, ou nos “petit hoteles” de
Palermo; o apartamento no centro é para simples diversão). Além disso, fazem
sempre festas com mulheres bêbadas. Os vizinhos falaram que a casa se
transformou em um lugar da indiada (patota violenta dos niños bien). Mauricio
solicita que volte mais tarde. Quando sai, Benigno o chama de velho louco e
Enrique rindo, diz que nunca pagará nem a Cristini nem aos outros estrangeiros
aos que devem: o francês do piano, o judeu dos moveis, o espanhol da quitanda,
etc. Eles mantêm o apartamento e sua mobília e não pagam, pois a classe está
em decadência econômica e porque não consideram que devam pagar aos
imigrantes, que são vistos não apenas como escória estrangeira mas como
inferiores devido ao seu interesse para ganhar dinheiro trabalhando.
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A patota tem um “arrimado” (Maneco), um homem idoso, (segundo
designado por Enrique, “um velho”) que como passou a sua vida de festa em festa
não construiu nada gastando toda a sua fortuna, e aproveita os restos da patota;
tenta também ser a voz da sua consciência, dando-lhes conselhos, etc.
Maria volta à cena após sua saída na primeira cena chorando, pois
descobriu que é traída, e Maneco tenta consolá-la. Maneco tenta defendê-la e é
ofendido. Ante o qual Mauricio os critica novamente como pessoas que nada
sabem e nada fazem da vida a não ser coisas fúteis: “¡QUÉ
TANGOS, O PEGAR TROMPADAS, O HABLAR DE BAILE O DE CARRERAS

SABEN!

O

TOCAR

...” (PACHECO,

1966, P. 70). Maneco se apresenta como um produto dessa vida, como uma
consequência dela, e tenta ser uma advertência. Nas suas próprias palavras, para
ele já é tarde e prefere ser destratado, já está acostumado, e morrer junto a esses
calaveras, no meio dessa alegria artificial é o que ele quer; contrapondo assim que
os outros, se realmente quisessem, poderiam mudar.
Após a tensão da cena anterior, há uma cena musical que remarca a
superficialidade dos integrantes da patota, uma música em que três personagens
malham, falando da importância de estar “sarados” pela estética (“FUERTES
SANOS

Y

/ LINDAS PIERNAS HINCHADAS / Y GORDAS MANOS” (PACHECO, 1966, P. 71)) e

para poder destruir a qualquer um que se interponha no caminho (“ ME
GALANTEMENTE

PREPARO

/ Y A CUALQUIER FARABUTTI / LE ROMPO UN DIENTE” (PACHECO, 1966,

P. 71). Ao mesmo tempo, descrevem suas egoístas e violentas ações: “ PEGO
ENFURECIDO A CUALQUIER GANSO”, “PROVOCO A QUIEN ME PLACE”, “HAGO Y DESHAGO
CUANTO ME OCURRE” E “A NADIE RESPETAMOS”

(PACHECO, 1966, P. 72). A violência

física voluntária e fortuita os caracteriza, regada a bebida e a intimidação,
fecundada por uma falsa valentia. O conteúdo da letra e a música fazem a peça
mais sinistra, num efeito contrário ao procurado pelo gênero, demonstrando a
impunidade dos seus atos, chegando a ridicularizar as personagens. Nesse ponto,
o sainete vira problemático, é mais que intimista, é político. A peça mostra o
fracasso dentro do gênero tragicômico porque aborda um conteúdo complexo para
o gênero; e introduz no sainete bem mais do que o intimista: coloca a política.
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Maneco não forma realmente parte do grupo, é permitido que participe da
patota para que faça favores, mas principalmente para ter alguém com algum grau
de inferioridade para titear, neste caso específico pela sua velhice (“viejo
calavera”), muitas vezes, ele não participa das atividades, pois está “HARTO DE SER
LA INOCENTE VÍCTIMA DE AJENAS Y AGRESIVAS DIVERSIONES...”

(PACHECO, 1966, P.

