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objetivo dessa apresentação é divertir. (BRECHT, 1978, p.
100-101)

RESUMO
Episódios históricos trágicos podem evocar o riso? Caso a resposta para esta
questão seja afirmativa, que tipo de humor esses episódios produziriam? A comédia
pode auxiliar no alívio do sofrimento? Essas três perguntas norteam este trabalho de
investigação e surgiram a partir da leitura de peças contemporâneas do teatro da
Irlanda do Norte. As obras encenam o período de conflitos desde os anos 1980 até o
processo de paz na atualidade. Dramaturgos como Abbie Spallen, Christina Reid,
David Ireland, Marie Jones and Martin Lynch representaram os Troubles com
diferentes formas de humor, como a sátira, o grotesco e a comédia. Esta tese tem o
objetivo de compreender como essas obras que representam eventos traumáticos
podem despertar o riso. Samuel Beckett, Sean O’ Casey, John M. Synge demosntram
uma tradição rica na comédia irlandesas, principalmente no que concerne a humor
negro. Minha hipótese consiste em pensar o humor como um dispositivo que permite
distanciamento emocional do desespero, auxiliando a elaboração e liberação da
tensão provocada por uma experiência atroz.

Palavras-chave: Humor, Troubles, Teatro Contemporâneo, Irlanda do Norte.

ABSTRACT

May tragic episodes of History evoke laughter? If so, what kind of laughter
would it be? Could comedy help to relieve sorrows? These three questions were
raised by the reading contemporary plays that aim to represent the Troubles in
Northern Ireland. The plays depicted the period of the conflict since the 1980s to its
current peace process. Playwrights as Abbie Spallen, Christina Reid, David Ireland,
Marie Jones and Martin Lynch have portrayed the Troubles in different forms of
humor, such as satire, grotesque and comedy.

This study aims, thus, to understand

how plays that portray traumatic events can arouse laughter. Samuel Beckett, Sean
O’ Casey, John M. Synge have shown a rich tradition in Irish comedy, mainly
concerning to dark humor. My hypothesis is that humor allows a distance from the
despair, and it helps to elaborate and release the tension provoked by a sorrowful
experience.

Keywords: Humor, Troubles, Contemporary Theatre, Northern Ireland.
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1 INTRODUÇÃO

É possível criar humor a partir de eventos históricos traumáticos?
Samuel Beckett (1906-1989) (2010, p. 62), por meio da personagem Nell,
diria que “Nada é mais engraçado que a infelicidade, com certeza”. Assim
como ele, Sean O’Casey (1956, p. 226) afirmou, em seu ensaio The Power of
Laughter, que “comédia e tragédia caminham pela vida juntas, de braços
dados, o tempo todo, pelo mundo afora, descendo o campo”.1
Ora, se desventuras podem ser material para o cômico, nesse caso,
quais são as formas que o humor assume e como elas se articulam? Como o
teatro representaria a vida cotidiana em um período de guerra –
especificamente, os Troubles?2 Para responder essa questão, a presente tese
tem por objetivo abordar a representação cômica dos conflitos armados da
Irlanda do Norte no teatro.
Estudar esse período é importante para entender as transformações
pelas quais a dramaturgia norte-irlandesa passou. É válido salientar que os
retratos cênicos do tema tiveram um papel transformador, conforme explica
Louis Muinzer (1998, p. 16) no prefácio de Plays & Monologues, ao dizer que
“Antigamente, nossa cidade dava uma boa comédia de situação ou [ao
menos] um pouco de diversão: os Troubles ‘transformaram, transformaram
completamente’ aquele estereótipo em carne e osso”.3
A cidade à qual Muinzer se refere é Belfast, recriada através dos textos
elencados nesta tese. Para delinear o aspecto cômico de Belfast em meio à
violência extrema, é válido questionar se o humor se conecta a alguma

Cf. original: “Comedy and Tragedy step through life together, arm in arm, all along, out
along, down along lea.” Obs.: Salvo indicação contrária, todas as traduções do inglês foram
feitas por mim.
2 Período de conflito armado na Irlanda do Norte de 1968 a 1998.
3 Cf. original: “In the old days, our city was good for a kitchen comedy or a bit of crack: the
Troubles have ‘changed, changed utterly’ that stereotype into flesh and blood.” É preciso
ressaltar aqui que o autor cita o poema Easter 1916, de Yeats, para falar de sua visão do
efeito dos Troubles no teatro irlandês. Com isso, ele salienta a ideia de transformação
profunda que as personagens sofreram na transição do teatro anterior aos Troubles, que já
mencionava questões sectárias, até após a erupção do conflito.
1
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tradição específica ou combina elementos de diferentes tradições cômicas,
além dos efeitos produzidos sobre os Troubles no imaginário do país.
A maior parte das peças analisadas neste trabalho revela uma
perspectiva

pessimista

em

relação

a

uma

reconciliação

entre

as

comunidades e o apaziguamento dos problemas sectários na Irlanda do
Norte.
Na década de 1980, Joyriders (1986) de Christina Reid, representou a
violência do Estado na cena da morte da personagem Maureen, assassinada
pelo Exército Britânico em um tiroteio no bairro pobre de Divis Flats. Em
Cyprus Avenue (2016), obra que se destaca no panorama contemporâneo
pela ressonância dos Troubles, Eric assassina a bebê que se “parece com
Gerry Adams4”(p. 15). Steve, o protestante/budista de Can’t forget about you
(2013), separa-se de Ciara, de família católica, e termina a peça com Marta,
a escocesa. Lally the Scut (2015) fecha as cortinas após indagar se há uma
mísera esperança. A última cena de Everything Between Us (2017) retrata
Sandra, que trabalha em um órgão governamental de reconciliação,
descrevendo um sonho no qual tentava assassinar a irmã de maneira brutal,
com o intuito de “parar” a violência sectária. No fim de Ulster American
(2018), as ações da personagem Ruth, que esmaga a cabeça de Jay
(simpatizante da causa católica), reforçam a separação identitária e, por
consequência, a violência.
Por outro lado, A Night in November (1994) de Marie Jones, Clowns
(1996) de Christina Reid, The History of the Troubles (accordin’ to my Da)
(2002) e The History of the Peace (accordin’ to my Ma) (não publicada) de
Martin Lynch, Conor Grimes e Alan McKee trazem a possibilidade de
reconciliação. Em A Night in November, o protagonista Kenneth McCallister,
de cultura protestante, atravessa as fronteiras entre as comunidades e
experimenta ir à Copa do Mundo para ver a Irlanda jogar. Aproximando-se
do lado católico, ele passa a enxergar essa comunidade de maneira não
estereotipada. Clowns, de Christina Reid, termina com um monólogo de

4

Cf. original: “looked like Gerry Adams.”
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Sandra, uma comediante de stand-up5 em Londres, sobre as consequências
das declarações de cessar-fogo, tanto do lado católico, pelo Exército
Republicano Irlandês (IRA), quanto do lado protestante, pela Força
Voluntária do Ulster (UVF). A personagem afirma que a faixa que dizia
“Ulster diz não!”6 em frente à prefeitura de Belfast foi trocada por uma que
diz “Ulster diz Ho! Ho! Ho!”7 (REID, 1997, p. 342). A troca da intolerância
marcada pelo “não” por um clima mais ameno de Natal, com os risos do
Papai Noel, pode indicar uma esperança de reconciliação – embora a
personagem

enfatize

que,

sem

a

guerra,

os

comediantes

ficarão

desempregados, pois não haverá material para piada. Em The History of the
Troubles (accordin’ to my Da), quando as luzes gradativamente se apagam ao
final, Gerry segura o neto em seu colo e pensa que a criança não sabe o
próprio nome nem o do avô. O bebê é “uma grande página em branco”
(LYNCH; GRIMES; MCKEE, 2005, p. 69),8 um novo começo. A sequência
dessa obra, ainda não publicada, chama-se The History of the Peace
(accordin’ to my Ma), de Martin Lynch, Conor Grimes e Alan McKee. A grande
inversão na peça se dá no gênero da figura central. A história é contada pela
“Ma”, Karen, em tempos de paz. Ela começa com a pergunta “Onde você
estava quando a paz estourou?” (LYNCH; GRIMES; MCKEE, s/d, s/p)9 e
termina com a personagem contando ao seu neto recém-nascido sobre seu
país, onde há “preocupações e risadas; esse é o barulho da paz” (LYNCH;
GRIMES; MCKEE, s/d, s/p).10 Ainda que a paz não seja completamente real,

Stand-up comedy corresponde a um espetáculo de humor, em geral apresentado em bares,
restaurantes ou clubes. Há apenas o comediante em cena, que se dirige diretamente ao
público. Segundo John Limon (2000, p. 13), “Stand-up comedy não requer enredo, final ou
argumento. As piadas podem ser tão curtas quanto permite a ingenuidade e não é preciso
nada além de piadas. Humor constante, unânime é o ponto de chegada. Qualquer
comediante é livre, naturalmente, para tematizar, polemizar ou embelezar, no entanto, ele
ou ela devem ter modelos extrínsecos a esse respeito”. Cf. original: “Stand-up comedy does
not require plot, closure, or point. Jokes may be as short as ingenuity allows, and there
need not be anything but jokes. Constant, unanimous laughter is the limit case. Any
comedian is free, of course, to thematize or editorialize or beautify, but in these respects, he
or she has in mind extrinsic models.”
6 Cf. original: “Ulster says no!”
7 Cf. original: “Ulster says Ho! Ho! Ho!”
8 Cf. original: “one big blank page.”
9 Cf. original: “Where were you when the peace broke out?”
10 Cf. original: “[…] worrying and laughing; that’s the sound of peace.”
5
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Karen afirma que “felizmente, estamos chegando lá” (LYNCH; GRIMES;
MCKEE, s/d, s/p).11
Pode-se pensar essas peças como representantes de diferentes
modalidades do cômico. Nas obras, há a representação da vida cotidiana
durante a guerra sob a forma satírica, ou de humor macabro/grotesco e da
comédia. Ademais, a questão sectária está sempre presente e emerge de
personagens urbanas que se confrontam com as complexidades do espaço
em que vivem.
Por exemplo, Eric, de Cyprus Avenue, faz questão de enfatizar que
pertence ao leste de Belfast, assim como Ruth, de Ulster American, Rebecca,
de Can’t Forget About You, e Sandra, de Everything Between Us. Ao marcar
as origens das personagens, ressalta-se seu caráter protestante, unionista e
de classe média, como Kenneth, de A Night in November. Inclusive, em Can’t
Forget About You, Rebecca repreende sua mãe por afirmar ser de Shankhill,
uma área menos favorecida economicamente. Assim, nota-se que essas
informações se sobressaem pelo uso de outros recursos cômicos nas três
peças: o exagero e os desentendimentos.
Em contraste, Lally the Scut, Joyriders e Clowns trazem protagonistas
de comunidades cercadas pela pobreza. Lally, Arthur e Molly são cômicos
graças à sua maneira de falar, seus sotaques e suas relações com o dinheiro,
que carregam um aspecto satírico, visto que, por meio delas, a miséria tenta
lucrar com a própria desgraça. Lally, outra figura empobrecida depois dos
Troubles, é acusada de conduzir o próprio filho a cair em um buraco para
chamar a atenção da mídia. Já Arthur recebe uma grande indenização por
ter sido baleado pelo exército na região miserável de Divis Flats, “onde os
moradores mais felizes são certamente os ratos” (REID, 1997, p. 142).12 Por
sua vez, Molly morre pelos tiros do exército e, como fantasma, sobe aos
palcos em um número de comédia com sua melhor amiga Sandra. A região
de Falls Road também figura como um espaço de pobreza da comunidade
católica em The History of the Troubles (accordin’ to my Da) e The History of
the Peace (accordin’ to my Ma).
11
12

Cf. original: “[…] hopefully, we’re getting there.”
Cf. original: “[…] where the happiest tenants are surely the rats.”
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Dessa maneira, o cotidiano prossegue em consonância com o tempo de
bombas nos pubs de Belfast, e rir se apresenta como uma maneira de se
manter são. A experiência da temporalidade não está nos momentos de
grandes catástrofes, embora elas tenham acontecido. Em geral, a atmosfera
é anterior ou posterior a acontecimentos violentos. O dia a dia das
personagens consiste em ir ao parque, conversar com estranhos, realizar
compras, ir à escola, trabalhar – mas sem deixar de verificar se há bombas
embaixo do carro.
Outro ponto a salientar é que, ao se concentrar no cotidiano, as peças
humorísticas evitam uma visão dos habitantes de Belfast apenas pela óptica
do “círculo fatal da tragédia”, nas palavras de Munira Mutran (2002-3, p.
271). O retrato cômico abrange o tempo pré ou pós-bombas. Em A
apropriação e transformação de As aves, de Aristófanes, por Paul Muldoon,
Munira Mutran salienta a tendência do teatro irlandês em representar o
conflito na Irlanda do Norte por meio do gênero trágico. Um grande número
de reescrituras de tragédias gregas foi encenado no período. A autora
comenta sobre a opinião de Shaun Richards, para quem a recriação das
tragédias gregas “não ajuda em nada a solução do conflito” (MUTRAN, 20023, p. 210).
Embora me pareça muito difícil que o uso do humor no teatro de
alguma maneira auxilie a solução do problema, tendo em vista o
enraizamento e a complexidade da disputa, o cômico oferece outra maneira
de refletir sobre ele. A meu ver, o ponto positivo do humor, nesse contexto,
reside

na

capacidade

do

riso

de

criar

temas,

motivos

e

enredos

surpreendentes.
Marie Jones, Christina Reid e Martin Lynch demonstram uma
preferência pelo humor na forma de retratar os conflitos a partir da década
de 1980, assim contrastam com a vertente trágica dos dramaturgos da
companhia Field Day.13 A tendência pelo cômico também é perceptível em
autores mais recentes, como Abbie Spallen e David Ireland, cujas peças
encenam as ressonâncias dos Troubles na contemporaneidade.
A companhia de teatro irlandesa Field Day foi fundada por Brian Friel e Stephen Rea, no
início da década de 1980. Entre os dramaturgos que representaram os Troubles por meio da
tragédia, estão Brien Friel, Frank McGuinness, Seamus Heaney e Tom Paulin.
13

18

O interesse para a realização desta tese surgiu durante meus estudos
de mestrado, que resultaram na dissertação A presença de As aves de
Aristófanes em literaturas de expressão inglesa (RIGONATO, 2015). Entre as
reescrituras contemporâneas de Aristófanes analisadas, estava The Birds
(1999), de Paul Muldoon, que alocava aves aristofânicas ao lado de ruídos de
helicópteros durante o conflito na Irlanda do Norte. O retrato do conflito por
meio do gênero cômico despertou meu estranhamento e curiosidade, e
passei a pesquisar outras obras que representassem os Troubles por meio do
humor. Esta tese é, portanto, um resultado dessa primeira inquietação.
A Irlanda se localiza a oeste da Inglaterra e esteve sob seu domínio
durante séculos. Em 1922, o Estado Livre Irlandês foi estabelecido após
intermitentes tentativas de rebelião, que culminaram na Guerra de
Independência (1919-1921). As lutas por soberania política tiveram um êxito
parcial, tendo em vista que a ilha foi dividida em Sul e Norte, sendo o último
ainda parte do Reino Unido. Essa divisão trouxe consequências catastróficas
para a população civil que permaneceu no Ulster – tanto para a comunidade
protestante/unionista quanto para a católica/republicana –, cujo ápice se
deu na segunda metade do século XX com os Troubles.
O termo “Troubles” foi usado primeiramente para designar o período
de conflitos que se seguiram ao Levante de Páscoa, de 1916. Com a
separação da ilha, chamada de partition, a região do Ulster passou a se
configurar como majoritariamente protestante, mas com a presença de uma
minoria católica.
No período seguinte, integrantes do IRA transferiram a campanha pela
unificação da Irlanda para o Ulster. Segundo Marc Mulholland (2002, p. 64),
“mal armado, o IRA teve um papel insignificante na defesa das áreas
católicas em agosto de 1969”.14 Outro historiador da Irlanda do Norte, Brian
Feeney (2014, p. 43), afirmou que “[...] o IRA se opôs veementemente a
qualquer acordo que incluísse uma assembleia no Norte, ou que preservasse
um papel para a Inglaterra nos assuntos irlandeses”.15 Por consequência,
Cf. original: “Poorly armed, the IRA played a minimal role in the defense of Catholics areas
in August 1969.”
15 Cf. original: “The IRA vehemently opposed any arrangements that included a northern
assembly, or retained a role for Britain in Irish affairs.”
14
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ainda segundo Feeney (2014, p. 7-8, grifo nosso), os republicanos
apresentaram a proposta de uma divisão com cooperação de seu partido,
Sinn Féin, “[...] que foi estabelecido como a vertente política do recém-criado
Provisional IRA16 em 1970”.17 A divisão proposta dos poderes teve muitos
obstáculos

durante

os

primeiros

anos

do

conflito.

Em

1976,

em

conformidade com Feeney (2014, p. 52), “o UUP [Partido Unionista do Ulster]
e o partido político formado por Ian Paisley, o Partido Unionista Democrático
(DUP), eram resolutamente contrários à divisão de poder”.18
Desse

modo,

o

cenário

político

privilegiava

uma

maior

representatividade da comunidade protestante. Conforme Brian Feeney
(2014, p. 7-8), “havia uma legislação feita de cinquenta e dois membros do
congresso e um menor, o senado sem poder”.19 “Quarenta desses lugares”
(FEENEY, 2014, p. 7-8)20 eram ocupados pela comunidade protestante. Uma
das formas de manter esse quadro foi acabar com a representação
proporcional e introduzir “mudanças limítrofes criteriosas, chamadas
guerrymandering”,21 que consistem em qualificar os distritos que têm direito
a eleger representantes no congresso. Assim, a comunidade católica era
desfavorecida e seus direitos, cerceados.
Consequentemente, movimentos de luta por direitos civis iniciam um
período de protestos e passeatas no final da década de 1960. O ano de 1969
ficou conhecido, segundo Feeney (2014, p. 26), “como ‘a temporada de
passeatas’”,22 que eram recebidas pela “fúria dos Orangemen23” (2014, p.
26).24 O confronto entre as partes se ampliou consideravelmente não apenas
Escolhi não traduzir provisional justamente por fazer parte do substantivo próprio. Salvo
indicação contrária, essa escolha se aplica para os demais nomes de partidos políticos,
organizações e grupos paramilitares ao longo da tese.
17 Cf. original: “[…] which had been established as the political wing of the newly created
provisional IRA in 1970.”
18 Cf. original: “[…] the UUP and the political party Ian Paisley had formed, the Democratic
Union party (DUP), were resolutely opposed to power sharing”
19 Cf. original: “[…] there was a legislature made up of a fifty-two-member Commons and a
smaller, powerless Senate.”
20 Cf. original: “Forty of the seats”.
21 Cf. original: “[…] judicious boundary changes, called guerrymandering”.
22 Cf. original: “[…] as ‘the marching season’.” [aspas do autor]
23 Orangemen é o termo pelo qual são conhecidos os participantes da ordem Orange, uma
organização, ou “fraternidade”, que celebra a vitória de William de Orange (de onde vem o
nome da ordem) contra o rei católico James II na Batalha de Boyne, em 1690. Em 12 de
julho, acontece a Orange Parade, um desfile para a celebração da vitória na batalha.
24 Cf. original: “fury of Orangemen.”
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com os Orangemen. A intervenção da força policial estabelecida em 1921,
Polícia Real do Ulster (RUC), infligiu grande violência em Derry quando “os
[RUC] paralisaram [os manifestantes] com uma chuva de bombas. A luta
continuou pela noite e o dia seguinte. A RUC disparou gás lacrimogênio CS
nas ruas estreitas do Bogside”25 (FEENEY, 2014, p. 26), episódio conhecido
como Batalha de Bogside.
Esses episódios são relevantes para a análise das peças. Um traço em
comum entre obras teatrais que representam os Troubles são, sem dúvida,
os retratos da violência, particularmente sob a forma de personagens
mutiladas, como Arthur de Joyriders, ou com distúrbios psicológicos, como
Eric de Cyprus Avenue. Nesse sentido, muitas peças sobre os Troubles
retratam o cidadão comum em meio a eventos históricos catastróficos. A
dramaturga Anne Devlin (2016) afirma que sua peça The Long March (1982)
foi “uma tentativa de conectar um grandioso momento histórico com a vida
das pessoas comuns”.26
É válido ressaltar que esses momentos históricos vêm entranhados
pela violência; são quase sinônimos. Essa violência é descrita nos livros de
História, mas também encenada nas peças. Christina Reid enfatiza os
disparos indiscriminados do Exército Britânico contra civis em Joyriders; a
personagem Maureen morre ao se colocar entre os tiros do exército e o carro
que seu irmão dirigia. Segundo Marc Mulholland (2002, p. 59):
[...] a pior [parte da] violência dos conflitos em 1969 aconteceu em
Belfast, notavelmente em Ayrdone e Falls Road. A polícia, que, nesse
momento, acreditava estar diante de um levante armado, usava
armas, incluindo metralhadoras que se acoplavam em veículos
armados Shorland.27 Quatro católicos foram baleados e mortos por
tiros da polícia: um protestante foi morto por um manifestante em
Divis Streets. Casas de católicos foram queimadas por protestantes,
especialmente na área da rua Conway. 28
Cf. original: “[…]halted them with a rain of petrol bombs. Fighting went on into the night
and next day. The RUC fired CS tear gas into the narrow streets of the Bogside.”
26 Cf. original: “[…] an attempt to tie in a major historical moment with the lives of ordinary
people”, no artigo “Belfast playwright Anne Devlin on Shakespeare and civil rights”, em The
Irish News (Disponível em: https://www.irishnews.com/lifestyle/2016/12/12/news/annedevlin-s-mia-award-brings-recognition-for-cornucopia-and-other-stories-828060/.
Acesso
em: 09 jan. 2019).
27 Shorland é um tipo de veículo de patrulha armado designado para a Royal Ulster
Constabulary (RUC) por Frederick Butler.
28 Cf. original: “[…] the worst violence of the 1969 disturbances occurred in Belfast, notably
in the Ayrdone and on the Falls Road. The police, who believed by now that they were facing
25
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Em geral, as passeatas receberam forte repressão, sobretudo da
Inglaterra (FEENEY, 2014). Um exemplo foi o Domingo Sangrento, em 30 de
janeiro de 1972, quando o Exército Inglês confrontou manifestantes
católicos, deixando 14 mortos e 26 feridos. No mesmo decênio, o IRA
transportou sua campanha de ataques para a Inglaterra, bombardeando
lojas e pubs, o que resultou na morte de muitos civis.
A década de 1980 se caracterizou pelas greves de fome, que levaram à
morte uma dezena de presos políticos, entre eles, Bobby Sands, cujo funeral,
“ao qual compareceram 100.000 pessoas e com transmissão televisiva
internacional – destruiu o parecer britânico de que ele não era um preso
político” (FEENEY, 2004, p. 72).29 A atuação da primeira-ministra britânica,
Margaret Thatcher, eleita em 1979, demonstrava “simpatia à [causa]
unionista” (FEENEY, 2004, p. 66).30
Os anos 1990 trouxeram a intensificação dos diálogos com o IRA para
promover seu cessar-fogo. Ressalto aqui que 1994 é a data oficial do cessarfogo, no entanto, houve alguns ataques após a deposição de armas.
Em 2001, o balanço das vítimas dos conflitos mostrava que “mais de
3.600 pessoas havia morrido”31, conforme Marc Mulholland (2002, p. 76).
Desse número, 90% das mortes aconteceram pelas “mãos de paramilitares
ilegais” (MULHOLLAND, 2002, p. 76).32 O IRA foi responsável por mais de
1.800 mortos; os legalistas, por 990, dos quais 708 eram considerados civis;
e o governo, por 363 mortos. Já o Exército Britânico matou 297
(MULHOLLAND, 2002, p. 76).
A representação dos conflitos no teatro recebeu uma atenção especial
durante e após seu término oficial. Atualmente, sua repercursão é sentida
principalmente à menção da saída do Reino Unido da União Europeia, termo
conhecido como Brexit, a justaposição de Britain mais o verbo to exit.
an armed uprising, used guns, including Browning machine-guns mounted on Shorland
armoured vehicles. Four Catholics were shot dead by police fire: one Protestant was killed
by a rioter in Divis Streets. Catholic houses were burnt by Protestants, especially in the
Conway Street area.”
29 Cf. original: “[…] attended by 100,000 people and televised worldwide – demolished the
British argument that he was not a political prisoner.”
30 Cf. original: “sympathetic to unionism”.
31 Cf. original: “more than 3,600 people have died.”
32 Cf. original: “hands of illegal paramilitaries.”
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Com efeito, a representação dessa ruptura da vida comum, a
instauração da violência e, depois, a transformação da violência em
cotidiano desencadearam tentativas de compreensão dessa experiência
coletiva na literatura. Os Troubles geraram um número considerável de
obras não apenas de teatro, mas também romances, poemas e contos. A
meu ver, a tendência é um indício da importância de estudos sobre a
abordagem do conflito por meio da literatura.
Inclusive, Marc Mulholland (2002, p. 10) menciona o comentário do
poeta Michael Longley sobre a literatura produzida pelos habitantes do
Ulster, que “podem aceitar essa província-em-dois-contextos como um
corredor cultural”.33 No entanto, a separação, segundo Longley (apud
MULHOLLAND, 2002, p. 10), é impossível, pois “as identidades irlandesa e
britânica do Ulster estão ligadas uma à outra assim como à Irlanda e à
Inglaterra”.34 É interessante notar o entrelaçamento de culturas no espaço
da literatura. Em minha leitura, os textos produzidos por David Ireland, de
cultura protestante, dialogam com obras de Synge no que concerne ao uso
de humor e à violência, por exemplo. Nesse sentido, creio que a afirmação de
Longley é bastante lúcida. Essa foi uma razão para que o corpus desta tese
fosse composto de modo a não separar os autores por sua nacionalidade,
mas pelo uso do recurso humorístico na representação do conflito que têm
em comum.
O conflito na ficção é tema da tese de doutoramento de Stephanie
Schwerter, publicada sob o título Literarisierung einer gespaltenen Stadt.
Belfast

in

der

nordirischen

“Troubles

Fiction”

vom

Realismus

zur

Karnevalisierung (2007). Nela, Schwerter estabelece relações entre os
conflitos e a evolução das formas que o romance tomou sob uma perspectiva
sociocultural, bem como as tendências estéticas em sua evolução temporal,
realista no princípio e cômica carnavalesca, no sentido bakhtiniano, em
períodos mais recentes. É possível afirmar que, no teatro, acontece algo
semelhante. As obras com mais tonalidade cômica se distanciam do período
inicial do conflito, o final da década de 1960.
Cf. original: “[…] it might accept this province-in-two-contexts as a cultural corridor.”
Cf. original: “Ulster Irishness and Ulster Britishness are bound to each other and to
Ireland and to Britain.”
33
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Com o objetivo de contextualizar o teatro da região do Ulster e como
ele se distancia das peças do Sul, é importante observar suas origens. A
princípio, os fundadores do teatro da Irlanda do Norte tentaram criar uma
vertente do teatro de William Butler Yeats, contudo, isso não foi possível.
Como mencionado anteriormente, Louis Muinzer na introdução à obra
de Owen McCafferty, Plays and Monologues (1997), afirmou que a cidade de
Belfast era propícia à kitchen comedy ou encenações que traziam
divertimento.

No

entanto,

os

Troubles

transformaram

personagens

estereotípicos em carne e osso (MUINZER, 1997, p. 12). É válido pensar no
que seria o tipo de peça de Belfast de que o autor fala, além de considerar a
relação entre o teatro da Irlanda do Norte com os movimentos teatrais da
República, a fim de refletir sobre o porquê de peças sobre os Troubles
trazerem uma “Belfast Profunda”35 que era “mais engraçada e corajosa que a
velha variante [Belfast] vasta” (MUINZER, 1997, p. 12).36
Antes de julgar se o retrato de Belfast se mostra mais genérico ou
profundo após os Troubles, é importante pensar que uma divisão da Irlanda
no início do século XX aconteceu antes da divisão política e geográfica de
1922. Em 1902, quando a ilha ainda estava completamente sob o domínio
inglês, a fundação do Ulster Literary Theatre marcou, segundo Christopher
Murray (2000, p. 188), uma “[...] forma de imitação e um gesto de
independência”37 em relação ao Irish Literary Theatre, de Yeats e Lady
Gregory. A princípio, os fundadores Bulmer Hobson e David Parkhill
trouxeram peças de Dublin, do repertório de Yeats e Lady Gregory, para
serem representadas em Belfast. No entanto, Yeats proibiu o uso do nome de
sua companhia e a montagem de peças “no processo de copywriting”,38
conforme o artigo de Karen Vandevelde (2004). Hobson responde à atitude de
Yeats com os termos “Maldito Yeats, nós escreveremos nossas próprias
peças”,39 de acordo com Sam Hanna Bell (1972, p. 4).

Cf. original: “Deep Belfast”.
Cf. original: “[…] funnier and more gusty that the old Broad variety”.
37 Cf. original: “[…] had much in common with the Abbey repertory but were also
distinguished by use of a local dialect and a satiric point of view.”
38 Cf. original: “[…] in the process of copywriting.”
39 Cf. original: “Damn Yeats, we’ll write our own plays”.
35
36
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O teatro de Yeats e Lady Gregory também se distanciava dos
dramaturgos de Belfast em sua abordagem de questões políticas. Conforme
Lady Augusta Gregory (1972, p. 20), em Letter to the Guarantors for a ‘Celtic’
Theatre, o objetivo da direção do Abbey era mantê-lo “fora de todas questões
políticas que nos dividem”40. Acredito que tal decisão era parte do projeto
nacionalista, um meio de criar uma identidade nacional por meio dos
símbolos no resgate de mitos e cultura folclórica celta.
É válido salientar que a cisão entre o teatro do Norte e do Sul parece
ter se ampliado após a proibição de Yeats da montagem de suas peças no
Ulster. O distanciamento é perceptível, a meu ver, quando Yeats menciona
que não conhecia o autor de uma das peças fundadoras do Ulster Literary
Theatre, The Enthusiast (1905). O poeta diz ter recebido uma carta de um
amigo de Londres, “sobre cuja capacidade crítica eu tenho considerável
confiança, que fala sobre uma peça chamada ‘The Enthusiast’, produzida
pela Dungannon Club Dramatic Company” (YEATS, 2005, p. 254).41
Segundo Yeats (2005, p. 254), o emissor da missiva considera que “‘O autor
[da peça] tem um talento maior para a composição que qualquer outro
dramaturgo irlandês, [...] essa é minha opinião, e, afinal, o hall estava
repleto de discussões entusiasmadas depois [da encenação]”.42
The Enthusiast é uma comédia de um ato dividido em duas cenas.
Escrita por David Parkhill sob o pseudônimo de Lewis Purcell, seu conflito
central é protagonizado por James McKinstry, que volta ao lar para um
período de férias dos estudos em Belfast. James chega com um projeto para
resolver os problemas de plantio que afligem os fazendeiros locais. A grande
solução está na criação de uma cooperativa, que traria melhorias na
qualidade e quantidade da produção. A proposta da personagem é a união
Cf. original: “out of the political issues that tear us apart.”
Cf. original: “[…] upon whose critical capacity I have considerable reliance, which says of
a play called ‘The Enthusiast’, produced by the Dungannon Club Dramatic Company, a
body very similar, I think, to the Cork National Theatre Society, ‘The writer of it has a better
gift of construction than any of the Irish dramatists, at least that is my opinion, and every
word of it told, and the hall was full of keen discussion afterwards.’ I have never seen the
play and know nothing of its author, but if it is as good as my correspondent says, the
seeing or reading of it will be one of the few pleasures that one values deeply.” (Carta de
Yeats. Dublin December 1905 Aet. 40, p. 254.)
42 Cf. original: “The writer of it has a better gift of construction than any of the Irish
dramatists, at least that is my opinion, and every word of it told, and the hall was full of
keen discussion afterwards.”
40

41
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de forças dos trabalhadores agrícolas no modelo dos Estados Unidos. Na
primeira cena, James conta sua grande ideia para seu pai, seu irmão e um
trabalhador. Na primeira exposição, as personagens reagem à ideia como se
James estivesse falando algo tão absurdo quanto encontrar a cidade utópica
de Atlântida. Enquanto James explica como seu plano iria “disseminar o
conhecimento disso [dos métodos de cultivo atualizados]” (PURCELL, 1905,
p. 25),43 Rab, o trabalhador rural, enquanto lê o jornal, ri dos casos de
divórcios noticiados no Budget, que, de acordo com a personagem, são “o
grande valor!” (PURCELL, 1905, p. 25)44.
Parkhill apresenta os camponeses irlandeses como desprovidos de
cultura, até mesmo de inteligência, ideia reforçada pela tia de James, para
quem o sonhador deveria se preocupar em casar, cuidar da fazenda e “Não
ler livros e encher a cabeça com bobagens de todo tipo” (PURCELL, 1905, p.
26).45
Ao justapor o discurso de James às intermitentes interrupções de Rab,
que pergunta sobre o jornal e depois lê notícias sobre o “sensacional
escândalo de divórcio” (PURCELL, 1905, p. 26), Parkhill compôs uma peça
com nuances satíricas. Enquanto o intelectual tenta verbalizar suas teorias e
aplicações para a melhoria da vida no campo, seus interlocutores se
interessam por assuntos cotidianos, a saber, se deram água ou não aos
cavalos, ou os divórcios explorados e ridicularizados pela imprensa da época.
Essa sátira do homem culto não compreendido pela comunidade é uma
crítica social. A peça mostra a violência do sectarismo na Irlanda do Norte,
antes mesmo da divisão oficial da ilha em 1922.
A preferência pela sátira pelo Ulster Literary Theatre46 é evidenciada
por Chris Morash (2002) ao mencionar o manifesto da revista Uladh, criada
pelo próprio ULT. Morash (2002, p. 148) cita a revista: “[...] ‘tudo o que
podemos

dizer

é

que

nosso

talento

é

mais

satírico

que

poético.

Provavelmente isso permanecerá como a diferença mais geral entre as

Cf. original: “To disseminate a knowledge of this.”
Cf. original: “the great value.”
45 Cf. original: “[…] not Reading books and get your head full of all the bullshit.”
46 Para mencionar Ulster Literary Theatre em citações posteriores, usarei ULT.
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escolas do Ulster e de Leinster’”.47 Além disso, Morash (2002, p. 148) revela
que “entre 1904 e 1930, o Ulster Literary Theatre produziu quarenta e sete
peças originais, [...] a maioria era sátira política ou comédias rurais com
fundo satírico.”48 Eva Urban (2011, p. 20) também ressalta o “gênero da
sátira nortista”49 como marca do ULT e comenta sobre o engajamento
político dessas peças.
Tal inclinação contrasta com as peças de Yeats no Abbey. De um lado,
a proposta de Yeats era explorar o plano simbólico, como se vê em Cathleen
Ní Houlihan (1902), de outro, o ULT tinha uma vertente satírica de crítica
política e social muito forte que permaneceu como um traço no teatro
contemporâneo, conforme observa Eva Urban (2011, p. 20). Em relação à
tendência satírica contemporânea no Ulster, é possível citar obras de autores
como David Ireland, Abbie Spallen, Martin Lynch e Caroline Curran.
A recusa de Yeats aliada ao desejo de representar a problemática do
contexto do Norte, portanto, reforça a intenção de criar peças próprias do
Ulster. Além disso, a estética do Ulster Literary Theatre tomou rumos
distintos dos palcos do Abbey Theatre. Christopher Murray (1997, p. 189)
comenta que as peças de dramaturgos notáveis como Rutherford Mayne,
pseudônimo

de

Samuel

Waddell

(1878-1967),

Gerald

McNamara,

pseudônimo de Harry C. Morrow (1866-1938), e St. John Ervine (1883-1971)
“[...] tiveram muito em comum com o repertório do Abbey, mas também se
distinguiram pelo uso de dialeto local e pelo ponto de vista satírico”.50
Concordo com Murray que há uma maior tendência de viés satírico no teatro
do Ulster, contudo, é preciso questionar se The Playboy of the Western World
(1904), de John Millington Synge, também constitui uma forma satírica de
representar a vida campesina irlandesa. Em caso afirmativo, é preciso fazer
uma ressalva nessa distinção, pois, ao anunciar que o teatro do Ulster
Literary Theatre diverge do Abbey Theatre pela forma satírica, cria-se a ideia
Cf. original: “[…] we can only say that our talent is more satiric than poetic. That will
probably remain the broad difference between the Ulster and the Leinster Schools.”
48 Cf. original: “[…] between 1904 and 1930, the Ulster Literary Theatre produced fortyseven original plays, […] the majority were either political satires or rural comedies with a
satiric edge”.
49 Cf. original: “genre of Northern satire.”
50 Cf. original: “[…] we can only say that our talent is more satiric than poetic. That will
probably remain the broad difference between the Ulster and the Leinster Schools.”
47
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de que o Abbey não produzia peças com tom satírico, o que não é verdade. O
cômico-satírico está presente nas obras de Sean O’Casey, comparadas ao
teatro do Norte e mencionadas pelo próprio Murray em seu artigo.
Mark Phelan (2004), em sua introdução à peça The Enthusiast,
também chama a atenção para as origens do teatro do Norte com início
nessa separação do Sul. Porém, ele o faz por meio do ponto de vista dos
fundadores. Phelan (2004, p. 11) reforça a ideia de regionalidade, sugerida
pelo dialeto do Norte citado por Murray, além de reconhecer que, embora no
início as peças do ULT representassem uma continuação do teatro de
Dublin, “[...] posteriormente, evoluiu para uma [visão] crítica da vertente
sulista e desenvolveu uma consciência prévia da narrativa régio-nacional da
identidade do Norte”.51 Nesse sentido, ainda de acordo com Mark Phelan
(2004, p. 11), a companhia “[...] antecipou muitos dos discursos futuros de
diversos movimentos críticos e culturais”.52 Talvez a divergência entre Yeats
e os fundadores do Ulster Literary Theatre explique as diferenças que se
pode notar entre peças do Sul e do Norte até a atualidade. Elas são
importantes para esta pesquisa, tendo em vista que minha tese dialoga com
o contexto brasileiro de pesquisa em teatro irlandês, que em sua maioria
analisou obras de dramaturgos sem dar ênfase a suas origens territoriais.
Os estudos de teatro irlandês no Brasil cresceram graças à orientação
e à coordenação do Grupo de Estudos Irlandeses (GEI), criado pela Profa.
Dra. Munira H. Mutran. Provenientes desse grupo, teses e dissertações
muito importantes surgiram a partir do incentivo à leitura de peças
contemporâneas. Para citar alguns dos trabalhos, é válido mencionar a tese
de doutorado de Rosalie Rahal Haddad, Bernard Shaw's Novels. His Drama
of Ideas in Embryo (2002), que estuda um dramaturgo muito importante do
teatro irlandês pelo viés do autor crítico. O teatro revisionista de Denis
Johnston, de Beatriz Kopschitz Xavier Bastos (2003), analisa a obra do
dramaturgo sob a perspectiva do revisionismo histórico na Irlanda. Também
vale citar a pesquisa sobre um dramaturgo do Norte, Stewart Parker, feita
Cf. original: “[…] it later evolved a critique of its Southern counterpart and developed a
prescient regio-national narrative of Northern identity”.
52 Cf. original: “[…] anticipated many of the later discourses of different critical and cultural
movements.”
51
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por Domingos Pereira Nunes em O teatro televisivo ou a televisão teatral: o
problema da forma na dramaturgia de Stewart Parker (2004). E questões da
literatura comparada estão presentes na tese de Zoraide Rodrigues de
Carrasco Mesquita, Intertextualidade e quatro peças de Marina Carr (2005).
Mais recentemente, há o importante trabalho de Adriana Carvalho
Capuchinho, Liminaridade, sacrifício e reciprocidade: uma abordagem do
ritual em três peças de Brian Friel (2012), um estudo à luz da antropologia
sobre a obra de Friel, escritor da companhia Field Day, fundada em Derry,
Irlanda do Norte. Os estudos sobre outro dramaturgo significativo do teatro
da Irlanda do Norte, Frank MacGuinness, de Mariese Ribas Stankiewicz,
estão concentrados na tese Caravaggio, Spenser e Rei James I em Innocence,
Mutabilitie e Speaking like Magpies, de Frank McGuinness (2013).
É significativo mencionar essas pesquisas de modo a oferecer um
quadro dos rumos dos estudos de teatro irlandês no Brasil. Citei apenas
teses de doutorado, mas há também notáveis trabalhos de mestrado que
tratam dos dramaturgos Patrick McCabe, Martin McDonagh, George
Farquhar, Paul Muldoon, Tom Murphy e Conor McPherson. Minha pesquisa
se insere, portanto, nesse quadro, e um dos pontos que marcam sua
originalidade consiste em tratar especificamente de peças que representam
os Troubles na Irlanda do Norte pelo viés cômico. Desse modo, o corpus e o
período histórico não foram examinados em trabalhos realizados no Brasil.
Dentre os aludidos, o que mais se aproxima do tipo de teatro que analiso é a
tese sobre Stewart Parker.
Domingos Nunes fala sobre a questão da forma em Stewart Parker.
Analisa seus procedimentos formais, principalmente nas fronteiras entre
teatro e jornalismo, bem como a composição de peça com fundamentos
didáticos. Ressalta também o recurso de chamar o público para notar os
problemas de conflitos sectários entre protestantes e católicos. Nunes
observa também que o teatro de Parker difere da tradição do Irish Literary
Theatre. Esse ponto reforça meu argumento de que há duas vertentes do
teatro na Irlanda, o que significa também uma divisão cultural da ilha. A
vertente de onde nasce o teatro de S. Parker tem orignes no Ulster Literary
Theatre, que rompe com o teatro de Yeats, fundador do Abbey Theatre. Esse
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abrigava um projeto de nação com tendência à estética simbolista, enquanto
o Ulster Literary Theatre se pautava pelo realismo. Na tradição do Ulster
Literary Theatre e, por consequência, na de Stewart Parker, desenvolvem-se
as peças aqui analisadas sobre os Troubles. Embora Stewart Parker
represente os Troubles em peças com alguns traços satíricos, o autor não
está incluído no corpus por já ter sido estudado por Domingos Nunes em
2005, na Universidade de São Paulo (USP).
Em relação ao número de críticos dedicados ao teatro irlandês
contemporâneo, é notável que os trabalhos sobre o teatro da Irlanda do
Norte correspondem a uma parcela tímida desse campo de estudos. Com
base em critérios de publicações no âmbito universitário em língua inglesa,
minha pesquisa observou quatro obras de relevância ao tema do teatro da
Irlanda do norte e Troubles: Making Theatre in Northern Ireland (2006), de
Tom Maguire; Performing Violence in Contemporary Ireland (2010), editado
por

Lisa

Fitzpatrick;

Community

Politics

and

the Peace Process

in

Contemporary Northern Irish Drama (2011), de Eva Urban; e, mais recente,
Political Acts: Women in Northern Irish theatre, 1921-2012 (2016), de Fiona
Coleman Coffey.
Making Theatre in Northern Ireland se detém nas formas pelas quais a
circunstâncias trágicas do período têm sido mediadas pelo teatro e os efeitos
que tais representações podem ter produzido. Tom Maguire ocupou-se com a
imagem dramatizada da Irlanda do Norte desde o inícios dos Troubles até a
política do processo de paz. De um lado, segundo o autor, há partidários da
construção de uma nova imagem das comunidades, com uma finalidade
unificadora e pacificadora. Por outro, é preciso reconhecer o trauma pelo
qual o país passou antes de considerar a paz. Nesse sentido, peças sobre os
Troubles são uma presença forte do conflito e, assim, impõem a necessidade
didar com a disputa. Maguire analisou cada aspecto desse teatro como
significantes microcosmos ao refletir uma visão mais abrangente do
problema. Em sua visão, importantes elementos são evidentes, como a
utopia, a história e o gênero (MAGUIRE, 2006). Mas o humor tem uma
presença no mínimo paradoxal.
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Para tratar da representação dos fragmentos da crise na Irlanda, o
livro se divide em nove capítulos com análises das peças reunidas pela
temática. Após uma introdução dos termos e do contexto no primeiro
capítulo, o segundo trata do problema da representação realista com uma
consistente avaliação entre aspectos positivos e negativos dessa estética. Os
capítulos 3 e 4 abordam as maneiras como a história é vista, em especial,
como mais um espaço de ficção para a narração dos conflitos. Questões de
utopia, de gênero e da presença de voz nas narrativas são tratadas
respectivamente nos capítulos 5, 6 e 7.
Para minha pesquisa, o livro reflete relevância no que se refere à
representação realista. Embora o humor e o cômico se desenvolvam com
frequência no plano do absurdo, a maior parte das peças lidas se pauta pela
representação realista. Isso pode ser visto como problemático porque, ainda
que as situações mostradas pelos textos sejam absurdas, o absurdo não é a
estética predominante das peças.
Performing Violence in Contemporary Ireland (2010) é uma coletânea de
artigos cujo foco é a análise da encenação da violência. Demonstra linhas de
estudo comparativas de reescrituras dos clássicos gregos por dramaturgos
irlandeses, como versões da Oresteia (458aC), de Esquilo; a forte presença da
lei nas recriações de Seamus Heaney; as contranarrativas nas obras de Gary
Mitchell e Tim Miles; e as relações entre sátira e violência em The lieutenant
of Inishmore (2003), de Matin Martin McDonagh. Os artigos de Tom Maguire
e Catherine Rees tratam de conexões entre violência e linguagem, com ênfase
respectivamente na narrativa na peça Rum and Vodka and The Good Thief
(1999), de Conor McPherson. Essa obra termina com artigos sobre a
representação da violência na música e um estudo sobre a prisão
representada no teatro.
Em contraste com Making Theatre in Northern Ireland, a coletânea
considera o humor como um elemento sobressaliente no contexto dos
Troubles. Em especial, o artigo de Catherine Rees oferece uma perspectiva
inovadora da temática ao privilegiar os aspectos de humor, principalmente
no estudo de The Lieutenant of Inishmore (2001), peça permeada de humor
negro, sátira, grotesco e sarcasmo. A aproximação entre violência e humor é
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vista por McDonagh como uma forma de um lado iluminar o outro.53 Nesse
sentido, o que parece paradoxal à primeira vista introduz uma lógica
baseada na aproximação de reações contrárias em situações-limite, como o
horror e o riso. O contexto tratado pelo artigo pode iluminar aspectos como a
intensão e os efeitos da sátira, considerando que essa é uma forma de expor
o objeto de crítica moral ao ridículo.
O tema da utopia, apenas delineado por Tom Maguire, é desenvolvido
de forma ampliada por Eva Urban em Community Politics and the Peace
Process in contemporary Northern Irish drama (2011). Ao fazer uma distinção
entre peças de caráter distópico (consideradas mais realistas) e de
imaginação, a autora destaca o papel da utopia, principalmente pelo viés da
fantasia, como mecanismo de mudança sócio-política. Em minha opinião, o
trabalho de Urban se pauta por um caminho pouco explorado pelos críticos
do teatro da Irlanda do Norte. Além disso, a autora estabelece um recorte
temporal favorável às minhas investigações sobre o período do conflito e do
processo de paz, além de trazer uma ampla seleção de peças e dramaturgos.
O estudo das obras por meio do método comparativ o resultou nos seguintes
tópicos: intensão política e alienação dramática; peças históricas; reescritura
de mitologias; iconografia retratada por meio de caricatura; relação entre as
políticas do processo de paz e a imaginação teatral. Embora o livro ofereça
uma abordagem bastante direcionada no que concerne à utopia, a inserção
de um capítulo sobre uma peça distópica ofereceria um contraste e
intensificaria o recorte utópico dos Troubles. A escolha pela utopia
proporciona um espaço para estudos sobre o humor como uma das formas
que a fantasia pode assumir nas peças. O quarto capítulo, dedicado à
análise de obras do dramaturgo Tim Loane, explora o assunto.
Em Caricaturing Iconographies or Puppet Masters with Broken Strings
in Tim Loane’s To Be Sure or How to Count Chickens When They Come Home

Em entrevista ao The Guardian, em 24 de março de 2001, Martin MacDonagh (2018)
considera que, entre violência e humor, “one illuminates the other. And, yeah, I tend to
push things as far as I can because I think you can see things more clearly through
exaggeration than through reality. (...) There is a humour in there [Tarantino] that is
straight-ahead funny and uncomfortable. It makes you laugh and think.” (Disponível em:
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2001/mar/24/weekend.seanohagan.
Acesso
em: 17 jun. 2018.)
53
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to Roost and Caught Red Handed or How to Prune a Whin Bush, Eva Urban
destaca a complexidade de texto alinhar dois elementos dessa estética
teatral:

a

caricatura

e

marionete.

