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resumo
Castelao e a sua época é o nome de um espetáculo criado pelo encenador catalão Ricard Salvat 

e o CITAC (Circulo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra). Inspirado nas teses de Bertold Bre-
cht, a peça apresentava-se como um diálogo entre as diferentes culturas da península ibérica toman-
do como base a vida do intelectual galeguista A.D.R. Castelao.

O início da Crise Académica de 1969 e o aumento da tensão entre estudantes e autorida-
des, fazem com que que a peça venha a ser proibida e o seu encenador expulso do país numa 
operação contra o teatro universitário. A peça, por sua vez, cai consequentemente no esqueci-
mento. Este artigo pretende por um lado recuperar a memória da peça CSE e, por outro, com-
preender as circunstâncias que a levaram ao rumo que conheceu.

Palavras-chave: Teatro; Universidade; Censura; CITAC; Crise Académica de 1969; Ricard 
Salvat; Península Ibérica; Diálogo Cultura; Castelao e a sua época.

abstract
Castelao e a sua época is the name of a show created by Catalan director Ricard Salvat 

and CITAC  (Circle of Iniciation to the Theatre of the Academy of Coimbra). Inspired by Bertold 
Brecht´s theories, the play was presented as a dialogue between the different cultures of the 
Iberian peninsula based on the life of the Galician intellectual A.D.R. Castelao.

The beginning of the Academic Crisis of 1969 and the increased tension between students 
and authorities, meant that the play was prohibited and its director expelled from the country 
during an operation against the university theater, getting the piece into oblivion. This article 
aims to recover the memory of CSE and what has happened to it.

Keywords: Theater; University; Censorship; CITAC; 1969's Academic Crisis; Ricard Salvat; 
Iberian Peninsula; Cultural Dialogue; Castelao e a sua época.

introdução: expectativas, decepções e objectivo do texto.
Castelao e a sua época (de agora em diante, CSE) foi ideado para ser um dos grandes espe-

táculos do teatro universitário da temporada 68/69. As condições não podiam ser mais favoráveis 
nem os astros estar melhor alinhados para este inspirador projeto artístico: O seu encenador, 
Ricard Salvat (Tortosa 1934- Barcelona 2009), era uma figura prestigiada, grande conhecedor 
das teses de Brecht e, além disso, um pedagogo que soube impregnar de forte compromisso 
ético o trabalho realizado com os estudantes. Estes, o Círculo de Iniciação Teatral da Academia 
de Coimbra (CITAC), eram reconhecidos como um importante e ativo elemento do mundo cultu-
ral da cidade do Mondego. Relacionado com uma via mais "moderna" do que aquela praticada 
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pelo outro grande grupo universitário da cidade, o TEUC (Teatro dos Estudantes da Universida-
de de Coimbra), o CITAC tinha alcançado grandes quotas de qualidade sob a direção de Victor 
Garcia (CITAC, 2009: 59) e encarava com ilusão a etapa com Ricard Salvat.

O ambiente no qual se submerge esta parceria artística era também muito propício, pois o 
movimento estudantil da Universidade de Coimbra preparava-se para iniciar um dos seus epi-
sódios mais afamados: A Crise Académica de 1969. Durante os meses prévios a esta1 pairava 
sobre o movimento académico da cidade um emocionante clima de união e revolta (Cardina, 
2008). A nova Direção Geral da Associação (DG-AAC), entre cujos apoiantes e integrantes en-
contramos muitos nomes que também faziam parte das diferentes secções culturais da aca-
demia como o TEUC e o CITAC (Oliveira Barata, 2009:38), partilhava com estas a atitude de 
contestação às autoridades e o desejo de mudança no pais. Exemplo disto é a organização por 
parte da DG-AAC da gala de homenagem a Azeredo Perdigão2 realizada na Faculdade de Letras 
da UC, na qual TEUC e CITAC realizaram com os seus trabalhos, uma contundente crítica à si-
tuação do país, boa amostra do estado de ânimo em que se encontravam os estudantes. Este 
clima de fraternidade e contestação que vem impregnando de modo ascendente o movimento 
académico desde o início dos anos sessenta (Cardina, 2008) estabelece na Crise Académica de 
1969 uma relação recíproca de autoalimentação com as práticas culturais dos estudantes, sen-
do impossível entender nenhum destes dois elementos sem o outro3.

O primeiro trabalho do CITAC sob a direção de Salvat, intitulado Brecht+Brecht e parte do qual 
foi apresentado na já referida gala, teve um sucesso espantoso. O público ficou surpreendido pela 
qualidade artística do trabalho desenvolvido pelo grupo - uma das primeiras representações de Bre-
cht feita por portugueses - e os elogios chegaram a ser partilhados pelo PIDE encarregado de elabo-
rar o relatório. Para além disso, a apresentação do trabalho do dramaturgo comunista provocou um 
pequeno terramoto no ambiente cultural da cidade, com alguns protestos por parte dos setores mais 
conservadores da Universidade de Coimbra (Oliveira Barata, 2009: 217).

 As apresentações de Brecht+Brecht, nunca definidas como "espetáculo" mas como um 
"ensaio aberto" ou uma "conferência" para assim se esquivar à censura, fazem sobressair o 
trabalho realizado pelo CITAC, mas colocam as autoridades sobre aviso. Para além desta ati-
vidade artística, desde o início do curso 68-69 Salvat oferecia um curso aberto sobre História 
do Teatro no Século XX no qual se discutiam, paralelamente às questões artísticas, temas tão 
pouco comuns naquele regime como a crise do capitalismo e o craque bursátil de 1929 (Iglesias 
Mira, 2011a). Entre os setores democráticos e contestatários da cidade, a figura do encenador 
catalão ganhava então relevância.