73). No entanto, quando manifesta este pensamento, é chamado de agressivo por
Pedro, um dos que malhava na cena anterior, frente ao qual ele dá uma resposta
que explica muito bem que a vida destes “estudantes” se baseia na violência
noturna.
MANECO — SÍ MIS IMBERBES Y DISOLUTOS AMIGOS; YO YA NO ME DIVIERTO CON USTEDES,
PORQUE NO PEGO A NADIE. AL CONTRARIO; SI LOS ACOMPAÑO BULLICIOSA Y
TRASNOCHADAMENTE, ES SABIDO CASTAÑAZO QUE SE PIERDE (SACÁNDOSE EL SOMBRERO)
PELADA QUE SE LA PILLA. NO LAS VOY DE FUERTE Y PREFIERO ESTOS ENSERES Y
QUEHACERES. (SEÑALANDO EL ENVOLTORIO QUE TRAÍA.) (PACHECO, 1966, P. 73).

Com essas palavras, com a autoridade da velhice os recrimina para driblar
o titeo. Chama-os primeiro de imberbes, jovens que ainda não tem barba ou tem
muito pouca, mas também jovens inexperientes; “disolutos”, dissolutos, ou seja,
licenciosos, entregues aos vícios. Contudo, eles continuam o titeo, que quase
chega à “caza de brujas”.
A verdadeira função de Maneco é levar à frente as estafas e as enganações
que os jovens não são capazes ou não querem levar ao fim. Assim, é como se
aproveita da sua velhice, fazendo-se passar por um professor de Pedro para
enganar a tia e pedir dinheiro. Os jovens têm dinheiro, mas o desperdiçam na sua
vida noturna e não pagam ninguém. Nesse período, eram comparados a
parasitas, viviam dos outros (do dinheiro da família), sem dar, produzir, gerar
nada.
Nesta peça, a frase que descreve a situação é de Maneco “¡ENTRETANTO LA
VIDA SE DESLIZA!”

(PACHECO, 1966, P. 75). Pois como Don Andrés fez em Los

disfrazados, Maneco, junto com Mauricio, cumprem o papel de intérpretes, é
assim como descrevem as características das personagens; ambas as
personagens funcionam complementariamente por isso, Maneco diz sobre
Mauricio: “VOS SOS EL ÚNICO QUE CONSIGUE AQUI PONERSE SERIO. VOS NO SOS COMO
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ELLOS.

¡EN

EL FONDO DE CADA UNO HAY UN ÍNDIO!”

isso tenta afastá-lo desse ambiente “EN
TENÉS EL INDIO ADENTRO … ¡ELLOS SÍ! ...”

(PACHECO, 1966, P. 75) e por

CUANTO A VOS, DEBES ALEJARTE.

VOS

NO

(PACHECO, 1966, P. 76).

