
ALAZON 
“She was my woman, As she deceived me, I watched and went out of my mind 
My, my, my, Delilah. Why, why, why, Delilah. I could see that girl was no good for me 
But I was lost like a slave that no man could free” 

“Ela era a minha mulher. Como ela me enganou, vi e e passei-me da cabeça 
Minha Delilah, Porquê Delilah. Eu bem via que essa rapariga não era boa para mim 
Mas eu estava perdido como um escravo que nenhum homem poderia libertar.” 
 

Tom Jones, Delilah 1968 
 

Alazon, uma comédia sobre a guerra 

As guerras são sempre causas de sofrimento e é pouco comum que se façam comédias sobre esse tema. No entanto, o caminho 
da NACO sempre foi o de querer fazer rir. Pode ser que no futuro façamos uma tragédia shakespeariana, mas neste momento 
cinzento que atravessamos, queremos aligeirar o peso dos dias, libertando o público da tensão da crise durante os 80 minutos 
que duram a peça. Seguindo exemplos de grandes cómicos e escritores de comédia que trabalharam sobre a guerra (Roberto 
Begnini, Raul Solnado, Rowan Atkinson), decidimos embarcar nesta aventura de falar sobre um conflito bastante atual e próximo 
(passa-se no continente europeu). 

 O título é uma homenagem a Plauto, o autor da peça. Em português a peça tem o nome de Soldado Fanfarrão que vem do latim 
Miles Gloriosus. Mas Plauto inspirou-se na comédia grega quando escreveu esta peça, ou seja, na nova comédia helénica de 
Menandro (dramaturgo grego) para criticar os podres do Império Romano. Por isso, achamos por bem conservar o nome 
Fanfarrão em grego, que é Alazon, e, como Plauto fez no seu tempo, atualizar o tema para os dias de hoje, mais precisamente 
para o conflito na Ucrânia 

O eixo da peça é levado a cabo por Palestric (José Manuel Figueiredo) que ajudado por Periplectómenov (José Luís Elias), 
Milfidipevna (Mila Figueiredo), Acroteleia (Cristina Ferrão) desenvolvem um plano para salvar Filocomási, uma rapariga (Tânia 
Bernardo) raptada de Donetsk (Ucrânia) pelo desprezível soldado pró russo Pirgopolinin (José Batista) e a sua escolta (Tomás 
Batista e Márcia Silveira). Filocomási é guardada dia e noite pelo segurança Céledr (Nelson Gil), que suspeita do plano de 
Palestric de devolver a rapariga para Donetsk e para os braços do seu amado, Plêusikiev (Bruno Sousa). Os nomes são 
complicados mas o enredo muito simples. Nesta peça, voltamos a utilizar músicas de artistas locais e desta vez, tivemos o prazer 
de ter a colaboração preciosa do Carlos Amaral, que escreveu temas de propósito para o Alazon, inspirando-se na música 
popular ucraniana. 

A peça decorre em Sebastopol, cidade da Crimeia fundada por Russos, depois cedida à Ucrânia e agora “invadida” novamente 
pelos Russos. Ao fundo, vêem-se duas casas de paredes meias: à direita do espectador, a do soldado, Pirgopolinin é o 
restaurante Éfeso; à esquerda, a do seu vizinho, Periplectómenov, é o Hotel Cossak.  
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Influência filosófica e sua importância para compreender o texto 

Heráclito, (de Éfeso) inserido no contexto pré-socrático, parte do princípio de que tudo é movimento, e que nada pode 
permanecer parado - Panta rei ou "tudo flui", "tudo se move", exceto o próprio movimento. 

Mas este é apenas um pressuposto de uma doutrina que vai mais além. O devir, a mudança que acontece em todas as coisas é 
sempre uma alternância entre contrários: coisas quentes esfriam, coisas frias esquentam; coisas húmidas secam, coisas secas 
umedecem etc. A realidade acontece, então, não em uma das alternativas, posto que ambas são apenas parte de uma mesma 
realidade, mas sim na mudança ou, como ele chama, na guerra entre os opostos.  

Esta guerra é a realidade, aquilo que podemos dizer que é. "A doença faz da saúde algo agradável e bom"; ou seja, se não 
houvesse a doença, não haveria por que valorizar-se a saúde, por exemplo. Ele ainda considera que, nessa harmonia, os opostos 
coincidem da mesma forma que o princípio e o fim, em um círculo; ou a descida e a subida, em um caminho, pois o mesmo 
caminho é de descida e de subida; o quente é o mesmo que o frio, pois o frio é o quente quando muda (ou, dito de outra forma, 
o quente é o frio depois de mudar, e o frio, o quente depois de mudar, como se ambos, quente e frio, fossem "versões" 
diferentes da mesma coisa). 
 