A

autora

define

caricatura

etimologicamente, seguida de um breve histórico do gênero e de como foi
transposto para o teatro, em especial pelo trabalho do dramaturgo italiano
Dario Fo. Segundo Urban, Tim Loane declara uma afinidade estética com Fo
no que diz respeito a uma forma particular de farsa política derivada da
Commedia dell’arte. (2011, p.167-176)
As duas comédias de Tim Loane estudadas por Urban estão no livro
chamado Comedies of Terror (2008). Em sua análise, Urban não questiona se
as peças fazem parte de uma tradição de comédia de horror, ou se há relação
entre as peças de Tim Loane e o teatro Grand Guignol, por exemplo. Em
minha leitura, a relação entre o cômico e o terror enriqueceria o exame da
caricatura e marionete. Ambas as técnicas se dão no trabalho do ator; o
exagero na atuação aproxima a personagem da caricatura, com a finalidade
de ampliar defeitos para criar o efeito do ridículo. Eva Urban diz que o uso
de marionete pelo dramaturgo tem efeito metafórico, e Tim Loane se espelha
na teoria marxista para explicar o sectarismo na Irlanda do Norte,
representando

as

comunidades

protestante

e

católica

como

meras

marionetes do poder político. Com feito, o trabalho de Urban comporta uma
perspectiva essencial a considerar a representação pelo cômico, que se
baseia na função subversiva do humor, e oferece uma perspectiva para
analisar o teatro de representação cômica dos Troubles. Considero que a
percepção que a autora possui das formas que o humor toma nas peças de
Tim Loane e suas relações com outras dramaturgias é um ponto forte para
analisar Clowns, de Christina Reid, por exemplo, na qual não há marionetes,
mas o espírito de Maureen que se coloca no palco fazendo piadas sobre os
conflitos me parece ter algo de ventríloquo.
Political Acts: Women in Northern Irish Theatre, de Fiona Coleman
Coffey (2016), talvez seja a obra mais orgânica entre os estudos aqui
discutidos. Com notável originalidade, a autora reúne obras de dramaturgas
em um recorte temporal bastante abrangente, apresentando um retrato da
escrita dramática feminina de quase um século. Coffey ressalta que as
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autoras de teatro não receberam o mesmo reconhecimento que nomes como
Frank MacGuinness, Brien Friel e Stweart Parker. De fato, em minha
pesquisa, encontrei um considerável numero de escritoras como Marie
Jones, Abbie Spallen, Anne Devlin e Christina Reid sem um material crítico
consistente. Ainda que Coffey aponte que as autoras do Norte não tiveram a
mesma visibilidade de seus pares, penso que ainda tiveram mais voz em
comparação com a República, cujo nome mais conhecido é Marina Carr.
Em sua introdução, Coffey (2016) traz ao leitor o contexto dos Troubles
e se concentra no período do processo de paz. Salienta, assim como Tom
Maguire, as tentativas das políticas do processo de paz para a construção de
uma nova imagem, com ênfase na dissolução do sectarismo. Além disso, um
importante ponto da introdução se concentra no reconhecimento do teatro
mais satírico da Irlanda do Norte em relação ao poético da República. Coffey
também enfatiza outras características entre o teatro do Norte e Sul, como a
preferência por recursos visuais, gestuais, de música, mímica, dança e
simbolismo na Irlanda do Norte e a importância do texto no Sul. Nesses
termos, acredito que é necessário fazer algumas ressalvas. O teatro da
República da Irlanda apresenta textos bem elaborados, que servem tanto à
encenação quanto à leitura, mas também exibe um trabalho significativo no
que diz respeito a elementos extratextuais. A companhia Anu, por exemplo,
localizada em Dublin, apresenta uma perspectiva interdisciplinar ao integrar
instalação,

artes

visuais,

dança

e

teatro

pelo

processo

de

criação

colaborativo. Assim, a diferença realçada por Coffey entre teatro da
República da Irlanda e da Irlanda do Norte não parece apropriada.
Embora a autora mencione a presença de humor negro e sátira no
teatro do Norte, não aborda o tema em seus capítulos. Realiza uma reflexão
sobre as questões de gênero na Irlanda do Norte em sua primeira parte do
livro, com uma visão historicista. Na segunda, apresenta companhias de
teatro que tiveram papel importante no período dos Troubles, como
Charabanc e companhias conhecidas como “community theatre”. Esse
contexto é interessante porque destaca a ação política de Marie Jones, por
exemplo, que não apenas escrevia as peças, mas também atuava e chegou a
fundar uma companhia. Como Jones é uma das autoras que pretendo
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analisar, as observações de Coffey enriquecem a reflexão sobre as relações
dessa escritora com humor e engajamento político.
A tendência do teatro irlandês contemporâneo pelo humor e cômico,
notada por Coffey, é o tema central da coletânea de ensaios The Power of
Laughter, organizada por Eric Weitz (2004).
Nessa obra, “Form and Comedy in Contemporary Irish Theatre”, de
Bernadette Sweeney, e “Notes Towards a Theory of Comedy”, de Alex
Johnson, são de grande relevância para teorizar sobre o cômico. O ponto
forte do livro é a variedade de peças estudadas, do humor macabro de
Martin MacDonagh à comédia de (maus) costumes de Marina Carr. Embora
o cômico seja o tema central de todos os ensaios, não apresenta reflexões
sobre alguns tipos importantes, como o satírico e o cômico de personagens.
Ainda sobre o cômico na literatura irlandesa, há o trabalho seminal de
Vivian Mercier: The Irish Comic Tradition (1962). O autor examina as
especificidades da tradição cômica irlandesa desde os celtas. Embora essa
seja uma obra fundamental no estudo do cômico na literatura irlandesa, o
livro concentra-se na ficção e na poesia, não tratando do teatro. David
Krause, em The Profane Book of Irish Comedy (1982), nota essa lacuna e
elabora um trabalho de grande fôlego, analisando aspectos das comédias de
quatorze dramaturgos irlandeses, desde William Butler Yeats até Samuel
Beckett. O autor defende a ideia de que a comédia irlandesa é profana e
sugere que há “a necessidade de usar o riso como um meio criativo de
preencher desejos inconscientes ou escondidos ao alcançar um alívio
temporário da repressão” (KRAUSE, 1982, p. 11).54 Com a obra de Krause,
tem-se um estudo crítico de grande valor sobre os textos dos dramaturgos
que compõem o cânone irlandês.
A estrutura desta tese, como brevemente mencionado anteriormente,
está baseada nos tipos de humor que mais se sobressaem em cada obra. De
um lado, a escolha pode ser profícua para entender as tendências de cada
autor e dos tipos de humor que se produziu a partir dos Troubles. É possível
ver, por essa perspectiva, se há uma preferência pelo humor negro ou por
Cf. original: “[...] the need to use laughter as a creative means of fulfilling unconscious or
hidden wishes by achieving a temporary release from repression.”
54

35

comédias românticas, por exemplo, ou se há humor da guerra, que tipo de
humor seria esse. Por outro lado, uma opção também interessante seria
organizar as peças por ordem cronológica para avaliar as mudanças do
humor ao longo do tempo, enquanto a distância entre a erupção do conflito
aumentava. Após deliberar, optei pela primeira opção ao observar que havia
uma tendência para o humor negro tanto na década de 1980, com Christina
Reid, quanto nos anos 2010, com David Ireland.
O capítulo “Definição de termos e conceitos” terá o papel de introduzir
diversas tradições cômicas e definir, explicar e delimitar os conceitos teóricos
de humor, do grotesco, da ironia, da sátira e da comédia, com o propósito de
fornecer as ferramentas teóricas para sustentar as análises subsequentes.
Nos capítulos seguintes concentra-se o estudo das peças de acordo com os
tipos de humor.
Nesse

sentido,

haverá

uma

reunião

de

peças

com

maior

predominância do grotesco, as mais satíricas, mais irônicas e obras que
podem quase ser chamadas de comédias. A intenção é oferecer ao leitor uma
gradação dos tipos de humor das peças, partindo do mais alinhado ao terror,
humor negro e grotesco até chegar ao humor mais leve, como o da comédia
romântica.
De acordo com essa organização, o capítulo 3 tratará do humor
grotesco e macabro. A escolha da terminologia se baseia nos estudos da
tradição cômica irlandesa de Vivian Mercier (1969). As obras analisadas
nesse capítulo são Joyriders e Clowns, de Christina Reid, que retratam a
vida de menores infratores prestando trabalhos comunitários como forma de
reeducação. Em Joyriders, as personagens têm em torno de 16, 17 anos; em
Clowns, elas são revisitadas, e as transformações em sua vida e na
comunidade são objetos da ação da peça. David Ireland compartilha da
tendência pelo grotesco já vista em Reid, por isso, suas peças Everything
Between Us, Cyprus Avenue e Ulster American também serão estudadas
nesse capítulo.
O capítulo 4 trata da sátira, aqui considerada por vezes próxima do
grotesco. O uso de estereótipos, comum na caricatura e na sátira, foi um
ponto importante na seleção das peças desse capítulo. De Martin Lynch,
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escolhi The History of The Troubles (accordin’ to my Da) e sua continuação,
The History of The Peace (accordin’ to my Ma), encenada em 2018 e ainda não
publicada, cujo texto obtive pela gentileza e generosidade do autor. Abbie
Spallen tece uma sátira ferina à mídia em Lally the Scut.
O capítulo 5 analisa de Can’t Forget About You, que, segundo David
Ireland, é uma “quase-comédia” se comparada a A Night in November, de
Marie Jones, e The Birds, de Paul Muldoon. A ideia da “quase-comédia”
surge de uma entrevista por correio eletrônico com o autor, que afirma que
seu trauma (ter crescido durante os Troubles) “atrapalha a escrita de uma
grande e verdadeira comédia como The Importance of Being Earnest (2012) ou
When Harry Met Sally (1989), com roteiro de Nora Ephron”.55 Assim, o
capítulo buscará uma definição de comédia embasada em definições teóricas
também pelas comédias citadas, a contrastar com os textos analisados
anteriormente. No entanto, uma grande parte das obras em análise não
figura na categoria de comédias, embora algumas resenhas de jornais usem
esse termo para defini-la.56 É importante salientar que o termo “comédia” é
bastante problemático. Para entendê-lo no sentido contemporâneo, faz-se
necessário partir das definições de Aristóteles sobre essa modalidade de
teatro. Assim, nesse capítulo, uma questão fundamental a ser tratada será o
sentido da comédia. O estudo buscará oferecer uma argumentação sobre o
fato de haver humor para representar os Troubles, mas não peças com um
tom “puramente cômico”, como menciona David Ireland: “[...] às vezes sinto
Cf. original: “[…] gets in the way of writing a truly great comedy like The Importance of
Being Earnest or When Harry Met Sally”. E-mail recebido por intermédio de sua agente,
Georgia Kanner, em 16 de janeiro de 2017.
56 Lally the Scut é chamada de “ferocious agitprop comedy” na resenha do jornal The
Guardian (Disponível em: https://www.theguardian.com/stage/2015/apr/20/lally-thescut-the-mac-belfast-review. Acesso em: 12 fev. 2019). Cyrpus Avenue aparece como “dark
absurdist comedy” em um artigo do Hollywood Reporter (Disponível em:
https://www.hollywoodreporter.com/review/cyprus-avenue-theater-review-1123159
(Acesso em 12 fev. 2019). Ulster American é uma “riotous black comedy” em The Guardian
(Disponível
em:
https://www.theguardian.com/stage/2018/aug/05/ulster-americanreview-traverse-edinburgh-david-ireland. Acesso em: 12 fev. 2019). Curtain Up classifica The
History of the Troubles (accordin’ to my Da) como uma “gentle comedy” (Disponível em:
http://www.curtainup.com/historyoftheTroubles.html. Acesso em: 12 fev. 2019). Belfast
Times chama The History of The Peace (accordin’ tom y Ma) de “Norn Irish comedy!”
(Disponível em: https://www.belfasttimes.co.uk/review-history-of-the-peace-accordin-tomy-ma/. Acesso em: 12 fev. 2019). O site da companhia de teatro Tinderbox, em Belfast,
publica Everything Between Us como “dramatic dark comedy” (Disponível em:
https://www.tinderbox.org.uk/news-productions/everything-between-us-at-mayfesto/.
Acesso em: 12 fev. 2019).
55

37

que preciso colocar para fora [por meio da escrita] toda essa desgraça antes
que eu possa realmente escrever algo puramente cômico”.57
O envolvimento desses dramaturgos com os Troubles é de ordem
pessoal, além de artística. Todos cresceram ou eram já adultos quando os
conflitos começaram, o que demonstra uma proximidade ao cenário
representado no teatro. Nesse contexto, o humor pode se configurar como
uma técnica de distanciamento para falar da experiência. Além disso, é
possível refletir sobre o humor como uma forma de reforçar a vida, a ideia de
que somente quem sobrevive pode contar a história, com certo alívio de não
ter sucumbido à violência. Ou ainda, em sua vertente mais próxima ao
sarcasmo, pode exprimir a angústia e a raiva do desconcerto que a guerra
introduz no cotidiano.
O grande número de obras com viés cômico sobre os Troubles – não
apenas no teatro, mas em romances, nas artes visuais, sob a forma de
tirinhas e caricaturas e na série televisiva Derry Girls – evidencia o humor
presente até mesmo na guerra e pode gerar o alívio necessário para
continuar vivendo. Esse é um fenômeno significativo na literatura irlandesa
pouco estudado no Brasil.
Assim, Humor em Tempos de Troubles visa elaborar reflexões sobre sua
representação cômica e entender a tendência do teatro da Irlanda do Norte
de estabelecer algumas características singulares, como as inclinações para
o cômico grotesco, para as vertentes satíricas, para a ironia e para as
comédias.

Cf. original: “Sometimes I feel like I need to write all this misery out before I can really
write something purely comic.” E-mail recebido por intermédio de sua agente, Georgia
Kanner, em 16 de janeiro de 2017.
57
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2 HUMOR: DEFINIÇÃO DE TERMOS E CONCEITOS
“Vai demorar até Watt sorrir de novo, a não ser que algo inesperado
aconteça para entristecê-lo” (BECKETT, 2009, p. 21).58

Beckett concentra a teoria da incongruência na explicação do sorriso
singular de Watt. A incongruência é um elemento fundamental na produção
do humor que se alia ao inesperado. Ao ler o trecho, é possível se perguntar
por que a causa do sorriso de Watt se fundamenta em sua tristeza – afinal,
para sorrir, é preciso sentir outra coisa que não o descontentamento, que,
por sua vez, desencadearia o choro.
Para refletir sobre o humor, é preciso defini-lo, assim como suas
vertentes, como o cômico e a comédia, a sátira, o humor negro, macabro e
grotesco, que aparecem nas peças em análise. Além dos conceitos-chave, fazse necessário estudar os procedimentos textuais e retóricos de sua criação,
como a ironia, o jogo de palavras e o trocadilho. Por isso, este capítulo se
dedica ao estudo das formas de humor em três grandes teorias: a da
superioridade, a da incongruência e a do alívio. Além disso, o capítulo
apresenta um breve panorama das diferentes tradições cômicas para
compreender as relações entre as peças da representação cômica dos
Troubles.
Para tanto, inicia-se com a reflexão sobre a complexidade do termo
“humorismo”, de Luigi Pirandello. Em seguida, serão investigadas as
definições para o cômico, a sátira, o humor negro, macabro e grotesco, a
comédia, os procedimentos de ironia, jogos de palavras e trocadilhos. Depois,
há um esboço das seguintes tradições cômicas: a grega, com Platão,
Aristóteles e Aristófanes; a francesa, enfatizando os textos de Charles
Baudelaire e Henri Bergson; a russa, na qual o cômico é visto sob a
teorização de Mikhail Bakhtin; a alemã, contemplada a partir de Sigmund
Freud e sua teoria do alívio e de Adorno, com a ideia de que a seriedade está
acompanhada pelo riso; e a irlandesa, com os estudos de Vivian Mercier, que
privilegia o humor macabro e grotesco.
Cf. original: “And it will be a long time now before Watt smiles again, unless something
very unexpected turns up, to upset him.”
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O riso de Watt é um bom exemplo da complexidade do humor que é
percebido das peças em questão, pois sorrir de uma guerra não é uma ação
esperada. O humorismo de Pirandello pode elucidar a ideia de Beckett de
que Watt vai sorrir novamente quando se entristecer, pois ele descreve o
humor como um lugar incongruências. Segundo o autor italiano, isso o
distingue do cômico, do satírico e do irônico. O escritor cômico, no ponto de
vista de Pirandello, somente ri do objeto:
Em sua anormalidade, esta disposição é amargamente cômica, a
condição de um homem que está sempre fora do tom; de um homem
que é, ao mesmo tempo, violino e baixo; de um homem para quem
um pensamento não pode vir à mente sem ser atravessado por outro
subitamente, seu oposto e contrário; de um homem para quem
qualquer outro motivo de dizer sim é de, uma só vez, unido por dois
ou três outros o obrigando a dizer não, logo aquele sim e não o
mantêm suspenso e perplexo por toda sua vida; de um homem que
não pode se deixar levar por um sentimento sem compreender que
algo por dentro o perturba, o decompõe, o faz colérico.
(PIRANDELLO, 1966, p. 46-59).59

Esse humor relacionado à incongruência distingue, de acordo com
Pirandello, o humor do cômico, do satírico e do irônico. O escritor cômico, no
ponto de vista de Pirandello (1966, p. 48), somente ri do objeto com uma
postura de desdém; o satírico se entristece a partir dele; mas o humorista
“analisa a ilusão, não com a intenção de rir dela. Em vez de sentir desdém
ele vai, ao contrário, em seu riso, sentir comiseração”.60 A distinção de
Pirandello é importante quando se trata da análise dos tipos de humor que o
teatro da Irlanda do Norte apresenta em relação aos Troubles. Nota-se que
as versões mais satíricas, por exemplo, acontecem em obras mais recentes,
retratando uma distância temporal dos pontos mais violentos dos conflitos.
A ideia da postura de tristeza na sátira explicaria um número menor
de momentos de riso nesses textos, como se verá no capítulo sobre sátira ao
analisar as peças Lally the Scut, The History of the Troubles (accordin’ to my
Cf. texto em inglês: “In its abnormality, this disposition is bitterly comical, the condition of
a man who is al- ways out of tune; of a man who is at the same time violin and bass; of a
man for whom no thought can come to mind unless suddenly another one, its opposite and
contrary, intervenes; of a man for whom any one reason for saying yes is at once joined by
two or three others compelling him to say no, so that yes and no keep him suspended and
perplexed for all his life; of a man who cannot let himself go in a feeling without suddenly
realizing something inside which disturbs him, disarranges him, makes him angry.”
60 Cf. texto em inglês: “[…] analyze the illusion, but not with the intention of laughing at it.
Instead of feeling disdain he will, rather, in his laughter, feel commiseration.”
59
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Da) e The History of the Peace (accordin’ to my Ma). Já na representação
cômica, Pirandello expõe que o autor dessa linha humorística é alguém que
ri com desdém, com uma atitude de superioridade. Ao considerar que todos
os autores escolhidos são norte-irlandeses e, portanto, trazem uma visão
próxima da experiência vivida dos Troubles, é compreensível que os tipos de
humor escolhidos não demostrem superioridade a partir do distanciamento
de quem ri de outro. Em contraste, o humor presente nas peças aqui
selecionadas aparece de forma autoderrisiva. A autoderrisão se constitui
como um processo complexo em que o produtor de humor é também seu
agente. O resultado da escolha mostra uma tentativa de compreensão do
fenômeno vivido pelas personagens por uma perspectiva que busca sentido
lógico. Como coloca George Minois (2003, p. 151), é “no face a face lúcido
consigo mesmo que se atinge o máximo do humor”. Nesse sentido, as peças
apresentam uma complexidade, em parte pela ambiguidade de rir da própria
história.
Sendo assim, é válido fazer uma breve introdução às teorias de humor,
com o intuito de apresentar a complexidade do campo. As reflexões deste
capítulo não têm o objetivo de serem exaustivas, mas de apresentar um
quadro geral para situar os estudos das peças que serão desenvolvidos nos
capítulos seguintes.
Em linhas gerais, as teorias sobre o humor se dividem em
superioridade, alívio e incongruência. Essas três vertentes nomeiam o humor
segundo o distanciamento entre o produtor de humor e o objeto do risível –
no caso da superioridade, por meio da “anestesia temporária do coração”,
como coloca Henri Bergson em O riso (2004); no caso do alívio, após uma
tensão de emoções, conforme Freud (2017); ou ainda observado seus
aspectos contraditórios, nos desvios da norma. A meu ver, Pirandello é um
teórico do humor da terceira vertente, tendo em vista que o considera como
ambíguo e contraditório. Como representantes do viés da superioridade,
podem-se mencionar Aristóteles e Henri Bergson; do alívio, Freud.
Para analisar essas formas no teatro, é necessário apresentar o sentido
do termo aqui empregado. O que é humor? Em sua origem, a palavra humor
não tinha o sentido relacionado à comicidade. O termo é difícil de ser
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delimitado, uma vez que a “primeira qualidade do humor é precisamente
escapar a todas as definições, ser inapreensível, como um espírito que
passa” (MINOIS, 2003, p. 79). Essa característica se revela quando analisado
etimologicamente. Do latim, a palvra “humor” traz o sentido de liquidez, algo
fluido que toma diferentes formas – aquosidade atribuída, na Idade Média,
ao corpo humano.
Segundo Noël Carrol (2014), a teoria medieval dos humores prescrevia
um balanço do volume de fluidos do corpo, como sangue, fleuma, bílis negra
e amarela para obter equilíbrio. O autor afirma que “Onde estes fluidos
corporais

são

desproporcionais,

muitos

traços

de

personalidade

se

sobressaem” (CARROL, 2014, p. 5).61 Isso significa que o humor, em
conformidade com Carrol (2014, p. 5), traz a figura de “uma pessoa cujo
temperamento se desvia da norma.”62
A divisão entre teorias é importante para notar os elementos que cada
uma enfatiza, assim como observar de que maneira cada peça literária se
conecta mais a um que a outro ou se trazem elementos mesclados. Em
Tragicomedy (1984), David L. Hirst ressalta a diferença de material usado
por Henri Bergson (2004) e Pirandello (1966) para estruturar suas
respectivas teorias do humor. Enquanto as “referências de Pirandello:
[partem] de Chaucer e Bocaccio [passam] por Manzoni e Cervantes [e
chegam] a Sterne e Swift” (HIRST, 1984, p. 102),63 as de Bergson se apoiam
em Molière, Labiche e Cervantes. Ainda que cada autor apresente uma
criação diferente de tipo de humor, Hirst (1984, p. 102) critica a
interpretação das obras por Bergson, afirmando que ele ignora aspectos
mais complexos de Molière e os “trivializa”. Sobre Cervantes, segundo ele,
Bergson vê apenas exemplos do “distraído” (HIRST, 1984, p. 103).64
Concordo com Hirst que as reflexões de Pirandello parecem mais adequadas
para a análise de situações de maior complexidade do uso do humor, mas
não creio que se possa discordar completamente de Bergson. É preciso ver
No original: Where these bodily fluids are disproportioned, various personalities traits
become pronounced;
62 No original: a person whose temperament deviates from the norm.
63 Pirandello’s references: from Chaucer and Boccaccio through Manzoni and Cervantes to
Sterne and Swift.
64 absent mindedness
61
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sua teoria como descritora de uma parte do humor: a superioridade do riso é
uma questão válida, embora não consiga explicar completamente obras
muito ambíguas. No teatro irlandês contemporâneo, por exemplo, creio que a
incongruência explica melhor o uso do humor que a superioridade, porque
esclarece que há um desvio em relação à norma da lógica. Em consonância
com Tom Maguire (2006, p. 60), o início dos conflitos trouxe a experiência de
“um senso de perplexidade [...] que sua sociedade explodiu em tamanha
violência abominável.”65 Nesse sentido, o humor pode salientar as disjunções
com o cotidiano em tempos de paz, destacando incongruências e desvios em
relação ao que era considerado normal em períodos pacíficos.
Ao enfatizar o humor como um desvio da norma, Nöel Carrol
argumenta que explicações do cômico com origem no sentimento de
superioridade em relação ao objeto do risível não servem para grande parte
das circunstâncias de produção de humor. O autor considera ainda que toda
teoria do humor deve se preocupar somente com o riso de divertimento e que
é “duvidoso que a teoria da superioridade possa prover uma análise do
divertimento” (CARROL, 2014, p.16), pois, nesse caso, o riso resulta do
autotriunfo.
Mas a proposta de Carrol de que uma teoria do humor deve se
preocupar somente do riso de divertimento não se aplica com eficácia em
obras literárias irlandesas em contextos que entrelaçam violência e humor,
por exemplo. Acredito que o riso de divertimento tem uma grande conexão
com obras da tradição da Commedia dell’Arte. Porém, faz-se necessária uma
teoria que amalgame divertimento a outros aspectos do riso para analisar
textos cômicos do teatro irlandês.
Enquanto a definição de Carroll abrange aspectos filosóficos do
humor, Alison Ross (2005) vê o conceito do ponto de vista linguístico. A
proposta de Ross me parece mais adequada aos estudos do teatro irlandês.
Segundo o autor, a definição de que o “humor é: ‘algo que faz alguém rir ou
sorrir” (ROSS, 2005, p. 1)66 não abrange todos os casos porque “algo é
humorístico, mesmo quando ninguém ri no momento – e pode acontecer com
Cf. original: “[…] a sense of bewilderment that their society [..] could have erupted into
such horroric violence.”
66 Cf. original: “humour is: 'something that makes a person laugh or smile.”
65
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frequência de alguém rir de algo e outra pessoa dizer: ‘isso não é engraçado’”
(ROSS, 2005, p. 1).
A concepção de humor como um desvio da norma que Carroll coloca é
importante para a análise desta tese, mas, sobretudo, a ideia de Ross de que
algo contém humor embora nem sempre cause o riso. Além disso, quando o
riso é causado, pode ser reprimido como um desvio de conduta. Esse desvio
pode significar também um desafio da norma estabelecida, do status quo,
que o coloca em questão. Ademais, se a regra é concebida pela sociedade, o
humor pode variar de acordo com a cultura em que é produzido, o que
justifica

o

estudo

de

diferentes

tradições

cômicas

ocidentais

nesta

introdução. Essa noção de humor baseado em nacionalidade é evidenciada
nas peças que retratam os conflitos, como Did You Know the One About the
Irishman...? (1985), de Christina Reid, em que o Irlandês é o alvo das piadas
do Comediante. As reflexões de Ross me parecem dialogar com o conceito de
“humorismo” de Pirandello, que menciono a seguir.
Em O humorismo (1908), Pirandello define o termo que nomeia a obra
como o “sentimento do contrário”. O autor começa distinguindo o humor do
cômico, da sátira, do burlesco, do grotesco e da ironia e faz uma advertência
de que é preciso se atentar para o sentido amplo e o restrito da palavra.
Conforme o ensaio:
[...] se no sentido amplo que comumente e erroneamente se lhe
[humor] costuma dar, caso em que o encontraremos em grande
quantidade tanto nas literaturas antigas como nas modernas de
qualquer nação; ou se em um sentido mais restrito e mais próprio,
caso em que o encontraremos igualmente, mas em quantidade bem
menor, na verdade em pouquíssimas expressões excepcionais, tanto
em antigos quanto em modernos, de todas as nações (PIRANDELLO,
1908, p. 62).

Para Pirandello, o humorismo é raro e não tem necessariamente como
consequência o riso, sendo assim, pode não despertar o “divertimento
cômico” de que fala Carroll. Para o autor, o cômico “é precisamente um
advertimento do contrário” (PIRANDELLO, 1999, p. 147, grifo do autor). Para
ilustrar seu conceito, ele descreve uma senhora que se veste com uma
aparência juvenil e diz que, ao rir dela, “advirto que aquela velha senhora é o
contrário do que uma velha respeitável senhora deveria ser” (PIRANDELLO,
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1999, p. 147, grifo do autor). Embora o comentário de Pirandello retrate o
preconceito da sociedade de seu tempo em relação à vestimenta de mulheres
de certa idade, é importante coletar a ideia de que a risada se dá quando se
recebe o contrário do esperado.
Em consonância com a teoria de Henry Bergson no ensaio O riso,
Pirandello demonstra que, para rir da senhora, é preciso uma anestesia de
sentimentos. Assim, o cômico viria do advertimento do contrário, de uma
transgressão que causa a impressão cômica. Já o sentimento do contrário
surge quando “em mim intervém a reflexão e me sugere que aquela velha
senhora não sente talvez nenhum prazer em vestir-se como um papagaio,
[...] já não posso mais rir disso como antes” (PIRANDELLO, 1999, p. 147). No
momento em que há uma aproximação com o objeto do riso, o sujeito passa
a experimentar “esse sentimento do contrário”. Em seguida, Pirandello
(1991, p. 147) se aprimora no uso de exemplos e cita de os gritos da
personagem Marmeladov em Crime e castigo (1866): “[...] mas para mim não
é ridículo, porque eu sinto tudo isto”.
O humorismo de Pirandello (1999, p. 147) toma o objeto, “analisa-o
desapaixonadamente e decompõe sua imagem [...] uma decomposição, da
qual surge ou emana um outro sentimento: [...] o sentimento do contrário”. A
meu ver, essa reflexão cria certo vínculo com o objeto, por isso a
impossibilidade de continuar rindo dele. O conceito é importante quando se
pensa o humor que está em situação, mas que dificilmente provoca riso –
talvez por estar mesclado a muita violência, o que leva o objeto a ser visto
com empatia pelo sujeito.
Pirandello cita ainda a reflexão de Taine sobre o termo humor para os
ingleses no livro Notes sur L’Anglaterre (1874). Taine afirma que o esprit,67
wit em inglês, é “de sabor forte e pungente, e até um pouco amargo, como
suas bebidas nacionais”. Comenta também que a esta “espirituosidade” os
ingleses “chamam-no [espírito] humor; e, em geral, é a facécia de quem,
brincando, guarda um ar sério” (apud PIRANDELLO, 1999, p. 62, grifo do
Na tradução, foi escolhida a palavra “espírito”. Em português, creio que o termo mais
adequado é o adjetivo “espirituoso”. O substantivo me parece ambíguo, porque, em
português, “ter espírito” significa ter vivacidade, ânimo. Penso que é diferente e, por isso,
mantive a palavra francesa.
67
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autor). Creio que a observação de Taine se aplica a algumas das comédias
analisadas. Chama-me a atenção a comparação que ele faz com as “bebidas
nacionais”. A partir do comentário de Taine, pode-se conjecturar que a
bebida nacional irlandesa parece carregar um amargor mais intenso que as
inglesas.
A tendência por um humor amargo pode ser vista, dentre outras, na
obra Did You Hear the One About the Irishman...? (1985), de Christina Reid. A
peça foi escrita durante um período de bombardeios e violência constante e,
segundo Rachel Tracie (2018, p. 23), “Reid submeteu sua peça televisiva
curta [...] à Ulster Television Play Competition”.68 A peça venceu o concurso,
no entanto, “nunca foi produzida” (TRACIE, 2018, p. 23).69 Em 1985, a
autora revisitou o roteiro televisivo e o adaptou para uma peça de um ato,
levando-o a uma turnê pelos Estados Unidos, pela companhia de teatro
Royal Shakespeare. Em 1987, ela foi encenada em Londres, no King’s Head
Theatre.
Com influência do teatro épico brechtiano, a peça abre a primeira cena
com duas figuras: o Irlandês e o Comediante.70 Essas duas figuras
sustentam a ação da peça com aparições intermitentes durante a ação da
história de amor entre uma protestante e um católico. A narrativa é
frequentemente interrompida pelo Comediante e o Irlandês com piadas e
outras interferências, terminando de forma trágica para os amantes.
Anônimos, caracterizados apenas for funções sociais, ambas personagens
aludem diretamente aos Troubles. Em cena, o Irlandês começa a ler uma
lista:
Prisão de Vossa Majestade, Maze, Lisburn, Irlanda do Norte, 1987.
Quotas permitidas de Natal para H/Blocks.71 25 pequenos charutos
(tamanho de cigarro) ou 100 cigarros ou 135 g. tabaco. 900 g.
chocolates ou doces. 900 g. bolo, cortado em quatro. 900g de
biscoitos sortidos. Um frango sem recheio, desossado e cortado em

Cf. original: “Reid submitted her short teleplay [...] to the Ulster Television Play
Competition”.
69 Cf. original: “[…] the play was never produced”.
70 Optei por manter o uso das letras maiúsculas para enfatizar que se trata de personagens.
71 A parte da prisão Maze chamada de H/Blocks foi construída para abrigar os acusados de
atos de terrorismo a partir de 01 de marços de 1976. Os acusados eram presos sem direito a
julgamento.
68
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quatro. 450 gramas. Carne cozida. picada. 1,8 kg. frutas frescas.
Sem bananas ou peras (REID, 1997, p. 69).72

Com função de contextualizar o espaço e a época, a lista também é
parte da construção da ironia. A lista de alimentos para o Natal em um bloco
conhecido pelas greves de fome e subsequentes mortes possui um viés
irônico e de humor negro que, em conformidade com André Breton (1939,
2013, p. 16), em sua introdução à Antologia do humor negro, “é o inimigo
mortal por excelência do sentimentalismo.”73 Se, para Henri Bergson, o
humor anestesia as emoções, para Breton, essa é a função do humor negro.
Na perspectiva das peças sobre os Troubles, a anestesia possibilitava a
crítica sócio-política dos conflitos – seja das ações do governo britânico, seja
dos grupos paramilitares de ambas as comunidades.
A fala do Comediante explicita a ausência do sentimentalismo do
humor negro mencionada por Breton. Mais que isso, há uma completa falta
de solidariedade e de compaixão na cena da lista para o Natal. A qualidade
principal na representação do Irlandês é a falta de inteligência, sendo visto
pelo Comediante como um parvo.
Interrompendo a leitura da lista, as rubricas indicam “Luzes no
Comediante. Ele conta piadas diretamente ao público como se estivesse
fazendo um show de clube” (REID, 1997, p. 69).74 Sua entrada se dá com
tom de espetáculo, sobrepondo-se à voz do Irlandês e sua lista. Durante sua
performance inicial, o Comediante diz:
Aquela do Irlandês terrorista cuja primeira missão era sequestrar um
aeroplano. Acabou sendo sua última missão. Assim que o avião
decolou, ele acendeu o pavio, colocou a bomba embaixo de seu
assento e disse ao capitão que todos tinham três minutos para sair.
(REID, 1997, p. 69)75

Cf. original: “Her Majesty’s Prision, Maze, Lisburn, Northern Ireland, 1987. Permitted
Christmas Parcels for H/Blocs. 25 small cigars (cigarette size) or 100 cigarettes or 4 and a
half oz. tobacco. 2lb. chocolates or sweets. 2lb. cake, quartered. 2lb. loose biscuits. One
unstuffed chicken, boned and quartered 1lb. sliced cooked meat. 4lb. fresh fruit-no bananas
or pears.”
73 Cf. original: “[…] est par excellence l’ennemi mortel de la sentimentalité”.
74 Cf. original: “Spotlight on the Comedian. He tells jokes directly to the audience as if he is
performing in a club.”
75 Cf. original: “Then there was the Irish terrorist whose first assignment was to hijack an
aeroplane. It turned out to be his last assignment. As soon as the plane took off, he lit the
72
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Ao analisar a piada, nota-se, em primeiro lugar, que o Irlandês
terrorista sabia apenas um método de ação, o uso de bombas; ainda que lhe
seja confiado outro tipo de trabalho, a execução não poderia ser outra. Em
segundo, percebe-se a interpretação literal da ordem de sequestrar o avisão,
marcada no aviso de que as pessoas devem sair, pois ele levaria apenas a
aeronave. Nesse trecho, o riso da morte de todos no avião pode ser
considerado um efeito do humor negro, o que ressalta a estupidez do
terrorista, desprovido de uma violência planejada; é apenas um idiota que
assimila de maneira literal as ordens que recebe. Esse aspecto do humor
surge também nas peças mais recentes de David Ireland. Assim, é possível
conjecturar que esse humor depende do espírito cômico do autor, e não de
elementos relacionados ao conflito.
Por um lado, Christina Reid escreveu sua obra enquanto o conflito
atingia seu pico de violência, do outro, David Ireland publicou Ulster
American, sua peça com traços de humor negro, em 2018, distante do
cotidiano de bombardeios. Isso mostra que o humor negro está presente em
diferentes fases do teatro irlandês que se dedica aos Troubles. Embora os
autores aqui estudados compartilhem uma predileção por esse humor, cada
um o constrói e usa de modo diverso. Não é possível colocá-los como simples
escritores de humor negro.
Nesse sentido, concordo com a crítica que Pirandello faz a Taine por
colocar em uma mesma categoria (a de humour) os autores Swift, Fielding,
Sterne, Dickens, Tackeray, Sidney, Smith e Carlyle. Depois, “lhes junta
depois Heine, Aristófanes, Rabelais e Montesquieu” (PIRANDELLO, 1999, p.
63). Com isso, Pirandello acentua a ideia de que há particularidades no
conceito de humor que devem ser observadas. Nesta pesquisa, por exemplo,
busca-se o tom de humor em um recorte específico de peças com a temática
dos Troubles, e não uma reflexão sobre o humor irlandês contemporâneo. É
possível que traços do humor irlandês sejam percebidos nas peças, mas as
obras não são paradigmáticas desse humor, em sua dimensão geral.
fuse, put the bomb under his seat, and told the captain that everybody had three minutes to
get out.”

48

Com o objetivo de afinar o conceito de humor a partir das peças
analisadas, empregarei aqui o termo com o sentido de “produtor da
comicidade” de um texto. Nestas páginas, o humor não se adequa totalmente
ao que define Carroll, Ross nem Pirandello, mas funciona como uma
combinação dessas elaborações, embora elas divirjam em alguns pontos. O
humor das peças analisadas toma diferentes formas: a de sátira, de humor
negro (mais especificamente, o macabro e o grotesco) e a da ironia.
Mesmo que alguns trechos das peças não sejam propriamente
engraçados, são considerados dignos de análise devido a certo desvio de
norma, inversão de valores ou por constituir um elemento provocativo ou de
espanto. As nuances desse humor que, ao contrário do que prescreve
Pirandello, considero aqui como uma categoria mais abrangente que possui
ramificações, serão descritas nos capítulos seguintes. E essas nuances
podem ter uma relação com a cultura que as produz – por isso, é importante
estudar as tradições cômicas para tentar compreender se a tradição
irlandesa dialoga com outras.
Após essa primeira reflexão sobre humor, é preciso definir os
elementos que resultam de seu uso nas obras escolhidas. São eles a sátira, a
ironia, o jogo de palavras e a paródia.
Charles A. Knight (2004, p. 13) usa a metáfora do cão de três cabeças,
Cérbero, que guarda a entrada para o Hades na mitologia grega, para
explicar que a “sátira, como Cérbero, opera para marcar e defender
fronteiras.”76 A partir da definição de Edward Rosenheim, Knight (2004, p.
13) afirma que a sátira “em relação à forma [...] pode atacar o material
histórico de forma clara e específica”.77 No entanto, o autor não crê que essa
característica é responsável pela continuidade da força da sátira, mas a ideia
de uma “razão dominante” (KNIGHT, 2004, p. 13),78 aliada à virtude do
satirista. Nas peças analisadas de vertente satírica, notou-se a presença de
um alvo aberto para a sátira. Em Lally the Scut, há duas personagens que
encarnam uma versão caricatural de jornalistas; a crítica ao papel da mídia
Cf. original: “Satire, like Cerberus, functions to mark and defend boundaries.”
Cf. original: “[…] as matter of form a satire may attack clear and specific historical
material”.
78 C.f original: “commanding reason”.
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durante a cobertura dos Troubles é alvo de ataque na peça. Por outro lado, a
figura do satirista não é óbvia. A sátira se dá na ação e na fala da
personagem Lally sobre sua relação com a mídia durante os Troubles, como
se verá no capítulo sobre sátira.
A ironia, o jogo de palavras e a paródia se mostram nas peças sobre os
Troubles analisadas nesta tese como elementos de composição do humor
satírico, do grotesco e macabro e da comédia. Desse modo, optei por analisar
esses elementos em consonância com os aspectos mais sobressalientes nas
peças.
Para D.C. Muecke (1995, p. 19), a ironia literária tem uma função de
equilíbrio ao desestabilizar o que é levado muito a sério e “estabilizando o
instável, mas também desestabilizando o excessivamente estável”. Ao
desenvolver seu estudo, Muecke divide a ironia entre observável e verbal. A
ironia observável se baseia na reflexão de Schlegel sobre a condição humana
de um ser finito que pondera sobre o infinito, a isso “podemos chamar de
ironia observável da natureza, que tem o homem como vítima” (MUECKE,
1995, p. 39). Por outro lado, a verbal se dá no plano do enunciado “como
uma forma de elogiar a fim de censurar e censurar a fim de elogiar [...]”
(MUECKE, 1995, p. 33).
Entre as duas formas, a ironia verbal é mais evidente em grande parte
das peças. Em The History of the Troubles (accordin’ to my Da), de Martin
Lynch, a personagem Derek conta que “o governo, em um momento
psicodélico, presenteou a Irlanda do Norte com uma das suas ideias mais
maravilhosas” (LYNCH; GRIMES; MCKEE, 2005, p. 26)79 e Seamus, a outra
personagem, completa a sentença com “prisão sem julgamento” (LYNCH;
GRIMES; MCKEE, 2005, p. 26).
Essa forma de ironia, baseada na retórica, no dizer o contrário do que
se quer dizer, prevalece nas obras. Isso acontece devido ao uso da ironia na
construção da sátira. Como os textos satíricos aqui estudados têm um alvo
direto e declarado como objeto, a ironia verbal se mostra como um recurso
mais apropriado, pois a substituição do enunciado pelo seu oposto chama a
Cf. original: “[…] the government in a psychedelic moment treated Northern Ireland to one
of their most wonderful ideas.”
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atenção para o não dito, assim, o sentido proposto pela ironia se intensifica
também como uma forma direta de ataque. No trecho mencionado acima,
por exemplo, o alvo é o governo britânico, que estabelece a crueldade de
prisão sem julgamentos e destitui o preso político de direitos. A dimensão
social da ironia é parte do processo de construção da sátira nas peças.
Segundo Linda Hutcheon (2000, p. 91), a ironia exibe o “poder do não dito”
que tem a capacidade “de desafiar o dito” e “é a condição semântica que
define a ironia”.
A preferência pela sátira nas peças The History of the Troubles
(accordin’ to my Da), The History of the Peace (accordin’ to my Ma) e Lally the
Scut explicita a característica desse gênero, como afirma Matthew Bevis
(2013, p. 81), “a crítica das coisas como são”.80 No contexto dos Troubles, a
sátira pode expor que as origens dos conflitos nas questões sectárias ainda
estão visíveis nas formas de separação espacial da própria cidade entre
comunidades protestante e católica.
Assim como a ironia verbal é usada para construir o humor satírico, o
grotesco, a própria comédia, os trocadilhos e a paródia também são
elementos essenciais na construção do humor nas peças em análise. A
importância dos jogos de palavras é salientada por Beckett (2010, I, 43)
como criadora porque “No começo era o trocadilho”,81 parodiando o início do
mundo no Gênesis, da Bíblia. Assim, o trocadilho contribui para a teoria da
incongruência, tendo em vista que a ambiguidade produzida tem geralmente
o objetivo de produzir uma surpresa pela quebra de uma lógica do
enunciado. O uso da paródia nas peças parece inseri-las em certa tradição
cômica. De acordo Linda Hutcheon (2000, p. 92) a paródia é “um ato pessoal
de suplantação, como uma inscrição de continuidade histórico-literária”. Em
The History of the Troubles (accordin’ to my Da), nota-se a paródia de
programas

de

documentário

antropológico

sobre

uma

comunidade

específica, o narrador inicia a peça contando as versões do homem das
cavernas de Belfast. Já em Clowns, há uma paródia dos shows do gênero
stand-up comedy, com uma versão de terror por ser protagonizada por uma
80
81

Cf. original: criticism of things as they are
Cf. original: In the beginning was the pun.

51

fantasma, como se verá no capítulo 4 desta tese. O diálogo com tradições
cômicas se dá em diversos níveis. Para compreender essas relações,
apresento a seguir um breve panorama das tradições cômicas com as quais
as comédias estabelecem relação.
O recorte de tradições cômicas tem o intuito de apresentar concepções
diferentes do cômico, contudo, é válido ressaltar sua função de recorte dos
estudos sobre o humor, considerando apenas o que será discutido e
observado nas peças.

A antiguidade clássica greco-latina indagou conceitos relacionados a
humor por meio das obras de Platão, Aristóteles e Aristófanes nas parábases
de suas peças. É importante salientar que, nessa época, o humor não era
equivalente ao sentido contemporâneo, a saber, como algo que desperta o
riso e participa da esfera da comicidade. Desse modo, nessa tradição é
preciso investigar definições de cômico, de comédia e de riso.
No diálogo Filebo, Platão fala sobre o belo e que prazeres são
despertados por ele por meio da personagem Sócrates. De acordo com o
diálogo, o belo não tem relação com outras coisas; é uma ideia absoluta, em
que as figuras seriam “sempre belas naturalmente e por si mesmas e nos
proporcionam prazeres específicos, que nada têm em comum com o prazer
provocado pelo ato de coçar” (PLATÃO, 2012 432b). Dessa forma, os prazeres
específicos são conscientes, despertados pela razão, não corporais.
Ele divide os prazeres entre verdadeiros e falsos, sendo o riso parte dos
prazeres falsos, assim como o ato de coçar. Entre os prazeres verdadeiros,
estão os isentos de dor, como os proporcionados pelas belas cores, belas
formas, belos sons e, principalmente, os prazeres despertados pelo
conhecimento, os mais valiosos por serem provenientes do espírito.
Em contraste, os prazeres falsos, ou as emoções mistas, dividem-se em
três categorias: corporais (sensações de frio e calor), quando a alma se
contrapõe ao corpo (a esperança); e espirituais (as emoções da alma
mencionadas anteriormente: a cólera, inveja, etc.). Nessa divisão, o riso
acontece porque, “ao misturarmos o prazer com a inveja, misturamos prazer
com dor, pois há muito já admitimos que a inveja é dor da alma, e o riso,
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prazer, vindo ambos a reunir-se na presente conjuntura” (PLATÃO, 2012,
432b).
O riso é assim mostrado como uma afecção, uma categoria híbrida e
complexa, além de ser associado ao ridículo que ludibria os homens e os
afasta do conhecimento verdadeiro. Conforme Platão, os homens enganados
pelo riso podem supor que são superiores ao que realmente são, pois se
deixam conduzir pelo ridículo, que é “uma espécie de vício que tira o nome
de um hábito particular, a parte do vício em geral que se opõe radicalmente
àquilo da inscrição de Delfos” (PLATÃO, 2012, 439b). Protarco lhe pergunta
se ele se refere ao preceito de “conhecer a si mesmo”, ao que Sócrates
responde que sim. Em minha leitura, desrespeitar o preceito de Delfos
novamente traz a ideia do ridículo/cômico que emerge de um desvio da
norma, que, no caso, trata-se de acordo com o mandamento do oráculo, de
acordo com a religião.
Na República, Platão julga o riso como um ponto de excesso que deve
ser banido da cidade ideal. Tendo em vista que é preciso ter exemplos a
imitar, o risível e o ridículo não estão entre eles por inspirarem superioridade
e afastarem os homens do conhecimento verdadeiro provido pela análise da
razão. Nesse contexto, os cidadãos não podem ser passíveis ao “Excesso de
riso – ‘prazeres tão violentos’ são seguidos por uma reação violenta”
(PLATÃO, 2012, 398a). Aqui o riso se mostra no âmbito do que escapa à
razão, das paixões violentas.
Se, no plano cotidiano, o riso não tem lugar na sociedade platônica, no
que concerne a formas de representação, tampouco. O riso pertence à esfera
da não razão, de uma criação espontânea ligada ao corpo e, portanto, não
merece lugar na cidade ideal. Nesse sentido, Homero também tem sua obra
banida, não apenas pela mimese que representa uma realidade falsa, mas
também por retratar o riso inextinguível dos deuses, momento em que “um
riso inextinguível irrompeu entre os deuses bem-aventurados ao verem
Hefaístos coxeando [ao mover-se] pela sala” (PLATÃO, 2012, 456a).
No sentido de não representar deuses ou heróis como ridículos,
Aristóteles concorda com Platão, mas não bane a comédia da sociedade. Em
vez de imaginar uma cidade ideal, Aristóteles descreve aspectos da sociedade
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em que vive e vê o riso como parte indissolúvel dela ao caracterizar o ser
humano no livro sobre os animais como “o único animal que ri”
(ARISTÓTELES, 1956, 678b).
Na Poética, Aristóteles concentra-se na representação. O conceito de
arte como representação mimética da realidade ou uma reprodução se dá
pelas formas do épico, do lírico ou do dramático. Nessa última forma de
mimese, a tragédia representa homens superiores ao comum, enquanto a:
[...] comédia é, como dissemos, uma imitação [representação] de
pessoas inferiores – não, no entanto, em relação a todo tipo de
defeito: o risível (to geloion) é uma forma do vergonhoso (to aischron).
Pois o risível é um certo erro (hamartêma) ou sinal de vergonha
(aischos) que não envolve dor ou morte, como é imediatamente
evidente no caso da máscara da comédia: ela é feia (aischron) e
distorcida, mas não envolve dor (ARISTÓTELES, 1956, 1449a32-37).