Depois do sucesso de Brecht+Brecht, o CITAC pretende realizar um "grande espetáculo" 
com CSE, previsto para ser apresentado no Ciclo de Teatro que o grupo realizava todos os anos 
no Teatro Avenida de Coimbra e que era um dos mais destacados eventos culturais da cidade 
(Oliveira Barata, 2009: 302-ss). Beneficiários de uma ajuda económica da Fundação Calouste 
Gulbenkian, o CITAC não hesitou em pedir a colaboração de diferentes artistas, alguns estran-
geiros, para a elaboração de CSE. Definido também pelos participantes como "teatro total" 
(CITAC, 1969), os diferentes elementos artísticos que integram o texto cénico foram tratados 
com muita cautela. Deste modo, e como veremos posteriormente, a música original foi enco-
mendada ao compositor José Niza; a parte plástica ficou entregue a dois artistas galegos, Isa-
ac Díaz Pardo e Luís Seoane; a coreografia, por sua vez, foi obra de Marina Noreg, professora 
de dança de origem russa e, supostamente, antiga espiã para os nazis (ver TMM). O trabalho 
destes artistas alcançará, nalguns casos, posterior reconhecimento, mas sempre desligado da 
sua inicial finalidade cénica.
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Todas estas peculiaridades aqui resumidas (prestígio do encenador, grupo talentoso e 
dedicado, ambiente social estimulante, antecedentes artísticos bem sucedidos e colaborado-
res destacados) fazem com que a estreia de CSE seja esperada pelo público com anseio. Das 
primeiras resenhas jornalísticas da chegada de Salvat em 1986 (reduzidas ao âmbito local 
do Diário de Coimbra) passaremos a uma maior repercussão da figura do encenador catalão 
(Diário de Lisboa, Jornal República, A Capital ou Diário Popular, entre outros), que chega a 
ser nomeado "um dos maiores encenadores europeus". O suplemento cultural do Diário de 
Lisboa assegura que, graças ao trabalho de Salvat e dos grandes encenadores estrangeiros 
que se encontravam no momento a trabalhar em Portugal (Adolfo Gutkin em Lisboa e Luis 
de Lima também em Coimbra), "O presente ano marcará sem dúvida um ponto alto no his-
torial do teatro universitário português" (SCDL, 8 maio de 1969).

Porém, a censura considerou o texto de CSE não apto para a representação, sendo-lhe co-
municada esta decisão ao grupo menos de uma semana antes da estreia no Ciclo de Teatro. Sem 
ter em conta a resposta do grupo, a decisão da Censura manteve-se e, no dia 23 de Abril (data 
escolhida para a suposta estreia de CSE no Ciclo de Teatro), a PIDE irrompe de madrugada na 
casa de Ricard Salvat para, ante a aterrada presença da sua mulher Núria Golobares e do seu 
bebé, levar o encenador à esquadra e, depois, expulsá-lo do país pela fronteira com Badajoz. 
Nesse mesmo dia, o brasileiro Luís de Lima (antigo encenador do CITAC e, na altura, encenador 
do TEUC) também é posto num avião e expulso de Portugal, numa operação que descabeçava 
os principais grupos teatrais dos estudantes. Como bem indicou a professora Graça dos San-
tos (ampliando, neste caso, a figura de Salazar ao Estado Novo em geral): "Salazar não podia 
gostar de teatro: Ele, que detestava a multidão, desconfiava desta arte potencialmente capaz 
de juntar gente" (Dos Santos, 2004:38). Com a cidade imersa na Crise Académica (os famosos 
acontecimentos do Edifício das Matemáticas aconteceram uma semana antes) a PIDE agia de 
forma muito consciente quando eliminava, num só golpe, os diretores artísticos dos principais 
grupos de teatro universitários, movimento que pode ser visto em concordância com as expul-
sões e incorporações dos principais líderes do movimento estudantil (Oliveira Barata, 2009: 142).

Sem Salvat no país e com a proibição expressa de apresentar CSE, o trabalho de todos es-
ses meses ficou malogrado. Apenas foram mostradas algumas músicas do espetáculo durante 
as Noites Culturais que, no mês de Maio, decorreram nos jardins da AAC. Depois chegou o des-
fecho da Crise Académica e as incorporações à vida militar dos estudantes, entre os quais se 
encontravam muitos integrantes do CITAC (Oliveira Barata, 2009: 208). Passada a crise acadé-
mica, o CITAC volta a ter problemas com as autoridades em 1970, estando o grupo sob a dire-
ção artística de Juan Carlos Uviedo. Acusados de escândalo público, o CITAC é encerrado e os 
seus arquivos vandalizados (CITAC, 2006: 61, 86) só um ano depois do falido projeto de CSE. A 
partir deste momento, dá-se por perdido qualquer material referente a este projeto e CSE vai 
caindo na desmemoria. Este facto é tão notório que, no livro comemorativo do 50 aniversário 
do CITAC (CITAC, 2006), CSE não está incluído entre as montagens do grupo, aparecendo o es-
petáculo unicamente referenciado lateralmente por alguma testemunha de antigos integrantes. 
Em 2009, a história do teatro universitário de Oliveira Barata (Oliveira Barata, 2009) refere o 
acontecido e apresenta-o brevemente. Dois anos depois a minha tese de mestrado na Univer-
sidade do Algarve apresenta uma narrativa do trabalho de Salvat em Portugal e uma primeira 
descrição de alguns elementos de CSE4 (Iglesias Mira 2011a).

