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A partir de uma conversa com

LÚCIA CRESPO

MIGUEL BALTAZAR

O que é feito dos atores

mais velhos?
Carla, os pais e os irmãos percorriam as freguesias portuguesas ao

volante de uma carrinha chamada "I.° de Maio". Era esse o nome da

banda de música popular da família portuense, muito solicitada para a

Festa do Avante e para outras festividades. A atriz esteve cinco anos na

companhia de teatro Seiva Trupe e, aos 21
,

foi sozinha para Lisboa. Fez

teatro de revista e sem ser de revista, telenovelas, séries e cinema.

Recentemente, participou no filme "Diamantino", da dupla Gabriel

Abrantes-Daniel Schmidt, e tem estado a rodar "Patrick", a primeira

longa-metragem de ficção de Gonçalo Waddington. Na televisão, entrou

em séries como "Boys" e "Mulheres de Abril" e é a protagonista

de "Teorias da Conspiração", em exibição na RTP. Criou e encenou

a peça "Confissões de um Coração Ardente", a partir da obra de Fiódor

Dostoiévski, autor que a arrebatou. 0 espetáculo estará no CCB entre

14 e 17 de fevereiro, com Albano Jerónimo, Gonçalo Waddington,

Marco Paiva, Miguel Loureiro, Teresa Coutinho e Tónan Quito.

CARLA

MACIEL

O amor é aquilo que nos move e tenho vindo

a deparar-me com muita falta de afeto.
Continuamos falhos de amor, mais do que nunca.



As pessoas assustam-se com Dostoiévski, ele é um escritor

denso, é verdade, mas consegue ir a lugares da condição hu-

mana que são muito importantes, até para nos conhecermos

melhor - por vezes vejo a sua obra como uma espécie de li-
vro de autoajuda, em clássico, ou seja, ele aproveita sempre
uma história para falar da culpa, da humilhação, da fé e das

várias questões que o atormentavam. Eu já tinha lido o "Cri-
me e Castigo", o "0 Idiota" e tinha feito, como atriz, "0 Joga-

dor". Senti sempre uma grande empatia com o autor - ele era
um verdadeiro observador e conseguia "ler" as pessoas. Em
2015, resolvi então mergulhar na sua obra. Como sou inten-
sa em tudo, li todos os livros do Dostoiévski em três anos, e
foi fantástico.

Apeça é um apanhado da obra, mas parti de um dispositivo,

que é o amor - claro que não posso fugir de outras questões da

condição humana que estão interligadas. Para mim, o amor - o

amor fraterno, o amor da profissão, o amor de tudo - é aquilo

que nos move, e tenho vindo a deparar-me com muita falta de

afeto. Continuamos falhos de amor, mais do que nunca, fechá-

mo-nos, até porque também não nos conhecemos a nós pró-
prios, não sabemos onde está a nossa essência, e estas obras aju-
dam-nos a esclarecer sentimentos. Ao ler o Dostoiévski quase
tive uma depressão, emagreci e tudo! Há uma espécie de doen-

ça "dostoievskiana", o George Steiner fala disso. 0 Dostoiévski

entra diretamente na alma de uma pessoa. Quanto mais lia a sua

obra, mais medo sentia da natureza humana. Como sou uma

utopista, sentia que estava a ir um sítio estranho. 0 livro "Cader-

nos do Subterrâneo" é doloroso, vai a um lugar muito fundo, ao

qual temos medo de ir. Ali, tudo é exposto: o ridículo, o humor,
a depressão, as angústias. Mas são esses os sentimentos que dei-



xámos de partilhar e que também deixámos de ter disponibili-
dade para ouvir.

Como mergulhei de tal maneira nesta obra, achei que o pro-
jeto poderia ser também a minha tese final do mestrado em Es-
tudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lis-

boa. Interrompi o estudo há dois anos, quando estava a fazer a

criação de "A Origem das Espécies", mas vou retomar este ano.

Não é para dizer que tenho um mestrado, de todo. Na altura,
sentia necessidade de um estímulo intelectual. Em criança, eu

não lia muito, os meus pais não eram pessoas de livros, eram

pessoas de música e, portanto, eu comecei a ler muito tarde -
mas também acho que uma pessoa não tem de ler tudo, não tem
de saber tudo, gosto que as coisas aconteçam naturalmente, gos-
to que as coisas se construam assim.

Quando o meu filho mais novo nasceu, há nove anos, eu estava

em casa e lancei-me na obra do Proust. Consegui ler com cal-

ma e com prazer. Sete livros depois, estive seis meses sem con-

seguir ler nada e, agora, depois de ter mergulhado no Dostoié-

vski, sinto-me igual: só me apetece ver séries leves, preciso de

uma pausa. É o corpo que mo pede.

Comecei

na música, não no teatro. Não fiz conservatório,
sou uma autodidata. 0 meu pai era um apaixonado por
música e fazia teatro amador - eram "hobbies", ele era ven-

dedor e a minha mãe auxiliar hospitalar - e tínhamos, com os

meus irmãos, um grupo de música popular chamado "I.° de

Maio". Aminha mãe fazia o "soundcheck" (risos) e, em família,

percorríamos as festas das freguesias, íamos ao Avante, éramos

muito requisitados e até chegámos a ter uma carrinha com o

nome "I.° de Maio"! Tive uma infância muito fixe. Depois tam-
bém tivemos uma banda mais "clean" e tocávamos em casa-

mentos. Eu era vocalista, mas também tocava cavaquinho, gui-
tarra e percussão. Como atriz, estas experiências foram uma
mais-valia. Pedem-me para dançar, eu danço, pedem-me para
cantar, eu canto.