Em contraste com a ideia de dor inserida nos prazeres misto e, por
consequência, no riso, Aristóteles diz que a máscara da comédia, embora
com deformações, não apresenta dor. Essas duas perspectivas são
importantes quando se pensa em formas de riso. O riso não seria uma forma
única resultante da ausência completa de dor, ou do prazer misturado ao
sofrimento, mas ora ele assume uma tendência, ora outra. Nas comédias da
tradição da Commedia dell’Arte, por exemplo, a personagem Pierrot sofre
pelo amor perdido de Colombina, mas, paradoxalmente, seu sofrimento é
cômico pelo fato de Pierrot não ser complexo, não causar uma proximidade
com o expectador. Já no teatro do absurdo, como na peça Esperando Godot,
de Beckett, há um tipo de sofrimento mais entranhado no texto, não por
proximidade com as personagens, mas uma agonia na espera de uma delas.
O estado dos expectadores durante uma comédia em Filebo também é
um lugar no qual Sócrates diz a Protarco que “[...] também aí ocorre um
misto de prazeres e de dores?” (PLATÃO, 2012, 47cd). A pergunta de
Sócrates é importante para salientar a fonte da qual ele busca analisar o
elemento desencadeador do riso. Se as comédias são a fonte do riso, penso
que é importante observar o que Aristófanes diz sobre sua própria obra.
Como autor crítico, Aristófanes dissemina sua teoria sobre a comédia nas
parábases de suas peças, porque é o momento em que o coro retira a
máscara e fala em nome do dramaturgo. Nesse sentido, penso que estudar a
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tradição grega do cômico sem retornar às comédias de Aristófanes limitaria a
compreensão do cômico.
Ao considerar Aristófanes como um crítico, colhi alguns excertos de
suas comédias com o intuito de ver qual tradição é mostrada por ele. Seu
ponto de vista ou se assemelha mais ao platônico, ou ao aristotélico, ou
exprime algo original. O que é sempre um risco tratando-se de Aristófanes. É
válido lembrar que sua exposição sobre o tema do amor no Banquete, de
Platão, por exemplo, a mim me parece a mais criativa e excêntrica.
Em contraste com a tragédia, que se baseia em mitos conhecidos pelo
público, como a figura de Édipo, de Antígone e de Medeia, a comédia é o
espaço da imaginação por excelência. E, para Aristófanes, “nada é mais
difícil que cultivar a Musa cômica; muitos a cortejam, mas bem poucos
recebem seus favores” (ARISTÓFANES, 1980, v. 87). Nesse ponto, perguntome por que a musa da comédia seria mais difícil de cotejar que a da
tragédia. Talvez por que, na comédia, tudo está por ser criado ou por que o
humor depende de mecanismos mais complexos que o trágico, segundo o
poeta? Ou ainda seria difícil falar de assuntos públicos reais pelo viés da
imaginação?
A personagem Diceópolis, em Os Acarnenses (1980), responde a essa
questão dizendo que ele “se arrisca a falar diante do povo de Atenas em uma
comédia sobre o bem-estar público; a comédia também pode às vezes
discernir o que é certo. Talvez eu não agrade, mas direi o que é verdade”
(ARISTÓFANES, 1980, v. 87). Mesmo por meios irônicos, Aristófanes defende
o ponto de vista que a comédia, assim como a filosofia, diz verdades. Essa é
uma questão fundamental da comédia em meu trabalho.
Embora as peças norte-irlandesas sobre os Troubles em discussão não
possam ser classificadas como comédias nos padrões aristotélicos,82 a
questão de se “atrever a falar dos problemas públicos pelo ridículo” é
fundamental para analisar versões cômicas e, às vezes, absurdas do que
significaram os Troubles na Irlanda do Norte. Há uma ênfase no lado

O conceito aristotélico explica que há uma curva ascendente na comédia, ou seja, a peça
tem início com um problema aparentemente insolúvel cuja superação é o objetivo do herói
cômico, que recebe um final fortuito.
82
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irracional da violência e uma noção que um período de guerra promove um
mundo às avessas.
Mesmo que a anacronia torne difícil essa aproximação, há certo
paralelismo entre as peças irlandesas estudadas nesta tese e as de
Aristófanes. O autor encena a maior parte de suas comédias durante a
Guerra do Peloponeso. Representar o ambiente bélico por meio do riso é
notado em A paz, As aves e Lisístrata, por exemplo. Além de dizer verdades e
de falar das dores provocadas pela guerra, Aristófanes diz por meio da
parábase do coro: “Eu desperto dor no povo, mas pouca e causo muito mais
divertimento” (ARISTÓFANES, 1989, v. 112). Em diálogo com a ideia de
Aristóteles de que a máscara da comédia não possui dor, Aristófanes parece
assumir uma posição próxima à de Platão, reconhecendo que sua obra pode
despertar certa aflição no público, em pequena quantidade.
A meu ver, a questão da presença ou não de dor no cômico é
importante e pode se relacionar com a tomada de consciência das mazelas
sociais. A comédia antiga retratava a sociedade, não de forma idealizada,
mas com o intuito de escancarar seus defeitos morais. Na comédia A paz, o
coro diz que o poeta cômico “criou para nós uma arte maior e, construindoa, vestiu-a de belas palavras, de grandes palavras, de grandes ideias e de
uma graça que não se encontra aí pelas ruas” (ARISTÓFANES, 1989, p. 40).
Assim, a tradição grega de estudos sobre o cômico e a comédia traz de
um lado a proibição dessa forma de prazer que se apresenta como mista e
não pura por abrigar uma emoção dentro da outra (no caso, um prazer com
a inveja que é uma “dor da alma”). Em sua divisão do corpo e do espírito,
Platão não comenta sobre essa outra possibilidade invocada pelo riso, que é
produzido por emoções e tem seu fim no corpo. Ao contrário do que pensa
Platão, Aristóteles afirma que a máscara da comédia é disforme, mas sem
dor. Embora discordem nesse ponto, concordam que o cômico não é o meio
adequado para representar heróis ou deuses. Na visão de Aristóteles, a
comédia representa os homens inferiores. Aristófanes afirma que a comédia
produz uma pequena dor e um grande divertimento. Para o dramaturgo, a
comédia traz aos cidadãos a consciência política de seu lugar na sociedade.
Em especial para o estudo do teatro da Irlanda do Norte, são bastante
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pertinentes os comentários de Aristófanes sobre a comédia ser uma forma de
olhar para o meio social ao evidenciar os problemas de ordem pública. Com
isso, percebe a comédia em sua função social.
Na tradição francesa, o cômico também se relaciona com o social,
contudo, o objeto de análise se concentra mais na natureza do riso que na
comédia. As obras de Baudelaire e Bergson são importantes para reflexões
sobre o riso. Ambos parecem discordar da ideia de Noël Carrol de que uma
teoria do humor deveria tratar apenas do divertimento. Baudelaire coloca o
riso na perspectiva de Bergson e se preocupa com a mecânica do humor.
O ensaio “Le rire”, de Baudelaire, foi publicado originalmente em duas
revistas: Le Portefeuille e Le Présent, em 1855, e republicado com alterações
em 1868. Segundo os editores das obras completas de Baudelaire, a Plêiade,
a primeira redação data de meados de 1840. Desse modo, nota-se que o
tema acompanha boa parte da obra do autor, tendo em vista a publicação de
As flores do mal em 1958.
Baudelaire afirma que o “Sábio só ri tremendo”. Como, na tradição
medieval da Igreja Católica, Jesus nunca riu, o riso está no domínio satânico
e é uma tentativa de se colocar em posição superior em relação ao sagrado.
A figura de Satã no ensaio, em minha leitura, tem mais um papel dramático
que teológico. Ao retirar o riso do plano do sagrado, Baudelaire (2017, p. 6)
coloca que “O riso é satânico, portanto é profundamente humano”. Nessa
afirmação, Baudelaire parece ressaltar a ideia platônica da República de que
não se ri dos deuses. O riso em Baudelaire abriga o mal, a superioridade,
mas também a consciência da desgraça, tendo em vista a figura do sábio que
ri.
Além da transgressão do riso em relação ao sagrado, Baudelaire tece
considerações sobre o cômico grotesco e o cômico significativo. Ao falar de
humor nacional, por exemplo, ele diz que a França demonstra uma
preferência pelo cômico significativo, o racionalismo, o cômico refinado de
Voltaire, em que o risível parece surgir ao iluminar uma área obscura, ao
resolver um enigma. Já como partidário do grotesco, Baudelaire menciona
Rabelais como o grande mestre francês dessa vertente, com a estética dos
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excessos, da mistura entre o sagrado e o profano, que também, segundo ele,
era a preferência entre artistas alemães, espanhóis e ingleses.
A pantomina inglesa vista por Baudelaire, conforme diz J. Mayne em
Arlequin, pantomine anglaise en trois actes et onze tableaux (1842), retratava
a personagem tipo do Pierrot, original da Commedia dell’Arte, de maneira
grotesca. Baudelaire (2017, p. 3) faz uma distinção entre os dois Pierrots: o
francês, delicado, pálido, “mudo como uma serpente”, e o inglês, de riso
tempestuoso. Esse Pierrot:
Depois de lutar e berrar como um touro que perfuma o matadouro,
Pierrot finalmente encarou seu destino. A cabeça foi separada do
pescoço, uma grande cabeça branca e vermelha rolou ruidosamente
em frente ao buraco do soprador, mostrando o disco sangrento do
pescoço, a vértebra dividida e todos os detalhes de uma carne de
açougueiro cortada recentemente para exibição. Mas então de
repente o torso encurtado, movido pela irresistível monomania do
voo, se levantou, vitoriosamente retraiu sua própria cabeça, como
um presunto ou uma garrafa de vinho, e, muito mais sábio que o
grande Saint Denis, encheu-a no bolso! (BAUDELAIRE, 2017 p. 539)

Essa distinção de Baudelaire entre o cômico grotesco e o significativo
ilumina o conceito de “divertimento cômico” mencionado por Noël Carrol,
que se baseia na teoria da incongruência para sustentar a ideia de que uma
teoria do humor deve se centrar no cômico de divertimento. A meu ver, a
ideia de divertimento cômico de Nöel Carrol parece dialogar com o cômico
significativo de Baudelaire, pois, segundo Carrol (2014, p. 27):
[...] o divertimento cômico, de acordo com a teoria da incongruência,
pressupõe que o público tem um conhecimento operante de todas as
incongruências – conceitos, regras, expectativas – que o humor em
questão perturba ou viola [...].

Baudelaire reconhece a vertente que pode ser decodificada, mas afirma
que ele não é a única forma do cômico.
O conceito de cômico grotesco de Baudelaire como oposto ao
significativo parece dialogar com o teatro do absurdo. Em minhas leituras de
Esperando Godot e de Fim de partida, de Samuel Beckett, não vi o humor
como a construção de um significado, mas um cômico que opera
reafirmando a dissolução de sentido. Por essa razão, discordo de Carrol de
que uma teoria do cômico só pode vir da noção de “divertimento cômico”.
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Acredito que há outra vertente importante do grotesco, da deformidade e do
absurdo.
Posteriormente a Baudelaire, Henri Bergson escreveu também uma
obra dedicada ao riso, em O riso. Bergson se propôs a examinar os
mecanismos do cômico. Para tanto, primeiramente, ele interroga o que o riso
significa e justifica a questão pensando que “acaso a fantasia cômica não
nos informará sobre os processos de trabalho da imaginação humana, e
mais particularmente da imaginação social, coletiva, popular?” (BERGSON,
1978, p. 6). Quanto a esse ponto, pergunto-me: não há alguma conexão com
a ideia de imaginação que serve como material primordial para as comédias
de Aristófanes?
Em conformidade com Baudelaire, Bergson (1978, p. 6, grifo do autor)
afirma que “não há comicidade fora do que é propriamente humano”. O riso
não pertence à esfera do sagrado. Em geral, Bergson é colocado como um
teórico da superioridade do riso. Ele chama a atenção para o afastamento
emocional necessário para o riso acontecer. Nesse contexto, ele só pode ser
concebido pela “inteligência pura”, em que se ausentam sentimentos de
piedade e compaixão. O riso precisa de uma anestesia das emoções. Ele usa
o exemplo de quando alguém tapa os ouvidos em um baile: os movimentos
dos corpos sem a música seriam apreendidos como ridículos. A teoria de
Bersgon parece se concentrar em um cômico de divertimento ou significativo
para pensar em relação à perspectiva baudelairiana. Se a forma do cômico
está intrinsecamente ligada ao humano, Bergson discute em seguida os
gestos humanos que produzem riso.
Segundo o autor, “Atitudes, gestos e movimentos do corpo humano são
risíveis na exata medida em que esse corpo nos leva a pensar num simples
mecanismo” (BERGSON, 1978, p. 18). Isso quer dizer que o comportamento
humano que se desvia de sua natureza, que toma a semelhança de uma
máquina, produz comicidade. Aqui, não vejo uma teoria que se paute apenas
pela superioridade, mas novamente por um desvio em relação a uma norma
de comportamento. No filme Tempos modernos (1936), Charles Chaplin
desperta o riso por meio da repetição constante de gestos que se apresentam
mais mecânicos que humanos – uma crítica à Revolução Industrial, em que
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homens se tornaram máquinas. Em Bergson, o cômico parece prescindir de
um sentido; possui uma mensagem, deve contribuir para um significado. A
repetição nos gestos de Chaplin, por exemplo, faz uma alusão à máquina,
exprime a rigidez da sociedade moderna no início do século XX, que produz a
mecanização humana, tirando sua humanidade. Conforme Bergson:
[...] o que a vida e a sociedade exigem de cada um de nós é a atenção
constantemente alerta, que distingue os contornos da situação
presente, é também uma certa elasticidade do corpo e do espírito,
que nos obriga da mesma forma a nos adaptarmos a ela. Tensão e
elasticidade, eis as duas forças complementares uma da outra que a
vida coloca em jogo. [...] A sociedade quereria um esforço constante
de adaptação recíproca. Toda rigidez do caráter, do espírito e mesmo
do corpo, será então suspeita para a sociedade, porque ela (a rigidez)
é sinal possível de uma atividade que dorme e também de uma
atividade que se isola, que tende a afastar-se do centro comum em
torno do qual a sociedade gravita, de uma excentricidade, enfim
(BERGSON, 2002, p. 16).

Enquanto o ensaio de Baudelaire analisa o cômico de caricaturas,
aprofundando-se na questão da crueldade representada pelo grotesco e de
sua transgressão ao sagrado, Bergson analisa os processos de criação do
risível e sua função social. A cena do Pierrot inglês que Baudelaire cita
parece similar à violência da peça Everything Between Us, de David Ireland,
dramaturgo que escreve após os Troubles.
Essa peça também representa certo riso trágico, não como algo
engraçado, mas como assustador, que se instaura por meio da personagem
Teeni. Ao pesquisar sobre esse tipo de riso, notei a obra de um pensador
francês contemporâneo ao período dos Troubles. Clément Rosset fala sobre o
riso exterminador em A lógica do pior (1971). Rosset pensa o riso trágico a
partir do episódio real do naufrágio do Titanic. Ele comenta o sentimento de
que não era possível afundar o Titanic graças à tecnologia avançada usada
pelos construtores em Belfast, por ser um navio inglês e, por último, por ter
o reverendo Carter como passageiro. Apesar de todas essas certezas, o navio
afunda e, segundo Rosset, o completo desaparecimento desencadeia o tipo
de riso trágico que “nasce quando algo vem a desaparecer sem razão – talvez
porque o incongruente da desaparição revele a posteriori o insólito da
aparição que a precedia: ou seja, o acaso de toda existência” (ROSSET, 1971,
p. 191).
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Ao colocar Rosset em diálogo com Baudelaire, é preciso salientar que
talvez esse riso trágico ou “exterminador” tem profunda relação com esse
conceito de grotesco. Trata-se de um tipo de cômico que não se mostra no
terreno da razão e que, a meu ver, poderia ser considerado como um cômico
do irracional. As relações entre cômico e loucura são importantes para
analisar as peças de David Ireland, pois o dramaturgo parece criar um tipo
de comicidade que passa do significativo para o irracional. Na leitura de
Cyprus Avenue, por exemplo, é notável um cômico risível no início. Apesar de
comentários politicamente incorretos, a personagem Eric parece uma
caricatura de um fanático unionista. No entanto, à medida que a peça
avança, o cômico passa a ser colocado apenas pela personagem. Eric ri, e o
leitor começa a ficar aterrorizado com seu riso, o riso de um psicopata. O
riso de Eric, segundo a teoria do riso de Rosset, “pode então aparecer ao
mesmo tempo paradoxal e destituído de qualquer eficácia verdadeiramente
cômica, uma vez que dissolve sem afetar o que dissolve” (ROSSET, 1971, p.
191).
Diante disso, nota-se que os trabalhos de estudiosos franceses são de
extrema relevância para pensar o cômico na chave do racional e irracional
nas peças que representam o conflito ou as ressonâncias trágicas que
possui.
A tradição russa de estudos do cômico parece dialogar com o conceito
de Baudelaire de cômico grotesco, uma vez que Bakhtin dedica seu livro a
Rabelais, o “mestre do grotesco”.
A teoria do cômico em Bakhtin se pauta pelo conceito de carnaval.
Bakhtin (1987, p. 439) escreve que o maior objetivo de Rabelais era “destruir
o quadro oficial de eventos”. Ao escrever durante a ditadura stalinista,
Bakhtin se espelha em Rabelais para interpretar seu presente. O conceito de
paródia em Bakhtin é importante para pensar o teatro norte-irlandês, porque
enfatiza a questão de versões de um discurso oficial. No caso da Irlanda do
Norte, é válido investigar qual é o discurso oficial ridicularizado pelos
dramaturgos, tendo em vista que há um do governo inglês, um da
comunidade protestante e um da católica.
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O riso carnavalesco, segundo Bakhtin (1987, p. 88), “constrói seu
próprio mundo em oposição ao mundo oficial, sua própria igreja versus a
oficial, seu próprio estado versus o estado oficial”. O conceito de carnaval se
relaciona intrinsecamente ao de paródia – do grego, “canto paralelo”. Nesse
sentido, a carnavalização seria, de fato, uma forma de canto paralelo, pois
seu ponto de partida é a história oficial, que será invertida e recontada pelo
seu oposto. O carnaval se constrói a partir da cultura popular e é composto
com as figuras cômicas do Clowns, bobos, bufão, gigantes, anões e
malabaristas.
Em conformidade com Bakhtin (1987, p. 4), há três formas de humor
popular que operam no carnaval: “formas dos ritos e espetáculos, obras
cômicas verbais e diversas formas e gêneros do vocabulário popular e
grosseiro”. O carnaval não é um espetáculo a ser assistido, mas vivido. O
público é ativo nas festividades; é ator que encena “a própria vida que
representa e interpreta (...)” (BAKHTIN, 1987, p. 7).
Essa representação da vida é uma reinvenção e reinterpretação da
ordem cotidiana. Esse aspecto performático do carnaval de Bakhtin é
importante para estudar teatro como uma narrativa invertida. O caso
específico da peça The History of the Troubles (accordin’ to my Da), por
exemplo, pode ser visto como uma reinterpretação dos conflitos pelo cidadão
comum; pode ser uma ênfase no cidadão comum como agente e receptor da
violência dos conflitos. Em relação à interpretação de peças que representam
os Troubles com humor, questiono se é possível pensá-las na perspectiva
bakhtiniana de carnaval e de que maneira se relacionaria com o humor
negro? Seriam as peças formas de carnaval de terror? É válido ressaltar que
Gógol produz um tipo de humor, em suas peças, que demonstra “riso pelas
lágrimas”.
Em sua introdução de Cultura popular na Idade Média: Rabelais e seu
contexto (1987), Bakhtin (1987, p. 5) explica que o carnaval na Idade Média
era uma festa popular relacionada ao mercado (às feiras medievais, ou
burgos) que era “estritamente distinta da seriedade oficial, eclesiástica,
feudal e formas de culto políticas e cerimoniais”. Nesse sentido, o carnaval
medieval é muito distinto dos festivais de teatro na Grécia antiga, nos quais
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comédias eram encenadas. “As grandes dionísias” e as “Lenéias” em Atenas,
por exemplo, faziam parte do calendário religioso e político oficial. Em
contraposição, o carnaval que Bakhtin descreve estava fora de qualquer
calendário oficial religioso ou político. Acontecia nas praças do mercado e
oferecia “um segundo mundo e uma segunda vida fora da oficial” (BAKHTIN,
1987, p. 6). Ele cita as saturnálias como um período em que o tempo e
espaço do mundo oficial estavam suspensos para viver outra dimensão.
Sobre as peculiaridades do carnaval medieval, Bakhtin (1987, p. 7) diz
que “a base do riso que dá forma aos rituais do carnaval os liberta
completamente do dogmatismo religioso e eclesiástico, de todo misticismo e
piedade”. Essa libertação da piedade parece dialogar com a ideia de
anestesia de emoções mencionada por Bergson como condição necessária
para o riso. Nesse caso, enfatizo que Bakhtin não diz anestesia de emoções,
mas de uma emoção específica: a piedade. Para rir, é preciso não se apiedar.
Uma crítica que pode ser feita a Bergson é que o riso não é produzido na
anestesia de todas as emoções, mas sim no distanciamento específico da
piedade.
Outro aspecto importante do conceito é a linha tênue entre
representação e audiência. Não há separação entre atores e espectadores.
Esse ponto poderia constituir um obstáculo para o uso do conceito de
carnaval de Bakhtin para interpretar teatro? Assim como não há separação
entre atuar e assistir, as hierarquias são dissolvidas no carnaval, de acordo
com Bakhtin, e, por consequência, influenciam na comunicação. Ao observar
a representação dessa expressão no carnaval, Bakhtin (1987, p. 11) nota que
“todos os símbolos do idioma do carnaval são recheados com este pathos de
mudança e renovação, com o sentido de alegre relatividade de verdades e
autoridades prevalecentes”. A linguagem, portanto, é um aspecto relevante
no conceito de carnavalização. Nesse ponto, instaura-se a lógica da inversão,
da paródia que Bakhtin (1987, p. 11) afirma ser muito diferente da “negativa
e formal dos tempos modernos”.
Sobre a natureza complexa do riso, Bakhtin comenta que é, em
primeiro lugar, um fenômeno festivo da coletividade. Seria essa uma ideia
semelhante à de Bersgon, que dizia ser o riso social? Segundo, é universal
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em relação ao objeto do riso, direcionado a todos. A terceira característica do
riso é a ambivalência: de um lado, é alegre e triunfante; de outro, zombeteiro
e derrisivo. Nas obras irlandesas sobre o período dos Troubles, o riso alegre
não se faz presente. Mesmo em obras mais recentes, como Cyprus Avenue, o
humor instaurado é dolorido – não vejo o como alegria, mas como ironia,
sátira e até mesmo sarcasmo.
De acordo com Bakhtin, a dissolução das hierarquias tem como
consequência a permissividade de humor na linguagem. Por exemplo, entre
amigos as pessoas têm mais liberdade de dizer palavrão, de fazer piadas que
em um ambiente formal e entre pessoas em posição hierárquica díspar.
Em seguida, Bakhtin traz o conceito de realismo grotesco. Ao analisar
as imagens provenientes da cultura cômica popular, que, segundo ele,
representam “uma concepção estética da vida prática que caracteriza essa
cultura” (BAKHTIN, 1987, p. 17), ele as nomeia realismo grotesco. O corpo
visto como universal, alegre e utópico. Embora essas imagens apareçam em
um contexto específico, elas recordam uma prática religiosa que está
relacionada às origens da comédia grega: o kommós. Segundo Andrada, o
cortejo consistia em homens vestidos com falos que andavam pelas ruas
verbalizando vulgaridades e insultando os habitantes. Pouco se sabe sobre
as origens da comédia grega, no entanto, essa prática religiosa se configura
como uma possível precursora das comédias do século V a.C. Creio que seja
válido refletir sobre as festividades em relação à sua incorporação ou não ao
calendário oficial. No caso de kommós, sabe-se que era parte da religião, um
momento de celebração da fertilidade. A meu ver, isso contrasta com o
carnaval que Bakhtin descreve, pois o carnaval da Idade Média era um
momento suspenso do calendário oficial, o que reforça a ideia de Baudelaire
de que o cômico é satânico. Nesse contexto, o cristianismo influenciou a
cisão da celebração com o elemento cômico. Isso pode talvez reforçar a ideia
do riso como uma tentativa de ruptura do poder presente no status quo.
Bakhtin (1987, p. 19) afirma que o uso do corpo que Rabelais faz
representa o corpo coletivo e não individual, por isso, ele se torna “grandiose,
exaggerated, immensurable”. Esse corpo grande está, muitas vezes, em
estado de degradação. Para usar o exemplo de Rabelais, é possível lembrar a
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uma cena em que há a proposta de construir um muro com genitálias
femininas que exalariam um odor desagradável e, desse modo, manteriam
distantes os invasores da cidade.
Em minha opinião, um ponto importante sobre o realismo grotesco é a
degradação (BAKHTIN, 1987, p. 19). As peças de David Ireland, Everything
Betweeen Us e Cyprus Avenue, parecem utilizar essa técnica. Em Everything
Between Us, o corpo de uma das personagens é destroçado pela irmã em
sonho. Embora a cena seja claramente separada do plano da realidade da
personagem, a descrição detalhada de como isso ocorre produz uma
degradação grotesca que transita entre imagens realistas e, gradualmente,
transfere-se ao desafio das leis físicas, com a personagem tentando dissipar
os átomos da outra. Em Cyprus Avenue, o protagonista Eric coloca o bebê
em um saco plástico e bate com força na superfície da lata de lixo até ouvir o
fim do choro. Esses extremos de violência do corpo podem ser caracterizados
como um tipo de realismo grotesco? Como essa composição de imagens dos
Troubles pode ser classificada? De fato, o corpo não é ampliado, mas
destroçado.
Os

excessos

de

violência

representados

nas

peças

analisadas

ultrapassam os limites do cômico. Talvez se relacionem com a ideia de
Bakhtin de que o carnaval é um momento de permitir que camadas mais
profundas da vida cotidiana venham à tona. De certa forma, parece-me uma
revelação do caos. No caso dos Troubles, penso que há uma necessidade de
dar um corpo ao estado caótico do cotidiano de guerra. O carnaval na visão
de Bakhtin ultrapassa o espaço artístico e se entrelaça na vida. É a atuação
e a vivência da própria vida.
Essa questão de trazer aspectos do que é rotineiro para ser encenado e
vivido simultaneamente também está presente no trabalho de outro
pensador russo: Viktor Shklovsky. O conceito de “ostranenie”, segundo
Shklovsky (1965, p. 12), demonstra que a arte tem a função de “transmitir a
sensação das coisas como são percebidas e não como são conhecidas”.83
Dessa forma, objetos familiares são reconfigurados de modo a causar um
Cf. texto em inglês: “[…] to impart the sensation of things as they are perceived and not as
they are known.”
83
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estranhamento. Essa reconfiguração inclui o prolongamento da percepção. O
autor usa como exemplo a técnica de Liev Tolstói, que descreve o objeto
como se fosse a primeira vez que o vê sem nomeá-lo. Ao fazer isso, Tolstói
retira o objeto da percepção habitual. Em “Shame”, diz Schklovsky (1965, p.
13), para renomear o ato de flagelar (flogging), Tolstói o descreve como
“açoitar pessoas que desobedecem às leis, atirá-los ao chão e castigar seus
traseiros com chicotes”.84
Embora Shklovsky não se refira ao humor como um modo de
estranhamento, concordo com Bakhtin que o cômico deforma os objetos. Não
seria isso uma técnica de construir um estranhamento? O mesmo ocorre na
alteração da forma original de um evento. Nesse ponto, a representação
cômica dos Troubles é importante, a meu ver, por causar uma quebra com o
ciclo de peças trágicas até o momento. É uma tentativa de buscar outras
vertentes do estranhamento que o trágico pode causar.
Uma questão importante a ser colocada é a relação entre o conceito de
estranhamento de Shklovsky e a ideia de desvio presente na teoria da
incongruência do humor. Se os dois conceitos estiverem relacionados, o que
diferencia, por exemplo, a técnica de renomear o objeto para recriá-lo na
percepção do novo e o desvio da regra proposto pelo cômico? A regra também
faz parte de um cotidiano conhecido e familiar.
Se o riso para Bakhtin é uma suspensão espaço temporal e
hierárquica, é válido questionar como essa suspensão dialoga com a questão
da perspectiva proposta por Shklovsky? Penso que o exemplo que ele dá de
renomear o mundo com a intenção de mostrar o objeto pela primeira vez
entra contato com a proposta de Hesíodo em Teogonia. A narração do
nascimento dos deuses na obra de Hesíodo mostra o mundo pela primeira
vez, conforme a concepção de tempo cíclico da Grécia antiga, e não a
percepção histórica linea da tradição judaica. O que quero ressaltar é que,
se, de um lado, há a técnica de Tolstói de não nomear objetos conhecidos, há
a técnica de Hesíoso de contar um objeto conhecido em outro tempo, o de
seu nascimento, o da primeira narrativa.
Cf. texto em inglês: “to strip people who have broken the law, to hurl them to the floor,
and to rap on their bottoms with switches.”
84
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O que Bakhtin parece salientar é que o riso medieval também se
desenvolve a partir de uma “primeira vez” em sua suspensão do tempo, como
acontece no carnaval. No contexto dos Troubles, penso que é um elemento
importante para analisar em peças da década de 1980, porque estão mais
próximas do cotidiano de guerra. Será que essas obras, por meio do riso,
pressupõem uma suspensão do tempo no sentido de tempo histórico? Como
isso se dá? Seria uma forma de criar o efeito de estranhamento concebido
por Shklovsky?
Sobre a suspensão do tempo, segundo Bakhtin (2000, p. 225), o riso
cria uma realidade paralela que não a oficial, como no trecho a seguir:
[...] o riso, separado na Idade Média do culto e da concepção do
mundo oficiais, formou seu próprio ninho não oficial, mas quase
legal, ao abrigo de cada uma das festas que, além do seu aspecto
oficial, religioso e estatal, possuía um segundo aspecto popular,
carnavalesco, público, cujos princípios organizadores eram o riso e o
baixo material e corporal.

Por ser extraoficial, mesmo que legalizado, o riso medieval se relaciona
intrinsecamente com a liberdade, ainda que relativa e fugaz por manter um
contrato com a Igreja e o Estado. O riso propõe a libertação do indivíduo,
além de ser uma resposta à censura exterior, à cultura oficial e séria
(Bakhtin, 1999, p. 81). Desse modo, o riso da festa popular tem como
elemento principal a alegria em um novo tempo e espaço, criados pela
suspensão do tempo e espaço oficiais.
Creio que o estado paralelo do carnaval que pode criar a suspensão da
expectativa é uma técnica de estranhamento. E penso que, assim, se pode
produzir a anestesia de que fala Bergson em O riso. O afastamento do
cotidiano pressupõe uma distância; um momento para o sujeito se colocar
como expectador do cotidiano e, no caso do carnaval, também como aquele
que o vive. Os fundadores da Charabanc, uma companhia de teatro fundada
durante os conflitos na Irlanda do Norte, de certa forma têm como público
pessoas que experimentavam os Troubles nas ruas e os assistiam no teatro
sob a forma de comédia. Seria essa uma forma de propor um distanciamento
de um conflito tão presente na vida diária, para enfatizar a violência que
talvez não seria notada por meio de representações mais trágicas?
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Além da suspensão temporal, o teatro possui personagens caricatas
que usam, abertamente, uma máscara para abrigar conceitos como
“unionista” ou “nacionalista”.
Assim como o grotesco, o baixo material e corporal e o riso, a máscara
constitui-se um importante elemento das festividades carnavalescas. Seu
uso simboliza uma das características mais marcantes do carnaval, porque
promove a confusão e dissolução das identidades pessoais e sociais, o
triunfo da alteridade durante aquele tempo convencionalmente reservado à
transgressão.
Bakhtin categoriza a máscara como objeto que traduz a alegria das
alternâncias e das reencarnações, a alegre relatividade, a alegre negação da
identidade e do sentido único, a negação da coincidência estúpida de si
consigo mesmo. O objeto feito a partir de elementos como papel, pano,
madeira, gesso, entre outros, representa ou estiliza uma face, ou parte dela,
encobre o rosto e, assim, disfarça, dissimula, fornece outra identidade ao
seu usuário, diluindo o sentido único e relativizando a verdade identitária e,
por conseguinte, a social.
O significado da máscara, para o teórico russo, extrapola a noção
corriqueira de que se trata de um simples artefato que caracteriza um
aspecto superficial e falso. Nesse sentido, Bakhtin estabelece uma ponte com
o conceito de estranhamento de Shklovsky. A máscara abarca inesgotável
simbolismo ao transformar-se em paródia, caricatura, careta, contorções.
Ela colabora com a ambivalência das imagens do sistema grotesco, do
princípio material e corporal. Alcança significados simbólicos abrangentes e
perenes. É necessário lembrar que o grotesco rebaixa e degrada o sublime, o
abstrato, o ideal, transferindo para o plano material e corporal os aspectos
elevados. Na topografia corporal, o alto é representado pelo rosto (cabeça),
que recebe a máscara e materializa o exagero, o ridículo, o oculto, o
fantasioso, o não verdadeiro, a ambivalência. Segundo Bakhtin (1987, p. 35):
[...] a máscara é a expressão das transferências, das metamorfoses,
das violações das fronteiras naturais, da ridicularização dos apelidos;
a máscara encarna o princípio de jogo da vida, está baseada numa
peculiar inter-relação da realidade e da imagem, característica das
formas mais antigas dos ritos e espetáculos.
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Ao mencionar a expressão das transferências na máscara, Bakhtin
sugere outro aspecto essencial: o conceito de dialogismo. A máscara marca a
presença do outro; quando a personagem a coloca, assume que o outro se
torna também parte do eu. Em minha opinião, esse conceito se aplica ao
ator de teatro ao “vestir” a personagem. Nas peças analisadas, as
personagens demonstram um discurso pertencente a certa máscara: o
católico inocente, o unionista violento, a extrema nacionalista que fala no
dialeto “ulster scot” ainda que ninguém a compreenda. Segundo Michail
Holquist (2002, p. 195), “Dialogismo é um modo de olhar para as coisas que
sempre insistem na presença do outro, na necessidade inescapável do
estranhamento e incompletude”.85 Essa representação do outro é o que

faz o carnaval “[...] um meio para representar a estranheza: carnaval torna
relações familiares estranhas” (HOLQUIST, 2002, p. 89).86
Na tradição alemã de estudos sobre o riso, há uma divisão entre o
cômico, o chiste (chamado de Witz) e o humor. O cômico se refere a ações,
gestos e linguagem corporal, já o chiste se relaciona ao jogo de palavras e à
piada. Essa distinção parece também se fazer presente na tradição inglesa
por essa ter um vocábulo para expressar o conceito de “espirituoso”: wit.
Talvez a categoria seja um cômico de palavras em contraposição ao cômico
físico, por exemplo. Nesse sentido, a peça Did you hear the one about the
Irishman? (1985), de Christina Reid, mostra um exemplo de piadas de fundo
étnico e ofensivas por meio da figura do comediante anti-irlandês.
Freud fala sobre o chiste em “O chiste e sua relação com o
inconsciente”. Para ele, o alvo do riso não está na esfera consciente da razão
e da crítica. O humor é criado com bases no inconsciente, assim como o ato
falho. Nesse sentido, há uma ênfase na ideia de que o riso não é produzido
apenas pelo jogo da razão, como afirmam estudiosos da incongruência;
rimos quando algo foge ao sentido racional. Essa teoria dá a ideia de que o
humor se produz na razão, com uma alteração voluntária de uma ordem
lógica.
Cf. texto em inglês: “Dialogismus is a way of looking at things that always insists on the
presence of the other, on the inescapable necessity of outsideness and unfinalizability.”
86 Cf. original: “[…] is a means for displaying otherness: carnival makes familiar relations
strange.”
85
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Outra perspectiva no contexto de estudos germânicos pode ser vista no
artigo “Funnier Than Unhappiness: Adorno and the Art of Laughter”, de
Shea Coulson, publicado na revista New German Critique. O artigo
desenvolve uma teoria do humor por meio dos escritos de Adorno, nos quais
a “seriedade está sempre acompanhada com um tipo de riso crítico que
também é uma forma de ironia” (COULSON, 2007, p. 141). Segundo Coulson
(2007, p. 141), o riso em Adorno “deve agir de forma violenta contra
estruturas reificadas e retirar o sujeito da reificação”. Ao tratar da paródia
da reconciliação na indústria cultural, Coulson chama a atenção para o
humor no produto cultural. Ora, ao ter em conta que o teatro depende de
um público para sobreviver, é preciso levar em consideração também o
aspecto econômico desse humor. É possível pensar que o humor na
representação dos Troubles tem relação com uma cultura de massa? Há um
apelo ao grande público pelo prazer do riso? Coulson (2007, p. 147) salienta
a ambiguidade da função do humor em Adorno, como “‘riso errôneo’ e ‘riso
reconciliatório’”. Se, de um lado, o riso provocado pela indústria cultural
substitui a dor, colocando o indivíduo em uma posição de receptor de uma
mimese de alegria constante e, portanto, contribuindo para o processo de
alienação do sujeito; de outro, conforme a autora, Adorno considera que o
riso “surge do interior do objeto temido até onde é cristalizado em nome de
um deus.
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(COULSON, 2007, p. 148) nos escritos sobre quando Odisseu

tenta escapar da ira de Poseidon com o uso cômico do remo, um artifício do
humor. Essa reflexão pode ser uma hipótese de resposta para a questão de
por que representar o horror dos conflitos civis dos Troubles, no teatro
contemporâneo, por meio do humor. Seria uma tentativa de dissolver o
horror da violência do conflito?
Em

Irish

Comic

Tradition

(1962),

Vivian

Mercier

inicia

suas

considerações sobre o cômico irlandês na tradição gaélica; em seguida,
analisa a relação do humor com fantasia, o macabro, o humor grotesco, a
sátira em suas diversas formas, a paródia joyceana e o cômico angloirlandês. Segundo o autor, por meio dessa organização de base retórica, a
Cf. original: “arising from within the fearful object of nature insofar as it is congealed in
the name of a god.”
87
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obra contempla uma gradação da complexidade ou sofisticação das técnicas
de humor da literatura cômica, que também foi a escolha de estrutura da
tese para mostrar as peças analisadas nesta tese do ponto de vista da
gradação de diferentes tipos de humor.
Em sua definição de humor, Mercier enfatiza sua forma múltipla – às
vezes sutil, outras simples. Mercier traz uma perspectiva do conceito com
origens na incongruência, que é, em parte, semelhante à abordagem de Nöel
Carrol. Em Humour, Carrol sustenta a tese de que a teoria da incongruência
consegue responder a mais a situações do cômico que a de superioridade e
alívio. Ao contrário de Carrol, que prima pelo uso da teoria da incongruência,
Mercier leva em conta também o alívio. Ele diz que o humor “Jorra do
absurdo” (MERCIER, 1962, p. 1)88 e também “[...] é risível porque é falso ou
irracional” (MERCIER, 1962, p. 1).89 Acrescenta ainda que “[...] rimos dos
exageros absurdos, simultaneamente ao expressar nosso alívio que de que a
vida não é, no fim das contas, tão desagradável como poderia ser”
(MERCIER, 1962, p. 1).90
O elemento mais importante desenvolvido em The Irish Comic Tradition
para analisar o corpus desta pesquisa é, sem dúvida, o humor grotesco e
macabro. Mercier aconselha a quem quer que se debruce sobre o tema do
humor grotesco e macabro que comece com o romance Watt, de Beckett. Na
distinção entre os risos, o riso dianoético é “apropriado ao humor macabro”
(MERCIE, 1962, p. 47).91 O autor observa que rir do que não é belo gera um
riso “provocado pelo grotesco” (MERCIER, 1962, p. 48).92
Para iniciar a definição de grotesco, Mercier toma o exemplo do Book of
Kells. No livro, o grotesco se expressa por meio da união dos reinos animal,
vegetal e humano; essa falta de separação gera uma imagem de caos, que,
para Mercier, é importante porque a aliança desse riso com o macabro é
uma maneira de “nos ajudar a aceitar a morte e depreciar a vida” (MERCIER,

Cf. original: “It springs from the absurd”.
Cf. original: “[...] is laughable because it is untrue or irrational”.
90 Cf original “[…] we laugh at their absurd exaggeration, simultaneously expressing our
relieve that life is, after all, not quite so unpleasant as it might be”.
91 Cf. texto em inglês: “appropriate to macabre humour.”
92 Cf. texto em inglês: “provoked by the grotesque.”
88
89
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1962, p. 49, grifo do autor).93 Esse humor parece caracterizar uma espécie
de “anticomédia”, em oposição ao da antiguidade clássica grega, tendo em
vista que as origens da comédia grega, por exemplo, têm raízes nos cultos de
fertilidade. E a própria comédia aristofânica que termina, em geral, com uma
celebração da fertilidade por meio de uma festa de casamento. O humor de
que fala Mercier conduz à aceitação da morte.
Embora a obra de Mercier seja fundamental no estudo do cômico na
literatura irlandesa, é válido lembrar que o livro se concentra na ficção e na
poesia, não tratando do teatro. David Krause (1982) nota a lacuna e elabora
um trabalho de grande fôlego, analisando aspectos das comédias de quatorze
dramaturgos irlandeses, desde William Butler Yeats até Samuel Beckett. O
autor defende a ideia de que a comédia irlandesa é profana e sugere que há
“a necessidade de usar o riso como um meio criativo de preencher desejos
inconscientes ou escondidos ao alcançar um alívio temporário da repressão”
(KRAUSER, 1982, p. 11).94 Com a obra de Krause, tem-se um estudo crítico
de grande valor sobre os textos dos dramaturgos que compõem o cânone
irlandês.
O capítulo mais importante da obra de Krause para esta pesquisa
corresponde ao “Comedy and Failure”. Assim como Mercier, Krause elenca
Beckett, mas, dessa vez, pelo teatro e estende o estudo do humor complexo
que aparece na obra de Beckett, J. M Synge e O’Casey. Ressaltando o
aspecto político das peças desses dois últimos dramaturgos, Krause cita a
mensagem de De Valera aos diretores do Abbey Theatre dizendo que
algumas das peças de Synge e O’Casey denigrem “‘o bom nome da Irlanda’”
(KRAUSE, 1982, p. 225).95 Esse aspecto é importante para observar a
recepção

desse

humor

como

transgressor

e

indagador

do

contexto

nacionalista postulado por De Valera.
A questão do controverso, da condição chamada de “sentimento do
contrário” por Pirandello, parece ressurgir em Krause quando ele trata da
figura do palhaço (Clowns) no palco irlandês. Para o autor, “palhaços sempre
Cf. texto em inglês: “[…] help us to accept death and to belittle life.”
Cf. original: “[...] the need to use laughter as a creative means of fulfilling unconscious or
hidden wishes by achieving a temporary release from repression.”
95 Cf. texto em inglês: “the good name of Ireland.”
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afirmam pela negação, se elevam ao cair, lamentam pelo riso” (KRAUSER,
1982, p. 225).96 A técnica da inversão é de extrema importância neste
estudo, principalmente no que concerne à ironia e à sátira. Representar os
Troubles pelo riso pode ser também uma forma de lamento, de prantear os
mortos. O “Irish Clowns” estudado por Krause aparece, por exemplo, na peça
Clowns.
Outro aspecto relevante tratado por Krause diz respeito à sua definição
de “Irish comedy”. Ele coloca que a comédia irlandesa “está baseada no que
poderia ser chamado de uma visão da vida por oxímoros: perdedores podem
ser vencedores, vícios podem ser virtudes, estupidez pode ser sabedoria”
(KRAUSER, 1982, p. 255-6).97 Minha impressão sobre as peças lidas é que
Krause faz sentido, no entanto, é preciso lembrar que a comédia tem origens
na inversão. Não apenas a irlandesa – Aristóteles constrói sua teoria de que
a comédia seria uma inversão da tragédia. Bakhtin também trata do uso da
inversão na comédia rabelaisiana. Quero salientar que a inversão é do
humor, e não apenas da comédia irlandesa. O que é preciso verificar é se
essa inversão, por exemplo, de valores, sofre uma repressão no final, com o
intuito de estabelecer uma moral ou não. Se o valor moral expressado na
comédia irlandesa fosse o invertido. Talvez Krause chame de comédia o que
eu chamo de texto satírico, de humor grotesco e macabro, irônico ou texto de
uma comédia. Por isso os tipos de humor são importantes, para pensar se
há um modelo de comédia irlandesa, ou se os textos se colocam em relação à
um modelo mais universal de comédia. A sátira, por exemplo, é mencionada
muitas vezes como uma preferência da literatura irlandesa.
Ao tratar de sátira, é importante recordar os ecos deixados por Uma
modesta proposta, de Jonathan Swift. Suas sugestões sobre oferecer filhos
de pobres como alimento para resolver o problema da fome na Irlanda são
marcas de um texto ferino, com intenção de atingir um alvo, uma
verbalização analítica de um evento ou de uma circunstância, que
demonstra

sensatez

e

uma

enorme

brutalidade.