O objetivo destas páginas fica longe de "recuperar" CSE, simplesmente porque tal tarefa é 
impossível. O teatro, como arte performativa e intangível (é necessário ter consciência que o tex-
to dramático, apreensível entre as folhas de um livro, não pode ser confundido com o teatro) pre-
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cisa de um aqui e um agora, elementos que mudam irremediavelmente em cada representação 
realizada. Se a "recuperação" de um espetáculo teatral é, pois, irrealizável, pior panorama encon-
tramos para um espetáculo que não se chega a realizar diante do público e que é, portanto, um 
"não-espetáculo". Voltando atrás e tomando em consideração esta situação de "não-espetáculo", 
compreendemos a falta de interesse que CSE despertou no livro do CITAC ou noutras publicações 
relacionadas com a história do teatro. Já não podemos entender esta ausência se tivermos em 
conta a sua importância histórico-cultural.

 É por esta importância simbólica, mas também artística, que o objetivo destas páginas é 
trazer CSE à memória, apresentando alguns dos elementos do espetáculo e relatando breve-
mente a relação entre censura e CSE e o desfecho deste emocionante projeto.

Castelao e a sua época, recuperando a memória.
Referi anteriormente a impossibilidade de recuperar qualquer espetáculo teatral com base 

no seu caráter performativo. Mas isto não impede a investigação sobre o fenómeno teatral. 
Como afirmou Ossorio Mateus: “O teatro pede (…) que se empreenda um acesso indireto e 
fragmentado, um restauro imaginário” (Mateus 2002:215). Tomando por base estas palavras e 
a ética teatral que elas encerram, marco como objetivo das minhas pesquisas esta aproximação 
indireta ao facto teatral através dos diferentes elementos que perduram nos nossos dias. Este 
tipo de aproximação fragmentada, que noutras práticas teatrais de caráter mais textocêntrico 
poderia ser pouco relevante, ganha especial interesse se temos em conta que CSE foi concebi-
do como uma tentativa de “teatro total” (CITAC, 1969). Partindo da definição de Pavis (1990: 
492-495), consideramos o teatro total como um “estilo de representação em que o autor pro-
cura a utilização de todos os meios teatrais possíveis com a intenção de inferir ao público uma 
sensação de totalidade". Parte desses recursos teatrais desaparece depois da representação, 
como é lógico, mas outros estão presentes até os nossos dias. Nas seguintes páginas passarei 
a descrever brevemente três destes elementos perduráveis que conformam esses "restos" do 
texto cénico: elementos plásticos, elementos musicais e elementos textuais.

a plástica
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A parte plástica de CSE ficou nas mãos de Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo, mas através da 
correspondência de Salvat sabemos que o arquiteto Alves Martins e um jovem João Botelho, 
nos seus primeiros passos no teatro, teriam colaborado com os dois artistas galegos. Por con-
versas com Isaac Diaz Pardo (Santiago de Compostela, 1920 – A Corunha 2012) sabemos que 
este delegou toda a responsabilidade ao seu amigo. Não sabemos se isto é verdade, mas pode-
mos comprovar que todo o material encontrado está assinado por Seoane.

Apresentar a figura de Luís Seoane (Buenos Aires 1910 – A Corunha 1979) não é tarefa fácil 
nem cómoda para um texto que se pretende breve. Artista plástico de prestígio (Medalha de Pra-
ta da Exposição Universal de Bruxelas, Medalha do senado da nação argentina ou Premio Palan-
za), fez exposições em múltiplas e prestigiosas galerias de arte da Europa e América. Além desse 
trabalho, pelo qual é famoso mundialmente, foi também um incansável agente cultural durante o 
franquismo. Exilado na Argentina devido à sua militância política, incentivou a criação de múltiplas 
editoriais e projetos para espalhar e manter aceso o facho da cultura galega, sendo ele também 
autor de diferentes obras literárias. Com o abrandamento da ditadura estabelece, junto com Isa-
ac Díaz Pardo, o Laboratorio de Formas de Galicia, de onde nascerá o famoso Centro Sargadelos. 
Tentando resumir a figura numa só frase: um artista plástico de prestígio internacional muito im-
plicado com a cultura e com o desenvolvimento da Galiza.

O trabalho plástico de Luis Seoane e Díaz Pardo abrange a elaboração de figurinos, dese-
nho de cenários e o cartaz da peça. Parte deste material deve pertencer ao espólio da família 
Salvat, ainda sem catalogar. Partindo da exposição Ricard Salvat i la seva época, onde se apre-
sentavam parte dos desenhos de Seoane para CSE, sabemos que o artista galego trabalhou 
com figurinos e máscaras e que os seus desenhos ultrapassam o número de personagens que 
aparecem em CSE (Iglesias Mira, 2011a). Esta exposição apresenta também alguns cenários 
da autoria de Seoane, pelo qual achamos que é o responsável pela cenografia da peça. Futuras 
pesquisas no espólio da família Salvat poderão trazer luz a respeito do trabalho desenvolvido 
por Seoane para o CITAC.

