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E
ntrevistado para esta edição inteiramente 
consagrada ao Festival de Almada, Fadhel 
Jaïbi, o encenador que traz este ano Amnésia 
a Almada, fala sobre a peça premonitória que 
levou a revolução tunisina para a cena antes 
de ela acontecer. E sobre o seu teatro, que 
quer sempre simples, despojado de artifícios, 

pondo em evidência o actor e a palavra – uma palavra que 
Fadhel Jaïbi quer universal, dirigida aos homens do Mundo.

uma das primeiras vezes que saiu da tunísia para mos-
trar o seu teatro no estrangeiro foi para vir a almada em 
meados dos anos 90. Que significado tem para si este 
regresso? A primeira vez que fomos a Almada foi em 1994, 
e depois voltámos duas vezes mais, em 1997 e em 1999. 
Tenho no meu escritório o poster da edição de 1997. Almada 
é para nós um território de liberdade, e de amizade; temos 
pelo Festival de Almada e pelo seu mentor, Joaquim Benite, 
muita ternura. Sentimentos que estendemos ao público que 
de cada vez que estivemos em Almada, nos recebeu sempre 
com muito entusiasmo.

o que representa para si o festival de almada no contex-
to do teatro internacional? É um Festival muito considera-
do, que apresenta sempre uma programação marcada pela 
excelência, companhias que fazem um trabalho muito inte-
ressante, e inovador. É por outro lado um evento que conta 
com um público esclarecido, de grande qualidade.

o senhor faz um teatro muito político. em que medida é 
que o seu teatro participou das mudanças políticas no seu 
país? Há perto de 40 anos que batemos na mesma tecla, a 
cada vez com um objecto diferente. Fazemos um teatro que 
parte sempre da realidade viva, embora não seja realista, nem 
documental, nem testemunhal. É um teatro que tem as suas 
próprias formas, a sua própria dramaturgia, e no qual as pes-

Jaïbifadhel tanto tempo. Sim, penso que é uma história de siginificados 
universais. Vocês em Portugal fizeram a revolução dos cra-
vos, nós fizemos a revolução do jasmim – mesmo se o jas-
mim é uma designação ocidental, porque o jasmim murcha, e 
por isso preferimos falar da revolução do cacto, que também 
tem belas flores e que dura mais tempo. Por mais pacífica 
que tenha sido, ela coloca em questão grandes problemas de 
implementação de um dispositivo democrático real.

o que espera do futuro próximo do seu país? Espero que 
as pessoas possam encontrar uma forma de sageza, que se 
ouçam umas às outras, que pensem menos nos seus próprios 
interesses e mais no interesse superior, o de toda a gente. Es-
pero que o projecto democrático da esquerda progressista e 
modernista seja capaz de vencer aquele dos islamistas, aliados 
aos liberais e aos ultra-liberais. Mas estamos a dar os primeiros 
passos na cidadania, a aprendizagem do dever democrático 
demora tempo, somos como crianças, com a democracia nas 
mãos. O indivíduo, na Tunísia, nunca existiu, nunca foi sobera-
no, e por isso, ser cidadão, e agir em conformidade, não é algo 
que possamos fazer de repente em toda a sua extensão.

nós cometemos muitos erros depois da nossa revolução. 
talvez possam aprender com alguns deles? Penso que não 
prestamos (o homem, de uma maneira geral) habitualmente 
muita atenção aos erros dos outros. Temos de ser capazes 
de retirar aprendizagens das revoluções dos outros.

são processos longos, que requerem tempo. Exactamen-
te, e as pessoas estão com pressa.

porque o mundo também está com pressa. Isso. E as pes-
soas estão sobre-informadas, o que não ajuda.

a tunísia conta ainda assim com mais de 200 companhias 
de teatro independentes, o que revela uma espantosa vi-
talidade do teatro tunisino. como explica isso? Temos de 
pôr várias aspas na palavra independente, mas temos efecti-
vamente muitas companhias que contam sobretudo com elas 
mesmas, e que nalguns casos recebem dinheiro do Estado 
para levarem para a frente os seus projectos, e portanto não 
são instituições, e esses actores não são funcionários, mas 
pessoas que correm riscos e que estão na aventura teatral. 
A esse nível, penso que a Tunísia tem um estatuto à parte 
no mundo árabe. Claro que nem tudo é bom, mas o teatro 
tunisino é considerado como um bom modelo para o mundo 
árabe. O meu modesto exemplo demonstra que o teatro tuni-
sino pode apresentar em qualquer parte do Mundo um teatro 
de qualidades artísticas e universais.

o senhor faz um teatro sóbrio, de palcos despojados, muito 
pouco afeito aos artifícios. pode explicar-nos essas suas 
escolhas estéticas? Têm que ver com um regresso aos funda-
mentos. O teatro de Shakespeare, tal como já o teatro grego, era 
representado numa cena despojada. Não gosto do artifício, do 
obstáculo na cena, do teatro que esconde o actor, que ofusca 
toda a sua soberania, poder e beleza. Pela minha parte faço um 
teatro extremamente simples, um teatro de gesto, de presença 
do actor e da palavra. Acredito na simplicidade do teatro. Não 
gosto das muletas tecnológicas do teatro que se quer vanguar-
dista. Nem das vestimentas sumptuosas e brilhantes do teatro 
de artifícios. Geralmente, esses são teatros pobres, paradoxal-
mente, porque o teatro dito pobre é extremamente rico...