Uma

característica

Cf. texto em inglês: “[…] Clowns always affirm by denying, rise by falling, lament by
laughing.”
97 Cf. original: “[…] is based on what might be called an oxymoronic view of life: losers can
be winners, vices can be virtues, folly can be wisdom.”
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fundamental da sátira presente em Swift é a análise crítica do contexto
social. As palavras de Swift continuam a reverberar na lembrança do leitor
mesmo após fechar o livro, um efeito que talvez persista por causar um
misto de estranhamento e comoção. A opção que Swift propõe instaura uma
atmosfera em que o horror diante da circunstância é provocado pelo
tratamento de aparente desdém em relação à gravidade da circunstância.
Em consequência disso, pode-se indagar qual a relevância do contexto para
a produção de obras com elementos satíricos.
Em seu estudo sobre a sátira menipéia irlandesa, José Lanters (2000)
comenta que o final da guerra civil (1922-23) do recém-criado Estado Livre
da Irlanda foi um momento propício para que a sátira aflorasse. A estudiosa
considera esse período subsequente a um inflar nacionalista, baseado nas
lendas celtas antigas revisitadas por Yeats, como a expressão de frustração
entre os escritores irlandeses; uma desilusão que resultava do ambiente
permeado

de

costumes

conservadores

que

chegavam

juntamente

à

independência. Ainda em conformidade com Lanters (2000, p. 2), a política
não mostrava ousadia e havia “insegurança nacional, censura e repressão”98
como efeito colateral dos eventos históricos.
Assim como Lanters, Michael L. Storey argumenta que o contexto
sócio-político se apresentava como propício à sátira e ao humor, de acordo
com os contos de Austin Clark (1896-1974), Flann O’ Brien (1911-1966) e
Mervyn Wall (1908-1997). Embora o livro de Storey se dedique à
representação dos Troubles em contos, o autor cita como exemplo marcante
da presença do humor e da sátira a trilogia de Sean O’ Casey: The Shadow of
a Gunman (1923), Juno and the Paycock (1924) e The Plough and the Stars
(1926), peças subsequentes aos Troubles. Em conformidade com Storey
(2004, p. 87), o período entre 1923 e 1969 foi caracterizado pela
“combinação entre a ausência dos Troubles em grande escala e a presença
de condições que já haviam impulsionado e que provavelmente renovariam
os Troubles”.99 Essa distância relativa do conflito, portanto, contribuiu para

Cf. original: “national insecurity, censorship, and repression.”
Cf. original: “[…] combination of the absence of full-scale Troubles and the presence of
conditions which had fostered, and would eventually renew, the Troubles”.
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a representação satírica da revolução, que culminou na independência de
parte da Irlanda.
Em relação às obras analisadas nesta pesquisa, pode-se afirmar que
esse distanciamento dos momentos mais aflitivos dos Troubles, como o
Domingo Sangrento, também oferece um momento para a criação de peças
com humor e sátira. Uma forma mais sutil de instalar o distanciamento com
humor é a ironia.
Com vistas a pensar sobre o que é ironia e como funciona, elencarei
algumas definições, bem como os problemas que acompanham o árduo
trabalho de definir um conceito tão complexo. Após examinar a terminologia,
apresentarei o conceito sob a luz da interpretação de D. C. Muecke (1970) e
Linda Hutcheon (2000).
Os dicionários de termos literários são importantes pontos de partida
para compreender o conceito. Para Massoud Moisés (2009, p. 247), a ironia:
funciona, pois, como processo de aproximação de dois pensamentos,
e situa-se no limite entre duas realidades, e é precisamente a noção
de balanço, de sustentação, num limiar instável, a sua característica
básica, do ponto de vista da estrutura. Por isso mesmo, pressupõe
que o interlocutor não a compreenda, ao menos de imediato:
escamoteado, o pensamento não se dá a conhecer prontamente.

Ao dizer que a ironia opera a partir de dois elementos em balanço,
Moisés salienta a característica de seu movimento no contexto em que
aparece. Em minha leitura, Moisés

coloca que

a

compreensão do

pensamento dá-se em um momento seguinte, após uma espécie de “susto”.
Se Moisés enfatiza o elemento que traz um desequilíbrio, uma quebra de
expectativa, que pode causar espanto, J. A. Cuddon se concentra no jogo de
aparências produzido pela ironia em The Penguin Dictionary of Literary Terms
and Literary Theory (1999). Segundo ele:
Ironia (Gr. ‘dissimulação’). Termo primeiramente registrado na
República de Platão (4aC), onde tem aproximadamente o sentido de
uma forma capciosa e oblíqua de ver as pessoas. Nos diálogos
platônicos, Sócrates toma o papel de eiron ou o ‘dissimulador’ e,
assumindo a postura de ignorância e insensatez, faz perguntas
aparentemente inócuas e ingênuas que gradualmente minam o caso

75

de seu interlocutor e o enreda (através de reconhecimentos tardios) a
ver a verdade (CUDDON, 1999, p. 427).100

Aqui é descrito o processo de jogos presentes na ironia. Com o exemplo
de Sócrates, nota-se que há o desenrolar de um jogo, cujo domínio é de
quem constrói a ironia, com o fim de enredar o interlocutor e servir aos seus
propósitos. Desse modo, Cuddon enfatiza mais a função retórica da ironia,
um tipo especial gerado a partir do método socrático. Enquanto Moisés fala
do efeito que a ironia produz, e Cuddon delineia seu propósito retórico, em A
dictionary of Literary and Thematic Terms (2006), Edward Quinn faz uma
distinção entre as diferentes instâncias de uso desse mecanismo. Em
conformidade com ele:
Um termo [ironia] com um número de referências distintas. Dentre
as situações mais comuns de uso em estudos literários estão: 1)
como um mecanismo retórico e literário; 2) como um gênero literário;
3) como um modo de apreender a vida em si (QUINN, 2006, p.
222).101

A definição de Quinn é interessante porque mostra uma combinação
entre o gênero literário e uma forma de interpretação da vida, uma maneira
de se posicionar diante de algo. Nesse sentido, a definição de ironia de Quinn
parece chamar a atenção para um ambiente político. O termo político é
empregado aqui no sentido da relação do sujeito com o mundo, um sujeito
que o observa e analisa. A ironia precisa, portanto, de um sujeito que
interprete o mundo de forma irônica, e essa interpretação se revela pela
representação.
Essas

primeiras

definições

da

ironia

são

importantes

para

a

familiarização com o termo. O conceito foi estudado por muitos escolásticos,
sendo D. C. Muecke e Linda Hutcheon vozes importantes sobre o assunto.

Cf. original: “[…] irony (Gk 'dissimulation') First recorded in Plato's Republic (4th c. BC),
where it has approximately the meaning of 'a glib and underhand way of taking people in'.
In the Platonic dialogues Socrates himself takes the role of the eiron or 'dissembler' and,
assuming the pose of ignorance and foolishness, asks seemingly innocuous and naive
questions which gradually undermine his interlocutor's case and trap him (through the
latter’s admissions) into seeing the truth.”
101 Cf. original: “A term with a number of distinct references. Among its common uses in
literary study are 1) as a rhetorical and literary device, 2) as a mode of literature, 3) as a way
of perceiving life itself.”
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Em The Compass of Irony (1969), obra fundamental no estudo da
ironia embora de meados do século XX, Muecke apresenta uma definição
dos elementos que compõem a ironia, de classificações dos tipos e diferentes
gêneros, como a ironia dramática explica as diversas situações de ironia e
trata da figura do ironista, e assim em diante.
São bastante curiosas as figuras mostradas por Mucke como vítimas
da ironia. Ele escreve que a vítima, por exemplo, traz uma visão de mundo. A
inocente, segundo ele, pode ser “uma atitude, uma crença, um hábito social
ou instituição, um sistema filosófico, uma religião, até mesmo toda uma
civilização, até a própria vida” (MUECKE, 1969, p. 34).102
Em outra obra, Ironia e o irônico (1970), D. C. Muecke (1970, p. 19) faz
uma distinção significativa entre o irônico e o não irônico ao dizer que a
ironia tem uma “função corretiva”, “restaurando o equilíbrio quando a vida
está sendo levada muito a sério ou, como mostram algumas tragédias, não
está sendo levada a sério o bastante”. Esse rompimento com a seriedade
parece ser um momento de alívio, introduzido por meio de um jogo entre a
instância da realidade e a da imaginação, a estabilidade e a instabilidade.
Muecke (1970, p. 19) acrescenta que a ironia estabiliza “o instável, mas
também [funciona] desestabilizando o excessivamente instável”.
Linda Hutcheon (2000, p. 102) concorda com Mueke quanto ao
movimento da ironia ao afirmar que é possível lê-la como uma “uma
percepção oscilante e, contudo, simultânea de significados plurais e
diferentes”. Além de expressar o movimento, ela toca na ideia de percepção,
o que parece ser um estado de alerta para quem ouve a ironia e tenta
descobrir qual é o sentido entre os níveis apresentados. A ironia é um
elemento fundamental na formação da sátira e de comédias, por exemplo,
em que o jogo está presente o tempo todo, seja um jogo de enganos
divertidos como em Sonho de uma noite de verão (1596), seja um engano
amargo, como estar na mira de paramilitares por acaso, como em Clowns.
As definições de comédia se justapõem à sua história e evolução em
diferentes culturas. Para pensar a comédia ocidental contemporânea, é
Cf. original: “[…] an attitude, a belief, a social custom or institution, a philosophical
system, a religion, even a whole civilization, even life itself.”
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preciso revistar o que foi a comédia grega, a latina, as formas italianas da
Commedia dell’Arte.
No Dicionário de teatro (2015), Patrick Pavis registra duas entradas
para o termo comédia. A primeira se refere ao “Gênero dramático espanhol a
partir do século XV. A comedia é dividida habitualmente em três jornadas”
(PAVIS, 2015, p. 52). Sobre a temática do texto, o autor escreve que “gira em
torno de questões amorosas, de honra, de fidelidade conjugal e de política”
(PAVIS, 2015, p. 52). A segunda acepção é um pouco mais vaga: “No sentido
literário e antigo, comédia designa qualquer peça, independentemente do
gênero” (PAVIS, 2015, p. 52). Nota-se que é preciso buscar as origens da
comédia anteriormente ao século XV espanhol. Ao falar das origens, Pavis se
aproxima de uma definição mais consistente de comédia ao se referir ao
contraste aristotélico entre a comédia e a tragédia, na qual “suas
personagens [da comédia] são de condição modesta, seu desenlace é feliz e
sua finalidade é provocar o riso no espectador” (PAVIS, 2015, p. 52).
Em uma perspectiva mais historicista, Margot Berthold (2001) explica
a origem do termo comédia como “derivada dos komos, orgias noturnas nas
quais os cavalheiros da sociedade ática se despojavam de toda a sua
dignidade por alguns dias”. (p. 120) Aqui também a comédia aparece como
algo baixo, desprovido de dignidade, que ainda de acordo com a autora
acontecia “em nome de Dioniso, e [os cavalheiros] saciavam toda a sua sede
de bebida, dança e amor” (BERTHOLD, 2001, p. 120). A esses coros de culto
ao deus Dioniso, uniu-se a tradição dos comediantes dóricos “com falos
enormes e barrigas falsas [...] eram mestres da farsa improvisada”
(BERTHOLD,

2001,

p.

120)

Esses

improvisos

se

tornaram

“cenas

bonachonas e de comicidade grosseira” (BERTHOLD, 2001, p. 120)
produzindo “caricaturas dos mitos [que] foram a fonte da comédia dórica e
siciliana” ( BERTHOLD, 2001, p. 120).
Se a comédia dórica parodiava os mitos, por outro lado, a comédia
ática se fundamentava nas circunstâncias sócio-políticas contemporâneas de
Atenas. Sobre isso, Patrick Pavis (2015, p. 53) comenta que “a comédia nada
tem a extrair de um fundo histórico ou mitológico; ela se dedica à realidade
quotidiana e prosaica das pessoas comuns”. Por consequência, a comédia se

78

adapta

a

diferentes

sociedades

pela

“infinita

diversidade

de

suas

manifestações” (PAVIS, 2015, p. 53) e, dessa variedade, segundo Pavis (2015,
p. 53), surge “a dificuldade de deduzir uma teoria coerente da comédia”.
Sendo assim, a própria definição de comédia se mostra como paradoxal. A
princípio, é um texto que produz riso, no entanto, um riso restrito. Ri-se
apenas

de

personagens

que

representam

homens

inferiores.

Essa

representação se evidencia na máscara cômica que, em conformidade com
Margot Berthold, “vão desde as grotescas cabeças de animais até os retratos
caricaturais” (2001, p. 123). Essa visão da comédia tem relação com os
estudos de Mercier e com a tradição cômica irlandesa. O animalesco não
está presente diretamente nas peças de representação cômica sobre os
Troubles, mas formas do grotesco na sexualidade e na violência se mostram
em algumas das peças, como se verá no capítulo sobre o humor grotesco e
macabro.
Em contraste com a tendência para o grotesco da comédia antiga
grega, a comédia nova tinha como característica central, segundo Margot
Berthold (2001, p. 129) a “caracterização, na motivação das mudanças
internas, na avaliação cuidadosa do bem e do mal, do certo e do errado”. A
comédia intensifica a percepção de personagem e como a ação se devolve
para que a ideia de justo e injusto se coloque para o espectador. É válido
ressaltar que essa comédia ofereceu modelo para a comédia romana. Autores
como Plauto e Terêncio se inspiraram nos modelos da comédia nova grega na
composição de suas obras.
Os dois tipos de comédia grega da antiguidade clássica, a antiga e a
nova, têm ressonâncias nos textos contemporâneos. Peças situadas em
espaços públicos, como Joyriders, Clowns, A Night in November, Lally the
Scut, The History of the Troubles (accordin’ to my Da) e The History of the
Peace (accordin’ to my Ma) apresentam traços de humor grotesco e
personagens que representam a questão sectária na comunidade em que
vivem. O contexto das peças de David Ireland é mais complexo, pois se
passam em espaços privados, mas representam questões públicas, da
cidade.
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O capítulo que se segue tem o objetivo de analisar esses aspectos
grotescos. Para isso, servirão de base as peças Joyriders e Clowns, de
Christina Reid; Cyprus Avenue e Everything Between Us, de David Ireland; e
The History of the Troubles (accordin’ to my Da), de Martin Lynch. Elas serão
analisadas principalmente na perspectiva do humor grotesco e macabro de
Mercier e do conceito de grotesco de Bakhtin.
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3 INFERTILIDADE E FANTASMAGORIA GROTESCA
“Sou um Clown. Conto histórias absurdas que fazem ingleses rir”103
(REID, 1997, p. 317).

Ao analisar as imagens de uma morta comediante, de corpos
despedaçados, de transbordamentos de vísceras obscenas em cena, nota-se
como a poética do grotesco se instaura em algumas das peças sobre os
Troubles. Essa forma de encenar os conflitos amplia suas dimensões por
meio das figurações do corpo. Com o objetivo de analisar tal procedimento,
este

capítulo

examinará

três

elementos

estruturais

das

peças:

as

personagens, algumas ações da intriga e as figurações do grotesco na
linguagem.
A representação dos Troubles emerge sob o véu do grotesco em tempos
diferentes em relação ao conflito. Joyriders, Clowns, The History of the
Troubles (accordin’ to my Da), por exemplo, passam-se durante o conflito.
Em The History of the Troubles (accordin’ to my Da), o protagonista Gerry
conta que, quando os Troubles começaram para ele, “é 1969, e não 1869”104
(LYNCH; GRIMES; MCKEE; GRIMES; MCKEE, 2005, p. 12). Joyriders se
passa entre “fevereiro e maio de 1986” (REID, 1997, p. 102).105 E Clowns
acontece na noite do cessar-fogo do IRA, em agosto de 1994. Já Everything
Between Us, Cyprus Avenue e Ulster American retratam a questão sectária
durante o período de paz. O imaginário das personagens sobre os Troubles
dessas peças figura fortes traços do ódio sectário sob as diferentes formas de
violência.
Reflexões sobre o humor macabro e grotesco na Irlanda precisam
considerar o estudo de Vivian Mercier (1962) sobre o tema. Ele se apoia na
definição de riso dianoetico de Beckett, desenvolvida em Watt (1953), para
concebê-lo como apropriado para o humor grotesco. Esse riso, segundo
Mercier, poderia ser um riso sádico, no entanto “seu próprio esvaziamento de
alegria, alguma identificação com o que quer que seja infeliz.” (MERCIER,

Cf. original: “I’m a clown, I tell tall stories that make the English laugh…”
Cf. original: “This is 1969, not 1869”.
105 Cf. original: “February and May 1986”.
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1962, p. 47) previne o riso puro de contentamento, que seria mais
apropriado ao sádico. Mercier diz que esse tipo de riso é provocado pelo
humor macabro e grotesco. Nas obras, as personagens parecem encarnar
esse tipo de humor.
Em se tratando de personagens, Christina Reid faz uso da poética do
grotesco por meio de deformidades físicas, especialmente na composição de
Arthur e Maureen em Joyriders e Clowns. Philip Thompson (1972) inicia sua
reflexão sobre a temática com uma longa citação do romance Watt de
Samuel Beckett. Thompson enfatiza a reação do leitor diante da descrição
das mutilações, doenças e outras desgraças da família Lynch. Salientando
que a resposta do leitor a essa passagem pode ser dividida entre de
padecimento ou de riso. Thompson coloca que alguns leitores “responderão à
natureza trágica, repugnante ou deformada dos desafortunados Lynch com
uma certa dose de horror, piedade – talvez até mesmo náusea.” (THOMPSON,
1972, p.2). Se de um lado os Lynch provocam terror, a forma como o
narrador de Watt os descreve, com frieza, como se o infortúnio deles fosse
uma brincadeira de seu próprio criador.
Também com forte traço grotesco, porém agora concentrado em ações,
Martin Lynch cria imagens repugnantes a partir da ocupação profissional da
personagem Fireball: jogar membros decepados no incinerador de um
hospital. O excesso de violência nas ações e a linguagem obscena engendra a
face grotesca das peças Cyprus Avenue, Everything Between Us e Ulster
American, de David Ireland.
Na peça Joyriders, Reid apresenta os moradores dos Divis Flats:106
Arthur, Sandra, Maureen e Tommy têm entre 16 e 17 anos e participam de
um projeto de reeducação de jovens com problemas resultantes do uso de
drogas e da criminalidade. Esse programa é gerenciado por Kate, uma
assistente social da classe média de Belfast, e o intuito é ensinar profissões.
Sandra e Maureen tecem blusas de lã, mas Sandra tem o desejo de ser
transferida para a oficina de carros e não consegue por ser mulher. Arthur
trabalha na cozinha. O local onde a instituição foi instalada abrigava uma
Divis Flats é um complexo residencial em Belfast, construído na década de 1960, com o
propósito de abrigar moradores de favelas.
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82

antiga fábrica têxtil, onde os familiares das gerações anteriores trabalhavam.
As personagens sempre mencionam a miséria material em que se
encontram, vivendo em condições de higiene precárias. A escolha por
adolescentes como personagens principais favorece a presença de libido e a
fertilidade. Duas ações que a demonstram são os inúmeros galanteios de
Arthur a Sandra e a gravidez de Maureen. Outro aspecto do grotesco se
desvela na deformidade física de Arthur. Ele sofreu diversas cirurgias para
se recuperar de uma bala perdida que o atingiu durante um tiroteio nas ruas
do bairro. Devido a isso, sua condição física exibe deformidades que
comprometem sua aparência.
De acordo com Justin Edwards (2013, p. 2, 19), a composição de
personagens representadas por humor grotesco e macabro se baseia em
“corpos

deformados”107

que

exemplificam

“a

imaginação

humana

artificialmente jorrando solta”.108 Isso resulta, ainda segundo Edwards
(2013, p. 19-20), na “transgressão de ordem, forma e estabilidade que não
serve a outra proposta que à transgressão em si mesma”.109 Em Grotesque
(2013), Edwards se apoia nos exemplos e teorias de Bakhtin e Ruskin para
discorrer sobre o grotesco. A questão da deformação dos corpos também
aparece nos estudos de Vivian Mercier, como já mencionado no capítulo
anterior, e de Philip Thompson nos anos 1970.
Essa perspectiva se alia à hipótese de Mercier diante dos exemplos de
humor macabro e grotesco na literatura irlandesa. Mercier ressalta a
condição reação diante da morte e da vida entre os tipos de humor macabro
e grotesco. De acordo com o autor:
Enquanto o humor macabro, em última análise, é inseparável do
terror e opera como um mecanismo de defesa contra o medo da
morte, o humor grotesco é igualmente inseparável da estupefação e
funciona como mecanismo de defesa contra o pavor reverencial com
o qual encaramos os mistérios da reprodução. De forma
demasiadamente simplificada, poderia dizer que esses dois tipos de
humor nos ajudam a aceitar a morte e reduzir [o peso da] vida
(MERCIER, 1962, p. 49).110
Cf. original: “deformed bodies”.
Cf. original: “[…] grotesque exemplifies human imagination artificially run wild”.
109 Cf. original: “[…] a transgression of order, form and stability that serves no other purpose
than that of transgression itself.”
110 Cf. original: “Whereas macabre humour in the last analysis is inseparable from terror
and serves as a defense mechanism against the fear of death, grotesque humour is equally
107
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Por essa perspectiva, o humor alivia o assombro diante da morte e a
reverência descomunal diante da vida. Duas circunstâcias que se mostram
como extraordinárias, como além da característica cotidiana da vida. Nas
peças em análise o humor dissolve essas instâncias de sagrado, trazendo-as
para o plano do profano.
Pela poética da peça dentro da peça, The Shadow of a Gunman, de
Sean O’Casey, abre o primeiro ato de Joyriders. A morte de Minnie em O’
Casey é vista pelo grupo de personagens adolescentes infratores de
Joyriders. Na cena final de sua peça, O’Casey retrata a personagem que
sucumbe por se entregar à morte no lugar de outrem. Em Joyriders, as
personagens se dividem na maneira de reagir à cena: Kate e Maureen
aplaudem, Sandra e Tommy não aprovam o gesto e Arthur bate palmas
apenas uma vez, assobiando. Maureen justifica seu encantamento pela
personagem que “era corajosa” (REID, 1997, p. 106).111 Ela considera a peça
de O’Casey um assunto sério e censura Arthur dizendo-lhe: “você é podre.
Rir quando a garota foi baleada” (REID, 1997, p. 106).112 A repreensão ao
riso de Arthur ressalta o estranhamento diante do fato dele achar graça da
desgraça. O riso de Arthur dificilmente representaria somente superioridade,
uma vez que ele já vivenciou ser atingido por tiros. Recordando que a teoria
da superioridade coloca quem ri como observador e não como uma extensão
do objeto risível, o riso de Arthur de uma situação que não lhe é extranha
pode indicar duas análises: na primeira ele ri de si mesmo ao se projetar na
personagem, um riso de assombro diante da representação da própria
proximidade com a morte; na segunda, ele nega a própria experiência e vê a
cena apenas como produto de ficção, de imaginação, sem relação com uma
experiência vivida.
Arthur é uma personagem-chave para estruturar o humor de
Joyriders, a começar pela contradição entre sua descrição física e suas ações
na peça. O jovem tem 17 ou 18 anos e sua aparência é assustadora, de
inseparable from awe and serves as a defense mechanism against the holy dread with which
we face the mysteries of reproduction. Oversimplifying, I might say that these two types of
humour help us to accept death and to belittle life.”
111 Cf. original: “was brave”.
112 Cf. original: “You’re rotten. Laughin’ when the girl was shot.”
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acordo com o descrito na rubrica inicial: “Um skinhead mais pelo acaso que
por escolha. Foi atingido acidentalmente pelo exército. Seus ferimentos o
deixaram uma cabeça pelada, uma cara cheia de cicatrizes e coxo” (REID,
1997, p. 101).113 No entanto, o terror da aparência se atenua uma vez que
conhecemos mais sobre a personagem: “Ele parece perigoso e ameaçador,
mas, em geral, é um piadista animado” (REID, 1997, p. 101).114 Mais que um
piadista, Arthur apresenta muita doçura e suavidade e representa “alguém
que acredita que...as coisas vão terminar bem no final.” (REID, 1997, p.
123).115 Sua paixão pela cozinha é outro motivo de riso na peça. Seu
trabalho é preparar comida de sobrevivência, para a classe trabalhadora, e
não para um restaurante luxuoso. Porém, Arthur diz a Tommy como a
cozinha lhe é importante enquanto o repreende por roubar coisas: “Escuta
aqui, se você quer roubar, faça em seu próprio setor. Eu tenho orgulho da
minha cozinha, tenho mesmo” (REID, 1997, p. 116).116 E esse orgulho se
mostra também nos nomes franceses que a personagem dá a seus pratos,
como o seu “Ragout. (com a pronúncia do ‘T’) [...] Francês para ensopado”
(REID, 1997, p. 116, grifo da autora).117
A integridade moral de personagem ao reprimir os furtos de Tommy e
Sandra se intensifica ao longo da peça. Arthur é um dos raros adolescentes
que “não tem antecedentes [criminais]” (REID, 1997, p. 151),118 embora
Sandra afirme que sua falta de antecedentes se deve ao fato de “nunca ter
sido pego” (REID, 1997, p. 151).119
Segundo Nöel Carrol (2014, p. 27):
[...] o divertimento cômico, de acordo com a teoria da incongruência,
pressupõe que o público tenha um conhecimento operante de todas
as incongruências – conceitos, regras, expectativas – que o humor
em questão perturba ou viola [...].

Cf. original: “A skinhead by accident rather than choice. Was accidentally shot by the
army. His injuries have left him with a shaven head, a scarred face and a limp.”
114 Cf. original: “He looks dangerous/menacing, but is in general a cheerful joker.”
115 Cf. original: “someone who believes that...things will turn out all right in the end.”
116 Cf. original: “Arthur: Listen you, you wanna thieve, you do it in your own section. I take a
pride in my kitchen so I do.”
117 Cf. original: “Ragout. (He pronounces the ‘T’) [...] French for stew.”
118 Cf. original: “got no record”.
119 Cf. original: “never got caught”.
113
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É preciso salientar que o contraste entre a brutalidade da aparência e
a doçura das ações faz de Arthur a personagem mais cômica da peça. De
acordo com Carrol, o público necessita ter um conhecimento prévio dos
elementos incongruentes. A composição de aspectos físicos de Arthur passa
pelo grotesco definido por Philip Thompson (1972, p. 23), “tem uma forte
afinidade com a anormalidade física”.120 Embora Arthur tenha semelhanças
com a família Lynch de Beckett no que se refere à descrição física, ele se
difere radicalmente por não possuir a aspectos do nonsense. Suas
contradições se dão em relação ao contexto histórico e social em que vive.
Outro elemento importante na composição de Arthur corresponde aos
intermitentes comentários sobre a indenização que receberá do governo por
ter sido atingido por balas do exército, para reparar as sequelas do ocorrido,
que foram muitas – uma delas é a dificuldade de andar. No primeiro ato, ele
comenta com Tommy a reação do pai sobre o recebimento do dinheiro: “Meu
véio diz que se eu parar de mancar antes do julgamento, ele me esfola vivo”
(REID, 1997, p. 116).121 Aqui o humor certamente tem a função de criticar a
atitude do pai. O mecanismo parece se nutrir da distância emocional do pai
em relação ao filho. Novamente, Arthur aparece em um jogo entre a
expectativa da figura paterna e a apresentada na cena. Esse é um humor
que carrega traços de terror diante do pai que não se apieda do filho e busca
usá-lo para encher sua conta bancária.
Essa repulsa pela figura do pai se amplia na leitura da descrição
contundente do evento dada por Arthur. Quando a personagem Maureen é
atingida mortalmente pelo exército, as memórias de Arthur o assombram.
Não há traços humorísticos nesse momento; a cena é escrita sem ironia,
piadas e trocadilhos. Ele conta que estava caminhando pela rua e, quando
percebe que foi atingido, “não há dor, você vê… não quando se é ferido tão
forte… o cérebro desliga... é o que te salva... o danado do cérebro sabe
quando é demais para aguentar... quando é mais que o corpo suporta... e

120
121

Cf. original: “[…] has a strong affinity with the physically abnormal”.
Cf. original: “My da says if I stop limpin’ before the court case, he’ll friggin’ kill me.”
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desliga... assim você não morre pelo choque...” (REID, 1997, p. 169).122 Essa
forma de expressar sem humor relata um tipo de evasão psíquica da dor pelo
mecanismo cerebral. A explicação com detalhess realistas deixa menos
espaço para o humor. Além disso, há uma proximidade entre o sujeito e o
acontecimento, afinal, foi com ele que isso aconteceu. A forma de sobreviver
à dor se deve ao desligamento do cérebro, um afastamento do momento em
que o terror está acontecendo – essa não seria também a estratégia do
humor? Afastar o sujeito do que é terrível e criar outro plano no qual a
imaginação despe a dor humana e as personagens, ainda que feridas, não
enfatizam sua dor, mas, sim, a ironia de como as coisas acontecem? Ao
colocar o foco no ridículo da situação, a dor da personagem desaparece da
cena, como na canção entoada por Arthur no início do segundo ato: “Oh I
was walking” (REID, 1997, p. 142).
A canção fala justamente de alguém que, assim como ele, espera uma
indenização por danos físicos. No entanto, a forma da canção, seu ritmo,
suas rimas aliadas ao conteúdo repleto de ironias verbais tornam a cena
cômica. Esse cômico produz espaço para uma espécie de evasão psíquica do
momento da queda, e o deslocamento do interesse de quem ouve a música e
a sequência de infortúnios que ela revela. A cena abre da seguinte forma:
A casa de Kate após o jantar. Arthur canta ‘Oh I was walking’.123
Oh, eu saía do Divis Flats
Onde os moradores mais felizes são os ratos
Onde respiramos amianto e ninguém tá bem
Desci as escadas, escorreguei, caí, neném
E não vi onde é que foi o tombo
O executivo tem a escada, mas a parede é dos “home-chumbo”
Me levaram pro médico todo doído e estropiado
Não posso andar, meu tornozelo tá inchado
Ele me deu uns comprimidos e levamos um lero
Me deixaram tonto e ainda não me recupero.
[…]
Já se foram cinco anos, e não pagaram a indenização
Só brigando e enrolando, nada de conclusão
É ligação e cartas, eles argumentando e falando
Tô preso no apê agora; E ainda não ando
(REID, 1997, p. 142-3).124
Cf. original: “There is no pain ye know…not when yer hurt that bad…the brain shuts
down…it’s what saves ye…the oul brain knows when you’ve had enough…when it’s more
than a body can take…an’ it shuts down…that way ye don’t die of shock…”
123 Cf. original: “Kate’s house after the meal. Arthur sings ‘Oh I was walking’.”
122
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O uso da canção na peça evidencia o contraste entre humor,
construído por meio do ritmo e das ironias expressas na canção com as
desgraças do narrado. Embora as rubricas não direcionem a maneira como a
canção deve ser apresentada, há indícios no texto de uma canção com ritmo
alegre. Uma dessas marcas é a referência a cantores caipiras, pois Arthur
parodia “o pior tipo de cantor anasalado e caipira do oeste” (REID, 1997, p.
142), um indício de humor.125
Ainda que Joyriders não seja uma peça épica no sentido brechtiano, o
humor da peça estabelece um traço de distanciamento emocional. Na
perspectiva de Brecht sobre teatro épico, o público deixa o papel passivo de
observar a cena e passa à ação; é convidado a refletir com o que se
apresenta, o envolvimento emocional com o que se assiste é rompido. Brecht
menciona que Galileu Galilei emitiu um olhar de estranheza para o balanço
do lustre, esquecendo o fato conhecido e detendo-se no fenômeno. Esse
estranhamento desperta no público a reflexão. Assim como Galileu:
O teatro, com suas reproduções do convívio humano, tem de suscitar
no público uma visão semelhante, visão que é tão difícil quanto
fecunda. Tem de fazer com que o público fique assombrado, o que
conseguirá, se utilizar uma técnica que o distancie de tudo que é
familiar (BRECHT, 1978, p. 117).

Uma das técnicas para que o público se assombre é o humor e,
principalmente, o humor dosado com elementos grotescos e macabros,
assim como aproximar o riso de fatos trágicos. Na canção de Joyriders, a
crítica se intensifica justamente pela maneira de lidar com os transtornos da
queda da personagem de modo risível. Isso parece uma técnica brechtiana
de criar estranhamento diante da justaposição de ritmos alegres a letras de
Cf. original: “Arthur (sings straight):
Oh I was out walking outside Divis Flats Where the happiest tenants are surely the rats/
Where we all breathe asbestos and no one is well/ I walked down the steps and I tripped
and I fell/ And I never knew when I had my fall/ The Executive owned the steps, and the
DOE owned the wall/ I was took to the doctor all aching and sore/ My ankle is swollen,
can’t walk no more/ He gave me some tablets and we had a talk/ They made me feel dizzy, I
still cannot walk./ It’s now five years later, and the claim’s still not paid/ There’s wrangles
and tangles, no settlement made/ There’s phone calls and letters, they argue and talk/ I’m
stuck in the flat now; I still cannot walk.”
125 Cf. original: “[…] the worst type of Irish nasal country and western singer.”
124
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canções c. Além disso, o distanciamento emocional proposto no teatro épico
de Brecht permite ao ator não expor o conteúdo sentimental da canção.
As personagens do teatro épico de Brecht têm como tendência a
representação de uma coletividade, uma determinada classe, assim como os
adolescentes de Joyriders: a comunidade católica que vive na pobreza, em
más condições de moradia em Divis Flats. Embora, a princípio, a peça de
Reid guarde esta semelhança com o teatro épico, no desenrolar da peça, as
personagens ganham maior profundidade e individualidade, e certa emoção
é gerada com a morte de Maureen. Além disso, momentos de decisão
próprios da estrutura épica estão ausentes aqui.
A queda, a falta de eficácia nos remédios indicados pelo médico, a falta
de clareza sobre a quem pertence o espaço da queda e, portanto, a confusão
no recebimento do dinheiro, o descaso – esses acontecimentos desastrosos
com o eu lírico da canção ganha uma ênfase com rimas como as finais:
flats/rats e talk/walk.
Sandra de Joyriders demonstra sarcasmo e humor negro quando fala
de Arthur. Ela diz que ele não cheira mais cola porque “teme que isso vai
enferrujar a velha placa de aço” (REID, 1997, p. 145),126 uma referência à
uma condição de saúde que a personagem desenvolveu após ser baleado.
Sandra

reconhece

a

miséria

em

que

vivem,

tem

uma

perspectiva

extremamente crítica da condição de vida que levam e a expressa também
por meio de sarcasmo. Sobre o comentário de Tommy de que os melhores
cirurgiões estavam em Belfast, Sandra responde que “eles ganham muita
prática aqui, graças aos terroristas” (REID, 1997, p. 129). Em vez de
lamentação, o que se lê pelo que dizem as personagens vem embebido em
humor amalgamado em um estado de indignação e ironia. Em uma
sequência de piadas, Sandra demonstra sua aptidão para o humor que lhe
renderá a profissão de comediante em Clowns, divertindo o público londrino,
como no trecho a seguir:
Arthur: O que é a coisa mais rápida em duas rodas?
Sandra: O papa subindo Shankhill de bicicleta. O que é a coisa mais
rápida em duas pernas?
126

Cf. original: “[…] he’s afraid it’ll rust the oul steel plate.”
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Arthur: Ian Paisley correndo atrás dele.
(REID, 1997, p. 147, grifo da autora)127

A sequência de piadas dos jovens na casa de Kate demonstra um
momento de alívio, uma reorganização dos acontecimentos históricos, a
dissolução da seriedade e, por consequência, da gravidade da ação desses
dois seres na vida pública. O trecho traz certo apaziguamento à psiquê
quando se pensa: e se o papa e Ian Paisley fossem duas crianças correndo
uma atrás da outra para se atacarem? Ou mais ainda, como caricatos,
inseridos no plano da imaginação. Isso reforça a hipótese de Mercier de que
o humor macabro funciona como defesa contra os sentimentos de terror,
principalmente em face à ideia de morte eminente.
O macabro presente nos funerais também é desenvolvido por Mercier
(1962, p. 47) “baseado na hipótese de que uma piada ou outro evento
cômico, para ser macabro, precisa inspirar um riso manchado com
terror”.128 Essa suposição é muito interessante porque parece que o terror
não exclui o riso como a piedade. Ao pensar em termos aristotélicos, o que é
cômico se distancia do trágico, entre muitas outras coisas, porque o trágico
inspira o terror e a piedade. Dessa forma, a piedade não se conecta com o
humor, mas o terror sim e, dessa união, nasce o humor macabro.
Cabe nessa reflexão considerar a presença do terror no texto: o que faz
com que seja amenizado pelo humor? Em consonância com a definição de
Mercier (1962), o grotesco se relaciona aos mistérios da fertilidade por
associar-se com sexo e o macabro, com o medo da morte por meio do terror.
Para Philip Thompson (1972), o macabro também está interligado com o
grotesco, mas é sua subcategoria. O macabro, para ele, “significa ‘pertencer
à morte’” (THOMPSON, 1972, p. 37)129 e seu uso recente recebeu a
“conotação de horrível embora ainda engraçado (através da associação com
humor macabro, piada)” (THOMPSON, 1972, p. 37).130
Cf. original: “Arthur What’s the fastest thing on two wheels?/ Sandra The Pope ridin’ up
the Shankill on a bicycle. What’s the fastest thing on two legs?/Arthur Ian Paisley runnin’
after him.”
128 Cf. original: “[…] is based on the assumption that a joke or other comic event, to be
macabre, must inspire laughter which is tinged with terror.”
129 Cf. original: “[…] means ‘pertaining to death’.”
130 Cf. original: “[…] conotation ‘gruesome yet funny (through association with ‘macabre
humour’, ‘macabre joke’).”
127
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Geralmente o último [o cômico] não representa uma qualidade
desconcertante, mas uma amplificação do horrível ou atroz, isto é, o
estranho matiz cômico é usado para aumentar a sensibilidade à
monstruosidade que, apresentada imaculada em grandes doses,
pode induzir nossas reações (THOMPSON, 1972, p. 37).131

Para Thompson, o cômico e o terror fazem parte do grotesco, o que
gera a produção de um estranhamento. O humor baseado na incongruência
acontece no riso como reação a uma surpresa. Nem todo tipo de humor
produz estranhamento. O grotesco tem essa característica porque deforma o
objeto.
Assim como a deformação se dá no corpo em Arthur, Maureen também
a adquire como consequência da violência do exército no bairro pobre de
Divis Flats. Seu corpo despedaçado emite terror na penúltima cena da peça.
Sua morte recebe um tratamento bastante naturalista, devido à descrição da
personagem “se espalhar grotescamente, metade na cadeira, metade no
chão” (REID, 1997, p. 170).132 A percepção do corpo grotesco é trágica por
expor características que a humanizam. Embora seu corpo seja descrito
como grotesco, esse termo se separa nesse momento de toda ideia de humor;
só o terror e o mal-estar causado pela imagem o habitam. Maureen passa a
peça toda preocupada com o irmão delinquente, assume o papel de cuidar
dele após a morte da mãe. Isso é um aspecto que evidencia uma história de
vida mais desenvolvida que as outras personagens, com referências ao
passado e ao futuro. No segundo ato, Maureen conta a Sandra da gravidez e
como seu bebê herdará os “olhos escuros do pai” (REID, 1997, p. 159)133 e os
“cabelos louros da avó” (REID, 1997, p. 159).134 Ela se lembra da mãe que
“veio do campo e se viu encarcerada nos apartamentos [Divis Flats] como
uma galinha de granja” (REID, 1997, p. 159).135 Quando o avô parte para
Londres em busca de trabalho, a mãe os leva, Maureen e o irmão, para
Cf. original: “Often the latter [the comic] represents not a confusing quality but a
heightening of the horrible or gruesome: that is, the strange comic tinge is used to increase
sensitivity to gruesomeness which, presented unadulterated in large doses, may dull our
responses.”
132 Cf. original: “[…] spraws grotesquely, half on the chair, half on the floor.”
133 Cf. original: “father’s dark eyes”.
134 Cf. original: “grannie’s blonde hair”.
135 Cf. original: “[…] come [sic] from the country and got cooped up in the flats like a battery
hen.”
131

91

assistir ao filme O mágico de Oz quando “estávamos nessa miséria” (REID,
1997, p. 159).136 Ao retornarem, a mãe compra flores e as alinha de acordo
com as cores, sendo que elas ainda não floresceram. Quando florescem, as
crianças têm a surpresa de se organizarem nas cores do arco-íris. Assim, o
encantamento renasce, aliviando o difícil tempo em que viviam. A calidez da
descrição desse momento por Maureen significa uma perspectiva de
esperança, o arco-íris que colore um céu chuvoso e cinza. Essa imagem
imbuída de carinho, de afeto e de beleza desperta emoções contrárias ao
humor. Há proximidade emocional, e essa visão de humanidade na
personagem aniquila a possibilidade do cômico. Seu traço grotesco
humorístico aparece somente na sequência de Joyriders, Clowns.
A escrita de Clowns mostra esses jovens dez anos depois do
angustiante final de Joyriders. Após Maureen ser morta pelo Exército
Britânico, que patrulhava a região em que eles moravam, Sandra se muda
para Londres e, em sua nova cidade, ironicamente começa a trabalhar
divertindo os ingleses. Com seu repertório de humor irlandês, Sandra se
torna uma estrela de stand-up comedy.137 É contratada por Arthur para fazer
um espetáculo na inauguração de seu novo restaurante, criado no mesmo
espaço usado para Joyriders. Esse lugar que foi uma fábrica de tecidos,
ofereceu espaço para o projeto de reabilitação de jovens infratores e, em
Clowns, é um centro comercial. A união entre a presença da personagem de
Maureen, sob a forma de espírito, e a profissão de comediante torna a peça
de Reid ideal para o uso do humor macabro.
A ação de Clowns se passa na noite do cessar-fogo do IRA. O primeiro
estranhamento está logo no início, justamente na lista de personagens. São
apresentadas Sandra, de 24/25 anos, e Maureen, 16/17 anos. Assim, sabese que não se está diante de uma peça realista. A presença do sobrenatural é
Cf. original: “[…] we were that miserable”.
O tipo de comédia chamada stand-up comedy compreende apenas uma figura em um
palco, falando diretamente ao público de forma que pareça espontânea. Em geral, essa
figura é o comediante que coleta acontecimentos ou personagens contemporâneas para
satiriza-los de forma humorística. Esse tipo de espetáculo tem origens no século XX. Para
abordar a questão de stand-up comedy como literatura, consultar: BOAVENTURA, Luis
Henrique; FREITAS, Ernani Cesar de. “Style as a bonding element between stand-up
comedy and literature”. Intercom, Rev. Bras. Ciênc. Comun., São Paulo , v. 37, n. 2, p. 223240, dez 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S18098442014000200223&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 03 mai. 2019.
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anunciada pela figura de Maureen, que não envelheceu como os outros. A
experiência de ser baleada pelo exército durante sua ação nos Troubles deu
origem à criação de uma figura grotesca.
O elemento grotesco em Maureen, como já mencionado, difere do
contexto de deformidade física de Arthur. Representa uma composição em
que o grotesco se volta, conforme uma das possibilidades mostradas por
Philip Thompson (1972, p. 20), “até mesmo ao sobrenatural”.138 Thompson
(1972, p. 20) também comenta que a mais “consistente característica que
distingue o grotesco é o elemento fundamental da desarmonia”.139 Uma
dessas desarmonias se dá na mistura entre o cômico e o assustador em,
ainda Thompson (1972, p. 20), “uma forma problemática”.140 Para o teórico,
o efeito do grotesco desaparece se o conflito é resolvido. Isso não acontece se
um texto se mostra apenas cômico ou de terror. As duas formas devem estar
em um duelo constante para criar o efeito grotesco e, portanto, “a natureza
não solucionável do conflito grotesco é importante e ajuda a separá-lo de
outros modos ou categorias do discurso literário’” (THOMPSON, 1972, p. 21,
grifo do autor).141
A técnica de espetáculo no uso das canções por Reid em Joyriders
reaparece por meio de Maureen em Clowns, que se tornou artista de standup comedy após a própria morte. Maureen passa de uma menina ingênua,
doce e sensível para um fantasma comediante com humor ácido e sarcástico.
Por sua vez, Sandra também se transforma, no entanto, em movimento
contrário ao de Maureen. Em Clowns, demonstra uma maior sensibilidade e
começa a recusar o humor corrosivo. Ela tem seu sarcasmo de Joyriders
deslocado para seu duplo em cena, Maureen.
Considero que o termo macabro se firma em Maureen como a morta
que sobe ao palco para contar piadas sobre os Troubles. A justaposição ao
narrar uma história séria e, na sequência, um quadro de stand-up comedy,
em Clowns, proporciona uma oscilação de emoções: primeiro, despertando
Cf. original: “even the supernatural.”
Cf. original: “consistently distinguished characteristic of the grotesque has been the
fundamental element of disharmony.”
140 Cf. original: “a problematical way.”
141 Cf. original: “[…] unresolved nature of the grotesque conflict is important, and helps to
mark off the grotesque from other modes or categories of literary discourse.”
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enternecimento pela forma como Maureen é rememorada; logo em seguida,
um assombro pelo fantasma piadista. Há comoção seguida de espanto
cômico no primeiro ato, quando Sandra pergunta a Arthur o que aconteceu
após ela deixar Belfast. Ele lhe responde que as pessoas costumavam colocar
flores no local onde Maureen foi morta, mas que, com o tempo, a atitude foi
abandonada, porque “se eles continuassem indefinidamente colocando flores
em todos os pontos onde as pessoas morreram por causa dos Troubles, o
tráfego não conseguiria se mover por [tantas] rosas” (REID, 1997, p. 311).142
Ao continuar a narrativa, Arthur conta que “então essas garotinhas
bobas resolveram que Maureen era uma mártir católica” (REID, 1997, p.
312).143 As pessoas acreditaram e voltaram a deixar flores, acender velas no
poste de iluminação onde Maureen foi atingida. Com essa perturbação, Iris,
a esposa de Arthur, visita uma bruxa, “Mary louca”, que liberta a alma de
Maureen e ela voa para Londres. À essa versão cálida do tratamento da
memória de Maureen, segue-se a versão em tom de humor macabro, narrada
pela própria Clowns morta no palco, sobre sua viagem após ter a alma
liberta:
Maureen Eu vim de avião. Estava morta de medo. Nunca tinha
voado de avião antes. A comissária de bordo diz: ‘Não há motivo para
se preocupar, querida. Deus está neste voo.’ Quando levanto os
olhos, lá estava ele. Ian Paisley. Grande como a vida. E ainda duas
vezes mais feio. E se senta a meu lado. Encara longamente minha
cruz celta. E eu olho demoradamente seu botton de ‘Ulster é
britânico’, a conversa meio que morre de cara. Foi um voo terrível.
Vento, chuva, granizo, neblina. O avião decolou, claro, e terminamos
em um pouso forçado. Na Transilvânia. O Ian e eu nos separamos do
resto dos passageiros e acabamos caminhando lado a lado por esta
estrada escura do campo. Só eu, Ian e o luar. E, de repente, Conde
Drácula salta na nossa frente, com os caninos de fora. E o grande
Ian se esconde atrás de mim e se lamúria: ‘Você é católica! Mostra
pra ele sua cruz!’ E assim eu fiz. ‘Escuta aqui!’ Eu gritei pro Drácula.
‘Vai levando seu rabo peludo de volta pro seu caixão ou eu vou fazer
descer a porra dos seus caninos goela abaixo!’ (REID, 1997, p.
313)144
Cf. original: “[…] if they went on indefinitly puttin’ flowers on all the spots where people
died because of the Troubles, the traffic wouldn’t be able to move for roses.”
143 Cf. original: “[…] then these daft wee girls decided that Maureen was a Christian Martyr.”
144 Cf. original: “Maureen I flew here. I was dead nervous. I never been on a plane before.
The air-hostess said, ‘No need to look so worried, love. God’s on this flight.’ And I looked up
and sure enough there he was. Ian Paisley. Large as life. And twice as ugly. And he sits
down beside me. And he gives my Celtic Cross a long look, and I give him his ‘Ulster is
British’ badge a long look, and conversation sort of dies on the spot. It was a terrible flight.
Wind, rain, hail, fog. The plane went way off course, and we ended up making an emergency
142
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É preciso lembrar que Thompson comenta que há uma tensão entre o
terror e o cômico na produção do humor grotesco. Essa observação me
parece importante aqui, ainda que minha preferência seja pelo termo “humor
macabro” de Mercier, para quem o cômico vem tingido de terror. O monólogo
de Maureen soa ridículo ou como uma história de terror para crianças, nada
assustadora. Drácula está presente, mas não tem voz, é uma figura caricata
e esvaziada, que causa medo apenas em Ian. A heroína que combate o vilão e
protege a vítima é Maureen. Se o texto trouxesse apenas isso, não poderia
ser considerado grotesco (macabro na terminologia de Mercier) de acordo
com Thompson. Mas a história é contada por uma representante do
sobrenatural, o que desperta estranhamento desde o início, afinal, sua morte
foi extremamente trágica na peça anterior. A lembrança da cena da brutal
morte de Maureen com seu fantasma zombeteiro em Clowns produz esse
humor macabro: uma combinação tensa entre cômico e terror.
A palavra Clowns no título pode salientar essa relação ente o cômico e
o aterrorizante por que, de um lado, traz essa figura de divertimento, mas de
outro, uma das personagens é uma Clowns post mortem. Por que Reid usa o
termo Clowns se referindo a Sandra e Maureen ao invés de comediantes?
Segundo Fintan O’Toole (2003, p. 145), “Apesar de Beckett, há bem pouco
sobre a natureza de uma tradição irlandesa de Clowns. A Irlanda teve uma
forte cultura vaudevilliana, mas seu riso se originava mais por comediantes
que por Clowns.”145 Com efeito, não há uma miríade de Clowns no teatro
irlandês, mas é importante mencionar que essas figuras estão presentes na
obra de Lady Gregory, como ressalta Maureen Waters (1984, p. 27): “Na obra
de Lady Gregory, os Clowns são imaginativos, embora criaturas insensatas

landing. In Transylvania. And me and Ian got separated from the rest of the passengers, and
ended up walking along this dark country road. Just me, Ian, and the moonlight. And
suddenly, Count Dracula leaps out in front of us, fangs out to here. And Big Ian dives
behind me , and wails, ‘You are a Catholic! Show him your cross!’ So I did. ‘Listen you!’ I
screams [sic] at Dracula. ‘Get your hairy arse back in your coffin, or I’ll knock your fuckin’
fangs down your fuckin’ throat!’”
145 Cf. original: “In spite of Beckett, though, there is very little in the nature of an Irish
Clowns tradition. Ireland had a strong vaudeville culture, but its laughter was generated by
comedians rather than Clowns”.
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em geral e com pouco interesse nas preocupações práticas deste mundo.”146
As Clowns Sandra e Maureen, a primeira física e a segunda metafísica, se
contrapõem à ideia de alienação do mundo, mas o comediante de stand-up
comedy precisa ser imaginativo, pois seu show é baseado também no
improviso, na relação com o público. Há uma tentativa de destituição
simbólica da autoridade, essa figura conforme Bakhtin (1987, p. 419)
enfrenta “a praça pública cheia de uma multidão a rir, aquela que o
Usurpador via no seu pesadelo”. O usurpador mencionado por Bakhtin
corresponde à figura do rei Momo das festividades carnavalescas da idade
média, aquele que toma o lugar da autoridade durante a suspensão do
calendário oficial no carnaval. Nota-se algo semelhante quando os nomes de
figuras políticas dos Troubles são representados de maneira caricatural,
como Ian Paisley, cujo poder é diminuído no trecho da peça citado. Isso
também contribui para o movimento de equilíbrio e desequilíbrio entre terror
e comicidade. Reid usa o material histórico para recriá-lo de forma lúdica e
com técnicas de caricatura.
A composição das peças conduz também a uma definição de grotesco e
macabro. Nas obras Joyriders e Clowns, a relação com a sexualidade não me
parece de ordem grotesca, porque não há um exagero das imagens de
genitálias. A sexualidade na peça se dá na descoberta do amor entre
adolescentes, principalmente em Arthur tecendo elogios e convites para
namorar Sandra. Há também Maureen, que engravida de um estudante
estrangeiro. As formas de grotesco concentram-se mais, a meu ver, na
deformidade física, nas condições desumanas de habitação dos Divis Flats e
no escatológico. Nem Mercier nem Thompson mencionam a escatologia. Mas
o uso que Reid faz dela produz também um efeito grotesco. Isso evidencia
uma relação com o corpo mais próxima ao contato com excrementos que
com sexo. Bakhtin discorre sobre como a aproximação com fezes denota um
corpo em movimento ao analisar as imagens de Gargântua e Pantagruel, de
François Rabelais. De acordo com o pensador russo:

Cf. original: “In the work of Lady Gregory the Clowns are imaginative though often foolish
creatures who have little interest in the practical concerns of this world”.
146
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[...] o corpo grotesco é um corpo em movimento. E jamais está pronto
nem acabado: está sempre em estado de construção, de criação, ele
mesmo construção, de criação, e ele mesmo constrói outro corpo; além
disso, esse corpo absorve o mundo e é absorvido por ele. Por isso o
papel essencial é entregue no corpo grotesco àquelas partes e
lugares, onde se ultrapassa, atravessa os seus próprios limites [...]
Todas essas excrescências e orifícios caracterizam‑ se pelo fato de
que são o lugar onde se ultrapassam as fronteiras entre dois corpos e
entre corpo e mundo, onde se efetuam as trocas e as orientações
recíprocas (BAKHTIN, 1993, p.277, grifo do autor).