Menção à parte merece o cartaz da época (ver imagem), de conceção bastante peculiar e 
que responde a uma montagem do próprio Seoane. Nele encontramos um desenho de Castelao 
assinado por Seoane e a colagem de diferentes materiais fotográficos misturados entre a infor-
mação do espetáculo. A composição apresenta fotos históricas de ambiente militar e de uma 
reunião da classe alta observadas por uma criança agasalhada com um simples cobertor. Uma 
escolha arriscada e muito visual em consonância com os gostos do artista plástico e do encena-
dor, que já tinha experimentado em Brecht+Brecht com a utilização de autocolantes (ibidem).

a música
Provavelmente a parte do texto cénico que maior sorte teve. Do mesmo modo como tinha 

sido feito para Brecht+Brecht, o estudante de medicina José Niza5 foi também o responsável 
pela composição das músicas de CSE. O método utilizado pelo músico, segundo me relatou em 
entrevista, foi o seguinte: ele assistia aos ensaios do CITAC e, enquanto observava o trabalho 
dos atores ia, a partir do que via e sentia, compondo na viola. O trabalho de Niza teve como 
resultado, para além das músicas de acompanhamento de determinadas cenas, uma dúzia de 
textos musicados, que se mexem entre o som tropical de inspiração cubana até ritmos "à la 
Brassens". Federico García Lorca, Salvador Espriu ou Curros Enriquez são alguns dos poetas 
musicados, mas o autêntico sucesso de Niza chega com a musicalização de um fragmento do 
poema "¡Pra a Habana!" do livro Follas Novas de Rosalía de Castro. Este tema, renomeado 
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Cantar de Emigração, espalha-se rapidamente pela comunidade estudantil. Os encontros entre 
os estudantes nos espaços de lazer (principalmente no histórico local Clepsidra), onde os parti-
cipantes em CSE cantam as músicas do espetáculo, fazem com que a nova melodia se disperse 
como pólvora, sendo rapidamente adotada pela comunidade estudantil, que via no poema de 
Rosalia de Castro uma referência ao seu futuro na frente de África:

Este parte, aquele parte
e todos, todos se vão
Galiza ficas sem homens
que possam cortar teu pão.
Tens em troca, órfãos e órfãs
tens campos de solidão
tens mães que não têm filhos
filhos que não têm pais.
Corações que tens e partem
longas ausências mortais
viúvas de vivos mortos
que ninguém consolará.6

Lembremos que Portugal estava imerso numa tripla frente colonial desde os inícios da déca-
da de 60 e que os estudantes universitários, uma vez terminados os seus estudos, deviam adiar 
qualquer plano de futuro para se incorporarem ao serviço militar e a uma frente de combate, 
a africana, da qual bem poderiam não voltar. Não é por acaso que tanto o poema de Rosalía 
de Castro como qualquer alusão ao "soldado que vai embora" produzissem sincera comoção 
entre os estudantes.

Tanto se entranhou essa composição no coletivo estudantil que, durante o cortejo que acom-
panhou os dirigentes académicos expulsos da universidade devido à Crise de 69, os cerca de 
seis mil estudantes aí reunidos foram cantando a música, com letra adaptada às circunstâncias, 
desde a Praça da República até à estação ferroviária (M. Raposo, 2000: 135). Com a posterior 
gravação do tema por parte de Adriano Correia de Oliveira (no seu álbum Cantaremos, de 1970) 
chega a total popularização desta música que, hoje em dia, é parte do repertório incontornável 
da Balada de Coimbra e uma referente sonoridade da Crise Académica, ficando para sempre 
na antologia artística fundamental da cidade. Posteriormente a Cantaremos, no disco Gente de 
aqui e agora aparecem as músicas A emigração e Para Rosalía, ambas feitas sobre poemas do 
galego Curros Enríquez e ambas pertencentes ao trabalho de José Niza com o CITAC.

Sendo a música um dos elementos de CSE que maior sucesso alcançaram não é de estranhar 
que, durante os ensaios, surgisse a ideia de gravar um disco. Uma vez que a censura e a PIDE 
impedem a representação teatral, José Niza retoma o projeto musical entrando em contacto 
com a editora Sonoplay. Em menos de uma semana, o músico organiza duas planificações para 
dois discos, um relativo a Brecht+Brecht e outro a CSE. Niza envia longas cartas nas que des-
creve como seriam os discos e até procura soluções aos mais que prováveis problemas com a 
censura (Iglesias Mira, 2011a). Ao mesmo tempo, Niza e Ricard Salvat, já em Barcelona, man-
têm correspondência sobre o projeto discográfico, sendo a principal indicação do encenador a 
de seguir adiante com o projeto por "obrigação moral" com o trabalho realizado pelo CITAC. 
Também recomenda que o músico e cantor das músicas seja Adriano Correia de Oliveira e não 
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José Afonso, pois este último daria um tom de profissionalismo que não é o procurado pelo 
disco. Infelizmente, e devido a diversas causas entre as que destacaremos a incorporação de 
Niza à guerra, o desfecho da Crise Académica e as dúvidas da editora, este projeto discográ-
fico não chega a ser iniciado ficando, mais outra vez, grande parte do trabalho pelo caminho.

o texto dramático
Até aqui distingo entre texto dramático e texto cénico. Seguindo o dicionário de Patrice Pavis 

(Pavis, 1990) definimos o segundo como "a relação entre todos os sistemas significantes utiliza-
dos na representação e cuja organização e interação constitui a posta em cena" (tradução do es-
panhol). A definição de texto dramático mostra-se mais problemática, já que qualquer texto pode 
ser dramatizado. Neste sentido tratarei o texto dramático, não atendendo à sua tipologia ou carac-
terísticas (questões muito interessantes mas afastadas do nosso objetivo) mas sim como um dos 
sistemas significantes do texto cénico, isto é, o que os atores dizem no palco e as indicações que 
recebem por escrito (falas e didascálias) e que se costuma conhecer, popularmente, como "o texto".

