
António
Pinheiro, o
inconformista
Eugenia Vasques escreveu a biografia
d'o Mestre do teatro nacional no
início do século XX. O "eco" do seu
vanguardismo contestatário ainda se
ouve. Rui Monteiro pôs-se à escuta.

António Pinheiro? O nome diz alguma
coisa? É mesmo por este desconhecimento
do passado que o oitavo volume da colecção
Biografias do Teatro Português é mais um
pedaço de conhecimento acrescentado à

história do teatro em Portugal.
Desta vez revelando (e, em poucos casos,

recordando), através da prosa escorreita e
fiel aos factos de Eugenia Vasques, a obra
de "um laborioso actor da transição de
século XIX para o século XX cujo nome (...)
ficou nos anais da história de teatro pelo
seu pioneirismo na luta associativa e na

dignificação da abandonada e desunida
classe de actores e demais trabalhadores da

área teatral." Um sindicalista? Errado, mas

apenas em parte, pois Pinheiro, nascido
em "modestíssima família do Algarve",
foi-se fazendo a si mesmo, tornando-se

profissional "muito mais letrado do que a
maioria esmagadora dos seus camaradas
de cena mas um inconformado com essa

situação", escreve a autora - professora
coordenadora jubilada na Escola Superior
de Teatro e Cinema, também docente do
doutoramento em Artes pela Universidade
de Lisboa/ESTC e investigadora na
Universidade do Algarve; entre 1985 e

2001, foi crítica de teatro no Expresso e
não deixava nada por dizer nem temia
capelinhas, e é influência determinante na

geração de críticos que a seguiu.
É o inconformismo de Pinheiro que o

leva a fundar a Associação de Classe dos
Artistas Dramáticos, em 1909, e, no seu

âmbito, a criação de um Curso Livre da

Arte de Representar, do qual a biógrafa
destaca o carácter inovador e vanguardista.
É também o inconformismo do artista (e,

pode-se acrescentar, a sua visão), que junta
às muitas personagens que interpretou
nos seus mais de SO anos em palco, o

trabalho como "ensaiador, director de

„ cena, marcador de peças, tradutor e ainda
1 "metteur-en-place", função - esclarece a

1 introdução de Maria João Brilhante e Ana

| Isabel Vasconcelos - que se aproximava
l "do trabalho do encenador, mas ainda não

| correspondia completamente à acepção
s moderna do tempo". Inconformismo e,
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decerto, curiosidade, que o levou ainda a

experimentar a então incipiente arte do

cinema, como actor, adaptador de textos,
director de actores e realizador. Actividades

que, mais tarde, após a implantação da

República, o tornaram o professor da Escola
da Arte de Representar, ensinando Estética
e Plástica Teatral, ganhando o cognome
de O Mestre à laia de reconhecimento
dos seus métodos de ensino, nascidos
de "uma cultura geral e uma preparação
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especializada absolutamente invulgares."
Entre os vários documentos inéditos

deste volume, enriquecido por um
conjunto de fotos e ilustrações que
reflectem o espírito da época, Eugênio
Vasques encontrou, na Biblioteca da
Escola Superior de Teatro e Cinema, um
manuscrito inédito, datado de 1941 (dois
anos antes da morte do actor), volumosa

cópia de textos, que incluem as obras

publicadas entre 1909 e 1929. Através deste
documento de conteúdo memorialista é

possível recuperar o percurso de vida de
António Pinheiro e o seu pensamento sobre

o teatro; conhecer os momentos de glória
e as passagens pelo deserto; descobrir a

filiação na Maçonaria; saber dos amores

que viveu; principalmente, verificar o eco

que deixou de um "tempo revoluto, cujas
marcas de estética verista, estudiosamente
fundamentada e alicerçada em convenções
oitocentistas, não se adequavam já a uma
sociedade em mudança" entre guerras. ¦