O uso de terminologia relativa a excremento nas peças certamente traz
a ideia de um corpo em movimento. Essas menções trazem o sentido político
nas peças; é a relação do corpo com a organização social, pois parece parte
de prédios da cidade, alvo involuntário da violência cotidiana do exército. Em
Joyriders, Kate pergunta por que Sandra cheira cola. Ela lhe responde com
outra indagação: “Por que moscas comem merda?”.147 E Tommy se antecipa
à Kate: “Porque não podem comprar gin e tônica” (REID, 1997, p. 145).148 Os
dejetos aqui se relacionam com o que resta a quem não pode participar
economicamente das escolhas de outras classes. Em Clowns, isso serve
ironicamente para “acolher” o ex-presidiário da Maze. Maureen pergunta se o
público sabe a história do:
[...] homenzinho descendo a Falls Road e carregando dois baldes de
merda? Quando o exército lhe pergunta o porquê, ele diz: “Meu filho
será solto da prisão Maze este fim de semana. Ele ficou no Blanket
Protest por três anos, e eu pensei que um pouco de merda nas
paredes do quarto faria ele se sentir em casa’ (REID, 1997, p. 325).149

É válido lembrar que o Blanket Protest, que consistia na recusa dos
prisioneiros a vestir o uniforme da prisão por se considerarem presos
políticos, aconteceu antes do Dirty Protest, quando os presos passavam seus
excrementos nas pareces das celas. No momento em que Maureen conta a
piada, ambos os protestos já haviam acontecido, assim como a greve de
fome, que levou grande parte dos presos à morte. De acordo com o trecho,
“sentir-se em casa” significa estar cercado de excreção humana e, por
Cf. original: “Why do flies eat shite?”
Cf. original: “Because they can’t afford gin and tonic.”
149 Cf. original: “[…] the wee man wanderin’ down the Falls Road carryin’ two buckets of
shite? And when the Army asked him why, he says, ‘My son’s being released from the Maze
Prison this weekend. He’s been on the Blanket Protest for three years, and I thought a bit of
shite on the bedroom walls would make him feel at home.’”
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consequência, do abjeto. A função do grotesco, nessa passagem, amplifica a
alteração da ordem. Muitos cidadãos da Maze tiveram suas prisões sem
julgamentos, o que é colocado em evidência pelo humor que retrata uma
nova “ordem do mundo”, no qual a violência predomina sobre a lógica. Há
inversão, nos termos carnavalescos, do que significa casa, do que seria
hospitalidade, do carinho paterno para com o filho que retorna ao lar. Essa
construção gera a crítica mordaz ao sistema de justiça. Ao inverter a ordem
das coisas, alienando-se aos fatos históricos, o grotesco ilumina o insensato
no contexto de conflitos. Creio que essa inversão de valores se relaciona à
função do grotesco e, por conseguinte, ao conceito bakhtiniano de carnaval.
Bakhtin (1993, p. 43) escreve que:
Na realidade, a função do grotesco é liberar o homem das formas de
necessidade inumana em que se baseiam as ideias dominantes sobre
o mundo. O grotesco derruba essa necessidade e descobre seu
caráter relativo e limitado. A necessidade apresenta‑ se num
determinado momento como algo sério, incondicional e peremptório.
Mas historicamente as ideias de necessidade são sempre relativas e
versáteis. O riso e a visão carnavalesca do mundo, que estão na base
do grotesco, destroem a seriedade unilateral e as pretensões de
significado incondicional e intemporal e liberam a consciência e a
imaginação humana, que ficam assim disponíveis para o
desenvolvimento de novas possibilidades.

É curioso que o pai alude à participação do filho no Blanket Protest, e
a ação de trazer as fezes se liga a ele, sem que o protesto seja citado. O Dirty
Protest terminou em 1981, na prisão Maze. O que se traz na peça de Reid é
uma memória dos protestos, mostrada pelo humor que questiona a própria
posição de mártir ou de herói dos presos, trazendo-os para o plano comum.
As grandes figuras políticas, assim como Ian Paisley e o Papa, são
substituídas por simulacros cômicos, caricaturais; reduzidas ao homem
comum por meio do humor.
A menção ao Dirty Protest é uma forma de criar o grotesco por meio do
abjeto. O abjeto do texto anterior marca uma necessidade de circunscrição
do homem no mundo. Em conformidade com Justin Edwards (2012, p. 33),
a “abjeção é um estado de fluxo, onde [há] ‘colapsos significativos’, e o corpo
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está aberto e irregular, deixando brotar ou sobressair formas internas e
externas [...]”.150
A figura de Maureen no palco de Clowns engendra, sem dúvida, a
criação de uma imagem macabra. A transformação forçada pela violência dos
Troubles retira sua vida, literal e figurativamente, tendo em vista o macabro
que abunda na personagem. A figura da personagem fantasma produz o
grotesco e o macabro, bem como suas histórias e sua forma de expressar o
mundo onde viveu.
Para este estudo do grotesco, a deformidade e o escatológico moldam
como a personagem se coloca no mundo. Nesse caso, a representação do
corpo grotesco e o desconcerto diante da presença do sobrenatural
ofereceram um suporte para a análise das peças.
Assim, Joyriders e Clowns compreendem uma sequência do retrato da
vida (e morte) de um grupo de adolescentes durante os Troubles e no período
de cessar-fogo.151 Uma das indagações que as peças despertam é o motivo de
revisitar as personagens de Joyriders. Como hipótese para compreender esse
processo de escrita, é plausível conjecturar os momentos do conflito
representados, sendo o primeiro texto concentrado nos reflexos da ocupação
do bairro pelo exército e o segundo, no reflexo do término da guerra, a
esperança do início do processo de paz. Além disso, é interessante perceber
as mudanças de personalidade nas personagens Maureen e Sandra. Quando
vista dez anos após a morte de Maureen, Sandra se mostra menos sarcástica
nas conversas com os antigos amigos de Belfast, Arthur e Tony. Em
contrapartida, o fantasma de Maureen abriga todo o sarcasmo característico
de Sandra na peça anterior, em suas falas como comediante. Embora as
indicações das rubricas afirmem a presença do fantasma de Maureen, podese pensar nessa representação como uma cisão da personalidade de Sandra,
pois, para as outras personagens, é a única comediante em cena. Essa cisão
pode indicar uma sequela dos efeitos psicológicos do trauma da morte de
Maureen pelo exército. Desse modo, ao criar uma sequência, Christina Reid
Cf. original:” Abjection is a state of flux, where ‘meaning collapses’, and the body is open
and irregular, sprouting or protruding internal and external forms”.
151 Após um longo período de negociações entre setores dos governos da Inglaterra, da
República da Irlanda e os grupos terroristas, o IRA declarou um cessar-fogo no ano de 1994,
contudo, não foi completamente concluído nesse período.
150
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desdobra os malefícios dos conflitos em físicos e psicológicos. Com a
experiência da violência do Estado na morte de Maureen, uma parte de
Sandra também morre e passa a dividir o palco com um fantasma dos
Troubles. O grotesco se concentra nas debilidades do corpo causadas pela
barbárie.
O grotesco amplia e expõe a fragilidade do mundo, revela sua
instabilidade de forma diferente a uma obra fantástica ou distópica por
exemplo, em que a separação entre nosso mundo e a fantasia é maior. Nesse
sentido, o grotesco e sua variação humorística criam um plano muito
profícuo para representar a guerra, tendo em vista que há um rompimento
brusco com o cotidiano de paz. E esse mesmo cotidiano continua existindo
transmutado durante a guerra ao absorvê-la como parte dele. Perceber as
mudanças entre o cotidiano de paz e guerra traz um senso de desorientação
reproduzido no grotesco, que nas palavras de Anatol Rosenfeld, “tende a
exprimir precisamente a desorientação em face de uma realidade tornada
estranha e imperscrutável”. (1976, p.60)
Em The History of the Troubles (accordin to my Da), o protagonista,
Gerry, está no hospital esperando o nascimento de seu filho quando os
Troubles irrompem em Belfast. A figura que se aproxima de Gerry para falar
do nascimento e das notícias dos conflitos é Fireball que está “na função de
amputar.152” (LYNCH; GRIMES; MCKEE, 2005, p. 13). Essa informação
misturada ao nascimento do filho e ao início dos Troubles desperta uma
desorientação em Gerry que, sabendo que Fireball não é médico, procura se
se localizar em que tipo de mundo seu filho está prestes a entrar,
perguntando a Fireball se “eles deixam você cortar...?” (LYNCH; GRIMES;
MCKEE, 2005, p.13)153. A construção da imagem grotesca se completa na
resposta de Fireball: “Não. Só coleto os membros depois de cortados. Então,
levo para o incinerador e os lanço lá dentro. Fedor terrível, é sim, terrível.”
(LYNCH; GRIMES; MCKEE, 2005, p.13)154. Ao longo da peça, Fireball se
ocupa cada vez mais, porque a demanda de trabalho de seu departamento
Cf. original: “on amputations duty.”
Cf. original: “the let you cut off...?”
154 Cf. original: “ No. I just pick the limbs up after they’ve been cut off. Then a take down to
the incinerator and shove them in. Terrible smell, it is, terrible.”
152
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aumenta consideravelmente. O cômico entra no diálogo entre as duas
personagens pela animação que Fireball tem ao falar tanto do jogo de
dardos, quanto de seu trabalho no incinerador. Embora a imagem dos
membros no incinerador seja intensificada pela menção ao odor, o elemento
de repulsa é suavizado pela leveza com que Fireball conduz seu trabalho. Na
cena seguinte, notamos a relação entre o trabalho de atirar membros
decepados para serem incinerados e o lançamento de dardos:
Fireball: Ok, Tenho que ir. Tem uma boneca aqui que espera
cortarem sua perna do joelho para baixo desde as seis da manhã.
Perfurada de gangrena, como está. Fedor terrível. Tá bom então, até
mais. [Vira-se para ir mas retorna]. Olha, se precisar de alguma
coisa, cara, só me chamar. Meu nome é Fireball. A sala de
incineração é do lado da caldeira em baixo, ao lado do
estacionamento. Se passar pelo [bar] Kelly’s, te prometo um belo jogo
de dardos. Boa sorte.
Gerry: [para o público] então, foi assim que os Troubles começaram
para mim.155. (LYNCH; GRIMES; MCKEE, 2005, p. 16)

Os Troubles começam na peça no diálogo de alguém que carrega
partes humanas para incinerá-las e um pai que espera o nascimento do
filho. Pelo texto de Martin Lynch se parecer com um pseudodocumentário
(mockumentary156), o elemento do humor se alinha com o tom satírico da
paródia de documentário de modo a introduzir a cena grotesca das
amputações como mera parte desse contexto hospitalar pós início dos
Troubles. Há um balanço entre o elemento grotesco/macabro e o humorístico
na forma, que é imitar o tom de documentário.
O grotesco se dá nos membros cortados que deixam de ter a categoria
de humanos. Há uma mistura entre o humano e os fragmentos, isso causa
uma quebra na harmonia da imagem de completude. Além disso, reflete
também uma desordem causada pelos Troubles. Por que escolher membros
decepados para falar dos Troubles ao invés de aspectos poéticos como a
Cf. original: “Fireball: Right, I have d’go. There’s an oul’ doll over here ‘s waitin’ since six
a’clock this mornin’ d’have her left leg took off from below the knee. Riddled with gangerine,
so it is. Terrible smell. Alright, see yiz. [Turns to go then turns back] Hey, anything y’ need
big lad, just give me a shout. My name’s Fireball. The Incineration Room’s just beside the
Boiler Room down beside the Car Park. If you’re ever in Kelly’s, I’ll give ye a good game of
darts. Good luck. Gerry: [to audience] So this is how the troubles started for me.”
156 Alexandra Juhasz e Jesse Lerner (2006) definem mockumentaries como “fiction films that
make use of (copy, mock, mimic, gimmick) documentary style and therefore acquire its
associated content (the moral and social) and associated feelings (belief, trust, authenticity)
to create a documentary experience defined by their antithesis, self-conscious distance. (p.7)
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morte de mártires por grandes ideais? O cômico expõe com maior crueza a
presença do homem comum no conflito, o cômico dissolve o aspecto
grandioso, heroico da guerra. Como Sandra diz em Joyriders, “As tripas dela
estão por todo lado. É assim que é morrer. (Ela chacoalha Maureen). Tá me
escutando? Não é adorável, e não é romântico como a porra das peças
estúpidas!” (REID, 1997, p. 170) O cômico principalmente aliado ao grotesco,
tem a liberdade de falar da área corporal baixa, do que não é elevado,
espiritual. De tripas e membros decepados se fazem essas peças, oscilando
entre o cômico e o terror. Os membros no incinerador e as tripas pelo chão
simbolizam/metaforizam uma fragmentação, a dissolução interna que o país
sofre, como se o próprio “corpo” de Belfast sofresse as amputações, tivesse
seus membros incinerados e suas tripas espalhadas pelo chão, como retrato
da consequência final da violência: o extermínio do outro.
A violência também constitui um aspecto central na obra de David
Ireland, porém como consequência das ações das próprias personagens, na
forma de danos psicológicos. Desse modo, em Cyprus Avenue, Everything
Between Us e Ulster American, o humor grotesco se dá na circunstância, na
linguagem e nas ações.
Nessas obras, a temática ilumina a questão sectária no imaginário
cultural das personagens de contexto protestante. Everything Between Us
mostra o encontro entre duas irmãs em Belfast, Sandra e Teeni. Enquanto
Sandra trabalha na comissão de paz, Teeni expressa seu ódio pela
comunidade católica. Eric, protagonista de Cyprus Avenue, também odeia os
fenians, como ele pejorativamente chama a comunidade católica, que divide
territórios com a comunidade protestante unionista. Em Ulster American, um
famoso ator americano de ascendência irlandesa católica contracena com a
dramaturga unionista protestante Ruth em Londres. Nesta última, humor se
apoia na imagem do povo irlandês idealizada pelo americano e seu total
desconhecimento da cultura do Ulster.
A questão da representação simbólica se faz mais presente em
Everything Between Us. Sandra, a irmã mais velha de Teeni, participa da
comissão de paz, e seu trabalho é ouvir as histórias de todos os lados do
conflito. Sandra conta seu sonho perturbador de aniquilar Teeni para
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conquistar a paz. É irônico como alguém tão empenhado no processo de paz
pode exprimir sonhos de violência tão grotesca quanto Sandra. Ela narra:
“[...] sonhei com isso. Quando me ofereceram este trabalho, esta vaga, eu
tive um pesadelo que você viria e tentaria destruí-lo no primeiro dia”
(IRELAND, 2017, p.65). O elemento do humor, ou do horror, dá-se na
descrição do sonho. Na peça, Sandra é caracterizada como amável e
preocupada com direitos humanos, contudo, ao relatar seu sonho, dá voz à
uma monstruosidade desmedida.
Eu abri suas costas. Você estava deitada em uma mesa de bruços,
peguei uma faca e abri suas costas como se eu fosse uma cirurgiã.
Mas você estava consciente. Completamente consciente. E você
gemeu de dor. Então, te mandei calar a boca. Parar de ser um
bebezinho chorão. Eu puxei teus órgãos para fora. Seu fígado, seus
rins, seu coração. Minhas mãos estavam cobertas com teu sangue.
Limpei teu sangue na minha cara, no meu cabelo, no meu bonito
terninho novo. Eu praticamente me banhei no teu sangue. Botei
meus dedos na boca e senti teu gosto, provei teu sangue (IRELAND,
2017, p. 65).157

Em consonância com o hibridismo presente no conceito de grotesco de
Thompson, Justin Edwards (2013, p. 78) escreve que o grotesco desperta
efeitos conflituosos e “fascinação e repugnância, compaixão e nojo, simpatia
e confusão.”158 Acrescenta ainda que “corpos grotescos podem despertar
repulsa e/ou atração enquanto oferecem compreensão dentro dos limites do
corpo e da experiência humana” (EDWARDS, 2013, p. 78).159
A possibilidade de humor no trecho acima depende da entonação da
leitura e da performance. O tom de voz é imprescindível para conduzir a
reação do público. Quando Thompson comenta que a reação do leitor se
divide entre o riso e o terror, ele pensa na relação entre leitor solitário e
Cf. original: “I dreamt about this. When I was offered this job, this post, I had a
nightmare that you would come along and try to destroy it on the first day. Teeni You
dreamt about this and here I am? What happened in the dream? Sandra I cut your back
open. You were lying on a table face down and I took a knife and sliced open your back like I
was a surgeon. But you were conscious. Fully conscious. And you moaned with pain. And
then I told you to shut up. To stop being such a baby. I pulled your organs out. Your liver,
your kidneys, your heart. My hands were covered in your blood. I wiped your blood on my
face, on my hair, on my nice new suit. I practically bathed in your blood. I put my fingers in
my mouth and I tasted you, I tasted your blood.”
158 Cf. original: “[…] fascination and repugnance, compassion and disgust, sympathy and
confusion.”
159 Cf. original: “Grotesque bodies might rouse disgust and/or attraction insofar as they offer
insights into the limits of the body and human experience.”
157
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texto. A mediação das relações acontece apenas pela imaginação. Com a
leitura em voz alta, é possível dar ênfase à matéria trágica ou cômica do
trecho. Isso se apoia no relato do sonho, que é a ficção dentro da peça.
Depois disso tudo, você ainda respirava e eu queria que você
morresse. Nesse ponto, você era como uma geleia, pouco
reconhecível como humana, você era só cabelo e pele e olhos e fezes
e pequenos coágulos desordenados de sangue. Você chorava e me
pedia para parar. Você grunhiu algo, implorava como uma
suplicante. E aí decidi comer teu coração. Mordi teu coração e
mastiguei lentamente como uma iniciada. Engoli. Lembro de pensar
era um coração particularmente pequeno e fácil de digerir. Mas não
importa o que fizesse você não morria (IRELAND, 2017, p. 65-6).160

A tentativa frustrada de Sandra de levar Teeni ao fim de sua vida
abriga humor e perturbação. A sensação de nojo vem das formas liquefeitas
do corpo de Teeni, do sangue e do excremento. A mistura de cabelo, pele,
olhos e fezes certamente compõem um quadro grotesco, pelo fato de não
haver separação entre elementos, não haver ordem – até mesmo os coágulos
do sangue estão desordenados. Embora o sonho não seja verossímil, é a
expressão do inconsciente da personagem. O que perturba é a extrapolação
da raiva de Sandra, que não consegue ver o fim de Teeni, mesmo após a
dissolução das várias “membranas” que separam o interior do exterior.
Simbolicamente, o despedaçamento do corpo nas cenas rabelaisianas,
analisadas por Bakhtin (1987) se assemelha a esta cena da peça, segundo
ele
Ligam-se todos à alegre matéria do mundo, ao que nasce, morre, dá
vida, é devorado e devora, mas que definitivamente cresce e se
multiplica sempre, torna-se sempre cada vez maior, melhor e
abundante. Essa alegre matéria ambivalente é ao mesmo tempo
túmulo, seio materno, o passado que foge e o presente que chega; é a
encarnação do devir.” (p. 167)

O corpo despedaçado de Teeni pela irmã continua a aumentar e estar
vivo, apesar de morto. Há uma ambivalência nessa cena pela percepção de
Cf. original: “After all that, you were still breathing and I wanted you to die. By this stage
you were like jelly, you were barely recognisable as human, you were just hair and skin and
eyes and faeces and messy little patches of blood. You were crying and begging me to stop.
You gurgled something, you petitioned me like a supplicant. So I decided to eat your heart. I
bit into your heart and I chewed on it slowly like a connoisseur. I swallowed it. I remember
thinking it was an especially small heart and easy to digest. But no matter what I did you
wouldn’t die.”
160
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limites não definidos, da imprecisão de onde termina o corpo e começa o
mundo.

No

contexto

dos

Troubles,

essa

imagem

pode

sugerir

o

questionamento de linhas divisórias entre o que parece estar em pólos
opostos como, por exemplo, guerra e paz, identidade católica e protestante,
vítima e perpetrador. Emula um estranhamento diante da perda de uma
aparente ordem no mundo.
De acordo com J. Edwards (2013, p. 94), o humor grotesco pode surtir
a

partir

desse

“justaposições,

“estranhamento
disjunções,

do

corpo

ambiguidades,

humano”161

por

deformidades,

meio

de

hibridismos,

exageros, caricaturas ou desorganização”.162 O corpo de Teeni passa ao
estado de não humano, que carrega o cômico justamente por perder as
características de humanidade. O humor se faz presente na cena ao Teeni
concordar com a irmã de que é difícil de morrer. Na cena, Teeni vê o próprio
“corpo” do sonho com distanciamento, a ênfase se dá mais na dificuldade
que Sandra tem para tentar matar sem sucesso embora reduza Teeni a uma
condição não humana. É preciso ressaltar que o riso do trecho se deve ao
extremo de violência física da cena, à crueldade, o “riso do apocalipse”163 de
que fala Julia Kristeva (1982, p. 204), um “entusiasmo e asco, alegria e
repulsa...

descrições

de

absurdo,

estupidez,

violência,

sofrimento,

degeneração física e moral coloca-os [...] naquele espaço entre abjeção e
fascinação”.164 Também se assemelha à figura do Pierrôt inglês, cuja cabeça
cortada sai rolando, deixando à mostra o disco de carne do pescoço, vista
por Baudelaire e mencionada no capítulo anterior.
Essa dinâmica da extrema violência é uma forte tendência das peças
de David Ireland. Em Cyprus Avenue, por exemplo, a cena da morte da bebê
leva à agonia e ao desespero. O humor da peça emerge não da volência per
se, mas da estupidez da personagem Eric. Ele demonstra uma interpretação
literal em muitas situações que provocam o riso e que o fazem parecer

Cf. original: “the defamiliarization of the human body”.
Cf. original: “[…] in a form of, ambiguities, deformities, hybridities, exaggerations,
caricatures or disorders.”
163 Cf. original: “laughter of the apocalypse”
164 Cf. original: “Excitement and disgust, joy and repulsion … descriptions of absurdity,
stupidity, violence, sorrow, moral and physical degeneracy locate them, as a result, and also
in formal fashion, in that interspace between abjection and fascination.”
161
162
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apenas um bobo inofensivo. Na medida em que as ações da peça progridem,
o humor vai se desvanecendo, dando lugar ao terror.
Com a bebê chorando em seus braços, após pintar seu queixo com
marcador permanente para provar sua semelhança com Gerry Adams, Eric
lhe pergunta: “Que chororô é esse? Agora, por que você se parece tanto com
Gerry Adams? Hã? Por que não conta pro seu vovô Eric por que você se
parece tanto com aquele velho fenian podre, o filho da puta do Gerry
Adams?” (IRELAND, 2017, p. 20).165 A incongruência mais marcante desse
trecho, provocadora de riso, é o tom manso de falar com bebês e o elenco de
palavrões para se referir a Gerry Adams. O tom amoroso e terno em
contraste com a sequência de palavrões produzem a percepção de
incongruência.
O humor também se constrói no desconcerto diante da certeza
“científica” que Eric tem de que a neta se parece com Gerry Adams. A
surpresa provocada pelo seu método, pintar uma barba na criança “para
testar minha teoria de que ela era Gerry Adams” (IRELAND, 2017, p. 58),166
torna-se o gatilho para o riso. Como se vê também no diálogo com Slim, o
“anjo da UVF”:
Slim: Mas como um bebê pode ser Gerry Adams?
Eric: Não tenho certeza. No começo, achei que minha filha tinha
transado com o Gerry Adams. Mas agora penso que é mais sinistro
que isso. Acho que Gerry Adams se disfarçou de recém-nascido e
conseguiu se infiltrar com sucesso no lar da minha família
(IRELAND, 2017, p. 51-2).167

As definições de humor grotesco usadas na análise das personagens
de Christina Reid usam o corpo para explicar o grotesco: um corpo
inacabado, com as fronteiras se dissolvendo, exagerado ou uma persona sem
o corpo. Essas definições também são importantes para as peças de David

Cf. original: “What’s all that crying about? Now why do you look like Gerry Adams? Eh?
Why don’t you tell your Granda Eric why you look so much like that dirty aul’ Fenian fucker
Gerry Adams.”
166 Cf. original: “[…] to test my theory that she was Gerry Adams.”
167 Cf. original: “Slim: But how can a baby be Gerry Adams?/ Eric: I’m not sure. At first, I
thought my daughter had had sex with Gerry Adams. But now I think it’s more sinister than
that. Now I think that Gerry Adams has disguised himself as a new-born baby and
successfully infiltrated my family home.”
165
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Ireland. Mas é preciso ampliar o escopo do grotesco para dar conta de
explicar a violência grotesca que se instaura na peça.
Eric não tem nenhuma anormalidade física nem pertence ao
sobrenatural. O grotesco centra-se nas suas ações, em sua literalidade e seu
desconcerto diante do mundo. Essa personagem vive no período de paz como
se estivesse ainda no auge dos Troubles. As ideias do conflito ainda estão
muito vivas. Esse anacronismo também é fonte de riso.
Philip Thompson (1972, p. 5) afirma que “o grotesco é, em si,
ambivalente no que é cômico e monstruoso”. É possível pensar nessa
diferença entre a cena do sonho de Sandra e a cena da morte da neta de
Eric. Ambos são representação de uma violência desmedida contra membros
da própria família em “nome de assegurar a paz”, na primeira peça Teeni
expressa a vontade de preservar a cultura familiar, na segunda, Eric que
exterminar a mistura entre protestantes e católicos.
Julia, a filha de Eric, menciona que seu pai foi “terrivelmente afetado
pelos Troubles” (IRELAND, 2017, p. 59),168 e ele a censura “Não, não, não
fale sobre os Troubles” (IRELAND, 2017, p. 59).169 Por fim, ela diz que “temos
que seguir em frente” (IRELAND, 2017, p. 59)170 porque “Irlanda do Norte é
um lugar diferente agora”171 (IRELAND, 2017, p. 59).
Eric tem sua expectativa sobre o mundo frustrada quando vai a
Londres. Ele esperava encontrar os “verdadeiros” britânicos e descobre que
seus compatriotas descendem ou são imigrantes irlandeses. A imagem da
Londres como capital de seu país lhe parece estranha. O humor grotesco se
instaura na cena quando Eric encontra um descendente de irlandês. Essa
figura o abraça, tomado pela ideia de que estava próximo de um conterrâneo
de seu pai, que era de Limerick. Eric diz que:
A princípio, fiquei aliviado. Mas então me preocupei dele ser
homossexual e tentar me sodomizar. Não conseguia suportar essa
ideia. E se ele me convidasse pra sua casa e esperasse gratificação
sexual? Nesse cenário de pesadelo, eu teria que lhe explicar que não
só eu não era homossexual, como era protestante e unionista. E
168
169
170
171

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

original:
original:
original:
original:

“[…] badly affected by the Troubles”.
“Don’t, don’t, don’t talk about the Troubles”.
“[…] we have to move on”.
“Northern Ireland’s a different place now.”
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talvez isso lhe excitaria mais. Talvez ele iria sexualizar toda sua raiva
e levá-la para meu traseiro (IRELAND, 2017, p. 37-8).172

O uso de imagens com excrementos, ramificações, protuberâncias e
orifícios formam o corpo que, consoante o conceito de grotesco de Bakhtin, é
inacabado e, por isso, opõe-se à ideia clássica do corpo harmônico. Segundo
ele, “coloca-se ênfase nas partes do corpo em que ele se abre ao mundo
exterior, isto é, onde o mundo penetra nele ou dele sai ou ele mesmo sai
para

o

mundo,

através

de

orifícios,

protuberâncias,

ramificações

e

excrescências” (BAKHTIN, 1983, p. 23). Ser violentado sexualmente pelo
descendente de irlandês de Limerick significa, na peça, a dissolução da
fronteira entre a Irlanda do Norte e a Repúbllica da Irlanda. Os medos de
Eric sugerem o terror diante da dissolução da certeza da fronteira que
separa ambos países. Ao mesmo tempo, o grotesco enfatiza a permeabilidade
dessas fronteiras.
A elaboração de imagens relacionadas ao sexo também acontece em
Everything Between Us. Teeni conta à sua irmã que tirou a roupa para um
homem com quem ela costumava a sair. Quando ele se recusa a continuar o
relacionamento, ela gritava para os transeuntes no meio da rua: “Olha essa
buceta! Ele não quer essa buceta! Você foderia essa buceta? Porque este
pinto mole, filho da puta, NÃO TEM INTERESSE” (IRELAND, 2017, p. 3222).173 As duas passagens de David Ireland têm em comum a não realização
do ato sexual, no caso da personagem Eric, por recusa própria e, no caso de
Teeni, uma recusa da outra personagem. A imagem grotesca construída nas
ações e projeções de ações está no ato sexual sem fecundidade, ao contrário
do que acontece em Rabelais, por exemplo, que descreve o nascimento dos
gigantes. Assim, a menção a orifícios e a linguagem obcena ainda aproximam
essas cenas de Ireland ao conceito de grotesco de Bakhtin.

Cf. original: “At first I was relieved. But then I worried he was a homosexual and
intended to sodomise me. I couldn’t bear the thought of that. What if he invited me back to
his house and expected sexual gratification? In such a nightmare scenario I would have to
explain to him that not only was I not a homosexual but also a Protestant and a Unionist.
And maybe this would arouse him further. Maybe he would sexualize all his anger and take
it out on my arse.”
173 Cf. original: “Look at this pussy! He doesn’t want this pussy! Would you fuck this pussy?
Cos this limp-dicked asshole has NO FUCKING INTEREST.’”
172
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Embora Bakhtin teça seu comentário a partir das imagens de
Rabelais, é preciso lembrar de que seu conceito de dialogismo significa que é
possível falar do presente, por exemplo, por meio da literatura do passado,
considerando o diálogo entre textos. Em Dialogism: Bakhtin and His World
(2002), Mikail Holquist explica que Bakhtin parte da problemática de Kant
sobre a ponte impossível entre mente e mundo para pensar o dialogismo.
Para Bakhtin, no dialogismo:
[...] a própria capacidade de ter consciência é baseada na alteridade.
Essa alteridade não é meramente uma alienação dialética em sua
trilha para uma operação que concederá isso com uma identidade
unificada em consciência ampliada. Ao contrário: no dialogismo a
consciência é o outro (HOLQUIST, 2002, p. 18).174

Nesse sentido, a obra de Rabelais apresenta imagens grotescas que
são próprias da Idade Média, no entanto, também têm algo de atemporal. O
grotesco como representação da perplexidade diante da fecundidade da vida
tem, em Cyprus Avenue, um eco do realismo grotesco mencionado por
Bakhtin. A violência anal temida por Eric se dá na imagem de seu corpo, na
relação entre o indivíduo e o mundo. O humor reside na interpretação de
Eric, na produção de sua fantasia, pois é o hipotético da cena que desperta o
riso. Cyprus Avenue retrata o medo de continuar a vida; Eric mata a neta
para que seu “legado” não se misture com o legado do “inimigo”; é a
infertilização as gerações futuras do bebê, que é morto e garante uma
anticomédia. O corpo da neta de um extremista unionista misturado à figura
política de Gerry Adams, no imaginário de Eric, representa a permeabilidade
entre as duas comunidades do Ulster e Eric encarna a ridicularização do
purismo na tentativa de separar essas fronteiras.

Chamo Cyprus Avenue de

anticomédia porque nas comédias, tanto na antiga quanto na comédia
romântica, o final com o casamento sugere a celebração da fertilidade no
futuro, já Cyprus Avenue é a celebração da morte. Com grandes doses de
humor macabro, expresso por esta personagem, que, depois de relatar à
psicóloga as formas brutais como ele matou a filha, a esposa e a neta, “solta
Cf. original: “[…] the very capacity to have consciousness is based on otherness. This
otherness is not merely a dialectical alienation in its way to a sublation that will endow it
with a unifying identity in higher consciousness. On the contrary: in dialogism
consciousness is otherness.”
174
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uma risadinha. Reprime” (IRELAND, 2017, p. 83).175 Bridget lhe pergunta:
“Por que você ri?” (IRELAND, 2017, p. 83).176 Ele responde: “esqueci quanto
eu gosto de dizer não”. (IRELAND, 2017, p. 83).177 No fim, “Ele ri,
brevemente” (IRELAND, 2017, p. 83).178 Essa cena mostra o que Philip
Thompson (1972, p. 5) chama de um “aspecto [do grotesco], a saber, de algo
sombrio, de um estranho frio na espinha”.179 O riso final de Eric parece
despertar terror na terapeuta cujo silêncio encerra a peça.
A negação da continuidade das gerações presente, principalmente, em
Cyprus Avenue, com o assassinato da recém-nascida, e em Joyriders, na
qual o bebê morre junto a Maureen, parece representar a destruição de
gerações futuras causada pelos Troubles. A guerra não aniquila somente
aqueles que a vivem em seu tempo presente, mas também debilita a
continuidade da vida.
A relação entre violência e sexo, sugerida em Cyprus Avenue, retorna
em Ulster American. A peça toda se passa na sala de estar de Leigh Carver,
um diretor de cinema inglês, que recebe Jay Conway, um ator americano
descendente de irlandeses, e Ruth Davenport, uma dramaturga norteirlandesa unionista.
O choque na primeira cena da peça se dá quando Jay pergunta a
Leigh: “Você acha que há alguma circunstância na qual seja moralmente
aceitável estuprar alguém? (IRELAND, 2018, p. 410-11).180 Após deliberar
sobre o assunto, Jay diz que, se fosse obrigado, violentaria a princesa Diana,
porque, segundo ele, potencializaria o ativismo político da princesa para
quem um estupro “teria lhe dado uma simpatia mais profunda pelas vítimas
de abuso sexual” (IRELAND, 2018, p. 432-40).181 O jogo do faz de conta se
dá nas hipóteses absurdas mencionadas por Jay. Há uma inversão para que
Leigh dissesse quem ele violentaria se fosse obrigado, por exemplo: “Eles têm

Cf. original: […] releases a short giddy laugh. He suppresses it.”
Cf. original: “Why do you laugh?”
177 Cf. original: “I’d forgotten how much I enjoy saying no.”
178 Cf. original: “He laughs, briefly”.
179 Cf. original: “[…] aspect, namely, of eeriness, of the spinechillingly uncanny.”
180 Cf. original: “Do you think there are any circumstances where it’s morally acceptable to
rape someone?”
181 Cf. original: “[…] it would have given her a deeper sympathy with the victims of sexual
assault.”
175
176
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uma arma na sua cabeça [...] vão detonar uma bomba nuclear” (IRELAND,
2018, p. 441),182 ou ainda: “E se Jesus colocar uma arma na sua
cabeça?”(IRELAND, 2018, p. 446).183 Após muita relutância, Leigh diz que a
pessoa seria “Thatcher. Se eu fosse forçado a... fazer isso... com alguém. Eu
faria [isso com]... Thatcher” (IRELAND, 2018, p. 462-3).184 A violência é parte
de um jogo de imaginação entre as personagens e tem uma finalidade
punitiva, porque Leigh ‘escolhe” violentar Thatcher porque “tudo que aquela
mulher defende me enoja” (IRELAND, 2018, p. 465).185
Bakhtin estudou a obra de Rabelais por meio da análise do grotesco e
da carnavalização. A carnavalização bakhtiniana como um momento de
suspensão do cotidiano, das hierarquias, aparece no trecho de David Ireland
como a suspensão de uma moral. Em outras palavras, o que Jay pergunta a
Leigh talvez seja: diante de uma suspensão de toda moralidade - até mesmo
Jesus seria a favor do estupro, pois na hipótese de Jay: “E se Jesus
colocasse uma arma na tua cabeça?”186 (p. 451-452) - qual atitude horrenda
você cometeria se fosse obrigado e contra quem? Ora, essa não parece ser a
experiência de tempos de guerra, em que regras morais se dissolvem e a
barbárie se instaura? Nesse sentido, carnaval e período de guerra se
aproximam no que concerne à suspensão temporária de regras. A
representação da violência como punição mostra a selvageria humana, e o
jogo do faz de conta proposto por Jay traz essa força instintiva para a
superfície. Há humor nas formas gradativas de suspensão da moral: arma,
bomba nuclear e Jesus. Contudo, o elemento grotesco da violência humana,
visto como inerente, desperta terror, ilustrando como se dá a combinação
entre elementos do cômico e do terror nas peças.
A violência hipotética dos corpos da princesa Diana e Margareth
Thatcher – como positiva no caso de Diana, segundo argumentação de Jay, e
negativa no de Thatcher, como a punição de Leigh – contribui para a
figuração do “monstruoso feminino”. Esse conceito foi desenvolvido por Julia
Kristeva em The Powers of Horror (1982). Embora seja um conceito
Cf. original: “They have a gun to your head […] they’ll denotate a nuclear bomb”.
Cf. original: “What if Jesus put a gun to your head?”
184 Cf. original: “Thatcher. If I was forced to... ‘do that’... to anyone. I would... Thatcher”
185 Cf. original: “[…] everything that woman stood for disgusts me.”
186 Cf. original: “What if Jesus put a gun to your head?”
182
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psicanalítico, a ideia de abjeto pode iluminar a aproximação entre
terror/repulsa e cômico elaborado por David Ireland. Segundo Kristeva
(1982 apud VILLAÇA, 2006, p. 73): “O abjeto é repulsivo porque manifesta
uma confusão de limites que pontua, fratura e fragmenta a suposta unidade
[...] dos sujeitos hegemônicos e do corpo político da nação”. A ideia de
fratura, em Ulster American, evoca a questão sectária por um lado, de modo
tangencial, mas, por outro, a discussão se amplia no apagamento entre
sujeito e objeto, ou o sujeito e o outro. As três personagens são de diferentes
nacionalidades e tem uma visão fragmentada dos outros, principalmente em
relação à Ruth, vista como irlandesa (em contraposição à imagem de irlandês
católico do americano de ascendência irlandesa, ou “Irish American”), mas
que se diz britânica. O jogo entre a imagem de “Irish American” e “Ulster
American” do título reforça a fragmentação da identidade nacional. Desse
modo, o uso da repulsa e do monstruoso das imagens de Diana e Thatcher
mostram que o abjeto pode ser uma forma de representar questões sectárias
da Irlanda do Norte.
Segundo Justin Edwards (2013, p. 33), a ideia de monstruoso
feminino de Kristeva “está relacionada com o grotesco feminino, para quem
dentro de seu domínio o corpo maternal é uma manifestação corporal de
horror, um sentimento que emerge do medo de reincorporar a mãe”. No
contexto da peça, as duas figuras, sob hipóteses do horror da violência
sexual, representam a fertilidade e a aridez. Assim sendo, Diana é imagem
da mãe piedosa, semelhante às estátuas de Pietà de Michelangelo, e
Margareth Thatcher, a dama de ferro. Princesa Diana é representada
segundo “sua missão de vida [que é] empatizar com os oprimidos e
marginalizados”187 (IRELAND, 2018, p. 431), enquanto Thatcher desperta
“náusea” em Leigh; é vista como o abjeto. Leigh afirma que violaria seu corpo
porque lhe causa náusea. Na cena, portanto, “abjeção é reiterada no
grotesco: uma forma de vivê-la a partir de dentro” (EDWARDS, 2013, p.
34).188

187
188

Cf. original: “[…] her life’s mission to empathise with the oppressed and the marginalised.
Cf. original: “[…] abjection is resorbed in the grotesque: a way of living it from the inside”.
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Outra figura importante na peça representada como “monstruosa”
corresponde à mãe de Ruth. No caminho do aeroporto de Belfast, Ruth tem
uma discussão com a mãe sobre a temática da peça. Segundo Ruth, sua
mãe não a reconhece como uma artista, não vê o trabalho da filha como algo
sério. Quando Ruth lhe diz que ficará em Londres para a estreia de sua peça,
“ela diz: ‘esta não é outra peça sobre os Troubles, é? As pessoas estão
enjoadas de ouvir sobre os Troubles!’” (IRELAND, 2018, p. 531).189 Então,
Ruth conta a Jay que perdeu sua melhor amiga em um bombardeio no
centro da cidade durante os Troubles e, retomando a história da mãe, a
progenitora diz a Ruth: “‘você nunca teria continuado amiga da Gemma
Spencer mesmo. [...] Ela era terrivelmente deprimente. Aquela família toda
era deprimente. A morte dela foi a coisa mais interessante que aconteceu a
eles’” (IRELAND, 2018, p. 542).190 A insensibilidade da mãe a tratar a morte
da melhor amiga como a coisa “mais interessante que podia ter-lhe
acontecido” demonstra a encenação do que se analisa nesta tese, ou seja, o
uso do humor como forma de interpretar um acontecimento trágico pla
aparente insensibilidade de sentimentos de compaixão. A quebra com a
imagem piedosa mãe acolhedora, de bons sentimentos, é invertida aqui de
forma cômica. A mãe de Ruth consiste na figura da megera. E o que ela
emite sobre os Troubles denota a representação sarcástica e macabra do
conflito na percepção da mãe invertida, grotesca.
Conforme o conceito de Bakhtin (1987, p. 23), o grotesco muda “como
as percepções de monstruosidade, riso e do corpo muda através do
tempo”.191 Assim, a presença do grotesco na encenação da hipótese de ato
sexual se constrói a partir do lugar reservado ao sexo, o lugar da violência,
do estupro. A cena, tal como a exposição da genitália de Teeni em Everything
Between Us, não desperta desejo sexual nas personagens, mas repugnância.
A genitália também está associada aqui com a percepção da história.
Para dar vida ao personagem que interpretará, Jay diz que “tenho que
Cf. original: “[…] she says, ‘This isn’t another play about the Troubles, is it? People are
sick of hearing about the Troubles!’”
190 Cf. original: “[…] you would never have stayed friends with Gemma Spencer anyway. [...]
And she was awful dreary. That whole family was dreary. Her being murdered was the most
interesting thing about them.”
191 Cf. original: “[…] as perceptions of monstrosity, laughter and the body change over time.”
189

113

conhecer a história, a carpintaria cultural desta peça, como conheço os
contornos de minha própria genitália” (IRELAND, 2018, p. 778-9).192 A
associação entre o conhecimento da história do país com o baixo ventre
desencadeia o humor grotesco ao gosto rabelaisiano. A peça produz a sátira
da imagem de conhecimento da Irlanda nos Estados Unidos baseada na
personagem tipo de Jay, que pensa saber o que significa ser irlandês e se
depara com a completa ignorância em relação à questão identitária do
Ulster, como se vê no trecho a seguir:
Jay: Eu ia só dizer isso. O que é Ulster?
Ruth: O que é Ulster?
Jay: Quero dizer, sei o que é, é um lugar, né?
Ruth: É um lugar, sim.
Jay: Mas preciso saber especificamente.
Ruth: Então, de acordo com a história, Ulster é parte da Irlanda.
Jay: História é tão importante aqui. Para esta peça. Sinto que preciso
saber a história da Irlanda como conheço minhas próprias bolas.
Ruth: Ok. Ulster é outro nome para a Irlanda do Norte. É como
legalistas, como Tommy, costumam chamar a Irlanda do Norte
(IRELAND, 2018, p. 741-8).193