A versão do texto mecanografado que utilizamos como base para o nosso estudo (Igle-
sias Mira, 2011a) consta de 143 textos autónomos e tem uma extensão de 187 páginas. Es-
tamos, portanto, diante de um texto dramático muito extenso, de acordo com essa conceção 
de "grande obra" e com a suposta duração de mais de três horas do espetáculo, tal afirma o 
encenador numa entrevista posterior à sua expulsão de Portugal (ibidem). Para avaliarmos me-
lhor as características deste singular texto, dividimos a aproximação a este em três secções: 
autores, textos e temas.

a) os autores
CSE parte da vida de Afonso Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950) como "pretexto" para 

fazer um percurso cronológico pela primeira metade do século XX. Este percurso é feito combi-
nando, como se de um patchwork se tratasse, textos de diferentes tradições literárias (encontra-
mos autores pertencentes ao campo da literatura galega, espanhola ou castelhana, portuguesa, 
catalã7 e até alguns exemplos, como no caso de André Bretón, exteriores à península ibérica). No 
início do relatório que o grupo envia à Censura comprovamos a variedade de autores representa-
dos em CSE: Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Ramón María del Valle-Inclán, Ramón Sender, 
Adriá Güall, Santiago Rusiñol, Teixeira de Pascoais, António Sérgio, Alexandre Herculano, Ante-
ro de Quental, António Machado, Joan Maragall, Federico García Lorca, António Oliveira Salazar, 
Cardeal Gonçalves Cerejeira, John dos Passos, Curros Enriquez, Óscar Lopes, Manuel da Fonseca, 
José Gomes Ferreira, Mário Sacramento, Mário Dionísio, Eugénio D´Ors, André Breton, Almada 
Negreiros, Ramón Ferrer, Salvador Espriu, Álvaro Feijó, Jaime Cortesão, Rodrígues Lapa, Rosalía 
de Castro, Emília Pardo Bazán, Antonio Míguez, Frei Marcos da Portela, Martín Sarmiento, Benito 
Pérez Galdós e Xesús Alonso Montero8.

Surpreende, depois de uma primeira leitura dos nomes, a inclusão de António Oliveira Sala-
zar e o cardeal Gonçalves Cerejeira, figuras destacadas do Estado Novo, mas, como já apontá-
mos noutro artigo (Iglesias Mira, 2011b), esta escolha não altera em nenhum caso a orientação 
ideológica do texto, pois as declarações destacadas de ambos dirigentes não se correspondem 
com as suas posteriores atuações políticas. Para além disto, esta decisão poderia esconder uma 
tentativa de enganar a Censura com nomes que não deveriam levantar suspeitas, no caso de o 
censor querer eventualmente fazer alguma ligeira leitura do documento. 
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É necessário também fazer uma referência à figura que dá nome ao espetáculo, pois nele 
encerra muitas chaves éticas. A.D.R. Castelao é uma das figuras culturais e políticas mais im-
portantes da primeira metade do século XX, no que se refere à Galiza e ao galeguismo. Caste-
lao ultrapassa a figura histórica para entrar no âmbito do mítico, convertendo-se num símbolo 
da Galiza lutadora e antiautoritária, da defesa dos oprimidos, da fraternidade entre os povos 
e do pensamento progressista. Citando a introdução ao primeiro volume das suas obras com-
pletas (Castelao, 1999:7):

Nenhuma pessoalidade da história contemporânea da Galiza tem alcançado a dimen-
são quase mítica que hoje, meio século depois da sua morte, envolve a figura de Alfonso 
Daniel Rodríguez Castelao. Têm-se aduzhido muitos motivos para dar conta deste facto 
ineludível, desde o carácter da sua obra gráfica e escrita, entranhada na tradição e digni-
ficadora de uma cultura popular que encontrou nele a voz e a mão capaz de expressá-la, 
até uma sacrificada trajetória biográfica, exemplar na defesa dos valores democráticos e 
galeguistas. (tradução nossa do galego)

A escolha da figura de Castelao, como é lógico, e o leque amplo de campos literários esco-
lhidos para conformar este variado texto dramático são duas características que dizem muito 
acerca da finalidade de CSE, como veremos a seguir.