Aqui aparece, novamente, a referência a la indiada, além de ser uma
possível referência a outra peça de 1908, a indiada se refere aos grupos de
mauricinhos que conformam a patota. Daí que a diferente conformação social das
gangues nos dois sainetes tratados nesta secção seja relevante. Pois em La
patota, sendo parte da elite, se organizam num grupo que utiliza a violência para
dominar, para governar; esta patota equivaleria ao terrorismo de estado, enquanto
los piratas se aproximariam do vandalismo.
De 1913 a 1923, os que estavam sendo linchados adquirem os hábitos dos
linchadores, ou seja, os novos ricos, no período seguinte, adquirem o crime como
organização após terem sofrido as investidas da patota, produzindo os piratas. No
ambiente heterogêneo do período, dez anos depois de La patota, a violência se
converte em linguagem de socialização, não é mais uma forma de governar. Os
nomes das duas peças deste apartado já diferenciam estes dois grupos: la indiada
(La patota) luta pelo que acredita ser deles; os índios são os verdadeiros donos da
terra; Los piratas, em troca, usurpam o que não lhes pertence com violência,
porque o querem para eles e têm meios para exercer esse poder.
No final do primeiro quadro, enquanto um grupo deles chega de fugir da
polícia por terem batido em várias pessoas, volta o italiano, chamado
depreciativamente por Benigno de grévano (deveria ser grébano, forma que
designa a um italiano estúpido, tonto, besta). Cristini solicita o pagamento, mas
sempre muito educadamente, como um verdadeiro cavalheiro, o que gera o
grande contraste com a incontrolável indiada. Depois do italiano, chega o francês
(dono do piano) que toma assento do lado de Cristini que se queixa da dívida.
Depois sobe Rascovich, e se junta ao grupo. Frente a todos eles, Maneco se
retira. Todos riem diante da situação, o titeo vira cargada, depois choteada. Os
estrangeiros não sabem que fazer, então Benigno os expulsa (“Es paráirse”
(PACHECO, 1966, P. 79)).
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Após as palavras de Benigno, ingressam Eduardo, Ernesto e Pedro
bêbados, e agridem aos credores (as mesmas personagens que intimidavam
verbalmente com sua canção e sua força física enquanto malhavam), começa o
linchamento. Ernesto segura pela barba ao francês e o sacode; e se burla, “le
toma el pelo” sobre o que ele fala em francês e o interpreta como ele quer. Os
imigrantes, vendo a situação, tentam fugir, mas a patota os segura. Benigno
chotea, espantando-os como se fossem animais. Ernesto arrasta o francês até o
piano e, após solicitar-lhe que toque um tango, o enche de pancadas porque não
sabe tocar esse gênero, enquanto os outros credores ficam num canto, em pânico.
Pedro diz a Ernesto que o mate, o francês pede clemência pelos filhos. Os outros
começam a sair da casa e depois deles os outros dois credores, mas são
seguidos por Eduardo e Pedro.
Maurício como crítico fala que estão matando-o, ali Maneco reafirma sua
declaração “¡EN

CADA UNO HAY UN INDIO!”

(PACHECO, 1966, P. 80) e saem.

Ernesto, Pedro y Eduardo voltam carregando Cristini e ao ruso, batendo neles
impunemente os obrigam a dançar, eles dançam mortos de medo. Neste ponto,
chega ao pogrom, Ernesto se cansou de bater no francês e os três, ante o pânico
dos outros, riem e berram bravo para eles. Da ideia de índio vem a ideia de
impunidade, como se estivessem sob outra lei que permitisse que fizessem sua
completa vontade, “lincham” os credores.
A tensão é aumentada mediante o número musical dos policiais do quadro
seguinte. Da mesma forma que, no momento musical anterior, uma música que,
na fase anterior do sainete ou de outro sainete da mesma fase, teria a função de
diversão se transforma em um catalisador do desespero, do “Deus nos acuda”. Os
policias expressam sua impossibilidade de reação e remarcam a impunidade
dessas personagens, chegando a demonstrar que ficam indefensos frente a eles
os outros integrantes da população. O número musical dos policias termina de
caracterizar a patota e, indiretamente, faz referência à impunidade que tinham
estes jovens de famílias influentes: “Y SIENDO HIJO E MANATE / EL BOCHINCHERO / HAY
QUE TENER PACIENCIA
MOCITO BIEN

/

/

POR SU DINERO,

Y UN SIMPLE JORNALERO.”