Os meus pais não tinham dinheiro para me mandar para
Londres ou para o conservatório. Se o tivessem, se calhar, ago-
ra poderia estar em Londres ou em França, mas é o que é. Des-

de que o meu pai morreu, há nove anos, vivo um dia de cada vez.

A morte de uma pessoa próxima faz-nos pensar mais na pró-
pria morte - eu não pensava na morte até ter os meus filhos e
até me morrer o meu pai. Agora, só quero é viver um dia de cada

vez, vivê-lo bem e nunca fugir da minha essência. Há uma fra-

se do Dostoiévski que diz: só somos livres quando for indiferen-

te viver ou não viver. E uma verdade. Se soubesse que amanhã
iria morrer, claro que ficaria triste porque não iria ver os meus
filhos crescerem e não poderia fazer outras coisas, mas morre-
ria feliz porque está tudo bem, está tudo em paz.

Depois

de acabar o secundário, estive na Seiva Trupe e, aos

21 anos, vim para Lisboa. Sou uma pessoa curiosa e am-
biciosa e, para mim, o Porto estava a ficar um pouco estag-

nado. Eu queria fazer televisão, queria fazer cinema, queria tra-
balhar com outras pessoas. Avinda para Lisboa foi o meu salto

maior. Pus as malas

no carro e vim a 80
km por hora, colada

ao vidro - eu nunca
tinha feito uma au-
toestrada sozinha!

Lisboa foi um
choque, chorei mui-

to. Não conhecia

ninguém, sentia-me

desamparada. Bati
às portas dos tea-

tros, fui parar ao

ABC. Lembro-me
do ambiente: as es-

trelas, o Camacho

Costa, a Mariema,
que foi uma queri-

da.. Quando não havia trabalho, lá ia eu "recambiada" para o Por-

to. A dada altura, fiz uma novela e passava um dia por semana em

Lisboa. Com o dinheiro que ganhei, fiz um "workshop" de
"commedia delTarte" com o Ferruccio Soleri e, à conta disso, en-

trei no Teatro Meridional, onde estive cinco anos. Depois come-
cei a trabalhar com outras pessoas e também com o Gonçalo
[Waddington] - conhecemos-mos numa novela e até casámos

durante a novela! Hoje, olhamos para trás e pensamos: como é

que conseguíamos fazertudo? Éramos novos!

Adoro rir- me e quem me fizer rir conquista-me, por isso é

que estou com o Gonçalo, o Gonçalo faz-me rir. Ele está a fazer

uma tetralogia - "0 Nosso Desporto Preferido" - e, para o se-

gundo espetáculo [com o subtítulo "Futuro Distante"], inspi-
rou-se nas comédias gregas e deu-me um dos papéis cómicos,
fiz o velho Tirésias em comédia. Estou sempre a dizer- lhe para

repormos a peça. Fiz comédia na Seiva Trupe e conheço os tru-

ques, só que nunca me calham papéis de comédia...

Como somos ambos atores, fabricamos muito trabalho. Se

estivermos à espera, o trabalho pode não aparecer. Hoje, para
se gerir uma casa com o mínimo de condições, épreciso ganhar
muito dinheiro, e a verdade é que estamos a ganhar o mesmo de

há oito anos, quando o custo de vida era menos elevado. Por isso,

temos de trabalhar ainda mais. E certo que fazemos aquilo que
nos faz sentido, mas às vezes dou comigo a pagar para criar, e

isso não pode acontecer.
E o que é feito dos atores mais velhos? Só se fazem séries

para os mais novos. Não podemos esquecer as pessoas mais ve-

lhas, elas não podem perder a esperança nem o trabalho. Tra-
balharam uma vida inteira e precisam de se sentir úteis, preci-
sam de se sentir amadas. Porque não criar um intercâmbio en-
tre as escolas e o Estado? O Estado poderia colocar alguns ato-

res a dar formação nas escolas, a ensinar a interpretar um tex-

to, por exemplo, como um complemento ao Português. Isto,
sim, seria uma verdadeira política cultural.



Os mais velhos estão muito abandonados, olho para o lado

e vejo. Ninguém quer tomar conta de pessoas mais velhas. A mi-
nha mãe sempre tratou de pessoas com Alzheimer, pessoas que
lhe batiam. Às vezes, ela vinha para casa e eu dizia: ó mamã, mas

tu não podes deixar que te batam. E ela: ó filha, isto é uma doen-

ça muito grave. São poucas as pessoas que entendem estas doen-

ças e que conseguem estar com estes doentes.

Também adoro trabalhar com crianças porque elas são mes-

mo genuínas e podem ensinar- nos muita coisa. Acho que a edu-

cação escolar é péssima e, em vez de ser a mãe "chata" que diz

aos filhos para irem estudar, sou a mãe que diz aos filhos para
relativizarem. Claro que a escola e a sociabilização são impor-
tantes, mas as crianças estão tão sobrecarregadas... Eu só lhes

digo: sejam felizes. W

Adoro rir e quem

me fizer rir

conquista-me, por
isso é que estou

com o Gonçalo

[Waddington],
o Gonçalo
faz-me rir.