b) os textos
Seguindo as declarações do grupo e, de novo, a definição de Pavis (1990: 482-483), consi-

deramos que CSE pode estar dentro do chamado "teatro documental": um teatro baseado em 
diferentes fontes documentadas que são organizadas em função da tese política que persegue 
a obra. Ao longo dessas 187 páginas encontramos textos poéticos (a Negra Sombra rosaliana, 
El cant del retorn de Joan Maragall ou a Cena do ódio de Almada Negreiros, paral dar alguns 
exemplos), textos dramáticos ou dramatizados (o Marânus de Teixeira de Pascoaes ou o segun-
do ato de Os vellos non deben de namorarse, do próprio Castelao), textos narrativos (fragmen-
tos do Sempre en Galiza, textos de Unamuno ou de Mário Sacramento) e mesmo estatísticas e 
relatórios. Encontramos também um tipo de texto que acaba por ser característico de CSE, já 
que se repete ao longo da peça dotando-a, por isso, de unidade argumental: os títulos. Estes 
são elementos de caráter narrativo (muito próprios do teatro épico de Bertold Brecht) que con-
textualizam um período determinado de tempo, habitualmente um ano, relatando as principais 
notícias históricas e artísticas que aconteceram. Um tipo de jornal anual com que se desenha a 
silhueta política e artística desta primeira metade do século XX, conforme avança cronologica-
mente o decorrer do espetáculo.

Quero chamar a atenção para a configuração deste texto dramático, que foge da con-
ceção tradicional de uma estrutura linear com as clássicas separações entre início, climax e 
desfecho. Estamos perante um espetáculo que bebe das teses brechtianas relativamente ao 
teatro épico. Diante do teatro tradicional, com um enredo fixo que se vai desenvolvendo ao 
longo do espetáculo e que está sustentado numa coerência espacial e temporal, CSE apre-
senta-se como um relato fragmentário, organizado cronologicamente mas sem uma unida-
de temporal fixa. Do relato de um menino camponês que está na cidade pela primeira vez 
passamos a uma poesia de Rosalía de Castro, depois a composições de Lorca e Curros sobre 
a autora e, mais tarde, à notícia da primeira travessia turística em balão na cidade de Bar-
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celona. CSE desenha-nos um percurso fragmentário e não linear completamente afastado 
do que Brecht chamava de teatro aristotélico (Rosenfeld, 2006), o que configura uma das 
principais escolhas estéticas do espetáculo.

Como já observámos ao falar da autoria dos textos, estes pertencem a diferentes tradições 
literárias tendo especial destaque as peninsulares. Esta é uma das principais escolhas éticas de 
uma obra que em variadas ocasiões é descrita como um "diálogo entre culturas". A rutura dos 
tradicionais muros que conformam e delimitam os tradicionais campos literários nacionais es-
tabelece uma comunicação fluida que invade CSE desde o primeiro texto (um monólogo de um 
emigrante galego que fala sobre a sua vida e também sobre Castelao) até ao último (a carta 
que o professor Rodrigues Lapa envia à viúva de Castelao depois da morte deste).

c) tema(s)
É uma tarefa difícil, e muito provavelmente estéril, a procura de uma linha temática cen-

tral para CSE. Cada um dos 140 textos tem o seu próprio tema (nalguns casos repetido) e é 
essa combinação temática que dirige o espetáculo para a sua finalidade. Poderíamos descre-
ver vários eixos temáticos que percorrem CSE (Iglesias Mira 2011b) e que se entrelaçam com 
os "títulos" antes referidos para conseguir uma estrutura estável. No caso de CSE podemos 
substituir a metáfora do fio argumental pela do cabo, ou maroma, argumental, com temas que 
aparecem e desaparecem ao longo do decorrer do espetáculo. Alguns destes eixos temáticos 
são a emigração galega, a miséria e a opressão dos camponeses, as principais correntes artís-
ticas europeias (com destaque para o naturalismo, modernismo e neorrealismo), as diversas 
guerras nas que se viu envolvida Espanha ou as relações entre Galiza e Portugal e, por exten-
são, a configuração política da península ibérica. Tudo isto balizado cronologicamente pela vida 
de Castelao e onde a Galiza serve como cobertura para falar de uma série de temas que, de 
outro modo, não poderiam ser tratados abertamente (já nos referimos, por exemplo, ao caso 
da emigração/incorporação ao exército).

CSE, mediante um diálogo artístico entre os povos ibéricos, estabelece uma série de de-
núncias veladas (porém facilmente reconhecíveis para o público e, desgraçadamente, para os 
censores também) à situação na qual vivia Portugal: o drama de uma longa guerra colonial, a 
opressão e carência de liberdades ou as aterradoras desigualdades sociais. Para realizar isto 
estabelece-se uma viagem de caráter ibérico onde a Galiza terá uma grande relevância, não só 
pela escolha da personagem central mas também como ponte cultural que une Portugal com 
o resto da península. Tudo isto num momento em que o hermetismo e a ignorância do outro 
eram as consignas oficiais dos dois regimes vizinhos. A potencialidade da mensagem de CSE 
não passava inadvertida, como demonstra o comentário de Oliveira Barata, daquela integrante 
do TEUC: "um fresco da realidade galaico-portuguesa que, no seu posicionamento periférico 
perante os centralismos, se oferecia como espaço de rebelião social, resultante das gritantes 
assimetrias sociais" (Oliveira Barata, 2009: 206)

a censura e Cse
Essa potencialidade que refere Oliveira Barata não passou de forma inadvertida para as auto-

ridades. O CITAC e Salvat estavam debaixo do olho da PIDE e a apresentação do Brecht+Brecth 
tinha sido uma afronta envolvida em polémica: o palco que partilharam CITAC e TEUC na Fa-
culdade de Letras mostrava a seguinte faixa: "Trazem-se versos em vez de flores, porque a Pri-
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mavera não vem...", numa alusão à chamada Primavera Marcelista e o relatório da PIDE sobre 
a apresentação deste espetáculo na Marinha Grande comentava que "ficou exuberantemente 
demonstrado o caráter revolucionário das poesias (…) magistralmente encenadas pelo espa-
nhol Ricardo Salvat Ferrer" (Iglesias Mira, 2011a). Se temos em conta que, ademais, Coimbra 
estava num processo fervilhante que desembocaria na Crise Académica, não surpreende que 
CSE fosse impedido taxativamente de ser representado.