/

PORQUE HAY GRAN DIFERENCIA

/

ENTRE UN

(PACHECO, 1966, P. 82). Para que não
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haja dúvidas da impunidade destes mauricinhos, “mocitos bien”, é visto como os
agentes se negam a levar um ex-deputado, segundo eles por ordem do seu chefe,
apesar do estado lamentável e agressivo dele.
O ápice da violência acontece no último quadro (terceiro) em que o
linchamento anterior conduz ao pogrom (pois é um ataque violento maciço com
destruição do seu ambiente). Este acontece em um café ao ar livre, onde os três
agressores anteriores bebem junto com mulheres, fazem chacota de um casal
francês, os titean enquanto de outras mesas observam o titeo. Não satisfeitos em
titear o casal, cargan aos dois compadritos que estão sentados perto, rindo dos
seus penteados e suas roupas.
Como os compadritos fogem, voltam a pressionar e agredir o casal, que
pede rapidamente a conta para ir embora, e sai recebendo bolinhas de papel que
são jogadas pela trupe (choteo). Atrás deles aparece Maneco, informa que a
polícia está procurando-os, porque o francês do quadro anterior está quase morto,
mas eles não ficam preocupados, pois se sentem intocáveis, inatingíveis, sabem
que, como são ricos, não sofrerão nada.
Maneco, inutilmente, tenta trazê-los à realidade, lembra a eles que a cadeia
os espera. Mauricio critica a violência da qual ele não participou “¡HA
BESTIALIDAD!”

SIDO UNA

(PACHECO, 1966, P. 87). Maneco os adverte, mas continuam

ignorando-o. Durante o decorrer da peça, se observam os diferentes titeos que
vão adquirindo maior violência cada vez: titeo entre eles, tomada de pelo e
cargada em cenas anteriores a Maneco, becerrada à amante, o linchamento aos
credores, cargada aos compadritos, pogrom na cena final.
Este é o início de uma sucessão de violências que se estendem até o
desenlace trágico final. Burlam-se de todos os que têm perto e a todos tentam
agredir. Primeiro tentam matar um poeta que atraem à mesa, depois outro casal
de integrantes da elite que é agredido (caza de brujas).
Um dos últimos burlados é um garoto que estava tocando arpa. Tenta se
aproximar da mesa e Maneco o impede e adverte do perigo, mas ele fala que não
fazem nada com ele. Ao vê-lo, eles o cargan e pedem que toque um tango e lhe
dão de beber. Maneco aconselha novamente ao garoto que vá embora. O grupo
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continua a provocação jogando papéis e pães. Senta-se outro casal no mesmo
lugar e começam novamente o titeo, querem tirar a mulher do cavalheiro e mandálo embora. Ocasionam uma grande confusão e se ouve um tiro. Quando todos
fogem, os policiais encontram o corpo sem vida da mulher.
Finalmente, um agente os define, foi “¡LA

INDIADA AMIGO, LA INDIADA!

(PACHECO, 1966, P. 91). O menino da arpa que tinha contado que tinha uma
irmã que havia fugido e que sempre a procurava nas mesas, chora após colher a
sua arpa no meio da bagunça. Um agente de polícia pergunta o que acontece, e
ele responde que a mulher morta era sua irmã. Assim acaba a peça.
Então, em La patota e em Los piratas, os conflitos produzidos pela
necessidade de manter privilégio de classe se manifestam com todas as suas
forças, produzindo repetidos enfrentamentos, mas da mesma maneira que na
sociedade da época não encontram resoluções, tão somente deixam vítimas no
caminho.
As duas peças são dominadas por manifestações de violência extrema.
Aqui, o titeo vai diretamente para o linchamento e o pogrom, mediante a indiada
que estende sua injustiça e violência a vítimas sempre fora do grupo, destruindo
tudo o que não gostavam ou desaprovavam. Botavam fogo em lojas, quitandas,
chegaram a botar fogo em um teatro do período que tinha colocado em cartaz
uma peça que não gostavam e, obviamente, impediam a livre expressão política.
Noutras palavras, as patotas eram um órgão de repressão não governamental,
paramilitar; detentor de soberania produto do poder econômico; este órgão de
classe não pertence ao governo de forma legal, mas está constituído por
integrantes da classe dirigente.
Diferente das posturas de dramaturgos como Nemesio Trejo, Pacheco foi
grande inimigo e crítico das pantomimas teatrais, das obras gauchescas e do
gênero chico com caraterísticas muito comerciais. As críticas de Pacheco eram
observadas em peças como La morisqueta final (1909), em que se bastardia,
profundamente, as representações circenses. Pacheco também renegou do
sainete como festa bastardeado e rebaixado pela excessiva comercialização e a
repetição obcecada de fórmulas para integrar-se ao teatro nacional.
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Nesta luta, enxerga a violência como o real ambiente do sainete,
retomando a heterogeneidade produto da modernização que já tinha sido exposta
anteriormente por dramaturgos como Nemesio Trejo, ou Alberto Novión, mas sem
chegar à forma sanguinária que alcançou Pacheco. Em resumo, com Pacheco o
sainete se consolida como gênero, mas, principalmente, abandona suas
características farsescas, para virar um gênero violento, embebido pela violência
política.
Enquanto Nemesio Trejo deu uma forma criolla ao sainete, Pacheco o levou
ao limite das suas possibilidades artísticas, porque precisamente lê, no sainete, o
que estava implícito desde o início, a violência sobre a heterogeneidade criada
pela modernização. Noutras palavras, a impunidade da repressão às camadas
populares que se encontram em tensão como o poder durante a conformação do
nacional.