Vivian Mercier (1962, p. 49, grifo do autor), ao analisar as
representações de sexo e genitália na tradição literária irlandesa, afirma que
“o grotesco nunca desperta desejo”.194 No lugar, a reação é o riso devido a
“nossa percepção estética de uma feiura que parece excessiva e absurda”
(MERCIER, 1962, p. 49).195 Nessa chave interpretativa, a poética de David
Ireland amplia a feiura da sexualidade na hipótese da violência sexual e, por
outro lado, a reação de riso diante da cena de Jay que usa a medida de sua
genitália como metáfora para conhecer a Irlanda e sua história.
Além do impacto dos diálogos, David Ireland incorpora a seu gran
finale elementos do humor macabro no estilo do teatro Grand-Guignol.196
Cf. original: “I have to know the history, the cultural woodwork of this play, like I know
the contours of my own genitalia.”
193 Cf. original: “Jay: I was just saying this. What is Ulster?/ Ruth: What is Ulster?/ Jay: I
mean I understand what it is, it’s a place, right?/ Ruth: It is a place, yes./ Jay: But I need to
know specifically./ Ruth: Well, Ulster is historically part of Ireland./ Jay: History is so
important to this. For this play, I feel like I need to know the history of Ireland like I know
my own ball sack./ Ruth: Ok. Ulster is another name for Northern Ireland. It’s what loyalists
like Tommy usually call Northern Ireland.”
194 Cf. original: “[…] the grotesque never excites desire”.
195 Cf. original: “[…] our aesthetic perception of an ugliness which seems excessive and
absurd.”
196 A referência ao teatro Grand-Guignol se deve a aspectos de naturalismo no palco que
parecem ecoar em Ulster American. De acordo com Agnès Pierron e Deborah Treisman
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Ulster American traz ao palco a perfuração e o sangue na figura vingadora de
Ruth. Após a confissão de Leigh que violentaria Thatcher e de Jay, que faria
isso com Diana, Ruth decide publicar essa informação no Twitter. A guerra
que se trava pela posse do telefone e da tentativa de preservação da imagem
do ator e do diretor de teatro produz o humor macabro na cena final.
Jay morde a mão de Ruth. Ela grita de dor. O sangue pinga de suas
mãos.
Leigh segura o telefone no alto. Jay o mira. Enquanto ele está
distraído, Ruth pisa com força no pé de Jay. Escapa dele. Pega seu
prêmio da academia e bate com ele na cabeça de Jay duas ou três
vezes. Ele cambaleia e cai. Ela vai pra cima de Leigh.
Ruth: Me dá o telefone.
Leigh: Peraí –
Ela arrebenta a cabeça dele com o prêmio. Bate nele até ele parar de
se mover. Ela vai em direção ao telefone enquanto Jay se esforça pra
ficar em pé. No momento em que Ruth quase pega o telefone, Jay a
segura pela garganta, elevando-se acima dela, estrangulando-a. Ela
luta por ar. Ela está de joelhos. Ele está de pé acima dela,
estrangulando-a. Ela estica a mão pelo chão e encontra o lápis de Jay
no piso. Ela leva o lápis fundo dentro do olho de Jay. Ele grita em
agonia, enquanto o sangue derrama de dentro dele. Ruth se levanta,
coberta em sangue, o prêmio ainda nas mãos.
Ruth: Agora você pode usar um tapa-olho!
Leigh geme de dor. Ela passa por cima dele, pisando-o, e pega seu
telefone das mãos dele. Ela escreve seu tweet e aperta o enviar.
Senta, exausta, telefone em uma mão, o prêmio da academia na outra.
As luzes vão se apagando devagar enquanto o telefone dela toca
graças às notificações (IRELAND, 2018, p. 1364-77).197
(1996), o dramaturgo francês Oscar Méténier encenou peças naturalistas de horror, que
traziam cenas de amputação, necrofilia, de tortura e sangue no distrito de Pigalle, Paris, a
partir de 1897. O termo “Guignol” corresponde a uma célebre personagem marionete
francesa. As personagens desse teatro eram crianças de rua, prostitutas, criminais, figuras
sem representação no teatro no período. Os dramaturgos se interessavam pela guilhotina,
pois “what fascinated them most were the last convulsions played out on the decapitated
face. What if the head continues to think without the body?” (PIERRON; TREISMAN, 1996,
p. 97-9).
197 Cf. original: “Jay bites Ruth’s hand. She screams in pain. Blood pours out of her hand.
Leigh holds up the phone, Jay looks at it. While he’s distracted, Ruth stamps on Jay’s foot.
She escapes from his grasp. She grabs Jay’s Academy Award and smashes it over his head
two or three times. He stumbles and falls. She goes to Leigh.
Ruth: Give me the phone.
Leigh: Now wait –
She smashes the Academy Award over Leigh’s head. She beats him with it until he stops
moving. She goes to get her phone as Jay struggles to his feet. As Ruth almost gets the phone,
Jay grabs her by the throat, pushing himself against
her, choking her. She gasps for breath. She is on her knees. Jay stands above her, choking
her. She reaches on the ground and finds Jay’s pencil on the floor. She drives the pencil deep
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Como amante de filmes de terror, David Ireland homenageia o gênero
nessa cena. Os movimentos dos atores, o sangue, a perfuração fazem parte
do repertório clássico de terror. O humor macabro do trecho se apoia
justamente na paródia de terror criada pela utilização de uma coletânea de
lugares-comum desse tipo de cinema.
Considero

significativa

a

amostragem

de

formas

do

grotesco

empregadas por Christina Reid, Martin Lynch e David Ireland na
representação do conflito e de suas ressonâncias na Irlanda do Norte. O
humor macabro e o grotesco são elaborados de diversas maneiras nas peças,
dividindo-se na composição de personagens e na trama das circunstâncias
produzidas. Além da primeira divisão, constatei também que elementos do
corpo grotesco, estudado por Bakhtin em Rabelais, fazem-se presentes em
algumas das peças de David Ireland. A questão do mal-estar do grotesco é
vista a partir do conceito de monstruoso feminino de Kristeva e da noção de
abjeto. O grotesco baseado na deformidade e os contrastes entre o que
parece anormal e a suavidade da personalidade foram examinados nas
figuras de Arthur e Fireball. Já as particularidades do humor macabro na
tradição irlandesa vistos nas peças de Christina Reid foram evidenciadas nos
estudos de Vivian Mercier e Philip Thompson, que contemplam o tipo de riso
dianoético da obra de Beckett, Watt, na qual se ri de desgraças.
Ao observar as peças em um quadro cronológico, é possível inferir que
as peças de Reid, mais próximas ao cotidiano do conflito, parecem-se mais
com o riso dianoético de que fala Beckett, um riso do que se apresenta como
trágico, mas que ainda guarda uma surpresa diante do terror. Há um
impacto do desfecho trágico dessas peças, principalmente na cena de morte
de Maureen em Joyriders, na qual o grotesco está no corpo da personagem
com as tripas espalhadas pelo palco, um grotesco sem comicidade. Já The
History of the Troubles (accordin’ to my Da), encenada alguns anos depois do
into Jay’s eye. He screams in agony, as blood pours out of him. Ruth stands up, covered in
blood, the Academy Award still in her hand.
Ruth: Now you can wear a fucking eyepatch!
Leigh moans in pain. She steps over him and grabs her phone out of his hand. She types her
tweet and presses send. She sits exhausted, phone in one hand, Academy Award in the other.
Lights slowly down as her phone buzzes and beeps with notifications.”
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início do período de paz, tem uma maior liberdade humorística: o
distanciamento temporal dos fatos parece ser um momento mais propício a
outro tipo de riso, um riso de ridicularização. O uso da paródia de filme de
tom documental promove um jogo de simulacro, de reinventar a história dos
Troubles,

de

recriar

a

memória

do

evento

com

tom

humorístico.

Recentemente, as três peças de David Ireland de 2015, 2016 e 2018 formam
um quadro de horror, brutalidade, violência e humor ao trazer o tema dos
Troubles vários anos após o término do conflito. As peças de Ireland
representam mais intensamente a violência que as de Reid e Lynch. Essa
violência desmesurada tange assuntos delicados na contemporaneidade,
como os casos de assédio sexual recentes nos Estados Unidos, na indústria
de entretenimento, a questão de preconceito étnico, temas tabus, como
estupro e infanticídio. Por outro lado, o humor grotesco e macabro das peças
parece mais fantasioso, imaginativo. Por exemplo, o sonho de Sandra ao
transformar Teeni em geleia, ou a tomada de poder de Ruth, vingadora
sanguinária, que fura os olhos de Jay para que finalmente ele possa usar o
“tapa-olho” que ele insiste em usar em sua peça. Parece que a liberação do
humor

grotesco,

amalgamado

à

violência,

configura

propostas

de

representação em tempos pós-Troubles. O grotesco e o macabro podem
também auxiliar no processo de produção do aspecto satírico das peças,
como se verá no próximo capítulo.
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4 RECRIAÇÃO SATÍRICA DA HISTÓRIA DOS CONFLITOS

“- Como se deve atuar?
- Para um público da era científica”
(BRECHT, 1999, p. 18). 198

O que se deve mostrar ao público da era científica? Segundo Brecht
(1999, p. 18) em “Diálogo sobre a Arte Dramática”, texto que é parte do
primeiro capítulo de L’Art du comédian, é preciso apresentar seu saber, seu
repertório de atitudes humanas, bem como expressões e relatos. O saber tem
mais importância que a proximidade sentimental das peças. É válido
ressaltar que Brecht escreve para o teatro de seu contexto histórico; no
entanto, alguns traços desse tipo de encenação se aplicam a peças sobre os
Troubles com uma ressalva importante: o homem da ciência, reflexivo de
Brecht, adquire um status de homem que ri ao ver satirizada a história.
A representação satírica dos conflitos, bem como do subsequente
período de paz na Irlanda do Norte, não se norteia pelas formas realistas de
teatro. Embora retratem um tema histórico, Lally the Scut, The History of the
Troubles (accordin’ to my Da) e The History of the Peace (accordin’ to my Ma)
se distanciam do texto realista por meio do uso do humor. Entre essas
formas de criar humor estão o uso da paródia, do humor negro, do recurso
de peça dentro da peça e de diálogos com momentos de falta de sentido.
O aspecto satírico dos textos corresponde à segundo tipo de humor
que se manifesta no corpus aqui selecionado. A divisão das peças proposta
por esta pesquisa em grotesco, satírico e cômico busca uma gradação do
humor. Gradação que parte do humor mais cruel e sarcástico, próprio do
grotesco e da sátira, passando pelo sagaz, observado nas formas de ironia,
ao mais gentil, cuja finalidade é provocar o prazer do riso, aqui ligado à
comédia.
Como se viu no capítulo sobre o grotesco, os Troubles são mostrados
por Christina Reid e David Ireland por meio de deformações físicas, da
dissolução do corpo atingido por um tiroteio, quando as tripas são expostas,
198

Cf. original: “- Comment devraint-ils donc jouer?/ - Pour un public de l’âge scientifique”.
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pela presença de um fantasma e pelo assassinato violento de um bebê, que
em seguida, foi atirado na lata de lixo. Essas cenas reconstroem versões
imaginadas dos Troubles. Assim também acontece com as sátiras estudadas
neste capítulo. Em tal contexto, é válido refletir sobre o porquê do uso da
sátira e se a escolha se insere na tradição satírica irlandesa.
Na Irlanda pré-cristã, as imprecações infligidas a reis pelos poetas,
chamados filid, eram chamadas de sátiras. Consistiam em poemas temidos
pelos soberanos por expor suas falhas morais, sob as maldições dos
satiristas. De acordo com Morton W. Bloomfield e Charles W. Dunn no livro
The Role of the Poet in Early Societies (1992), a palavra do poeta tinha o
poder mágico de levantar bolhas por todo o corpo do alvo da sátira. Esses
autores apresentam na obra o modelo da sátira celta, visto em The Second
Battle of Moytura, em que “O rei [Bres], ao ignorar as obrigações de seu
status real, descumpria visivelmente e imperdoavelmente as leis de
hospitalidade. […] Um poeta chamado Coirpre […] o visitou. E foi insultado
[…]” (BLOOMFIELD; DUNN, 1992, p. 40).199 A partir desse episódio, Coirpre
compõe os versos “‘A prosperidade de Bres não mais existe” (BLOOMFIELD,
DUNN, 1992, p. 40),200 em tradução literal citada pelos autores. Por causa
das maldições, esses poetas eram temidos pela realeza, o que, de certo
modo, deslocavam o poder do rei para as mãos do poeta – afinal, foi o poeta
quem “tirou a prosperidade de Bres”.
Assim, a sátira mágica dos poetas celtas tinha um papel na vida
pública, uma função política de refrear as desmesuras do líder da
comunidade com a violência verbal contida nas maldições. Esse tipo de
sátira precisa de um ambiente específico para florescer com força, como
afirma Matthew Hodgard (1969, p. 77) em La Sátira: “[...] em primeiro lugar,
certo grau de liberdade da palavra, quer se consiga intencionalmente, como
na Grécia e Inglaterra, bem por ineficácia do poder, como na França”.201 Os

Cf. original: “The king [Bres], ignoring the obligations of his royal status, was notoriously
and unforgivably inhospitable.[…] A poet named Coirpre […] visited Bres. He was insulted”.
200 Cf. original: “The prosperity of Bres now no longer is.”
201 Cf. edição espanhola: “[...] en primer lugar, um certo grado de liberdad de palavra, bien
se consiga intencionalmente, como em Grecia e Inglaterra, bien por ineficácia del poder,
como en la Francia [...].”
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satiristas do período celta “gozavam dessa liberdade, que lhes permitia
atacar abertamente até mesmo o rei” (HODGARD, 1969, p. 77).
No artigo “A Druidic Prophecy, the First Irish Satire, and a Poem to
Raise Blisters” (1942), James Travis analisa a prosódia de um poema
composto para causar a erupção de bolhas pelo corpo do rei Caier. Conforme
Travis (1942, p. 913), “na saga da qual o poema é retirado, ele levanta três
bolhas em Caier e, por consequência, isso causa a perda de seu reinado.”202
Da tradição satírica irlandesa, as peças do século XX e XXI sobre os
Troubles herdaram, sem dúvida, o aspecto do ataque direto. Em Lally the
Scut, a crítica recai sobre diferentes setores da sociedade, como a mídia, a
igreja e a política; em The History of the Troubles (accordin’ to my Da), são
colocados em cena políticos e eventos centrais durante os Troubles; e The
History of the Troubles (accordin’ to my Da) recrimina a questão sectária.
Algumas definições contemporâneas de sátira baseadas em Bourdieu,
Habermas e Warner, segundo Jonathan Greenberg (2018, p. 17), em The
Cambridge Introduction to Satire, retratam a problemática da moral como
base da sátira e que a ela “não prospera em tempos de estabilidade, mas em
tempos de conflito e disputa”.203 Isso significa que há uma ambiguidade em
relação a uma moral nos textos satíricos. Nas três peças analisadas,
observa-se essa ambiguidade no fato de que não há uma voz satírica central,
mas várias vozes disseminadas pela peça. Essa forma pode ser vista em The
History of the Troubles (accordin’ to my Da) e Lally the Scut. Na primeira, dois
personagens estão no palco comentando as formas como os Troubles
afetaram a vida de uma terceira personagem, Gerry. Em Lally the Scut, toda
a cidade julga o caso do menino que caiu no buraco, e especula-se se os pais
o colocaram lá para chamar a atenção da mídia. A figura do satirista não é
definida nessas peças, mas está pulverizada em diferentes personagens.
Jonathan Greenberg explora a função da sátira para além de
estabelecer uma moral. Para ele, a sátira pode não apenas “julgar, atacar e
culpar, mas também indagar, provocar e explorar” (GREENBERG, 2018, p.

Cf. original: “In the saga from which the poem is drawn, the poem actually did raise three
blisters on Caier, and thereby caused him to lose his king rule.”
203 Cf. original: “[…] satire thrives not in time of stability but in time of conflict and strife.”
202
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18).204 Essa visão é interessante porque concebe o humor satírico como
transformador, podendo subverter a circunstância criticada.
The History of the Troubles (accordin’ to my Da) apresenta o conflito
como

algo

impactante:

o

nascimento

de

um

filho

que

acontece

simultaneamente ao “nascimento” da violência dos conflitos. Já Lally the
Scut tece sua sátira por meio de provocações, como no monólogo de Lally,
dirigido ao público:
Lally (olhando em direção ao público, tentando brilhar): Tem a
cidade: como você tá? Agora sim, uma multidão! Agora, a prefeitura e
os pedreiros e as pessoas responsáveis com duas casas e aceitos
para votar. Tem você. Tem você mesmo! Desculpa, pensei que tava
morto. Por que tão o Sr. e a Sra. Malachy Short com o segundo filho
suspeitamente alto, agora os Malachy retornaram depois de fugirem
por anos. Tem também o Sr. McAllister, mora com a irmã e gosta de
ferver gatinhos por prazer. Ah, e tem o Mitchell ‘Rap the Door’, o
atirador que virou professor. Foi legal em Kabul? E aqui está Craven
sem polegares, o açougueiro mais desafortunado, cuja granja de
porcos levou pessoas inocentes pelo moedor até o inferno. E não tão
vocês todos, bem? (SPALLEN, XXXX, p. 722-7).205

As provocações de Lally criam uma ponte entre a fantasia e o
verossímil. Fantasia porque ela se dirige à plateia, tomando-a como as
personas a quem se refere. Com essa encenação, a peça parece indagar o
que aconteceu com os perpetradores do período dos conflitos, como se a
cidade

escondesse

todas

as

atrocidades

comedidas

por

meio

do

esquecimento. O que se faz com a memória da guerra? A obra indaga e
responde afirmando que é como se toda a crueldade não tivesse acontecido.
As pessoas tomam papeis e profissões do cotidiano pós-guerra, um atirador
se torna o professor, aquele que educará a próxima geração.
A fala de Lally mostra um aspecto importante do elemento satírico, a
ironia. Ao indagar se todos estão bem após mencionar o encobrimento das
ações atrozes da guerra, a personagem desperta a indignação. Há cinismo no
Cf. original: “[…] judge, attack and blame, but also to inquire, provoque and explore.”
Cf. original: “Lally (looking out at the audience, trying to sparkle): There’s the town, well
how are you? Now that is a throng! Now, there’s the council and the masons and
responsible people with two homes and arsed to vote. There’s you, there’s yourself, sorry, I
thought you were dead. Why there’s Mr and Mrs Malachy Short with the suspiciously tall
second son, now Malachy’s returned after years on the run. And there’s Mr McAllister, lives
with his sister and likes to boil kittens for fun. Ah there’s ‘Rap the Door’ Mitchell the sniper
turned teacher, did you have a nice time in Kabul? And here’s no-thumbs Craven the most
unfortunate butcher whose pig farm in the eighties took innocent people straight down the
mincer to hell. And aren’t ye’s all. Lookin’ well?”
204
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modo como a personagem desenvolve seu monólogo.

Combinado à

indignação, o cinismo pode distinguir a sátira da comédia, tendo em vista
que a indignação se insere no lugar do riso. A reação esperada ao fim de
uma comédia é o riso; ela tem a comunhão e a resolução dos conflitos como
desfecho, como se vê em A escola de mulheres, de Molière, ou Sonho de uma
noite de verão, de Shakespeare. Em contrapartida, quando o público se
indigna com o que vê, o humor desperta uma consciência crítica de que algo
sério está sendo representado por meio do cômico. Espera-se que a comédia
seja engraçada, já a sátira traz um espírito de piada que, no caso de Lally the
Scut, tem a função de fazer com que o público tenha repulsa por uma
sociedade que não pune criminosos de guerra.
João A. Hansen em Anatomia da Sátira (1991) coloca o conceito de voz
dramática para a sátira; o satirista é uma personagem, representa um papel.
Desse modo, o autor desenvolve a ideia de que, antes de se destacar no
contexto da poesia e ficção, a sátira era dramática. Isso significa que tem
relações muito próximas com o espaço cênico. Nessa perspectiva, a sátira se
aproxima do jogo de representação. Conforme Hansen (1991, p. 4), em suas
origens a sátira dramática:
Além de apresentar diálogos, apresenta-se como mistura estilística
em que a maledicência e a obscenidade da representação caricatural
fantástica de tipos deformados e viciosos dialogam com a seriedade e
a gravidade da representação moral icástica da persona satírica
virtuosa, segundo o princípio latino do ridentem dicere verum,
inúmeras vezes reciclado e prescrito até o século XVIII neoclássico.

É interessante notar que Hansen menciona elementos que têm
fundamentos no grotesco vistos no capítulo 3 desta tese, tais como a
obscenidade e tipos deformados. Os tipos de humor são muito difíceis de
isolar no texto, porque algo grotesco, por exemplo, pode ser também satírico
e irônico. A meu ver, a diferença é que a sátira tem a figura do satirista como
moralmente superior. Em Lally the Scut, a figura dramática do satirista
mostra Lally, de um lado, com uma preocupação em resgatar o filho e, de
outro, toda a burocracia da cidade, a falta de interesse no resgate, o
interesse apenas pelo espetáculo que a mídia apresenta.
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Desse modo, o monólogo de Lally representa uma pergunta à história
não do passado, mas do presente, dos efeitos do passado de destituição de
humanidade e como eles serão reparados. A recriação dos Troubles aqui é
feita por fantasmagorias do conflito. É quando deixa de existir que ele parece
se fazer mais presente. Jaime Guinzburg (2004, p. 58-9), em Ditadura e
estética do trauma: exílio e fantasmagoria, define o termo fantasmagoria
como “a irrupção de imagens no discurso, à revelia do esforço consciente do
sujeito em organizar sua fala, com propriedades negativas e impacto
atormentador”. Em minha leitura, o que é curioso em Lally the Scut é a
presença de “lembranças agônicas, pesadelos diurnos que se entrelaçam na
fala” (SOBRENOME, XXXX, p. XX) verbalizadas por meio do humor negro. É
válido ressaltar que a melancolia e a revolta pela não punição de ações
cruéis do período dos Troubles se amalgamam ao humor e à ironia de modo
a satirizar o período de paz. A indignação na peça tem o efeito de questionar
que tipo de paz é construído sobre um acobertamento dos erros de guerra.
No contexto de esconder os fatos, a peça ataca diretamente o papel de
jornalistas durante os Troubles e expõe como o interesse humano pela
tragédia é usado segundo as demandas da mídia.
Portanto, Lally the Scut tem esse viés satírico entrelaçado à
indignação, à ironia e ao humor negro. The History of the Troubles (accordin’
to my Da) e sua sequência, The History of the Peace (accordin’ to my Ma),
apresentam um humor mais leve, embora também satirizem eventos
traumáticos.
Além de elementos grotescos, como a obscenidade e a deformação que
menciona Hansen, a sátira também se constrói em consonância com a
paródia. Parodiar pode ter a função de ridicularizar algo, e essa função se
torna parte do texto satírico. A forma de relatar a história é o principal alvo
de The History of the Troubles (accordin’ tom y Da), que parodia o estilo dos
documentários sobre fatos históricos. A paródia, de acordo com Linda
Hutcheon (1985, p.6), “é uma forma de imitação, mas imitação caracterizada
pela inversão irônica, nem sempre às custas do texto parodiado”.206 As três
Cf. original: “Parody, therefore, is a form of imitation, but imitation characterized by
ironic inversion, not always at the expense of the text parodied.”
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peças lidam com assuntos sérios por meio de humor satírico. Essa relação
entre o sério e o risível tem lugar nos estudos do cômico de diferentes
autores e, por consequência, nos estudos sobre sátira. Uma das formas de
separar a sátira da comédia é que a comédia pode tratar de assuntos que
parecem mais corriqueiros e divertidos, enquanto a sátira aborda temas
sérios.
Arthur Asa Berger (1993, p. 9) observa que “fomos levados a pensar
que a tragédia é coisa séria e a comédia (e [o] humor em geral) é mero
entretenimento, um desvio das verdadeiras e importantes coisas ‘solenes’ na
vida”.207 João Adolfo Hansen parece concordar com Berger no que se refere à
intersecção entre humor e assuntos sérios em um tipo particular de humor.
Para ele, a sátira assume formas variadas por atravessar diferentes gêneros –
poesia, ficção, texto jornalístico e peças de teatro –, sendo assim, o trabalho
de defini-la também abrange um campo semântico amplo. João Adolfo
Hansen (1991, p. 4) comenta que a sátira:
[...] apresenta-se como mistura estilística em que a maledicência e a
obscenidade da representação caricatural fantástica de tipos
deformados e viciosos dialogam com a seriedade e a gravidade da
representação moral icástica da persona satírica virtuosa, segundo o
princípio latino do ridentem dicere verum [...].

De acordo com o dito latino expressado por Hansen, por meio do
pitoresco se diz verdades. Nesse sentido, o elemento satírico é profícuo ao
representar questões sociais interpretadas pelo humor.
Como uma forma de rever o passado por suas ressonâncias no
presente, Lally the Scut é estruturada pela sátira à mídia e sua atuação
diante de circunstâncias trágicas. Essa forma de tratamento é notada em
diversos momentos do texto, principalmente na figura dos jornalistas, Owen
e Gav, cujos diálogos e ações permitem que a peça construa sua crítica.
Evidencia-se o aspecto do tratamento dos fatos de modo tendencioso
já no início do texto. Lally aguarda o marido Francis, que se incumbiu de
buscar ajuda para o resgate: “Lally (olha para ele): [Onde está...] os
Cf. original: “[…] we’ve been led to think that that tragedy is serious stuff and that
comedy (and humor in general) is mere entertainment, a diversion from the truly important
and ‘solemn’ things in life.”
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escavadores e os homens da escavação e a maquinaria pesada, e tudo
isso…?” (SPALLEN, 2015, p. 18).208 Sem respondê-la, Francis entrega-lhe um
jornal, conforme trecho abaixo:
Francis pega um jornal e entrega a sua mãe. Ela o abre. É um jornal
de notícias populares com uma foto grande na capa dela [Ellen] e
Lally mostrando o dedo do meio e apontando uma arma para o
fotógrafo aéreo. Ainda tem a manchete: A CIDADE EXPLORA
BURACO SUSPEITO (SPALLEN, 2015, p. 18).209

A imagem do gesto de apontar o dedo para o fotógrafo denota a
intenção da notícia de jornal de deslegitimar o papel de vítima de Lally e sua
sogra, Ellen. Esse deslocamento do fato em si, o buraco, por exemplo, para a
postura de Lally visa a justificar a ausência de auxílio da comunidade em
relação à tragédia. O humor nesse trecho está na personagem caipira que
Lally representa, evocada como alguém sem trato social, fora da civilidade.
Nesse sentido, Lally abre espaço para que um defeito moral da mídia seja
evidenciado: a edição conduz a uma interpretação unilateral de fatos. Além
disso, Lally é uma personagem que propicia o humor de superioridade, tendo
em vista que a personagem é em patamar na hierarquia social. Ela está à
margem da comunidade em que vive, o que faz com que seus problemas não
sejam considerados importantes pelo grupo. Além disso, o fato de que a
queda do filho da protagonista não é mencionada no título da matéria
reforça a manipulação do evento, quando “a cidade examina um buraco
suspeito” (SPALLEN, 2015, p. 18).
Essa comunidade, alvo da sátira da peça, é descrita com todos seus
defeitos morais pelas personagens Francis, ao dar uma entrevista, e Rahab,
enquanto conversa com Deus em um ambiente religioso. O retrato feito por
ambos da cidade confere à peça um aspecto da sátira aberta, ao contrário da
ironia que se constrói de forma velada. Ao considerar que a cidade se recusa
a resgatar uma criança porque tem inveja do suposto sucesso que a mãe
Cf. original: “Lally (looking past him): [Where’s the...] diggers and digging men and heavy
machinery and all…?”
209 Cf. original: “Francis takes out a Newspaper and hands it to his mother. She opens it. It’s
a red-top newspaper with a large picture on the cover of her and Lally giving the
fingers/pointing a gun to an aerial photographer. It also carries the headline TOWN
PROBES SUSPICIOUS HOLE”.
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teve em uma minissérie da BBC baseada em sua história, quando passou
pelo mesmo acidente, Francis diz aos jornalistas:
Francis: Você não precisa dar bola para o que as pessoas dizem por
aqui. São todas… vítimas que estão mentalmente perturbadas pelo
trauma de trinta anos de conflito… e invejosos também. Invejosas
cu-vítimas. Têm inveja por causa da minissérie de TV em duas
partes que foi feita da primeira vez, quando a [minha] mulher caiu no
poço, quando era uma moleca (SPALLEN, 2015, p. 30).210

Por sua vez, Rahab expõe os padrões morais da cidade:
Rahab: Esta não é uma cidade ruim. Avarenta, corrupta, invejosa,
pervertida, malevolente e criminal, sim. Mas não é Gomorra; ainda
atiramos nos gays. Outra coisa que não temos é grosseria. A maioria.
Isto é, primeiramente ela, a escória, vai e se enfia num buraco
quando era criança. E agora vinte anos depois isso acontece de
novo? DE NOVO! Com o filho dela? Ah, não vão engolir essa. Isso é
uma afronta (SPALLEN, 2015, p. 23).211

A representação da comunidade mostra a sátira desempenhando duas
funções: a primeira, propondo uma organização social; a segunda,
realizando um ataque direto. Essa organização social se mostra nos modelos
de comparação usados para caracterizar os habitantes, como “mas não é
Gomorra” (SPALLEN, 2015, p. 23). A associação com Gomorra, destruída
pela ira de Deus, segundo o Gênesis, como é nivelar ambas as cidades como
semelhantes. Antes, Belfast é mais transgressora, pois comete o assassínio
de humanos condenável na contemporaneidade. Na segunda instância, o
ataque direto às ações e à Lally, ou seja, repetir o feito do passado durante o
período dos Troubles, colocando o filho no buraco (acredita-se), pode sugerir
uma interpretação de que esquecer a violência recebida e perpetrada no
passado leva a repeti-la no presente.

Cf. original: “You wouldn’t want to pay no mind to what people say round here. They’re
all…victims who are mentally disturbed by the trauma of thirty years of conflict…and
jealous too. Jealous cu- victims. They’re jealous on account of the two part TV mini-series
that was made the first time round; the time the wife fell down a well when she was a
nipper.”
211 Cf. original: “This is not a bad town. Greedy, corrupt, begrudging, perverted, malevolent
and criminal, aye. But it’s no Gomorrah; we still shoot gays. And one other thing we’re not is
thick. Most of us. I mean first of all she, the scut, goes and get herself wedged down a well
when she’s a kid. And now twenty odd years later it happens again? AGAIN! To her son? I
mean, they won’t swallow that. That is an affront. Come to think of it, round here, quite a
bit less than that is an affront”.
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A menção direta à BBC desperta novamente o tratamento dado pela
mídia: produzir uma minissérie, com o intuito de lucrar a partir de uma
tragédia pessoal. É preciso mencionar que, no sentido de explorar a
tendência da mídia de noticiar catástrofes tendo em vista fins lucrativos,
Lally the Scut aborda a questão da narrativa midiática, cujo senso de
realidade é construído por meio da seleção e do tratamento dos eventos.
Essa função econômica da mídia, gerar lucros, trata as tragédias como
uma espécie de estrutura inata ou universal comum a toda a humanidade. É
uma maneira de vender algo. Isso significa que a estrutura econômica das
indústrias de mídia determina sua produção, os tipos de histórias que eles
podem contar. Como a história de Lally tivera sucesso no passado, Owen se
mostra interessado uma segunda vez. No trecho a seguir, notam-se as
maneiras de editar o ocorrido com o objetivo de ampliar a comoção:
Owen: Bom, depois disso, eu imagino que você vai precisar
provavelmente de ajuda.
Lally: Eu farei tudo que você quiser, me entreviste. Eu choro na foto.
Owen: Não é tão fácil quanto você pensa.
Lally: Me mostre nos jornais num modelito simpático e depois me
ache um daqueles homens doidos por buraco. O que seria difícil
nisso?
Gav: O que seria mais difícil?
Owen: É questão de percepção.
Lally (bate): Aposto que nenhum de vocês têm uma empilhadeira no
bolso.
Gav: Todo mundo julga.
Lally: Então me faz um favor e saia da porra da estrada e deixe a
mãe angustiada seguir seu caminho.
Owen: Por que você acha que aqueles outros jornalistas estão felizes,
farejando a cidade lá embaixo?
Gav: A capital das compras da Irlanda.
Lally: Por que eles não querem ser baleados?
Owen: Por que essa falta de simpatia por você? Mãe angustiada,
como você mesma diz? (SPALLEN, 2015, p. 31).212

Cf. original: “Owen: Well, After that, I would imagine you would probably be needing
some help./ Lally: I’ll do anything you want, interview me. I’ll cry in a photo./ Owen: It’s not
as easy as you might think./ Lally: Put me in the papers in a sympathetic fashion and then
get me those men with a head for holes. What could be difficult about that?/ Gav: What
could be more difficult?/ Owen: It’s a question of perception./ Lally (beat) I’m guessing that
neither of yous has a forklift on your persons./ Gav: Everyone’s a judge./ Lally: Then do me
a favour and get the hell out of the road and let the distressed mother go on her way./
Owen: Why do you think those other journalists are content, for now, with sniffing around
in the town below?/ Gav: The shopping capital of Ireland./ Lally: Because they don’t want to
get shot? Owen: Why the lack of sympathy for you? Distressed mother, like you say?”
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No diálogo acima, Lally sugere a manipulação da própria imagem, o
que retrata a falência da mídia de denunciar violência, chamar a atenção
para minorias exploradas. Os valores de reflexão crítica, de julgamentos do
comportamento e do senso humanitário se apresentam como uma realidade
distante, utópica. A sátira resulta de um processo de exagero das relações
mercadológicas que a mídia estabelece. De acordo com Linda Hutcheon
(1985, p. 101) a sátira:
[...] tende a defender normas; ridiculariza para levar o desvio a
concordar – ou costumava fazê-lo. O “humor negro”, a forma mais
comum de sátira, hoje em dia, parece a muita gente ser um humor
defensivo, de choque, um humor de normas perdidas, de
desorientação, de confiança perdida.

Portanto, aliado à sátira, o humor negro manifesta esse sentimento de
“norma perdida”. As personagens agem como se os valores sociais tivessem
desaparecido, e há uma espécie de ressentimento, como se não houvesse
formas de reconstruir uma organização social que leve em conta o
sofrimento humano. Ao se lembrar de Lally criança, Owen constrói uma
narrativa fantasiosa, como se a experiência de quase morte da personagem,
ironicamente, fosse o apogeu de uma história criada por ele de certa forma,
tendo em vista sua abordagem e cobertura dos fatos, como mostra o trecho a
seguir:
Owen: Eu me lembro da sua história, um começo tão desafiador pra
qualquer criança.
Lally: Fica com você pro resto da vida.
Owen: Mas, depois do buraco, o mundo todo se apaixonou por você.
Sentiram suas dores, a angústia, tudo por você…
Lally: Mesmo? Não me lembro deles enfiados lá comigo.
Owen: Foi uma época incrível.
Lally: Você tá tentando ser engraçado? Comediante da casa?
(SPALLEN, 2015, p. 32).

Ao satirizar a repercussão da queda de Lally no mundo, é evidente a
criação de um humor por meio da tortura por qual a personagem passou
enquanto também é ressaltado o prazer diante do sofrimento alheio. A ênfase
dada ao fato de que o mundo a amou enquanto seu sofrimento era divulgado
traz a ideia de um erro incorrigível que é alvo dessa sátira contemporânea,
conforme Linda Hutcheon (2000, p. 84):
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A sátira tem sido há muito associada a um impulso conservador,
mas os comentaristas parecem discordar, hoje em dia, sobre se, na
Europa e na América do Norte, por exemplo, o satírico é uma função
importante da ironia como ele era, digamos, na Inglaterra do século
dezoito. Eles argumentam que há certamente muita coisa hoje para a
ironia corrigir ou que a ideia mesmo de loucura ou erros corrigíveis
deu lugar a um ceticismo sobre a própria possibilidade de mudança.

Essa possibilidade de mudança é tema central na sátira de Martin
Lynch, The History of the Troubles (accordin’ to my Da). A peça é construída
com base em duas instâncias: a pública e a privada. A história é relativa à
pólis, mas, por outro lado, é a versão do Da (pai), que representa o âmbito
familiar, a esfera da oîkos. Pólis e oîkos213 são termos gregos que designam,
respectivamente, os conceitos de público e privado no século V a.C. Eles
auxiliam, a meu ver, o entendimento de por que a sátira da história se dá no
plano privado.
Embora a figura do Da seja literal e relacionada ao plano doméstico,
“toda sátira é em certo grau alegórica; suas personagens têm que
representar algo que saia do terreno da literalidade” (HOGARD, 1969, p.
102).214. A figura do pai ultrapassa os limites do familiar por se tratar do
contador da história dos Troubles. E por que razão o chefe de família,
prestes a ser novamente pai, seria o alvo da sátira? De acordo com a
descrição de Seamus, Gerry é um cidadão comum de Belfast, a princípio,
sem convicções políticas, que entra no IRA quase por engano e fica preso
durante um tempo. A figura de Gerry desconstrói a ideia de pessoas
politizadas no movimentos armados dos Troubles, porque sua participação
no IRA, por exemplo, é mostrada como acidental e não como um plano de
interferir na política.
A história familiar de Gerry é a narrativa central da peça, que começa
no hospital enquanto ele aguarda o nascimento do filho. Esse núcleo se
relaciona com a história da cidade, pois a obra mostra Gerry em contato com
o exterior de sua casa, com vizinhos, amigos, parentes, e entrelaça sua
Para uma visão mais ampla dos conceitos, consultar FLORENZANO, M. B. B. 2001.
“Pólis e oîkos, o público e o privado na Grécia Antiga”. S.P, Labeca – MAE-USP. In: Anais do
I Simpósio Regional de História Antiga, Rondonópolis, M.T. 2001: 113-118.
214 Cf. edição espanhola: “[...] toda sátira es em certo grado alegórica; sus personajes tienen
que representar algo que se sale del terreno literal”.
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história com os Troubles. A crítica social questiona a narrativa histórica
como a sucessão de fatos distantes não só temporal, como afetivamente.
Embora o humor tenha essa função de promover distâncias entre o
expectador e as personagens, a sátira de Lynch aproxima ao deslocar o
público para o privado, ainda que as personagens sejam planas. Sugere que
a história, que parece uma narração de fatos objetivos, impactou a
subjetividade de quem os viveu.
Outra consequência da intersecção entre relato histórico e ficção é a
questão da verossimilhança. Como disse Guimarães Rosa (1985, p. 7) no
prefácio de Tutameia (1967): “A estória não quer ser história. A estória, em
rigor, deve ser contra a História. A Estória, às vezes, quer-se um pouco
parecida à anedota”. Se essa anedota é usada como crítica social, pode ser
considerada um elemento estrutural da sátira – como parece ocorrer em The
History of the Troubles (accordin’ to my Da), na qual a vida de Gerry tem um
tom de anedota.
Na estrutura de peça dentro da peça, as personagens Seamus e Derek
formam o núcleo de narradores da paródia de documentário histórico e
Gerry é seu principal personagem. De acordo com Gerhard Fisher e
Bernhard Greiner (2007, p. xi) no livro The Play Within the Play: The
Performance of Meta-theatre and Self-reflection, a:
Peça dentro da Peça […] é um dispositivo teatral ou convenção, ou
uma espécie de subgênero na literatura dramática e prática teatral.
[...] esse mecanismo descreve uma estratégia para compor textos
dramáticos que contêm, dentro do perímetro de sua realidade
ficcional, uma secundária performance teatral, na qual atores
aparecem como atores que encenam um papel adicional. Esta
duplicação da realidade teatral é com frequência reforçada pela
presença no palco de um ‘público interno’ que atua como um duplo
do público real.215

Cf. original: “Play within the Play […] is a theatrical device or convention, or a kind of
sub-genre within dramatic literature and theatrical practice. Dramaturgically speaking it
describes a strategy for constructing play texts that contain, within the perimeter of their
fictional reality, a second or internal theatrical performance, in which actors appear as
actors who play an additional role. This duplication of the theatrical reality is often
reinforced by the presence onstage of an ‘internal audience’ which acts as double to the
actual audience.”
215
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Esse recurso produz efeito humorístico por meio dos comentários de
Derek e Seamus, que formam o público interno de que fala Fisher e Greiner,
uma duplicação do público real. Vale ressaltar que o diálogo entre Derek,
Seamus e o público pressupõe um conhecimento compartilhado sobre os
eventos dos Troubles e consiste mais em um revisionismo da história216 que
a representação do discurso histórico propriamente dito, apesar da peça
iniciar com um tom didático.
Um voice-over na primeira cena narra a pré-história do homem de
Belfast, como ele chegou “[...] da Macedônia e das planícies Ibéricas, eles se
arrastaram... até um ponto onde o rio Lagan desagua no mar. [...] Estes
eram os primeiros homens de Belfast” (LYNCH; GRIMES; MCKEE; GRIMES;
MCKEE, 2002, p. 9).217 Então, os atores da peça (ou do “documentário”?),
Derek e Seamus, entram em cena e continuam a narrativa com comentários
sobre os homens de Belfast “armados apenas com Telegraphs enrolados”,218
que assim “lutaram contra lobos... [...] e mamutes peludos... […] e montaram
seu primeiro assentamento … […] na Baia do Tigre dente-de sabre” (LYNCH;
GRIMES; MCKEE; GRIMES; MCKEE, 2002, p. 9).219 A primeira peça se
apresenta como paródia de um documentário histórico sobre a formação de
um grupo desde suas origens na Pré-História. O humor despertado no trecho
se baseia na tensão anacrônica e, portanto, absurda da figura humana
segurando jornais (Telegraphs) e lutando contra os animais pré-históricos.
Embora o jornal seja uma referência ao homem de Belfast, a cena tem um
humor mais universal, pois a humanidade teve sua história reconstituída da
origem. No entanto, o humor depende de repertório compartilhado na
descrição do assentamento desses seres.
A alusão a Tiger’s Bay demonstra a necessidade de conhecer alguns
aspectos específicos para achar a peça engraçada. Penso que, em sua maior
parte, a obra se desenvolve em uma esfera doméstica, porque é necessário

Para estudos mais aprofundados em Revisionismo da História da Irlanda, ver Luck and
the Irish: A Brief History of Change: 1970-2000, de R. F. Foster (2001).
217 Cf. original: “[…] from Macedonia and the plains of Iberia they wearied... to the spot
where River Lagan empties into the sea. [...] These were the first Belfast men.”
218 Cf. original: “[…] armed only with rolled up Telegraphs...”
219 Cf. original: “They fought off wolves... [...] and woolly mammoth... […] and formed their
first settlement… […] at sabre-toothed Tiger’s Bay.”
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conhecer particularidades de Belfast para compreender as referências, em
sua maioria, locais. Esse é um ponto importante da sátira: a presença de um
alvo, de um contexto particular que pode determinar se a peça sobrevive ou
não para além do tempo de sua produção. Tiger’s Bay representa uma marca
do sectarismo no mapa imaginado de Belfast, um bairro unionista
extremista. A união entre a figura do homem e a caverna representa uma
forma de ver os Troubles como uma fantasia de primitivismo inerente aos
habitantes da região. É válido ressaltar que a apresentação da vítima como
inferior social e moralmente é definida por Matthew Hodgard (1969, p. 115)
como “a degradação ou desvalorização da vítima diante do rebaixamento de
sua estatura e dignidade”.220 A técnica é utilizada tanto por Martin Lynch
quanto por Abbie Spallen na construção dos respectivos protagonistas de
The History of the Troubles (accordin’ to my Da) e de Lally the Scut. Gerry, o
Da, a evolução mal-sucedida dos homens das cavernas de Belfast, é descrito
como ignorante, além da menção frequente às suas hemorroidas, que lhe
tira a dignidade. E Lally parece o protótipo da mulher caipira, ignorante, que
busca resolver tudo com uma espingarda que é colocada em uma posição
física de rebaixamento, pois, ao longo da peça, está sempre olhando o buraco
em que está o filho.
Além de Lally, os jornalistas também são apresentados como um tipo,
com uma característica básica, no caso, a ganância. Ao lado figura
caricaturizada do jornalista, representante de uma mídia cruel que lucra
com a desgraça alheia, há um elenco de outras personagens-tipo que,
juntos, tecem a crítica social.
Os comentadores da peça, Derek e Seamus, dirigem-se diretamente ao
público ao caracterizar Gerry, Fireball e Felix. A presença de Derek e Seamus
no palco chama a atenção para a artificialidade do que é apresentado, com a
exposição de um único ponto de vista sobre a história dos Troubles. Ao
apresentar Gerry, o protagonista da história, Derek e Seamus brincam com
estereótipos da figura do irlandês que, por ter “dois filhos” (LYNCH; GRIMES;

Cf. edição espanhola: “[…] la degradación o desvalorización de la víctima mediante el
rebajamiento de su estatura y dignidad”.
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MCKEE; GRIMES; MCKEE, 2002, p. 10),221 distingue-se dos demais “no
oeste de Belfast” (LYNCH; GRIMES; MCKEE; GRIMES; MCKEE, 2002, p.
10).222
Essa imagem do morador do oeste de Belfast denota o estereótipo de
um determinado grupo no imaginário da cidade. De acordo com Charles
Stangor e Mark Shaller (1996, p. 7), o estereótipo retrata um grupo chamado
de group schema e compreende uma “coletânea […] de crenças sobre
características de um grupo social”.223 Quando essas imagens se inserem no
imaginário, há uma aceleração no processo de categorização e julgamento de
membros do grupo, deixando de lado características específicas. Isso
significa que, para caracterizar Gerry, a sátira utiliza o conjunto de imagens
estereotipadas sobre o grupo ao qual ele pertence. É válido pensar o porquê
do uso de estereótipo nesse contexto e se esse recurso auxilia a construção
satírica.
No artigo “Immigrant Stereotypes: 1880-2004” (1974), William R.
Linneman também faz considerações sobre o estereótipo. No entanto, o autor
particulariza o irlandês visto pela cultura americana. Comenta que os
elementos que compõem a imagem desses imigrantes “eram um chapéucoco, um cachimbo, uma atitude truculenta e o amor pelo whiskey”.224 É
válido salientar que a composição não se aplica ao homem de Belfast, pois é
uma visão externa. Martin Lynch parece utilizar a imagem que a cultura
irlandesa tem do cidadão que habita a região oeste da cidade. Nesse caso, há
uma autodefinição por meio do estereótipo. Essa referência informa que a
figura do satirista é interna à comunidade e que usa a imagem dessa
comunidade para criar humor. Esse tipo de humor não produz o riso pela
quebra de expectativa, ideia presente na teoria de Henri Bersgon em O riso,
mas pela personagem fazer exatamente o que se espera dela.
Embora os aspectos relacionados à vestimenta tenham mudado, pois
as roupas carregam a marca do tempo, o “amor pelo uísque”, ou ainda pela
pint, ainda prevalece na representação de alguns tipos irlandeses. Ainda que
Cf. original: “two children”.
Cf. original: “West Belfast”.
223 Cf. original: “[…] collection […] of beliefs about the characteristics of a social group.”
224 Cf. original: “[…] were a derby hat and a dudeen pipe, a beligerent attitude, and a love of
whiskey.”
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não de forma caricatural, a figura do bêbado aparece no conto “Eveline”, em
Dubliners, de James Joyce, e em Drunkard, de Frank O’Connor. Esse é um
estereótipo que parece se aplicar não apenas às peças de, mas também a
Lally the Scut e Cyprus Avenue.
Em Lally the Scut, enquanto a mãe está desesperada para encontrar
quem resgate seu filho, seu marido Frank sai para beber. Lally lhe pergunta
indignada: “Você foi beber?” (SPALLEN, 2015, p. 22-3).225 Embriagado, o
marido lhe responde: “A melhor oferta que recebi? Esse cara, um cara
qualquer disse que conhece um cara lá pras bandas de Castleblaney. Um
cara, um cara que nasceu com um par de escapulas faltando, tem esse jeito
de olhar de [verme] tênia....” (SPALLEN, 2015, p. 22-3).226 O humor está nas
coisas desconexas que se espera que um bêbado fale; sua ação está em
consonância com o tipo da personagem. Cyprus Avenue também traz a
figura do bêbado que abraça Eric em um bar, o que faz com que Eric se finja
de católico para não contrariá-lo.
Em The History of the Toubles (accordin’ to my Da), Gerry também
“gosta de uma pint […] e da diversão do bar […] Mas odeia dardos” (LYNCH;
GRIMES; MCKEE; GRIMES; MCKEE, 2002, p. 11).227 O Da pode ser pensado
como uma figura de autoridade paulatinamente dissolvida pelo ridículo da
personagem, que, nos dizeres de Derek e Seamus, acaba de deixar o
primitivismo das cavernas no qual “antigas representações [dos homens de
Belfast] retratam caçando com bombas primitivas” (LYNCH; GRIMES;
MCKEE; GRIMES; MCKEE, 2002, p. 10).228 Seria Gerry uma representação
metonímica da autoridade da história? Em caso afirmativo, a aproximação
de Gerry com o ridículo também une o ridículo à história. Desvelar o artifício
da peça, introduzindo os comentaristas e a técnica da peça dentro da peça,
faz com que o aspecto de “construção” no discurso histórico também seja
salientado.