O texto que se encontra no arquivo da Torre do Tombo apresenta múltiplas marcas do lápis 
azul do censor. Estas marcas compreendem desde símbolos de interrogação na margem até pá-
ginas inteiras riscadas por completo, sendo adundantes as mutilações que recebe o texto dramá-
tico. Não é objetivo destas páginas analisar o texto ou as marcas da censura (um primeiro passo 
neste projecto  foi dado em Iglesias Mira, 2011b), mas não podemos deixar de referir algumas das 
partes censuradas, para termos assim uma ideia, por um lado, do incómodo provocado às autori-
dades pelo CSE e, por outro, o motivo pelo qual foi proíbido. Os âmbitos nos quais atua a censura 
são variados: referências a efemérides de caráter político (fundação de partidos esquerdistas, sin-
dicatos, uniões operárias...), cantares populares sobre a incorporação às guerras, textos literários 
que podem ser considerados ofensivos para a moral (a Cena do ódio é riscada na sua totalidade), 
referências à relação entre Galiza e Portugal, a uma confederação federal da Península Ibérica ou 
qualquer crítica que fosse feita a Portugal ou à cultura portuguesa. Qualquer alusão crítica às fron-
teiras e ao estado, assim como à guerra, é banida do texto.

Vejamos agora algum exemplo de excertos marcados pelo lápis azul como as seguintes qua-
dras populares, muito apelativas para a situação que a juventude vivia com a guerra colonial.

Agora vou pra soldado
maldita seja esta lei
o melhor da mocidade
vai-se-me servindo o rei
Pássaro que deixou o ninho
navio que vai para o mar
soldado que vai à guerra
Deus sabe se irão voltar
(texto15)

O intelectual espanhol Unamuno também tem censuradas as suas opiniões sobre a cultu-
ra portuguesa.

Em Portugal chegou-se a este princípio de filosofia desesperada: o suicidio é um re-
curso nobre e uma espécie de redenção moral. Neste mal fadado país todo aquele que é 
nobre se suicida. Tudo o que é canalha triunfa. (...) Os poetas portugueses são, em geral, 
pouco eruditos. A sua cultura é pouco variada. (texto 42)

Em relação à península ibérica e às relações entre os seus povos, Castelao é riscado em 
variadas ocasiões.
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A Saudade – eis o sentimento que abrangue Portugal e Galiza numa só identidade. 
(texto 68)

Esses senhores comungam a “Sagrada Unidade da Pátria” que é uma roda de moínho 
para nós e um amparo para os seus privilégios anti-cristãos; contudo é bom declarar que 
nem têm consciência de uma possível unidade, nem sentimentos verdadeiramente patri-
óticos. E por muito que digam, são os únicos separatistas que conhecemos. Foram-no de 
Portugal, são-no da Catalunha e sê-lo-ão de Euzkadi e de Galiza. (texto 107)

Eu acredito numa Confederação Ibérica, numa Republica Federada com autonomia 
para todos os seus povos, respeitando todas as liberdades políticas e as ideossincrasias 
nacionais. Até chego a pensar que a Galiza pode ser o ponto de partida para o diálogo que 
poderá levar a essa tão desejada União entre Portugal e Espanha. (texto 57)

Oliveira Salazar tampouco escapa ao olho do censor:

Salazar, entrevistado por António Ferro: "O País não suporta ditaduras violentas nem 
pode progredir em regime de partidos. Torna-se necessário fazer regressar a organização 
corporativa, com a possível urgéncia, às funções para que foi criada, e, quando isso se 
realizar, desaparecerá a maioria das queixas". (texto 136)

Por estas e outras muitas interferências do lápis azul o texto não supera o exame prévio, 
pelo que as autoridades impedem a sua representação comunicando-lhe isto ao CITAC aproxi-
madamente uma semana antes da estreia. O grupo envia logo uma resposta mostrando a sua 
incredulidade perante a proibição e procurando uma solução negociada para tentar que a estreia 
fosse permitida, fazendo o grupo posteriores alterações para que o espetáculo fique a gosto da 
censura e poder realizar uma tourné pelo interior do pais (Iglesias Mira, 2011a).

Mas com a crise académica recentemente despoletada, as autoridades decidem manter-se in-
flexíveis na sua decisão. Uma comitiva do grupo, com Salvat à cabeça, viaja de urgência a Lisboa 
para tentar falar com algum responsável pela censura, mas não são recebidos. A noite depois da 
sua volta a Coimbra, no dia anterior à suposta estreia de CSE, a PIDE irrompe na vivenda de Sal-
vat e prende-o, sendo o encenador expulso do país e declarado persona non grata em Portugal.