155

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sainete constitui uma fonte apaxionante e interminável de pesquisas,
para as quais espera-se ter contribuído com este trabalho. Do estado geral da
questão do sainete, conclui-se que nenhuma das classificações propostas dá
conta da profundidade do gênero quando é deslocado da historiografia que
pretende construir o teatro nacional.
Nesse sentido, abordar o sainete tragicômico nos primeiros trinta anos da
virada do século, permitiria: 1) separá-lo de uma linha evolutiva que culmina no
grotesco; 2) entender que o sainete como gênero excede as características
meramente formais e compositivas, porque, enquanto teatro e representação
social, inclui peças que, em muitos casos, reinventam o gênero com objetivos
políticos.
Em outras palavras, os sainetes constituem um corpus caracterizado pela
representação

artística

da

heterogeneidade

social

que

se

realiza

contemporaneamente no momento de sua maior conflitividade política. Dois
autores permitem demonstrar essa afirmação. O primeiro é Nemesio Trejo, que ao
criar o gênero do sainete criollo inocula no gênero chico a crítica, abordando a
situação política do período. O eixo que atravessa os sainetes Libertad de sufragio
e Los políticos é a demanda por uma efetiva democratização da nação. Os
artifícios compositivos, nesse caso, são a paródia e a sequência gradativa do titeo,
já postulada há algumas décadas por David Viñas.
Por outra parte, Carlos Mauricio Pacheco leva o gênero do sainete ao seu
limite, ou seja, identifica claramente que a grande contribuição estética do sainete
é a representação do conflito social, destinada a um público popular que é, ao
mesmo tempo, espectador e protagonista da cena. Os três sainetes estudados se
debruçam sobre a violência contra três vertentes do heterogêneo: os imigrantes,
as mulheres e os novos ricos ou classe média. A violência acarretada, trazida
através da lógica do titeo, mostra uma tansformação da sequência gradativa
quando o titeo é exercido não de cima pra baixo, mas entre os de baixo.
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Em resumo, o sainete tragicômico em geral, e as peças de Nemesio Trejo e
Carlos Mauricio Pacheco em particular, parecem desnaturalizar o constructo
ideológico melhor sucedido na América Latina do século XX: nacional-popular.
Essas peças, assim, localizar-se-iam em um momento prévio à assimilação
vanguardista da modernização como programa para uma cultura nacional;
momento em que o nacional e o popular ainda não estão amalgamados, mas
entram em conflitos que não se resolvem.
Por isso, esta pesquisa, até o presente, indica que tanto o gênero do
sainete, como a maioria dos seus autores, constituem um enorme canteiro para
continuar futuros trabalhos e a produção crítica em torno dos temas do teatro, da
heterogeneidade e da violência no Rio da Prata no contexto da sua modernização
periférica, pois, ao contrário do que a crítica literária enxergou durante décadas, o
sainete não era apenas uma forma menor da arte popular ou de mau gosto, mas
um perigoso tigre disfarçado.
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