Cf. original: “[…] you went for a pint?”
Cf. original: “The best offer I got? This fellah, this random oul’ fellah says he knows
another fellah out by Castleblaney. A fellah, born lackin’ in a set of shoulderblades, has the
look of a tapeworm about him…”
227 Cf. original: “[…] likes a pint […] and the craic in the bar […] But he hates darts.”
228 Cf. original: “[...] early cavern paintings depict them [Belfast man] hunting with primitive
petrol bombs.”
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Na fronteira entre o fato histórico per se e a representação do fato, a
peça introduz o início dos Troubles. O diálogo incoerente entre Gerry e
Fireball, em que Gerry fala dos Troubles e Fireball, do jogo de dardos,
representa um aspecto importante do conflito: a incomunicabilidade. Gerry
pergunta “Hey, este problema229 é terrível, não é?” (LYNCH; GRIMES;
MCKEE; GRIMES; MCKEE, 2002, p. 12),230 ao que Fireball responde: “Como
um top duplo, ok. Não é meu fim de partida preferido, mas um puta
dezesseis duplo!” (LYNCH; GRIMES; MCKEE; GRIMES; MCKEE, 2002, p.
12).231 Essa paralização da comunicação no diálogo produz “o objeto
primário do estado mental do divertimento cômico” (CARROLL, 2014, p.
27)232 por meio da “incongruência percebida” (CARROLL, 2014, p. 27).233
Inesperadamente, surge ainda um jogo de palavras no qual as
personagens não falam sobre a mesma coisa. Quando menciona os primeiros
episódios de violência no bairro de Falls, no oeste de Belfast, Gerry diz que
“ouvi dizer que houve feridos por tiros em Falls” (LYNCH; GRIMES; MCKEE;
GRIMES; MCKEE, 2002, p. 1 2),234 ao que Fireball responde: “Eu consigo
acertar um duplo dezesseis com meus olhos fechados. Nossa senhora
poderia acertar um duplo dezesseis com seus olhos fechados” (LYNCH;
GRIMES; MCKEE; GRIMES; MCKEE, 2002, p. 12).235 O jogo de palavras que
se dá em inglês está em “people shot” do relato de Gerry e “I can hit...” da
fala de Fireball. Aqui traduzido como “acertar”, hit também pode significar
acertar alguém com um tiro. Finalmente, ao final do trecho, as personagens
chegam a um ponto de encontro. Gerry reconhece o assunto de Fireball e
diz: “Se esses Troubles piorarem, todas as partidas de dardos serão
provavelmente canceladas” (LYNCH; GRIMES; MCKEE; GRIMES; MCKEE,

Aqui, usei a palavra problema para traduzir Troubles em letra minúscula. E para
reforçar a ideia de eufemismo da palavra, mesmo no título dado ao conflito. O uso de
Troubles me parece irônico, tendo em vista que a descrição de uma área totalmente
arrasada está mais adiante na peça.
230 Cf. original: “Hey, this trouble’s terrible, isn’it?”
231 Cf. original: “Like a double-top, okay. It’s not my favorite finish. But a fuckin’ double
sixteen!”
232 Cf. original: “[…] the primary object of the mental state of comic amusement”.
233 Cf. original: “perceived incongruity”.
234 Cf. original: “I hear that there’s people shot down the Falls”.
235 Cf. original: “I can hit a double sixteen a double sixteen with m’ eyes closed. Our Mary
could hit a double sixteen with her eyes closed.”
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2002, p. 12).236 Até o momento, a descrição dos Troubles mostrava um
distanciamento dos eventos, mas, quando mostra seus efeitos na vida
cotidiana do pub, Fireball faz uma reflexão sobre eles: “Puta que o pariu, não
tem motivo pra isso. Então, para que as pessoas estão lutando? Assim, tudo
bem você ter suas passeatas por direitos civis e tal, as pessoas podem se
apaixonar umas pelas outras e tudo, mas não têm razão pra atirarem umas
nas outras” (LYNCH; GRIMES; MCKEE; GRIMES; MCKEE, 2002, p. 12).237
A técnica de apresentar soluções absurdas e inconsistentes está
presente na tradição cômica grega, mais especificamente na comédia antiga,
e

na

cultura

satírica

de

língua

inglesa.

Aristófanes

e

J.

Swift,

respectivamente, introduzem soluções aparentemente ilógicas em As aves e
Uma proposta modesta, como viver livre entre os pássaros para não pagar
mais impostos e oferecer os filhos como alimento para solucionar a fome na
Irlanda. Para Fireball, a cidade estaria livre dos Troubles se todos seus
habitantes passassem os dias jogando dardos no pub. Não há resposta
violenta por parte da personagem ou somente perplexidade, mas a
representação de uma simplificação da solução dos Troubles.
The History of The Troubles (accordin’ to my Da) apresenta a
reconstrução satírica dos conflitos apoiada na ironia e na paródia. Essa
reconstrução denota uma apropriação dos principais acontecimentos dos
Troubles da história oficial,238 segundo o ponto de vista da comunidade
católica, como a menção às passeatas por direito civil, a construção de
barricadas nas ruas e a resposta do governo britânico aos atos políticos com
prisões sem julgamento. O uso da paródia do discurso histórico se apoia no
conceito definido por Linda Hutcheon. Segundo a autora:
A paródia é, pois, repetição, mas repetição que inclui diferença; é
imitação com distância crítica, cuja ironia pode beneficiar e
prejudicar
ao
mesmo
tempo.
Versões
irônicas
de
Cf. original: “If these Troubles get any worse, all dart matches might have to be
cancelled.”
237 Cf. original: “For fuck sake, there’s no call for that. Like, what’s people fightin for, eh?
Like, you can have your Civil Marches and like, people can fall out with each other and all
that stuff, but there’s no call for people shooting each other”.
238 As principais referências da história oficial podem ser consultadas no projeto CAIN da
Universidade do Ulster. (disponível em https://cain.ulster.ac.uk/, acesso em 02 de janeiro
de 2020).
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“transcontextualização” e inversão são os seus principais operadores
formais, e o âmbito de ethos pragmático vai do ridículo desdenhoso à
homenagem reverencial (HUTCHEON, 1989, p. 54).

Essa repetição do discurso histórico é feita com procedimentos
cômicos simples, como o exagero, o gestual e a ironia verbal. Para entender a
apropriação feita pelo dramaturgo, é interessante observar uma obra não
ficcional sobre os Troubles. Com a finalidade de contrastar e compreender a
paródia, cito o livro The Troubles (2004), de Brian Feeney, que narra o
conflito pelo viés factual, com ênfase nas perdas de direitos da comunidade
católica. A paródia de Lynch segue a sequência cronológica da graduação da
violência nos acontecimentos do conflito: as manifestações nas ruas, citadas
anteriormente na fala de Fireball, as linhas de paz, a represália dos atos
políticos pelo governo britânico com as prisões sem julgamento.
Ao comentar a construção de linhas de paz construídas pelo exército
britânico em Belfast, Feeney afirma que eram “no início barreiras
rudimentares de madeira e arame farpado para manter as comunidades
nacionalista e unionista afastadas em Belfast e Derry” (FEENEY, 2004, p.
28).239 A sátira de Lynch se apropria da ideia de “rudimentar” e explora a
imagem pelo exagero irônico na apresentação da improvisação mostrada na
rubrica sobre a construção das barreiras: “E [Gerry] ajudou a projetar e a
construir um dos maiores triunfos arquitetônicos de Belfast./Os atores
rapidamente montam uma barreira improvisada usando a mobília em cena./
A obstrução da rua!” (LYNCH; GRIMES; MCKEE; GRIMES; MCKFEE, 2002,
p. 21).240
Em relação à posição da Inglaterra sobre os Troubles, é interessante
salientar que, no início do conflito, o partido trabalhista estava no poder.
Lynch usa esse dado da história para criar um dos alvos da sátira, a posição
dos políticos em relação ao conflito. Sobre o objeto da sátira, João A. Hansen
menciona dois tipos de destinatários: o discreto e o vulgar. Sendo que:

Cf. original: “[…] inicially rudimentar barriers of wood and barbed wire to keep
nationalist and unionista communities in Belfast and Derry apart.”
240 Cf. original: “And [Gerry] helped to design and build one of Belfast’s greatest
architectural triumphs./The actors quickly assemble a makeshift barricade using the stage
furniture./ The Street barricade!”
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O destinatário discreto recebe a representação duplamente, como
tipo apto a entender a significação engenhosa das deformações
cômicas dos temas e a perícia técnica do artifício aplicado à
invenção. Quanto ao destinatário vulgar, a sátira é composta contra
ele, acusando-o de falta de virtudes ortodoxas, para a qual prescreve
a correção das normas institucionais que regulam as ações, e para
ele, divertindo-o com vulgaridades sem regras do juízo (HANSEN,
2003, p. 70).

Em The History of the Troubles (accordin’ to my Da), prevalece a
segunda forma. Os ataques são diretos, a personagem Gerry diz a Felix para
que não se preocupe com os Troubles porque “É um governo trabalhista –
eles vão resolver isso em vinte e quatro horas” (LYNCH; GRIMES; MCKEE,
2002, p. 16).241 Quando Gerry mostra essa esperança, o público já sabe que
os Troubles não terminaram em vinte e quatro horas pois, em primeiro
lugar, há um conhecimento coletivo da história, principalmente na cidade de
Belfast, segundo, há os comentários de Derek e Seamus, que sempre
funcionam como uma frustração para a personagem Gerry. Rimos da
ingenuidade da personagem em acreditar que o partido teria forças para
resolver a complexa questão sectária em apenas um dia. O exagero na
ingenuidade é um traço cômico de Gerry, como se vê nesta sua outra
solução para o conflito: “Gerry: sequestrar um dos corgis da rainha” (LYNCH;
GRIMES; MCKEE, 2002, p. 20),242 que funcionaria pela publicidade que
traria ao conflito.
No relato histórico dos Troubles, Feeney (2004, p. 32) afirma que
“Conservadores apoiavam o ponto de vista unionista [...], enquanto muitos
políticos do partido trabalhista simpatizavam com o ideal de uma única
Irlanda”.243 A esperança de Gerry de que o partido trabalhista resolveria o
conflito rapidamente é representada como frágil por Seamus e Derek, que
anunciam o futuro. Embora a peça inicie no fim dos anos 1960, ambos estão
em outro tempo. Os tempos na peça sofrem uma cisão. Gerry vive o tempo
do conflito, enquanto que, para Derek e Seamus, tudo já passou – eles
sabem como a história termina, como se estivessem assistindo a reprise de
um programa de televisão. Quando Derek interage com o público sobre o já
Cf. original: “It’s a Labor government – they’ll sort this out in twenty-four hours.”
Cf. original: “Gerry: kidnap one of the Queen’s corgis”.
243 Cf. original: “Conservatives supported the unionist position […], whereas many Labour
politicians were sympathetic to the ideal of a united Ireland.”
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conhecido futuro de Fireball, fica evidente a técnica de usar a peça dentro da
peça. É possível também notar a tomada de consciência sobre o que
aconteceu depois do momento de intervenções sociais feitas na passagem
dos anos 1960 para os 1970:
Derek: Fireball estava prestes a ter mais preocupações que as
fortunas de Halifax Town.
Seamus: Enquanto os cabelos cresceram… [imita fumar um baseado
antes de passá-lo a Derek]… e as barras das calças se abriam ainda
mais, os sessenta deram lugar aos setenta (LYNCH; GRIMES;
MCKEE, 2002, p. 26).244

A história dos Troubles é contada por quem já passou pelo período. Os
comentários de Derek e Seamus acontecem no presente, contemporâneos à
plateia do início do século XXI, após uma visão do começo meio e período de
paz do conflito. A sátira é feita, portanto, por quem se distancia
temporalmente e bagunçam o sentimento de autoidentificação. Derek e
Seamus brincam com o tempo. Ao intervirem na linha histórica da narrativa,
pausam, comentam o que virá; são como notas de rodapé, às vezes irônicas,
outras sarcásticas, ou ainda tragicômicas. Ao caracterizarem Gerry e as
demais personagens, os narradores estabelecem uma linha divisória. De um
lado, estão os que vivem os Troubles, as personagens da trama e da história;
de outro, estão os observadores dos cidadãos de Belfast.
Esse distanciamento é importante para relacionar a sátira com o
humor de superioridade. Seamus e Derek não participam do conflito. Antes,
eles retratam a vida das pessoas de Belfast, em especial, dos homens de
Belfast. É preciso mencionar que as personagens femininas não têm
presença ou voz no palco. Em geral, são referências, existem como esposas
de alguém, a exemplo de Eleonor, a esposa de Gerry. Há também a esposa
de Felix, uma caricatura da mulher que trai o marido com os soldados e só o
ele não percebe. É preciso salientar que o humor produzido pela sátira de
Lynch, diferente do humor grotesco de Christina Reid e David Ireland, está
no espectro da superioridade.
Cf. original: “Derek: Fireball was about to have more to worry than the fortunes of
Halifax Town./ Seamus: As hair grew longer…[Mimics smoking a joint before passing it on to
Derek]… and trouser bottoms even wider, the sixties gave way to the seventies.”
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Nas peças do capítulo anterior, não há superioridade alguma. Há
sarcasmo no rir de si mesmo, por exemplo, quando Sandra, de Joyriders,
apresenta a condição em que vivem nos Divis Flats, do qual também faz
parte. Ela é produtora e alvo do humor. Na sátira, os criadores do humor
estão separados dos ridicularizados, são expectadores das frustrações e
circunstância em que vivem. Isso pode ser demonstrado em outros
momentos de relato de episódios da história dos Troubles, como as prisões
sem julgamento, quando:
Derek: […] o governo em um momento psicodélico presenteou a
Irlanda do Norte com uma das suas mais maravilhosas ideias.
Seamus: Prisões sem julgamento (LYNCH; GRIMES; MCKEE, 2002,
p. 26).245

A ironia verbalizada pelas personagens funciona como um dos
gatilhos da crítica satírica. Essa associação, de acordo com Pierre Schoentjes
(2001, p. 217), “é antiga e durável”,246 sendo que a ironia “é o humor da
sátira. Pode ser selvagem, como em Swift, com uma intenção moral, ou
calma

e

calculada,

como

em

Gibbon,

com

finalidade

maliciosa”

(SCHOENTJES, 2001, p. 219).247 Além dessas formas da ironia, Nothrop
Frye, em Anatomia da Crítica (1957), também faz a distinção entre ironia e
sátira. Para ele, a sátira é uma “ironia militante” (FRYE, 2001, p. 219). Entre
uma sátira de ironia selvagem, agressiva, e uma calma e calculista, creio que
a ironia em The History of the Toubles (accordi’n to my Da) corresponde à
ironia amarga apresentada com uma máscara alegre pelas personagens. A
alegria é notada na rubrica, em que Derek e Seamus contam episódios de
extrema violência enquanto dançam conga, como se vê na cena abaixo:

Cf. original: “[…] the government in a psychedelic moment treated Northern Ireland to
one of their most wonderful ideas. Seamus: Internment without trial.”
246 Cf. original: “[...] est ancienne et durable. Obs. Salvo indicação contrária, as traduções
em francês foram feitas por mim.”
247 Cf. original: “[…] est l’humour de la satire. Ella peut être sauvage, comme chez Swift,
avec une intention morale, ou calme et pensée, comme chez Gibbon, dans un but
malicieux.”
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Seamus: Lá por 1977, metade da comunidade celebrava o jubileu de
prata da rainha.
Derek: Mas alguns de seus hóspedes na prisão H.M Maze não
estavam no clima da velha e animada noitada de comemorações.
Seamus: E começaram o protesto do cobertor...
Derek: … isso virou um protesto sujo…
Seamus: …uma tentativa de recuperar o status.
Derek e Seamus dançam conga em um protesto político.
Derek: O que queremos?
Seamus: Status político!
Derek: Quando?
Seamus: Agora!
Eles param de protestar
(LYNCH; GRIMES; MCKEE, 2002, p. 26).248

O ato de ridicularizar o movimento político é uma paródia da história.
De acordo com Gilbert Highet (2015, p. 148) em Anatomy of Satire (2015), há
duas formas de criar uma sátira: por monólogo, no qual a figura do satirista
é central; por paródia, que “pega algo real e respeitado e, ao usar exagero e
incongruência, o converte na zombaria de si mesmo”.249 Martin Lynch opta
pela segunda opção, combinando técnicas de paródia, incongruência e ironia
para produzir sátira.
Nesse contexto, é válido refletir o sentido da sátira. Uma primeira
leitura poderia inferir que os culpados das próprias misérias dos Troubles
são os norte-irlandeses, porque se comportam como primitivos, aparentam
carregar ignorância amalgamada à inocência. No entanto, se interpretarmos
a sátira pelo viés irônico, é possível pensar na crítica a essa imagem
produzida do país. Por meio do retrato deformado do cidadão Gerry, a
proposta da sátira de Lynch, a meu ver, ressalta a complexidade da
responsabilidade dos Troubles, uma vez que ambas as comunidades têm
perpetradores e vítimas.
A história contada a partir da versão do Da ridiculariza momentos
heroicos para a comunidade católica, como os protestos, assim como os
ingleses que, conforme Gerry, são “tão estupidos quanto eleger um... um
Cf. original: “Seamus: By 1977, one half of the community were celebrating the Queen’s
Silver jubilee./ Derek: But some of her majesty’s guests at H.M. Prison Maze were in no
mood for a jolly old knees up./ Seamus: And began a blanket protest…/ Derek: …that
became a dirty protest…/ Seamus: …in an attempt to regain political status./ Derek and
Seamus dance the conga in a political demonstration./ Derek: What do we want?/ Seamus:
Political status!/ Derek: When do we want it?/ Seamus: Now! They stop demonstrating.”
249 Cf. original: “[…] takes something real and respected and, by using exaggeration and
incongruity, converts it into mockery of itself”.
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facista Tory canalha como Margaret Thatcher?” (LYNCH; GRIMES; MCKEE,
2002, p. 41).250 A primeira-ministra inglesa em 1979 é alvo direto da sátira
da peça no verso da canção entoada por Goon: “‘Ela é só uma mulher dos
diabos, com o maldade no coração” (LYNCH; GRIMES; MCKEE, 2002, p.
41).251 Esse verso certamente evoca a atitude do poeta satírico que criticava
a hospitalidade de Bres. Martin Lynch também acusa Thatcher de
desmesuras da política neoliberal, que “retirou o leite gratuito das crianças
na escola” (LYNCH; GRIMES; MCKEE, 2002, p. 41)”.252
Se The History of the Troubles (accordin’ to my Da) se pautou pela vida
de personagens masculinas, The History of the Peace (accordin’ to my Ma) dá
voz às mulheres. Se a guerra é dos homens, a paz é do domínio feminino.
A peça tem início em agosto de 1994, momento do cessar-fogo do
grupo paramilitar IRA. Ao contrário de The History of the Troubles (accordin’
to my Da), que retratava o bairro católico de Falls, The History of the Peace
(accordin’ to my Ma) se passa em East Belfast, bairro nobre protestante, onde
os Troubles não passavam de cenas na televisão, e não barricadas nas ruas.
Ambas as peças se iniciam com o nascimento do rebento da protagonista –
Gerry, na peça de 2002, e Karen, em The History of the Peace (accordin’ to my
Ma).
O recurso de ataque direto também é utilizado por meio da alusão a
citações de frases de figuras famosas, como David Trimble, Ian Paisley, John
Hume e Gerry Adams. Embora Martin Lynch não reproduza a estrutura de
peça dentro da peça, há a quebra da ilusão dramática no início e no decorrer
da ação, quando a personagem fala diretamente ao público. Essa técnica
muito presente no teatro épico, como já mencionado, auxilia a produção do
humor, uma vez que causa uma fala inesperada que pode ser um
comentário cômico.
Na cena um do primeiro ato, Karen coloca a pergunta “Onde você
estava quando a paz irrompeu?” (LYNCH; GRIMES; MCKEE, s/d, s/p).253 A
ideia de uma repentina paz parece incongruente, posto que a paz deveria ser
250
251
252
253

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

original:
original:
original:
original:

“[…] so stupid as to elect a...a facist Tory bastard like Margaret Thatcher?”
“She’s just a Devil woman, with evil on her mind.”
“[…] took free milk of the school kids.”
“Where were you when peace broke out?”
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constante, não a guerra. No entanto, a expressão “break out”, aqui traduzido
por “estourou”, marca o início do período de paz. Nota-se que o uso de
“break out” para descrever o início de um conflito seria adequado, porque
seu significado combina com a erupção de ações violentas, porém, parece
inapropriado para se referir ao início de um período pacífico.
O uso da expressão parece aludir a um episódio da seréi Monty
Python’s Flying Circusi254 chamado “The Funniest Joke In The World”,255
cujo tema é a morte pelo riso, que ficaria muito conhecido posteriormente
por meio do romance O nome da rosa (1980), de Umberto Eco. A esquete de
Monty Python retrata a criação da piada mais engraçada do mundo. Após
escrever a “obra”, o autor ri freneticamente e morre com o próprio humor.
Após a primeira morte, outras dezenas seguem, sempre da mesma forma:
primeiro, o sujeito lê a piada e, depois, ri até a morte. Quando a piada cai
nas mãos dos alemães, eles não acham graça nenhuma e iniciam a Segunda
Guerra Mundial. O narrador do episódio conta que “em 1945, a paz
irrompeu. Foi o fim da piada. Os negócios de guerra da piada foram banidos
em uma sessão especial na convenção de Genebra” (MACNAUGHTON;
DAVIES; 1969, s/p).256 A forma usada por Monty Python de subverter a
história da Segunda Guerra Mundial, quando a paz “irrompe” e acaba a
brincadeira, apresenta-se como uma forma satírica baseada no humor
absurdo e surreal. Essa tradição satírica inglesa influenciou o humor
absurdo presente nas peças de Martin Lynch.
Embora as peças com humor satírico analisadas não sejam exemplos
de humor surreal como o de Monty Python, elas flertam com o mesmo tipo
de incongruência. Assim como a guerra, a paz também parece surgir a partir
do nada em The History of the Peace (accordin’ to my Ma). A impressão de que
os Troubles irromperam subitamente também é aplicada à paz.

Monty Python ou The Pythons foi um grupo de comédia britânico. O grupo criou e atuou
na série cômica Monty Python's Flying Circus, um programa de televisão britânico que foi ao
ar pela primeira vez em 5 de outubro de 1969.
255 The Funniest Joke in the World (1969). Direção: Ian MacNaughton e John Howard Davies.
10 min, p&b. Disponível em: < https://www.dailymotion.com/video/x2hwqqd. Acesso em:
04 jun. 2019.)
256 Cf. original: “In 1945 Peace broke out. It was the end of the Joke. Joke warfare was
banned at a special session of the Geneva Convention.”
254
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Em resposta à pergunta de Karen, dois atores entram em cena sem
caracterização e respondem:
ALAN
David Trimble.
CONOR
Há duas denominações religiosas na Irlanda do Norte. Mas apenas
uma denominação moral e ela quer paz.
ALAN
Até que não é mal.
CONOR
Ian Paisley.
ALAN
Será que nós, filhos e filhas do Ulster, nos tornamos tão covardes a
ponto de permitir que nossos antigos inimigos triunfem sobre nós?
Nunca!
CONOR
Muito bom. John Hume.
ALAN
Quando o povo está dividido, a única solução é o acordo. Gerry
Adams.
CONOR
A Divisão falhou. O Estado de seis condados, por qualquer medida
democrática falhou.
ALAN
Esse era o Gerry Adams?
ALAN
Quando a paz chegar, nós vamos enfrentar enigmas e perigos
maiores que quaisquer outros que já enfrentamos durante a guerra.
CONOR
Donald Trump?
ALAN
Abraham Lincoln. Ele tá bombando na internet.
Karen wanders around the set as though on a nostalgic visit to her
childhood home (LYNCH; GRIMES; MCKEE, s/d, s/p).257

Cf. original: “ALAN David Trimble./ CONOR There are two religious denominations in
Northern Ireland. But there is only one true moral denomination. And it wants peace./
ALAN Not bad./ CONOR Ian Paisley./ ALAN Are we the sons and daughters of Ulster become
so craven as to allow our ancient foes to triumph over us? Never!/ CONOR Quite good. John
Hume./ ALAN When people are divided, the only solution is agreement. Gerry Adams./
CONOR Partition has failed. The six county state, by any measure of democracy has failed. /
ALAN Was that Gerry Adams?/ CONOR Actor's voice./ ALAN When peace comes we will face
conundrums and dangers greater than any we've faced during the war./ CONOR Donald
257
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Essa sequência de citações reais cria uma gradação entre as falas
mais consistentes e as mais desconexas. Até passar à figura anacrônica de
Donald Trump, que não se encaixa na política local nem no tempo em que a
peça se passa (1994), mas abre uma perspectiva para a inserção da
contemporaneidade do público e amplia o senso de caos político. Por fim,
cria uma união de passado e presente, a alusão a Abraham Lincon,
presidente dos Estados Unidos no século XIX, que se tornou popular na
internet por meio das citações de pensamentos supostamente de sua
autoria.
Há certo paralelismo entre as cenas de abertura das peças de Martin
Lynch analisadas neste capítulo. Ambas as peças começam com os atorescomentadores estabelecendo o contexto da ação. Em The History of the
Troubles (accordin’ to my Da), eles simulam um documentário de história.
Em The History of the Peace (accordin’ to my Ma), eles parecem parodiar as
redes sociais. As frases que lançam com duvidosas autorias parecem
retiradas de tuítes, comentários de 140 caracteres.258 Para recontar a
história, o dramaturgo usa novamente a paródia, adaptando-a às formas de
comunicação contemporâneas ao público. De um lado, se a técnica pode
correr o risco de comprometer a sobrevivência da peça para outras eras, de
outro, ela é eficaz ao considerar a sátira como uma maneira de falar do e
para o presente. Certamente, o tempo em que a peça acontece é outro, mas o
período de paz é um conceito vivo no século XXI. Nesse sentido, as duas
obras mantêm a estrutura de anacronismo: falam do passado, mas os
comentadores pertencem ao mesmo tempo do público.
Outro ponto que deve ser ressaltado é que a sátira de The History of
the Troubles (according’ to my Da) retrata a comunidade católica, as

Trump?/ ALAN Abraham Lincoln. He's all over the internet. Karen wanders around the set
as though on a nostalgic visit to her childhood home.”
258 Twitter é uma rede de informação em tempo real que nos conecta às últimas histórias,
ideias, opiniões e notícias sobre o que há de mais interessante. Basta encontrar as contas
com as quais você mais se identifica e seguir as conversas. O Twitter é composto por
pequenas informações chamadas tuítes (tweets em inglês). No início, cada tuíte podia conter
até 140 caracteres; hoje, todo usuário pode criar mensagens de, no máximo, 280 caracteres,
além de incluir fotos, vídeos e permitir conversas privadas entre usuários. Disponível em:
<https://twitter.com/about>. Acesso em: 07 jun. 2019.
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personagens vivem em Falls, um bairro católico e de classe baixa. Em
contraste, The History of the Peace (according’ to my Ma) retrata de modo
caricaturesco a cultura protestante, como a marcha dos Orangemen e a luta
contra os católicos por parte de certas personagens. Isso é visto na primeira
cena por meio da frase de Ian Paisley: “Será que nós, filhos e filhas do Ulster,
nos tornamos tão covardes a ponto de permitir que nossos antigos inimigos
triunfem sobre nós? Nunca!” (LYNCH; GRIMES; MCKEE, s/d, s/p).
As personagens são caracterizadas por uma única qualidade básica.
Desse modo, elas constituem um grupo particular de tipos, como mãe ou
ativista pela união do Ulster. Em razão disso, é interessante analisar o
elenco nas três obras em análise.
Em Lally the Scut, a protagonista já é mãe quando aparece com um
ventre de oito meses da seguna gravidez. Lally é uma mãe protetora,
caracterizada pela espingarda que empunha a peça toda. Além dela, há os
tipos urbanos, que representam vícios: o marido inútil, que quando se
aproxima do espaço do buraco traz “desapontamento de Lally e Ellen”
(SPALLEN, 2015, p. 30);259 a sogra louca; o jornalista que faz tudo por um
furo; o padre pederasta que diz a Lally, antes de tocá-la: “Padre: Você parece
jovem. Jovem o suficiente. Lally: (lentamente, entendendo) Sim. Sou sortuda.
Padre: É muito gentil da sua parte. Há uma pausa. Você está depilada?”
(SPALLEN, 2015, p. 81).260 Em Lally the Scut, uma dezena de personagenstipo desfilam na peça, encarnando os defeitos da comunidade. A sátira
veicula uma crítica social severa, que realça o comportamento da sociedade
após os tempos de guerra. O riso promovido pela peça de Allen é o riso
castigador dos defeitos morais da sociedade.
As peças de Martin Lynch também são compostas a partir de
personagens-tipo, como os próprios títulos denunciam: Da e Ma. Diferente
da crítica social de Spallen, a sátira de Lynch é direcionada às figuras
políticas em tempos de Troubles e de paz. A composição de paralelismos
oferece uma visão interessante sobre o conflito e o período de paz. Enquanto
a peça na perspectiva masculina (Da), não é dada voz às mulheres, na
Cf. original: “disappointment from Lally and Ellen”.
Cf. original: “You look young. Young enough. Lally (softly, twigging) Yeah. Lucky me.
Priest It’s very kind of you. There is a pause. Are you shaved?”
259
260
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segunda, é exibida a perspectiva de Karen. Ao contrário de Gerry, essa
personagem quebra a ilusão dramática e fala diretamente ao público, como
os comentadores. Nessas intervenções, Karen, que, a princípio, vê o “outro
lado” como completamente estranho em relação à sua cultura e identidade,
transforma-se ao longo da peça e faz um movimento de ligeira integração
com a comunidade católica na busca pela construção de um centro
comunitário.
Karen convive com manifestações identitárias protestantes por meio de
outras personagens-tipo, por exemplo, o marido, que faz parte dos
Orangemen. Karen o questiona: “Porque é tão importante para os
Orangemen descer por essa rua?” (LYNCH; GRIMES; MCKEE, s/d, s/p).261
Seu marido, Darren, diz que querem passar pelo bairro católico porque
“Essa é o caminho tradicional da igreja para casa” (LYNCH; GRIMES;
MCKEE, s/d, s/p).262 A peça desperta questões importantes, a saber, por
que continuar com as tradições, por que elas devem estar acima da paz etc.
Ao contrário de Lally the Scut, a comunidade inteira não está moralmente
corrompida nas peças de Lynch, são personagens inocência ou ignorância
exagerada. As três obras trazem um desejo de paz abstrato, expresso em
expectativas de futuro para filhos e netos. A esperança na saída do buraco
alegórico em Lally the Scut:
(Megaphone.) Há talvez esperança? Merda. Começa a cair a luz.
(Megaphone.) Nós temos isso? Esperança? Para se agarrar? Mesmo
agora?
Lally: Yes.
Câmera (Megaphone.): Para se livrar do que quer que isso seja? Lá
embaixo? Lá atrás? O que quer que seja? O que? Pausa.
(Megaphone.) Há esperança? Você acha? (SPALLEN, 2015, p. 132). 263

Em The History of Troubles (accordin’ to my Da), essa esperança se
amplia na figura da “página em branco”, sem as marcas da cultura, da
tradição, do conhecimento dos códigos locais que ditam quem é quem no
Cf. original: “Why is it so important for the Orangemen to get down that road?”
Cf. original: “That is the traditional route home from the church.”
263 Cf. original: “(Megaphone.) Is there mebbe hope? Fuck. Have we that? Mebbe? Fuck.
Start fade. (Megaphone.) To hold on? For now even? Lally Yes. Compère (megaphone) To get
away from whatever that is? Down there? Back there. Whatever that is? Wha? Pause.
(Megaphone.) Is there hope? Do you think?”
261
262
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jogo identitário do país. É a página a ser escrita na história do país – não
como se erros e violências nunca tivessem existido, mas como se a
comunidade tivesse uma chance de escrever uma nova página de sua
história. Como Gerry apresenta abaixo:
Gerry: Você nem sabe seu nome. E eu aposto que você não tem ideia
de quem eu sou. Você não sabe de nada, não é? Você está
começando uma página completamente nova, né? Você é uma grande
página em branco, é isso que você é. Mas você é a próxima página,
nossa criança... você é a próxima página.
Gerry sorri para seu neto enquanto as luzes vão descendo até
escurecer completamente (LYNCH; GRIMES; MCKEE, 2002, p. 69).264

Em The History of the Peace (accordin’ to my Ma), a nova geração
representa uma esperança positiva no futuro. A comunidade recebe seu
centro comunitário com verba do governo da República da Irlanda, ou seja,
com auxílio da comunidade católica, o que parece sugerir um princípio de
integração. Enquanto eles discutem isso, Karen segura seu neto e fala para o
público:
KAREN
Aqui está. Este é meu neto, Darren Christopher. Nascido há três
dias. Com o nome de seu avô, não é? Você não tem ideia no meio de
que você nasceu né? Esta é minha gangue, assistindo Van Morrison
… de graça. E este é meu pequeno país. Perfeita imperfeição, hã? No
fim, todas as brigas, falação, preocupação e risadas; este é o som da
paz. Sei que não estamos ainda onde devíamos estar, mas,
felizmente, estamos chegando lá (LYNCH; GRIMES; MCKEE, s/d,
s/p).265

Ao considerar o distanciamento temporal do período mais crítico do
conflito, é possível inferir que as peças de Lynch trilham a forma satírica. Já
os textos de Christina Reid analisados no capítulo anterior trazem um tom
de humor negro mais acentuado, com uma carga dramática mais forte.
Cf. original: “Gerry: You don’t even know your own name. And a bet you’ve no idea who I
am? Y’don’t know anything, do ya? You’re startin’ with a completely new sheet, eh? You’re
one big blak page, that’s what you are. But you’re the next page, our kid…you’re the next
page. Gerry smiles at his grandchild as the lights fade to Blackout.”
265 Cf. original: “KAREN There you have it. This is my wee grandson, Darren Christopher.
Born three days ago. Called after your Granda, aren't you? You've no idea what you've been
born into, do you? This is my gang, watching Van Morrison...for free. And this is my wee
country. Perfect imperfection, eh? Turns out all the squabbling and slagging and worrying
and laughing; that's the sound of peace. I know we're not where we need to be yet, but,
hopefully, we're getting there.”
264
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Enquanto Lynch traz certa visão positiva do futuro aos Troubles, Abbie
Spallen ainda a deixa suspenso. O tratamento satírico é diverso nos dois
autores, Spallen e Lynch, sendo esse o criador de uma sátira mais leve, mais
próxima a um jogo de brincadeiras, de faz de conta; em Spallen, a sátira
desperta indignação – afinal, quando o menino inicia a ser resgatado do
buraco, os corpos anônimos, assassinados no período dos Troubles, vêm à
superfícia, e a seriedade do momento quebra com o riso leve. O tratamento
dos Troubles, como se verá no capítulo a seguir, parece se distanciar do uso
de personagens-tipo, produzindo um efeito de senso de fatalidade das
sequências das ações da guerra.
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5 SOB AS LUZES DA COMÉDIA
A comédia emite luz própria, um brilho que a distingue da sombra
trágica. Em relação à representação dos Troubles e do período pós-conflito
na Irlanda do Norte, a comédia mostra uma perspectiva peculiar,
concentrada na vida cotidiana. De modo oposto ao texto predominantemente
trágico, que pode apresentar traços atemporais e universais, o gênero
cômico, desde Aristófanes, espelha o seu tempo, o que se confirma na leitura
de comédias do teatro norte-irlandês. É válido ressaltar que o olhar para o
contemporâneo não se apresenta sempre como realista, mas usa de
referências contemporâneas para criar humor. Na representação cômica das
questões sectárias da Irlanda do Norte, há um retorno às tradições da
comédia de conflitos amorosos e de celebração da vida, permeados pelo
repertório e por questões sociais de seu momento histórico.
À luz da comédia, as reverberações dos Troubles se revelam em Can’t
Forget About You (2013),266 de David Ireland. A peça é central para este
capítulo por apresentar, a meu ver, uma transição entre as “Troublesplays”267 e uma comédia na qual os Troubles não são o elemento principal,
os conflitos são parte do passado das personagens e não mais formam uma
personagem em si. Can’t Forget About You não se esquece dos Troubles,
contudo, traz à cena o amor e a cidade de Belfast, vistos pelas lentes do
século XXI.
Anteriormente à irrupção dos conflitos em 1968, o teatro que se
produziu no Ulster desde o início do século XX apresentava uma forte veia
cômica. Em contraste com a simbolização e à poética de W. B. Yeats, o
Ulster Literary Theatre se pautava pelo realismo, pela comédia e pela sátira
como formas de representar o sectarismo da região. Imelda Foley confirma
essa tendência cômica anterior a 1968 no artigo “Not Another Troubles Play:

O título tem o nome homônimo de uma canção da banda Nas, cuja referência está na
epígrafe da peça: “These streets hold my deepest days/This ‘hood taught me golden ways.” O
carinho com que o eu lírico se refere às ruas e bairro parece ressoar o apego ao lugar da
juventude, à cidade de Belfast, onde os dias mais intensos foram vividos e as ressonâncias
da experiência vivida na cidade.
267 Troubles-play é o termo dado às peças sobre os conflitos que predominaram no teatro da
Irlanda do Norte nos anos 1970, 1980 e 1990.
266
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Theatre of Conflict in Northern Ireland 1968–1998” (2009). Foley (2009, p. 3)
expressa que, nesse período, as “peças produzidas evidenciavam um espírito
cômico e encenaram em primeira instância o sectarismo”.268 Os exemplos
das peças colocados pela autora foram Suzanne and the Sovereigns (1907) e
Thompson

in

Tir-na-n-Og

(1912),

de

Gerald

McNamara.

Ainda

em

conformidade com Foley (2009, p. 3), as peças “parodiavam o idealismo
mitológico de Yeats e realizavam um exame atento da sabedoria aceita do
sectarismo de Andy. Essas oposições binárias tornaram-se a fórmula da
comédia do Ulster”.269
Entre o final das décadas de 1960 e 1980, as comédias não eram a
principal escolha para se mostrar o conflito no teatro. O viés com traços
mais próximos à comédia retorna com Somewhere Over the Balcony (1987),
de Marie Jones. A peça de Jones retrata o cotidiano de três mulheres – Kate
Tidy, Ceely Cash e Rose Marie Noble – em suas sacadas, no bairro do
programa de moradia pública ocupado pelo exército. As mulheres observam
a torre de vigia do exército no topo do prédio em frente. O humor se insere
no modo como essas mulheres observam a vida cotidiana. Um exemplo é
quando, no fim do primeiro ato, Rose Marie é levada para interrogatório.
Kate comenta com Ceely: “Que dia, Ceely. Meu Dustin sob ameaça. Meu
Pepezinho foragido. Agora Rose Marie presa” JONES, 2006, p. 202).270 Com
graça, Ceely responde: “E são apenas onze e meia” (JONES, 2006, p. 202).271
Essa perspectiva traz a quebra da descrição trágica dos acontecimentos dos
conflitos por meio de um alívio cômico. Como acontece na sequência do
diálogo sobre a prisão de Rose Marie: “Katie: Ela nunca foi interrogada na
vida./ Ceely: Ela vai adorar. Não vai tirar ela de casa por algumas horas?”
(JONES, 2006, p. 202).272 A comparação de que até mesmo o interrogatório
do exército seria uma espécie de alívio para o cotidiano do lar introduz uma
Cf. original: “Plays produced evidenced a comic wit and first staged Ulster sectarianism.”
Cf. original: “[…] parodying Yeatsian mythological idealism and scrutinising the accepted
wisdom of Andy’s sectarianism. These binary opposites become the standard formula of
Ulster comedy.”
270 Cf. original: “What a day, Ceely. My Dustin under siege. My wee Pepe on the run. And
now Rose Marie arrested.”
271 Cf. original: “And it’s only half eleven.”
272 Cf. original: “Katie She’s never been interrogated before. Ceely She’ll love it. Isn’t getting
her out of the house for a couple of hours?”
268
269
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crítica aguda ao cotidiano dessas mulheres. O humor funciona como uma
forma de fazer rir e, em seguida, pensar sobre as circunstâncias mostradas.
Somewhere Over the Balcony, portanto, retrata a “resistência em termos de
desafio verbal que as mulheres lançam a seus observadores e ainda mais
pelo vigor com o qual elas reimaginam as condições de sua vida cotidiana”
(ROCHE, 2009, p. 178).273 Encenada por Charabanc, companhia fundada
por Marie Jones, Eleanor Methven, Carol Moore, Brenda Winter e Maureen
McCauley em 1983, a peça retrata uma particularidade das escolhas da
companhia por encenar comédias.
Essa preferência pelo cômico se repete em Stones in His Pockets (1999)
e A Night in November (1994), escritas por Marie Jones no mesmo ano em
que o IRA declara seu cessar-fogo. Nesse contexto, a obra de Jones traz
elementos cômicos, irônicos e satíricos. Uma única personagem, Kenneth
McCallister, protagoniza o monólogo dramático, tomando a identidade de
diversas personagens, como seu colega de trabalho de cultura católica, sua
esposa e sogro, ambos protestantes, entre outros.
Em consonância com o traço imaginativo da comédia de Jones,
ressaltado por Anthony Roche, a reescritura feita por Paul Muldoon da peça
homônima de Aristófanes, The Birds (1999). Ambas as peças se distanciam
da representação realista, no entanto, vale ressaltar uma diferença
importante: Peisetairos e Euélpides, protagonistas de The Birds, viram aves,
alçam voo para além das sacadas dos apartamentos, até alcançar o final feliz
de tomar o poder absoluto sobre a terra de Nebulbufast.274 É válido salientar
também que os finais felizes das peças acentuam as formas cômicas desses
textos.
Após quinze anos da assinatura do acordo de paz,275 os conflitos ainda
reverberam na obra de David Ireland. Can’t Forget About You coloca no palco
o encontro entre Stevie e Martha. Além da história de amor, a peça também
retrata as relações de Stevie com sua família e com sua cidade: Belfast.

Cf. original: “[…] resistance in terms of the verbal defiance the women hurl at their
observers and even more by the surrealistic verve with which they re-imagine the conditions
of their daily lives”.
274 Nome que se refere a Belfast.
275 O Acordo da Sexta-Feira Santa foi assinado em 1998.
273
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Para analisar como se delineia o quadro do conflito e suas
ressonâncias, a peça Can’t Forget About You será examinada em relação às
obras A Night in November e The Birds, com o objetivo de evidenciar como
elas podem ser vistas como comédias, tendo em vista que os textos trazem o
elemento do divertimento cômico.
De acordo com Nöel Carrol, o divertimento cômico corresponde à
percepção de uma incongruência que termina em riso. Carrol propõe uma
atualização da teoria de humor produzido pelo reconhecimento de uma
incongruência. As incongruências apresentadas por Arthur Berger (1993, p.
3), em 1963, aparentam ser “dissonantes, desarmônicas, demonstram falta
de adequação [social] e discordância”.