Porquê Alazon na Ucrânia 
Continuando o percurso na descoberta de textos de comédia importantes na História do Teatro, resolvemos ir aos clássicos, 
mais precisamente ao Teatro Romano e a uma das suas figuras maiores, Plauto. Deste autor decidimos adaptar para os dias de 
hoje “Miles Gloriosus” (Soldado Fanfarrão em português), tentando manter a estrutura original, que nos pareceu bastante 
moderna e atual se pensarmos na altura que foi escrita, pois abole a presença de coros e fecha a peça de uma forma, que ainda 
hoje, se poderia chamar “peculiar”. Os textos de Plauto são, quase sempre uma revisitação de comédias gregas, um processo de 
apropriação repetido, na arte romana em geral. Aliás, o teatro só começa a ser conhecido e valorizado em Roma depois da 
invasão cidade grega Tarento (aquando das guerras púnicas entre 272 a.C. e 240 a.C.), e com a escravização do dramaturgo 
grego Lívio Andrónico. O teatro de Plauto, e esta peça em particular, escrita entre 205 a.C. e 184 a.C., é, por isso, muito 
influenciado pela Nova Comédia Grega, e, sobretudo, por um dos seus maiores dramaturgos, Menandro. 
A peça original passa-se em Éfeso (atualmente na Turquia), uma cidade-estado muito importante aliada a Ática, no Império 
Ateniense. É bem provável que se passe em plenas guerras do Peloponeso entre Esparta (militarista e austera) e Atenas 
(democrata e cultural), onde havia uma grande circulação de soldados e mercenários. Não é por acaso que, na peça, o soldado 
fanfarrão, Pirgopolinices, rouba Filocomasia a Pleusicles e a leve para Éfeso, perto de Samos, uma das primeiras regiões a 
sublevar-se contra Atenas. Este contexto é muito importante para a nossa adaptação, porque Plauto escreve “Miles Gloriosus” 
no momento em que Roma começa a invasão da Grécia, pouco depois das guerras púnicas que tinham levado os seus habitantes 
à exaustão, cansados de tanta guerra. Plauto faz portanto um apelo à paz ridicularizando um soldado ávido por sangue, um 
pouco como os espartanos, e elevando o caracter dos atenienses, sobretudo através de Palestrião e Periplectómeno, 
cultivadores do diálogo e das boas maneiras. Daí que na peça se diga sempre que os hábitos “maricas” são mais associados a 
elementos que não fazem a guerra. 

Seguindo o exemplo de Plauto que se apropriou e transformou os textos gregos para o seu tempo, também nós atualizámos o 
texto de Plauto para um momento da história atual, a guerra na Ucrânia. A peça Alazon (fanfarrão em grego antigo) passa-se na 
cidade costeira de Sebastopol, com uma importância não tão grande como Éfeso, mas historicamente muito importante desde 
os tempos dos cossacos, e recentemente de volta à esfera de Moscovo. Atenas passa para Donetsk, um cidade rica da Ucrânia, e 
o conflito entre Atenienses e Espartanos, é transformado entre Ucranianos e separatistas pró russos. Os nomes dos personagens 
mudam tornar o argumento da peça mais realista e o texto sofre alterações profundas de atualização de linguagem. Por outro 
lado, houve que fazer cortes no texto que por vezes era repetitivo devido às circunstâncias do local para onde as peças eram 
representadas. Não havendo teatros em Roma (a comédia era considerada uma arte subversiva), as peças eram apresentadas 
em tablados no meio de praças com casas, logo por vezes não se ouvia bem e havia que repetir o texto em várias fases da peça, 
para que as pessoas situassem a história. 

Devido à repressão e ao perigo da comédia, os governantes de Roma proibiram os autores romanos como Plauto a não falarem 
de temas políticos da atualidade, assim como os Espartanos que ganharam a guerra do Peloponeso e aboliram a crítica da 
Parábase de Aristófanes e Epicarmo. Mas partindo dos princípios da Grécia Antiga, onde o teatro é vital na representação da 
realidade e na consciencialização dos cidadãos votarem esclarecidos na Democracia, decidimos localizar esta peça na guerra da 
Ucrânia, porque também é o dever do teatro apontar o dedo às atrocidades que se cometem nestas alturas. Imaginamos a 
quantidade de refugiados, mulheres violadas e raptadas e os civis mortos no fogo cruzado dos militares. A comédia aqui não 
pretende rir-se destas pessoas, mas ridicularizar os que pensam a guerra e que sobrevivem através delas. Só assim podemos 
manter Plauto vivo e rir de peito aberto como fizeram os romanos que enchiam praças para ver as suas peças, tornando-o o 
mais famoso e querido autor cómico do seu tempo!    

Cristóvão Cunha 