e é a fazer esse teatro despojado e simples que no entan-
to atinge a alquimia teatral.  Não sou eu que o digo, mas os 
espectadores, e a verdade é que, regra geral, o público que 
vai pela primeira vez ver uma criação nossa volta sempre. E 
traz mais público. É uma felicidade.

pensa que é possível um teatro árabe, que seja simul-
taneamente universal? O teatro árabe não existe. Quando 
falamos do Homem, na verdade do que é, quando fazemos 
isso de forma verdadeira, bela, intensa, isso não tem país. 
O meu teatro dirige-se a todos os homens do Mundo. Os 
actores com que trabalho têm uma identidade, claro, e uma 
herança, mas a mim não me interessa o teatro folclórico, o 
teatro tradicional. Por outro lado, é verdade que temos uma 
grande tradição oral, e a partir disso é possível fazer um te-
atro de imagens, de poesia, de corpo, e de palavra. O teatro 
tunisino é jovem, porque estivemos ocupados durante muito 
tempo por outros povos, e designadamente pelos franceses. 
Mas Brecht e Brook inspiraram-se em realidades distantes, 
orientais, e primitivas. O teatro deve ser algo de essencial, e o 
essencial não tem pátria. Claro que as questões da tirania, da 
violência, da censura, são presenças mais constantes nuns 
países do que noutros, e esses elementos estão no nosso 
teatro, porque somos justamente árabes e tunisinos.

fale-nos dos actores de Amnésia. Alguns são actores que 
pertencem ao núcleo da companhia, pessoas com quem tra-
balhamos há muito tempo e com que fizemos outros espec-
táculos. Outros são actores que saíram de estágios de for-
mação feitos connosco. Outros ainda, são pessoas de outros 
lugares e experiências. E juntos fazemos, guiados por aquele 
que é o meu método, um trabalho que diz tanto respeito ao 
corpo, como à improvisação, ao consciente inconsciente 
como à palavra, ou ao corpo coral, porque é um trabalho que 
envolve essa noção do coro.

da realidade social, não nos interessa a pequena conflituali-
dade da historiazinha de amor.

o senhor faz por outro lado um teatro que é rico em re-
cursos silenciosos, apanágio e subterfúgio dos criadores 
que trabalham sob o olhar atento das censuras. e, aliás, a 
peça Amnésia passou por uma comissão de censura. Isso 
aconteceu com todos os nossos espectáculos.

mas aconteceu depois que a peça acabou por não ser cen-
surada, creio. Pediram-nos para fazermos uns cortes, o que 
recusámos. Fizemos apenas uns cortes insignificantes, só para 
garantir a sua representação, para não inviabilizarmos o espec-
táculo e impedir que as pessoas pudessem vê-lo. 

Amnésia fala dessas relações de poder entre os homens, 
que são universais, e que fazem com que os poderosos 
opressores de hoje sejam amanhã vítimas das suas pró-
prias políticas repressivas, juntando-se em certa medida 
aos deserdados oprimidos. É a história do feitiço que se 
vira contra o feiticeiro. A do político que se torna vítima do 
sistema repressivo que ele próprio construiu, ou de que par-
ticipou activamente.  

a sua história, grandemente inspirada do regime autori-
tário tunisino, é ainda assim também a nossa – portugue-
ses, europeus... penso que Amnésia interpela todos os 
povos. e designadamente nós, os portugueses, e os eu-
ropeus, a braços com um sistema financeiro que nos tem 
vindo progressivamente a retirar as liberdades democra-
ticamente consagradas, e pelas quais lutámos durante 
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soas se revêem, porque ele fala dos seus problemas. É um tea-
tro que se funda nessa memória colectiva, nesse inconsciente, 
e houve muitos que ao longo dos tempos na Tunísia viram os 
nossos espectáculos, incluindo os que fizeram a revolução. 

a peça Amnésia, que traz ao festival de almada este ano, 
reflecte já as mudanças políticas na Tunísia? Amnésia pre-
parou essas mudanças, anunciou-as, e nessa medida é um 
espectáculo que foi premonitório: foi criado em Abril de 2010, 
meses antes da revolução, e toda a gente viu nele os sinais do 
que iria passar-se. Fala de um golpe de Estado e da destituição 
de um tirano. Não nomeamos Ben Ali, mas todos perceberam 
do que estávamos a falar. Durante as representações antes 
da revolução, as pessoas no público estavam sempre a olhar 
para trás, a ver se a polícia as ia prender. Quando voltámos a 
fazer a peça depois da revolução, constatámos que ela tinha 
guardado toda a sua força, a mesma intensidade. 

produziu algumas alterações no texto entretanto? ou a 
peça que traz a almada é a original, a que apresentou pela 
primeira vez em 2010? É a mesma peça, constitui um teste-
munho do que era possível dizer e fazer debaixo de um aper-
tado controlo político. Para falar da revolução teremos de fazer 
um novo espectáculo, o que de resto estamos já a fazer. 

pensa, como Brecht, que o teatro se deve um papel de 
intervenção política activa nas sociedades? A experiência 
brechtiana está muito presente no nosso trabalho, tal como a 
experiência shakespeareana também está. Mas sim, fazemos 
um teatro de intervenção política, no sentido de um teatro de 
cidadania. A arte pela arte não nos diz nada. Queremos falar 