CSE não é apresentado e, no seu lugar, o Teatro Universitário do Porto leva ao palco do 
Teatro Avenida Fuenteovejuna, de Lope de Vega. Diante de uma sala cheia em homenagem 
aos dois encenadores expulsos do país, Ricard Salvat e Luis de Lima (do TEUC), fica patente a 
solidariedade entre os grupos de teatro universitários: "irmãos na luta contra o erro e a igno-
rância" (ibidem) enquanto a polícia, prevendo alterações na ordem, cerca o teatro. Depois che-
gam as expulsões, as incorporações forçadas ao exército, as flores, os balões, as noites cultu-
rais na AAC, a tentativa de fazer um disco, o fim da crise académica, a chegada de Juan Carlos 
Uviedo ao CITAC, as novas polémicas e o feche e vandalização dos arquivos do grupo. E CSE 
foi caindo, devagar, na desmemória.

Conclusão
Em 1969 a PIDE expulsou de Portugal o encenador catalão Ricard Salvat, pondo um ponto 

final no trabalho feito por ambos encenador e o CITAC e, por isto mesmo, impedindo qualquer 
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apresentação de CSE, o seu projeto mais ambicioso. Com a proibição de CSE e do seu diálogo 
cultural não só ficou perdido o trabalho desses meses, mas também uma oportunidade única 
de conhecimento (e autoconhecimento) para as diferentes culturas peninsulares. Uma tentati-
va para furar esse muro de cristal que é o Minho e, de passo, achegar a Catalunha à conversa. 
Um espetáculo que teria sido uma lufada de ar fresco naquela península das ditaduras que es-
tava tão necessitada de se arejar.

Artisticamente, perdeu-se um das primeiras aproximações a Brecht em Portugal e o pri-
meiro dentro do teatro universitário, mas também um projeto muito interessante no qual par-
ticipavam uma série de artistas do género do próprio Salvat, Luis Seoane ou José Niza, ofere-
cendo ao trabalho final uma alta qualidade em diferentes campos. Um projeto que, seguindo o 
caminho iniciado com Brecht+Brecht, poderia ter sido benéfico para o teatro universitário num 
ano em que encenadores como Salvat, Luis de Lima ou Adolfo Gutkin dirigiam interessantes 
projetos teatrais, como bem refere o suplemento literário do Diário de Lisboa no seu balanço 
teatral do ano 1969:

A incompreensível proibição que atingiu o Círculo de Iniciação Teatral da Academia 
de Coimbra e o posterior afastamento do seu director artístico deitaram por terra vários 
meses de um trabalho incansável e frutuoso. Guindado pelos seus espectáculos anteriores 
a um plano cimeiro na actualidade teatral universitária, o CITAC viu, assim, impossibili-
tada, no presente ano, a sua actividade fundamental. O futuro dirá as consequências de 
tal facto, na certeza, porém, de que não poderão ser benéficas nem construtivas. (Manuel 
Alberto Valente, SLDL, 8-5-1969) (apud Oliveira Barata, 2009: 208).

Como comprovamos, CSE possui também uma grande importância simbólica na história 
do teatro universitário em Portugal, tanto pela presença de um encenador como Salvat como 
por ter sido vítima de uma operação dirigida contra as realizações artísticas dos estudantes, o 
que nos serve para melhor estimar a importância destas práticas artísticas na época, no movi-
mento académico e na Crise Académica de 1969. A partir de uma perspetiva internacional, ob-
servamos em CSE um exercício de contestação perante o governo de Marcelo Caetano e uma 
emocionante tentativa de diálogo cultural e de construção de pontes entre culturas demasiado 
isoladas ainda hoje, para serem tão próximas.

Com estas páginas recuperamos a memória do acontecido naqueles meses. Sirvam como 
homenagem às pessoas corajosas que se confrontaram com as autoridades em 1969 e sou-
beram manter a coerência e o espírito intacto até os nossos dias. Com o meu carinho especial 
para os citaquianos e citaquianas e a estimada lembrança para Isaac Díaz Pardo e José Niza, 
que foram de muita ajuda nas minhas pesquisas, tanto pela informação que me chegou como 
pelo encorajamento.
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1 Para maior informação sobre a Crise Académica, ver Cruzeiro, 1989 e Namorado, 1989.
2 Presidente do conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian e um dos principais mecenas da 

universidade.
3 A aproximação ao Movimento Académico faz-se, portanto, seguindo o caminho aberto por outros investiga-

dores como Cardina (2008) ou Estanque e Bebiano (2007), onde as práticas culturais ganham especial relevância.
4 Pesquisa que continuará no meu projeto de doutoramento com a Universitat de Barcelona com o que espero 

conseguir, entre outros objetivos, uma edição comentada do texto dramático de CSE.
5 Famoso músico e político português, autor de “E depois do adeus”.
6 Transcrevemos o texto traduzido pelo CITAC. O original, em galego e com algumas diferenças, é o seguinte: “ 

Este vaise i aquel vaise / e todos, todos se van, / Galicia, sin homes quedas / que te poidan traballar. / Tes, en cam-
bio, orfos e orfas / e campos de soledad / e nais que non teñen fillos / e fillos que non tén pais. / E tes corazóns que 
sufren / longas ausencias mortás, / viúdas de vivos e mortos / que ninguén consolará.”

7 Temos a suspeita que a literatura basca é excluída das fontes por não terem nem o grupo nem o encenador 
muito conhecimento sobre ela.

8 Ramón Ferrer era um pseudónimo de Ricard Salvat e detras de Frei Marcos da Portela estava o galego Va-
lentín Lamas Carvajal.
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