276

Embora os termos ofereçam uma

ampla gama de circunstâncias, é possível pensar sobre situações ou
caracterizações de personagens que se desviam da norma social nas
comédias.
Can’t Forget About You promove esses desvios de três formas: na cena
de sexo entre Stevie e Martha; na composição da personagem caricata
Rebecca; na estrutura dos diálogos com uso de trocadilhos, que expõem a
composição cômica de algumas cenas. As incongruências criadas a partir do
enredo de enganos entre personagens, ação e diálogo de um lado, e do
elemento gestual presente nas rubricas de outro, conduzem ao divertimento
cômico.
A primeira cena apresenta Stevie, sua irmã Rebecca e sua mãe
Dorothy. Stevie sofre de uma desilusão amorosa pelo término de seu
relacionamento com Ciara, da comunidade católica. A depressão de origem
amorosa do protagonista muda quando conhece a estrangeira Martha. Na
segunda cena do primeiro ato, Stevie diz que “ela não tem mais que
cinquenta [anos]” (IRELAND, 2013, p. 50-1).277 O protagonista tenta
amenizar a diferença de idade entre ambos, que seria um empecilho ao
romance, conforme diz sua irmã Rebecca. Ele conhece Martha em uma
Starbucks no centro de Belfast. Ambos estão lendo na cafeteria: ele lê The
Holocaust, de Martin Gilbert, e ela, Overcoming Grief. Martha lhe diz que está
276
277

Cf. original: “[…] inconsistent, not harmonic, lacking propriety and not conforming”.
No original: “[…] she’s no more than fifty.”
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atraída por ele e o convida à sua casa para que façam sexo. Stevie aceita. A
cena descrita na rubrica enfatiza que “eles produzem barulhos sobrenaturais
– sensuais, animalísticos e involuntariamente hilários” (IRELAND, 2013, p.
34).278 A lembrança dos mortos e dos Troubles surge justamente após o
sexo.
O lugar que a conversa sobre os conflitos ocupa parece se relacionar
com a tese de Vivian Mercier (1968) de que o humor é uma reação de
reafirmação da vida diante da morte. Também há ecos do mito da primavera
de Frye. Mercier se refere ao humor macabro para ao fazer essa afirmação
enquanto que Frye reflete sobre a classificação da comédia como o “mito da
primavera”. Fica evidente que o aspecto amoroso da comédia pode significar
o brotar da vida, a fertilidade que floresce.
Esse ponto seria reforçado na comédia se Martha fosse jovem e fértil, o
que não é o caso, e se, no final, ambos se casassem. Nesse sentido, Can’t
Forget About You insere transformações na tradição da comédia, tomada pelo
modelo de Menandro. A ausência de uma possibilidade de procriação produz
uma nova forma que dialoga com a tradição, mas a altera. David Ireland
insere, na tradição cômica, valores que são abertamente discutidos no século
XXI. Entre eles, a liberdade sexual das mulheres – não somente na figura da
viúva que se apaixona por um rapaz mais jovem, mas também na conversa
entre Rebecca e sua mãe sobre a aceitação do sexo oral como umas das
formas femininas de obter prazer em relações sexuais.
Ao final da peça, as conversas sobre sexo entre Ciara e Stevie versam
sobre a falta de desejo de Stevie – por serem de comunidades rirvais, os dois
se separam e Stevie se apaixona por Martha. É interessante que essa obra
pode ser vista como uma comédia romântica, entretanto, o casal inicial não
fica junto, o que parece indicar que não há uma total integração da
sociedade dividida. Por outro lado, o fato de Stevie escolher Martha, que é
escocesa,

mas

não

vê

o

mundo

em

termos

da

polaridade

católico/protestante, pode indicar uma abertura de Belfast para uma
Cf. original: “They make unearthly noises – sexy, animalistic and unintentionally
hilarious.”
278

154

integração com o resto do continente europeu, em um mundo mais global,
em vez da união das comunidades da cidade dividida. Isso mostra a
ambiguidade da comédia.
David Ireland não classifica o texto como comédia porque ainda há a
expressão da questão sectária muito presente na peça, principalmente na
figura da irmã de Stevie, Rebecca. No entanto, a própria figura de Rebecca é
composta com exageros de caricatura, o que, a meu ver, insere-a na esfera
cômica. O exagero nas ações da personagem torna a questão sectária
ridícula. Por exemplo, ela nomeia o próprio filho de Paisley. Para caracterizar
a personagem, David Ireland (2013, p. 40) escreve que “Ian Paisley é o
Nelson Mandela de Rebecca. Ela tem aulas de Ulster-Scots e tudo. É uma
doida”,279 de acordo com a descrição de Stevie. Essa descrição faz com que a
questão sectária não tenha o peso trágico de outras peças sobre os Troubles,
por exemplo, em Joyriders, de Christina Reid, cujas personagens acentuam
a terror da relação sectária com humor macabro.
As estratégias de humor em Can’t Forget About You coexistem com a
descrição da morte brutal do pai de Stevie durante os conflitos, com a recusa
dessa personagem em falar sobre os conflitos e com as lembranças dolorosas
que a memória desse período ainda reflete nas personagens, o que faz com
que os Troubles, como representação realista, sejam colocados fora do palco:
nessa obra, eles são obscenos.
A obscenidade dos Troubles cede lugar à linguagem e aos gestos
sexuais em cena. Leve-se em consideração que o termo obsceno, aqui, é
tomado no sentido de “fora de cena”.280 No caso dos Troubles, como algo que
não é representado diretamente no texto, mas se estende fora da scené, sob
a forma de memória que transcende a dimensão temporal da peça.
Martha é a personagem que não participa do código cultural de
Belfast, não compartilha a vivência dos conflitos, foi uma expectadora
distante, tendo como mediadoras as redes televisivas. Nesse ponto, seu papel
contrasta, por exemplo, com o das três personagens que observam o mundo
Cf. original: “Ian Paisley’s her Nelson Mandela. She takes Ulster Scott and everything.
She’s a fucking looper.”
280 “‘oposto à cena’. Do lat. obscenum, de ob: (aqui) oposição + scena, ae: cena, palco. O que
não se pode levar ao palco por ser atentatório à moral.”
279
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da sacada em Somewhere over the balcony, mencionada anteriormente. Na
peça de Marie Jones, enquanto as mulheres observam os inimigos de longe,
fazem parte do cotidiano da guerra, vão presas e têm os filhos desaparecidos,
o que não acontece com Martha. Ela se afasta culturalmente do cotidiano de
Belfast, mostra uma inocência em relação à história do lugar. David Ireland,
valendo-se dessa ignorância, coloca na voz da personagem, a estrangeira, a
primeira menção aos conflitos na peça. Essa proposta me parece ter a
função de introduzir os Troubles para um público mais amplo que o do
teatro de Belfast. Assim, o dramaturgo oferece o repertório necessário para
compreender o cômico em Rebecca, por exemplo. Para Martha, os Troubles
parecem incompreensíveis, como se vê em sua fala abaixo.
Martha: Os Troubles. Como deixamos isso acontecer? Por que
continuaram e por que pararam subitamente? Quando olho em volta
tanto como uma estranha, quanto como uma apaixonada por este
lugar, e as pessoas são tão amáveis e amigáveis; não consigo
acreditar que, antes de minha chegada aqui, vocês estavam
explodindo uns aos outros! Vejo você e, sei que nos conhecemos a
pouco, mas você parece tão normal; você, sua família e todos que
conheci aqui. Fico imaginando: como vocês conseguiram crescer
normais? Como vocês lidaram com toda essa violência na cidade por
tanto tempo e por que você, por que vocês todos parecem tão
amáveis e amigáveis quando passaram por tudo aquilo? Não... não
consigo ver. Não consigo entender. Não entendo como...
Balança a cabeça com perplexidade e lhe lança um olhar com
indagação (IRELAND, 2013, p. 41-2, grifo do autor).281

A personagem descreve sua perplexidade sobre os Troubles partindo
de uma visão superficial de que todos são bons, amáveis e amigos. Assim,
Martha se confirma como uma personagem tipo da comédia: a ingênua. Ela
toma Stevie, sua família e todos os outros que encontra como parte de um só
grupo homogêneo, que não se diferencia, por exemplo, dos moradores de
Cf. original: “Martha: The Troubles. How we let that happen. Like why it went on. And
why it suddenly stopped. And I look around as a stranger here as a, as a lover of this place
and the people are so lovely and so friendly and it’s unbelievable to me that before I got here
you were all blowing each other up! And I listen to you and – I mean, I know we’ve only just
met but you seem so normal – and you and your family, and all the other people I meet
here, I think how did any of you manage to grow up normal? How did you manage to live
with all that violence in your city for so long and why do you, why do you all seem so lovely
and friendly when you lived through that? And how could you have done that to each other
when you’re all so nice? I don’t... I don’t get it. I don’t understand it. I don’t understand
how... She shakes her head in bewilderment and looks to him for an answer.”
281

156

Dublin; para ela, a Irlanda é uma só ilha, uma só nação. Essa percepção da
personagem mostra a visão de estereótipos similar à mencionada por W. H.
A. Williams no livro 'Twas Only an Irishman's Dream: The Image of Ireland
and the Irish in American Popular Song Lyrics, 1800-1920 (1996). Williams
(1996, p. 157) afirma que “os estereótipos irlandeses eram engraçados e
amantes da diversão, prontos para cantar e dançar”.282 Martha se assombra
pelo fato de seres que se mostram como amáveis, felizes e pacíficos foram
capazes de atrocidades.
Na pergunta de Martha, “por que os Troubles?”, ressoa a pergunta de
Albert Einstein a Sigmund Freud, expressa no título de Por que a guerra
[Carta a Einstein, 1933]. Em sua carta, Freud (2010, p. 239) responde à
missiva recebida de Einstein ao dialogar com a preocupação desse,
sintetizada em sua pergunta sobre “o que é possível fazer para livrar os
homens da fatalidade da guerra”.
Freud comenta sobre a resolução de conflitos por meio de violência no
“princípio”. Ele não esclarece o que significa esse princípio, mas fica
subentendido que se trata de eras mais antigas. Essa ideia é interessante
para criar humor, pois a figura do homem primitivo, sem domínio da
linguagem, com aspectos do intelecto limitados, pode produzir riso. Após
comentar sobre a violência do mais forte que domina os mais fracos, Freud
levanta a questão da união dos vencidos e a formação do direito. Segundo
ele, a “violência é derrotada pela união, o poder daqueles unidos passa a
representar o direito, em oposição à violência de um indivíduo. Vemos que o
direito é o poder de uma comunidade” (FREUD, 2010, p. 240). O que
mantém os seres unidos é um senso de comunidade que se choca com os
interesses de outra comunidade. Diante da memória dos Troubles, o
assombro presente na fala de Martha ignora completamente a existência das
comunidades divididas, que são dóceis enquanto seus direitos não estiverem
ameçados. Creio que o humor da passagem se intensifica diante de um
público que tem o conhecimento da distinção entre católicos e protestantes,
mas pode passar despercebida se a referência não for conhecida.
Cf. original: “The Irish of the stereotype were funny and fun-loving, ready to sing and
dance.”
282
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O conhecimento prévio de personagens-tipo também produz uma
circunstância para que o público ache graça. De acordo com Patrick Pavis
(1999,

p.

140),

essa

forma

de

construção

cria

uma

“personagem

convencional que possui características físicas, fisiológicas ou morais
comuns conhecidas de antemão pelo público e constantes durante toda a
peça: estas características foram fixadas pela tradição literária”. A figura da
namorada ingênua já está presente na Commedia Dell'Arte, no papel dos
innamoratis, que não usavam máscara e se vestiam de acordo com a moda
da época para seduzir. Nas rubricas que descrevem Martha, nota-se a
caracterização da personagem como sedutora e de uma ingenuidade um
pouco infantil. Quando entra em cena:
Ela traz um copo enorme de chocolate quente com chantily e
algumas sacolas de compras – demasiadas, mas possíveis de serem
carregadas. Está no final da casa dos quarenta anos e é muito
atraente – do tipo desejável, da mulher mais velha sexy com que os
jovens fantasiam. Stevie a nota. Quando ela se senta, ele olha suas
pernas. Ela se dá conta disso e ele para na hora, envergonhado de
ter sido notado. Martha pega um livro e começa a ler. De vez em
quando, Stevie dá uma olhadinha, tentando ser sutil. Martha o olha
às vezes, também tentando ser discreta. Ambos leem em silêncio por
um momento.
Martha dá risadinhas consigo mesma (IRELAND, 2013, p. 19). 283

Sua figura abrange dois polos. O primeiro é o da mulher sedutora
mais velha, cujas características físicas são similares às da Sra. Robinson,
do filme A primeira noite de um homem (1968), de Mike Nichols, citado na
peça. Martha afirma: “[...] não sou a Sra. Robinson. Não do tipo”284 e, então,
Stevie reproduz a célebre fala de Ben, que é seduzido no filme mencionado:
“[...] ‘a senhora está tentando me seduzir, Sra. Robinson?” (IRELAND, 2013,
p. 30).285 Por outro lado, são conferidos a ela traços um pouco infantis, com
os risinhos e o chocolate quente gigante com chantily, que pode sinalizar
certa carência afetiva. A figura de Martha tem um papel importante na
Cf. original: “She carries a huge hot chocolate with whipped cream and a few clothes
store shopping bags – a few too many but just about manageable. She is in her late forties
and very attractive – the kind of hot, sexy older woman young men dream about. Stevie
notices her. As she climbs into her seat, he watches her legs. She notices this and he
abruptly stops, embarrassed at being caught. Martha takes out a book and starts reading.
Occasionally Stevie checks her out, trying to be subtle. Occasionally Martha checks him
out, trying also to be subtle. They read in silence for a while. Martha giggles to herself.”
284 Cf. original: “I’m not Mrs Robinson. I’m not all like”.
285 Cf. original: “[…] ‘are you trying to seduce me, Mrs Robinson?’”
283

158

representação cômica dos Troubles. Por sua ingenuidade e por não pertencer
ao território da Irlanda, ela traz uma perspectiva externa, internacional.
Martha não sofre grandes transformações na peça em relação a seu modo de
agir, firma-se como o tipo da enamorada.
Para caracterizar a personagem-tipo, o autor se concentra em uma
ideia apenas, assemelhando-se ao processo de criação da personagem plana,
como apresentada por Décio de Almeida Prado. Para ele, as personagens
planas:
Em sua forma mais pura, são construídas ao redor de uma única
ideia ou qualidade; quando há mais de um fator, atingimos o início
da curva em direção às redondas. A personagem realmente plana
pode ser expressa por uma só frase, como: 'Nunca hei de desamparar
Mr. Micawber'. Essa é Mrs. Micawber 3 — diz que não vai
desamparar Mr. Micawber; e age assim. (...) Uma grande vantagem
das personagens planas é serem reconhecidas com facilidade sempre
que aparecem: reconhecidas pelo olho emocional do leitor, não pelo
olho visual, pois este só nota a repetição de um nome próprio
(PRADO, 1981, pp. 93-4).

Martha retrata a mulher sensual, dócil e apaixonada. Esses traços são
intensificados ao longo da peça, junto à ampliação da comicidade da
personagem que se veste de Mulher-Maravilha para viver a fantasia sexual
de Stevie. A característica apaixonada surge desde o início, nas falas sobre o
marido morto, por quem ainda está enamorada, como evidencia o título do
seu livro: Overcoming Grief – indício de que ela está buscando superar a
perda.
A presença da personagem do tipo ingênua faz com que Can’t Forget
about You se diferencie de A Night in November e The Birds. Em The Birds, a
ingenuidade não está concentrada em uma personagem-tipo, mas na
credibilidade que Peisetairos ganha do coro, que aceita sua proposta para
reclamar a soberania das aves a Zeus e tomar seu poder. No entanto, a
comunidade aviária passa a ser dominada pela personagem, que se torna
um tirano. Em A Night in November, o que temos não é ingenuidade, mas
uma ignorância das formas de viver da comunidade católica por parte de
Kenneth, que pertence à comunidade protestante. Ele passa da ignorância a
uma descoberta sobre o outro lado da cidade de Belfast e, por consequência,
sobre a comunidade católica. Embora não se trate mais de personagem-tipo,
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Kenneth ainda possui uma visão estereotipada do irlandês católico no início
da peça, por exemplo, alguém inculto, que é paulatinamente desconstruída
pela convivência entre eles.
A ingenuidade é um elemento importante para o enredo de comédias.
Em Escola de mulheres (1662), de Molière (1938, p. 170), por exemplo, Agnés
é caracterizada como “jovem inocente”286 em sua apresentação inicial, para
que o público já reconheça qual será seu papel na peça. Esse ponto pode
auxiliar a elaboração dos enganos e complicações do enredo. A característica
de Martha também propicia a acentuação da negação de Stevie em continuar
a falar sobre os conflitos, quando ele diz:
Stevie: Tá. Chega de falar sobre isso agora?
Martha: Por quê?
Stevie: Quero parar de falar sobre isso.
Martha: Ok. Eu te deixei triste?
Stevie: Não.
Martha: Desculpe se te deixei chateado.
Stevie: Não, você não me chateou.
Martha: Me desculpa se fiz isso.
Stevie: Você não me chateou!
Martha: Então por que você está chateado?
Stevie: Não tô chateado porra nenhuma!
Martha: Você tá!
(IRELAND, 2013, p. 42)287

A ingenuidade de Martha a faz querer falar sobre os Troubles, ela não
sabe que para Stevie os Troubles são obscenos (fora de cena). Há uma
abertura para falar da guerra que não continua quando Stevie usa de
literalidade e linguagem vulgar para falar de sexo. Ambas personagens
escolhem não falar muito, ou de forma direta e crua sobre algo. Stevie
claramente se recusa a falar da guerra; Martha, por sua vez, se recusa a
falar de sexo. Enquanto Stevie usa de linguagem vulgar para expressar-se
verbalmente, Martha o repreende:
Stevie: Quero muito te comer.
Martha: Ugh!
Stevie: O que foi?
Cf. original: “jeune fille innocente”.
Cf. original: Stevie: Yeah. Can we stop talking about it now?/ Martha: Why?/ Stevie: I
just want to stop talking about it./ Martha: OK. Have I upset you?/ Stevie: No./ Martha:
I’m sorry if I’ve upset you./ Stevie: You haven’t upset me./ Martha: Well, I’m sorry if I
have./ Stevie: You haven’t upset me!/ Martha: So, why are you upset?/ Stevie: I’m not
fucking upset!/ Martha You are!”
286
287
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Martha Não fala desse jeito!
Stevie: Desse jeito como?
Martha: Não é nada romântico (IRELAND, 2013, p. 57). 288

Esse uso da linguagem obscena (agora com o sentido de vulgar) para
produzir

riso

remete

aos

recursos

dispostos

pela

comédia

antiga,

aristofânica, tendo em vista que a comédia romântica, no modelo de
Menandro, conduzia a conotação sexual de forma menos direta. No capítulo
“As formas do riso na comédia grega antiga” do livro O riso no mundo antigo
(2012), Greice Drumond comenta a obscenidade como um traço da comédia
antiga grega. Drumond se baseia na distinção aristotélica entre a comédia
antiga e nova na Ética a Nicômaco
e os chistes de um homem bem-educado diferem dos de um homem
vulgar, assim como os de uma pessoa instruída diferem dos de um
ignorante. Isto se pode ver até nas comédias antigas e modernas:
para os autores das primeiras a linguagem indecente era divertida,
enquanto os das segundas preferem insinuar; e ambos diferem
bastante no que tange à propriedade do que dizem.
(ARISTÓTELES,1991, IV, viii, 1128a22-25)

Drumond (2012, p. 21, grifo da autora) coloca que “se faz uso da
aiskhrología [linguagem obscena] para alcançar tal objetivo [o riso] nas
comédias antigas, mas, nas comédias novas, isso é feito de forma mais
sutil”. O pudor de Martha também ocorre quando Stevie diz:
Stevie: Quero te chupar.
Martha: Ugh!
Stevie: O que foi?
Martha É disso que tô falando, não seja tão escrachado assim!
Stevie: Por que não? É sexy falar assim.
Martha: Não é, não (IRELAND, 2013, p. 57).289

Inserido na tradição da comédia com vulgaridade, a personagem de
Stevie também parece não compreender a reação de repulsa de Martha com
sua forma de falar e apresenta uma hipotética circunstância em que Martha
usaria esse tipo de linguagem: “Se você dissesse ‘quero chupar sua rola’, eu

Cf. original: “Stevie: I really want to fuck you./ Martha: Ugh./ Stevie: What?/ Martha:
Don’t say it like that!/ Stevie: Like what?/ Martha: It’s not very romantic.”
289 Cf. original: “Stevie: I want to eat your pussy./ Martha: Ugh!/ Stevie: What?/ Martha:
This is what I’m talking about, don’t blurt it out like that!/ Stevie: Why not? It’s sexy to talk
like that./ Martha: It is not sexy.”
288
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ia adorar”, ao que Martha responde: “É que você é um pervertido”290
(IRELAND, 2013, p. 57).
A perversão de Stevie, como a chama Martha, toma o lugar das
conversas sobre os Troubles em cena. Em comparação à A Night in November
e The Birds, pode-se dizer que o uso da sexualidade pode significar um
distanciamento do tipo de “peças sobre os Troubles” para receber uma
dimensão mais globalizada. Inclusive, em relação às fantasias que ambos
colocam para aflorar sua imaginação sexual: super-heróis que aludem ao
Super-Homem e à Mulher-Maravilha, saindo do âmbito irlandês. Os
estereótipos já não são mais o terrorista, o padre, o católico ou o protestante,
mas heróis americanos. Há uma alteração das referências locais quando:
As luzes se acendem no mesmo cômodo da casa de Rebecca, que
parece bem mais bagunçado porque Stevie está se hospedando aqui.
[...] Stevie entra vestido como Super-Homem e para encantado
consigo mesmo (IRELAND, 2013, p. 55).291

Martha se diz envergonhada de se mostrar para Stevie porque se sente
um pouco ridícula vestida como Mulher-Maravilha, mas, por fim, acaba
cedendo. Stevie quer fazer sexo oral nela, mas ela lhe diz que não sente
prazer dessa maneira, que fingiu que tinha orgasmos outras vezes. Assim,
nota-se a importância de se interrogar sobre o uso de imagens sexuais nessa
comédia.
A forma de despertar o riso por meio do corpo no ato sexual dialoga
com a tradição cômica rabelaisiana estudada por Bakhtin. A exacerbação do
corpo,

especialmente

na

exposição

dos

“orifícios,

protuberâncias,

ramificações e excrescências, tais como a boca aberta, os órgãos genitais,
seios, falo, barriga e nariz” (BAKHTIN, 1987, p. 23), é explorada em Can’t
Forget About You nos encontros entre Stevie e Martha. Em conformidade com
Bakhtin (1987, p. 323), “a verdadeira riqueza, a abundância não residem na
esfera superior, mas unicamente no baixo”. Bakhtin interpreta as imagens
da obra de Rabelais em seu movimento para baixo, sendo as profundezas
Cf. original: “Stevie: If you said ‘I want to suck your cock’ I would love that./ Martha:
That’s ’cos you’re a pervert.”
291 Cf. original: “Lights rise on the same room in Rebecca’s house. It looks a good bit messier
because Stevie has been staying here. The music blasts from a set of speakers onstage.
Stevie enters. He is dressed as Superman and looks delighted with himself.”
290
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terrenas e corporais mostradas, segundo ele, como mais ricas que as da
superfície. Para sua argumentação, o autor usa o mito de Perséfone e
Deméter, afirmando que Deméter sabia que sua filha teria mais “bens e
excelências que sua mãe na superfície” (BAKHTIN, 1987, 324).
Em Can’t Forget About You, a representação do ato sexual em cena é
acompanhada de uma descrição que verbaliza os corpos. De um lado, o
corpo é matéria de exposição verbal, de outro, há coisas de que não se quer
ou pode falar, como a reação de Stevie mostra em relação aos Troubles. O
uso da representação do sexo oral, que poderia ser pensado como um tabu
na sociedade cristã irlandesa, está presente em cena. A meu ver, esse é um
ponto crucial na transição do tipo de teatro sobre os Troubles, dentro da
configuração de uma peça mais local, para uma abertura a uma comédia
mais universal, que pode ser encenada em outros contextos sociais e ainda
será capaz de produzir riso.
Dentro dessa forma de fazer comédia, o trocadilho tem papel essencial
e, ao mesmo tempo, complexo. O uso do verbo to come é frutífero na criação
de estruturas ambíguas nos diálogos, que produzem um tipo de humor que
apela para o raciocínio lógico.
Os trocadilhos, dispositivos muito utilizados na tradição cômica
shakespeariana, podem se dar na categoria de homonímia (pronúncia e
grafia

idênticas),

homofonia

(pronúncia

idêntica

e

grafia

diferente),

homografia (pronúncia diferente e grafia idêntica) ou paronímia (diferença
ligeira tanto na pronúncia quanto na grafia). Em Can’t Forget About You, o
verbo to come, que significa chegar ao orgasmo ou vir em inglês, insere-se na
homonímia, o que intensifica a ambiguidade do termo. Os jogos com o verbo
na conotação sexual e fora dela se definem por quem fala. Um exemplo pode
ser visto quando Stevie conversa com Martha. Neste trecho, o verbo é
claramente usado no contexto sexual:
Stevie: Te dou minha palavra que faço você gozar. Você vai chegar lá
como um ônibus.
Martha: Como um ônibus?
Stevie: É.
Martha: Por que um ônibus?
Stevie: Por que os ônibus chegam.
Martha: O quê?
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Stevie: Como um ônibus. Um ônibus chegando no ponto. O ônibus
chega no ponto. Ou no terminal.
Ele começa a fazer sexo oral nela. Rapidamente, está fazendo muito
esforço e muito rápido.
Stevie: Mmm mmmm mmm! Oh, Martha! Deus do céu, Martha!
Martha dá um tapinha no seu ombro. Ele olha pra cima.
Martha sem falar.
Ele recomeça mais lentamente dessa vez. Martha parece entediada.
Ela olha ao redor do cômodo, admirando a mobília e os objetos de
decoração. Transfere o olhar para Stevie com um misto de nojo e
simpatia. Vê que horas são. Recua (IRELAND, 2013, p.63-4). 292

No final da cena de sexo oral entre Martha e Stevie, sua mãe Dorothy e
sua irmã Rebecca chegam, e o verbo to come tem o sentido de vir na fala de
Dorothy. Porém, sua justaposição à cena de Martha chegando ao orgasmo
faz com que o trocadilho se dê no nível da interpretação da cena como um
todo, como se nota na leitura do trecho abaixo:
Ela agarra a cabeça de Stevie com mais força e empurra-a para
baixo.
Martha: Aw aw aw aw AWWWWWWWWWWWWWWW!
Martha
começa
a
sentir
um
orgasmo
avassalador.
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!
Através da janela atrás [do sofá], vemos duas figuras em direção à
porta. São Rebecca e Dorothy.
Rebecca: Ora, mãe, se você queria que a Robertinha viesse, deveria
tê-la convidado.
Dorothy: Não estou dizendo que queria que viesse, estou dizendo que
talvez ela quisesse vir.
Elas vêem o que está acontecendo no sofá e assistem em um silêncio
enquanto Stevie faz com que Martha tenha o melhor orgasmo da sua
vida. Martha goza (IRELAND, 2013, p. 64-5).293

Cf. original: “Stevie: I give you my word that I will make you come. I will make you come
like a bus./ Martha: A bus? Stevie: Yes./ Martha: Why a bus?/ Stevie: Because buses
come./ Martha: What? Stevie: Like a bus. A bus arriving at a bus stop. A bus comes to a
bus stop. Or a bus station./ He starts to go down on her. Straight away, he’s trying too hard
and going too fast. Mmm mmmm mmm! Oh, Martha! Oh God, Martha! Martha taps him on
the shoulder. He looks up. Martha No talking. starts again more slowly this time. Martha
looks bored. She looks around the room, admiring the furniture and ornaments. She looks
down at Stevie with a mixture of disgust and sympathy. She checks her watch. She
flinches.”
293 Cf. original: “She grabs his head more violently and pushes him back down./ Martha:
Aw aw aw aw AWWWWWWWWWWWWWWW!/ Martha is beginning to experience an earthshattering orgasm./ OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!/ We see in the window
behind her two figures walking to the front door. It’s Rebecca and Dorothy./ Rebecca: Well,
Mummy, if you wanted wee Roberta to come you should have asked her to come./ Dorothy:
I’m not saying I wanted to come, I’m saying she might have wanted to come./ They see
what’s happening on the sofa and watch in astonished silence as Stevie gives Martha the
orgasm of her life. Martha comes.”
292

164

Os trocadilhos se confirmam como um desafio à tradução. Em língua
portuguesa, talvez seja necessário recriar toda a situação, pois o verbo para
expressar orgasmo não se aproxima da forma do verbo vir. Optei por manter
a literalidade na tradução para analisar o sentido em língua inglesa. O
humor do duplo sentido é um recurso que reforça o gênero comédia para a
peça, ainda mais como uma comédia que não vem “tingida de terror”. Can’t
Forget About You é uma comédia singular na obra de David Ireland porque o
sexo está separado da violência. Esse também pode ser pensado como um
elemento de transição entre peças que inserem o elemento de violência na
representação dos Troubles e o que talvez venham a ser peças pós-Troubles.
Nessas, os Troubles consistem em imagens evanescentes, dando lugar a
representações de fundo mais universal, como a vergonha de um filho ser
visto em ato sexual por sua mãe:
Martha: Ohhhh. Como um ônibus.
Riem.
Dorothy: Steven?
Martha e Stevie finalmente notam Dorothy e Rebecca paradas lá.
Eles sentem o maior terror de suas vidas. Martha se cobre depressa
(IRELAND, 2013, p. 66).294

Can’t Forget About You se mostra como uma comédia pela escolha de
personagens, na estrutura dos diálogos e na composição cênica. Quando
David Ireland (2014, s/p.) fala de sua peça e sua relação com os Troubles,
ele afirma que “seria muito fácil escrever um drama sério e provavelmente
um drama bem clichê, no entanto, percebi que ao tocar o tema de forma
cômica é possível tomar um rumo totalmente diferente”.295
Essa escolha pelo tratamento cômico dos Troubles pode oferecer um
novo rumo para o teatro da Irlanda do Norte. As marcas traumáticas
deixadas por trinta anos de conflito no país foram reencenadas com toda sua
carga trágica. A inserção do modo cômico pode sugerir a busca por uma

Cf. original: “Martha: Ohhhh. Like a bus./ They both laugh./ Dorothy: Steven?/ Martha
and Stevie finally see Dorothy and Rebecca standing there. They get the fright of their lives.
Martha covers herself up hurriedly.”
295 David Ireland em entrevista a Robert McMillen, 14 de junho de 2014. Disponível em
https://www.robertmcmillen.ie/cant-forget-about-you-or-david-ireland/. Acesso em 12 de
julho de 2019. Cf. original: “[…] it’d be really easy to write a serious drama and also possibly
quite a clichéd drama, whereas I felt if you tackled it comedically, you could, go down a
much different road”.
294

165

nova perspectiva, talvez como uma forma de amenizar a dor causada pela
violência do período.
É importante ressaltar a gradação em relação ao número de cenas com
maior grau de divertimento cômico296 em A Night in November, The Birds e
Can’t Forget About You. Um exemplo do processo pode ser observado nas
cenas sexuais citadas de Can’t Forget About You.
Em contraste, A Night in November está mais próxima de tratar o
conflito de forma menos cômica. A personagem principal, Kenneth
McCalister, é membro da comunidade protestante. Ele entra em contato com
católicos, percebe os conflitos de forma mais mimética com o cotidiano de
Belfast. De outro lado, The Birds prima pelo domínio da fantasia; as
referências a Belfast são feitas com maior distanciamento e o enredo traz
dois cidadãos de Atenas que, cansados dos problemas da cidade, buscam
viver entre as aves. Em outra forma de comédia, Can’t Forget About You traz
os encontros e desencontros amorosos de Stevie em uma Belfast com paz.
Em comum, A Night in November, The Birds e Can’t Forget About You
proporcionam a integração da personagem à sociedade em que vive. Segundo
Frye (1973, p. 165), a comédia tem por objetivo “incluir tanta gente quanto
possível em sua sociedade final: as personagens obstrutoras são mais
amiúde reconciliadas, ou convertidas, do que simplesmente repudiadas”.
Sendo assim, há uma integração na figura da personagem protestante de A
Night in November, que acomoda sua identidade à da comunidade católica.
Can’t Forget About You é composta segundo a estrutura da comédia
romântica, que tem origens na comédia nova de Menandro. Dessa maneira,
as peças elencadas trazem textos nos padrões da comédia antiga grega
aristofânica: uma de integração da sociedade, outra nos modelos da comédia
nova com o enredo amoroso.
Essa percepção de incongruências acontece em período posterior a
momentos mais dolorosos do conflito. É preciso salientar, portanto, a
necessidade de distância histórica dos períodos mais violentos do conflito
para se escrever comédias, tendo em vista que essas peças só surgiram no
Nöel Carrol (2013, p. 51) comenta que o divertimento cômico corresponde à percepção de
uma incongruência que termina em riso.
296
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período próximo ao fim dos Troubles. A existência de comédias no fim do
século XX e início do XXI desafia a tese de que a comédia estaria morta na
atualidade.
Em The Death of Comedy (2001), Erich Segal (2001, p. 403) coloca que
depois de alcançar o apogeu com Fígaro (1775), a “comédia [clássica] não
tinha para onde ir senão à decadência”.297 Segundo o autor, uma mudança
responsável por essa decadência consistiu no fato das “comédias pósclássicas” (SEGAL, 2001, p. 403)298 do século XX não dependerem da
compreensão da piada por parte do público; com o teatro do absurdo, o riso
se produzia na apreensão da ilogicidade da peça. Em sua visão, o teatro do
absurdo marca o fim da comédia. Essa trilha que o gênero cômico seguiu
mostra a desintegração de um discurso racional, das operações mentais
lógicas necessárias para entender o cômico na comédia.
Erich Segal traça cuidadosamente as formas da comédia desde seu
nascimento até Samuel Beckett. Ao examinar As rãs, de Aristófanes, o autor
afirma que a peça trata da “arte da escrita teatral – e [da] impossibilidade de
produzir outras comédias do modo tradicional” (SEGAL, 2001, p. 102).299
Desse modo, Segal postula que há uma continuidade da comédia nova, não
nos modelos aristofânicos. Ele acusa Bernard Shaw de exterminar o gamos,
os casamentos frequentes no fim da comédia, e de encenar a comédia com
excessiva intelectualidade. A presença de sexo, tanto no modelo aristofânico,
quanto no de Menandro, reflete um resquício dos falos usados no kômos, o
grupo ritualístico precursor da comédia.
Concordo com Segal que não se faz mais comédia nos modelos da
comédia antiga ou nova gregas, todavia, isso não significa o fim do gênero.
Há uma ampliação do repertório cômico; a comédia se ramifica em mais
direções, dando ênfase ora para personagens, ora para situações. Ou, ainda,
utiliza-se do humor negro, como o faz a dark comedy, que parece ser uma
forma de surpreender, de maneira mais intensa, o expectador do final do
século XX e início do XXI.
Cf. original: “[…] comedy had nowhere to go but down.”
Cf. original: “post-classical comedy”.
299 Cf. original: “[…] art of playwriting – and the impossibility of producing any more
comedies in the traditional manner.”
297
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A presença de humor em peças sobre os Troubles apresenta uma
variedade de modos cômicos. Can’t Forget About You se compõe de
circunstâncias cômicas, como se vê na cena em que a mãe de Stevie o
encontra vestido de super-herói fazendo sexo oral em Martha, na sala de
Rebecca, como já dito.
Patrick O’Neill parece discordar do texto de Seagal em relação ao fim
da comédia, tendo em vista que, em The Comedy of Entropy: The Contexts of
Black Humour (1983), ele reflete sobre o caminho usado pela comédia a
partir dos estudos de Max F. Shultz (1973) sobre o humor negro na ficção
americana da década de 1960. O’Neill propõe estender a lista de
características de humor negro apresentada por Shultz para autores como
Julio Cortázar, Günter Grass, Ítalo Calvino e Samuel Beckett. Suas obras
demonstram vários aspectos do humor negro. O que mais se destaca,
segundo O’Neill (1983, p. 148), é “uma recusa a tratar o que pode ser visto
como material trágico de maneira trágica”.300 Para o crítico, a escolha por
não representar o material pelo modo trágico não denota um “método barato
de chocar ou despertar um riso irreverente” (O’NEILL, 1983, p. 148),301 mas
é a “única abordagem artisticamente aceitável que resta” (O’NEILL, 1983, p.
148).302
O que parece intrigante na posição de O’Neill é justamente a ideia de
que o cômico é o único modo artístico possível para esstes autores. O’Neill
não desenvolve o porquê, mas é possível conjecturar que o cômico
amalgamado ao trágico pode ser o meio de expressão pós-existencialista do
sentimento de incongruência e de falta de sentido. Além disso, esse humor
pode destacar uma inovação no teatro contemporâneo, de forma similiar ao
que o teatro de Beckett propôs pós Segunda Guerra, tendo em vista o
período de teatro do absurdo. O’Neill parte desses estudos e da análise da
presença do humor negro nas peças para elaborar o conceito de comédia de
entropia. Em situações trágicas, o cômico se dá como um elemento que
propõe um equilíbrio das emoções positivas e negativas.

300
301
302

Cf. original: “[…] a refusal to treat what one might regard as tragic materials tragically”.
Cf. original: “[…] method of shocking or evoking irreverent laughter”.
Cf. original: “[…] only remaining approach that is artistically acceptable.”
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Ao considerar que a fala de Stevie, quando conta sobre o pai morto nos
Troubles, retrata a experiência trágica, o balanço com o cômico na peça
acontece como uma reafirmação da vida sobre a morte. E essa vida é
retratada por meio das referências sexuais.
Em conformidade com O’Neill (1983, p. 148), o “humor entrópico é
baseado primeiramente em uma incongruência essencial: o tratamento
cômico de conteúdo que resiste ao tratamento cômico”.303 Desse modo, o
humor traz o aspecto da incongruência em vez de superioridade ou alívio.
Nas obras em análise, é possível observar essa tendência em maior ou
menor intensidade. A representação de circunstâncias de guerra civil, ou
pós-guerra, expressam um sentimento de perda da estabilidade, e a morte é
presença constante nas obras, ainda que essa presença diminua em Can’t
Forget About You, por exemplo. Mas, em A Night in November, há a menção a
um massacre real, ocorrido em um bar católico no Halloween.
O humor entrópico evoca, portanto, uma “resposta particular, isto é a
percepção do leitor de que esta incongruência é a expressão de um senso
mais de desorientação que um desejo frívolo de chocar” (O’NEILL, 1983, p.
148).304 A comédia de entropia de O’Neill desperta a compreensão das
transformações da comédia – ela traz um tipo de humor como resposta a
uma desorientação.
Em Can’t Forget About You, o riso como reação à memória de um
evento doloroso é notado na personagem de Martha, que, após contar como
o marido foi morto atropelado por um bêbado, confirma que foi há pouco
tempo. Com a consciência de que a informação está equivocada, ela corrige:
“Não verdade, não faz pouco tempo nada. Foi... Ela ri de si mesma. Não sei
por que disse isso. Foi há sete anos atrás” (IRELAND, 2013, p. 21-2, grifo
nosso).305 A desorientação temporal de Martha é reconhecida por meio do
riso, que é a percepção de uma inconsistência. Em A Night in November, a

Cf. original: “[…] entropic humour is based firstly on an essential incongruity - the comic
treatment of material which resist comic treatment.”
304 Cf. original: “[…] particular response, namely the reader’s perception that this
incongruity is the expression of a sense of disorientation rather than a frivolous desire to
shock.”
305 Cf. original: “Actually, it wasn’t recent at all. It was . . . She laughs to herself. I don’t
know why I said that! It was seven years ago.”
303
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personagem Ernie, sogro do protagonista Kenneth, emite risos quando
menciona o ataque ao pub que deixou muitos mortos na comunidade
católica. No caso, o riso reforça o traço trágico da situação, como se vê em:
“(Ri, depois grita) Greysteel sete, Ireland nulo... do da do da... ei, escute,
Kenny, escute... Tão nisso agora, Greysteel sete, Ireland nulo” (JONES,
1994, p. 35).306 Em contraste com a personagem Martha, que ri de si
mesma, Ernie ri do assassinato de sete pessoas em Greysteel. Em comum,
há duas menções a episódios trágicos justapostos ao riso das personagens.
Sem mencionar o tema da morte do gênero comédia, o dramaturgo
David Ireland (2016) comentou, como já mencionado, que sente que é
preciso expurgar o tormento dos Troubles antes de escrever algo puramente
cômico. A afirmação sugere não apenas que a comédia está viva.
Curiosamente,

o

cômico

nas

peças

de

David

Ireland

emerge

justamente dessa expurgação do que ele coloca como tormento. Para ser
comédia, segundo ele, é preciso ser puramente cômico. Com essa, perguntome se é possível escrever algo dentro d esses parâmetros no teatro
contemporâneo. A característica puramente cômica de um texto é uma
premissa para uma obra ser chamada de comédia?
As divisões aristotélicas entre comédia e tragédia sobrevivem às
inovações, por exemplo, inseridas por John Millington Synge, Sean O’Casey,
Samuel Beckett, Ionesco e Brecht nas confluências entre os elementos
trágicos e cômicos? Este é o trabalho delicado a que o dramaturgo se propõe:
encontrar sua criação cômica entre uma longa tradição de comédias muito
diferentes entre si e o seu próprio estilo.
Apesar de apresentar elementos que desencadeiam divertimento
cômico, a maior parte das peças examinadas nos capítulos 3 e 4 não
apresenta o status de comédia dada a ausência de finais felizes. Ao ler Can’t
Forget You, é possível observar uma constelação de elementos cômicos que
aproxima a peça de enredos e personagens que parecem remontar à tradição
da comédia nova grega.

Cf. original: “(Laughs, then shouts.) Greysteel seven, Ireland nil . . . do da do da . . . hey
listen, Kenny, listen . . . they’re all at it now, Greysteel seven, Ireland nil.”
306
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A proposta de leitura de A Night in November, The Birds e Can’t Forget
About You as tem como comédias, cujos textos ressoam os Troubles. A Night
in November se mostra com menos momentos de divertimento cômico e
representa o conflito de forma mais direta, pelo modo realista. Em seguida,
está The Birds, de um humor mais risível. Em terceiro lugar, Can’t Forget
About You se mostra como a peça de maior leveza cômica. Mesmo com o
conflito ainda presente, tanto na recusa da personagem Stevie em falar sobre
os Troubles, quanto na caricatura de extremista legalista de Rebecca, o
enredo de desencontros amorosos de Stevie toma a maior parte das cenas,
deixando os Troubles como uma referência um pouco longínqua. Can’t
Forget About You me parece o texto que mais se aproxima do gênero comédia
entre peças de humor sobre os Troubles. Essa impressão se confirma
quando sua estrutura é analisada à luz da tradição da comédia nova
abordada por Northrop Frye.
Para Northrop Frye, em Anatomia da crítica (1973), o que diferencia a
comédia e a tragédia é a integração ou a exclusão do herói na sociedade.
Nessa perspectiva, para ser comédia, o texto precisa mostrar a integração do
herói, uma representação de pacificações dos conflitos. De formas diferentes,
A Night in November, The Birds e Can’t Forget About You promovem algum
tipo de integração. No final da peça de Marie Jones, Kenneth, a personagem
protestante, une-se aos irlandeses de cultura católica para viajar aos
Estados Unidos e assistir aos jogos da Irlanda na Copa do Mundo, sendo
aceito pela comunidade “inimiga”. Em The Birds, as aves contrárias à
tomada do poder absoluto por Peisetairos são mortas, o que ironicamente
produz uma união diante da figura do protagonista. Peisetairos não apenas
integra a sociedade, como a domina.
A ideia de comédia como integração da personagem à sociedade está
nas definições de Northrop Frye, quando contrastada com a tragédia. Ao
deslocar a ideia de comédia como correspondente à integração, é válido
questionar se, por meio dela, haveria a representação de uma reconciliação
da sociedade nas peças sobre os Troubles. Em caso afirmativo, elas
representam uma fantasia? Por isso são cômicas? Sabe-se que, na comédia
Lisístrata, de Aristófanes, por exemplo, as mulheres tomam o poder e, dado o
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conhecimento de que elas não tinham nem mesmo direito ao voto na Atenas
do século V a.C, o senso de absurdo tornava o tema cômico.
David Ireland faz observações interessantes sobre o gênero cômico.
Sua concepção sobre esse tipo de escrita se baseia nos parâmetros de The
Importance of Being Earnest (1895), de Oscar Wilde. Em entrevista a Chris
McCormack, David Ireland (2016, s/p) comenta que Can’t Forget About You
“foi uma tentativa de escrever uma comédia romântica, mas foi inevitável
falar sobre sectarismo e conflito na [peça]”.307 Na perspectiva do autor,
portanto, a peça ainda não se configura como comédia porque traz a questão
sectária. Nesse aspecto, discordo de Ireland, porque creio que a presença de
sectarismo torna a peça mais cômica. Desse modo, para que uma obra seja
comédia, creio que a maneira como se representa a narrativa é mais
importante que o que se representa.
Na entrevista que realizei com o dramaturgo por correio eletrônico, em
2016, ele retoma a ideia da tentativa de fazer de Can’t Forget About You uma
comédia. Além do modelo de Oscar Wilde, a forma seria inspirada também
no trabalho do dramaturgo americano Neil Simon (1927-2018). Segundo
David Ireland (2016), “com Can’t Forget About You, tentei escrever uma peça
neil- simoniana. Algo inspirador, vívido, um pouco sentimental, mas também
bem engraçado”.308 Na mesma entrevista, ele conta uma história que se
passou entre Simon e Woody Allen, em que Simon se sente deprimido
mesmo com três peças em cartaz simultaneamente na Broadway. David
Ireland (2016) comenta que Simon diz a Allen: “[...] ‘talvez seja impossível ser
feliz se você tiver sido uma criança judia no Brooklyn que cresceu durante a
Depressão’. Às vezes, penso que o mesmo se pode dizer de alguém que
cresceu em Belfast durante os Troubles”.309 O paralelismo entre a Depressão
nos Estados Unidos e os Troubles na Irlanda são pontos interessantes para
pensar como os acontecimentos dão forma a um tipo de teatro. E é irônico

Cf. original: “[…] was an attempt at writing a romantic comedy, but it was unavoidable to
talk about sectarianism and conflict in it.”
308 Cf. original: “[…] with Can’t Forget About You , I was trying to write a Neil Simon-esque
play. Something uplifting and life-affirming and slightly sentimental - but really funny too.”
309 Cf. original: “[…] ‘maybe it's impossible to be happy if you grew up a Jewish kid in
Brooklyn during the Depression.’ I sometimes think the same is true if you grew up in
Belfast during the Troubles.”
307
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pensar que uma dessas formas é justamente a comédia, ou uma quase
comédia, que brota da dor de eventos contundentes da história.
É importante ressaltar que, na peça de Wilde mencionada por David
Ireland, não há dor. Há enganos e desenganos, ronia, wit, trocadilho,
comicidade. Esse ponto ressoa a definição aristotélica de comédia, cuja
máscara não representa dor. A presença da dor sempre me pareceu um
ponto complexo para entender o conceito de comédia grega clássica, tendo
em vista que há violência física nas peças, o que resultaria em dor por uma
lógica realista. No entanto, compreendi que Aristóteles quis dizer que não há
a representação da dor. Ele fala da máscara cômica que “é feia e disforme,
sem expressar dor” (ARISTÓFANES, 2017, 1449b). Além disso, a comédia
grega antiga não se pauta pelo realismo, pois dissolve a lógica da realidade,
como a dor como consequência de violência física.
As tradições de comédia francesa, inglesa e italiana também não
trazem personagens que representam a dor humana, como se vê em Molière,
Shakespeare e na Commedia dell’Arte. Nesse contexto, é válido pensar se a
ausência do retrato da dor é condição para uma comédia. É possível elaborar
uma definição da comédia no contexto dos Troubles a partir de reflexões
sobre a peça? Que definições se aplicariam ou não a esse tipo de peça?
Em The Birds, Paul Muldoon coloca ênfase não na personagem
obstrutora, mas no herói cômico Peisetairos e na sua habilidade de
convencer as aves a seguirem suas ideias sobre a fundação da cidade aérea,
que é o principal ponto da comédia. Para Frye (1973, p. 167), é possível
compor o modo cômico de dois modos: “um é pôr a ênfase principal nas
personagens obstrutoras; outro, é pô-la adiante, nas cenas de descobrimento
e reconciliação”. A peça As aves que serviu de inspiração para Muldoon se
coloca nos moldes da comédia antiga, com uma estrutura particular.
Em “As formas do riso na comédia grega antiga” presente no livro O
riso no mundo antigo (2012), Greice Drumond (2012, p. 24) frisa que as
comédias antigas, “ao menos as que nos restaram de Aristófanes,
apresentam a trama desenvolvida basicamente nas seguintes seções:
prólogo, párodo, agón, parábase, episódios e êxodo”. Essa estrutura pontua
a diferença entre a comédia antiga e a nova, de Menandro. Muldoon não
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mantém a estrutura de versos de As aves, de Aristófanes, e The Birds, de
Paul Muldoon, mas a função das partes é mantida. O prólogo de Muldoon
(1999, p. 206), por exemplo, mantém a função de introduzir o problema que
estrutura o enredo da peça:
Euelpides (se dirige diretamente ao público):
Não é fantástico? Aqui se tem uma situação em que duas pessoas
querem de verdade dar o fora de Atenas.
[…] Esta é a razão por que botamos o pé na estrada, com nossa cesta
sacrificial, panela sacrificial e nossos galhos de mirto para as
guirlandas sacrificiais. Procuramos um lugar livre de problemas. Um
lugar onde poderíamos nos assentar e viver nossas vidas em paz. 310

Ao manter as partes da comédia antiga em termos de conteúdo e não
de versificação, Muldoon compõe uma comédia de ideias, em que a sátira e a
ironia das circunstâncias oferecem o tom da comédia no lugar da relação
amorosa de personagens, que ganham importância na comédia por
representarem a ação cômica.
Outra forma de comédia se vê em A Night in November, cujo ponto
central são as mudanças que a personagem passa ao longo de seu trajeto: a
passagem de East Belfast, com tudo que significa, até o aeroporto de Dublin.
Talvez A Night in November estabeleça traços em comum com o conceito do
gênero em Dante Alighieri. Segundo os estudos de Hilário Franco Júnior
(1986, p. 36), o título A divina comédia se dá pelo “fato de a comédia, explica
o próprio Dante numa carta a um de seus mecenas, ser um gênero em que a
história começa dura, áspera, e termina bem, ao contrário da tragédia”. A
história de Kenneth começa e termina com o futebol, que é uma metáfora da
convivência em um palco de batalha, como no início, da integração e do
espírito de harmonia em grupo retratado no final.
A história de A Night in November começa “dura, áspera” quando
Kenneth leva o sogro para assistir ao jogo entre Irlanda do Norte e Irlanda
pela classificação para a Copa do Mundo. Kenneth se pergunta “Isto é um
jogo de futebol, Ernie, ou um bando de leões esperando os cristãos... o que
Cf. original: “Euelpides (addressing the audience directly): Isn’t this just terrific? Here
you have a situation where two people actually want to get to [sic] hell out of Athens./ […]
That’s why we’ve taken the road, with our sacrificial basket and sacrificial cooking pot and
our myrtle branches for sacrificial garlands. We’re looking for a place that’s Troubles-free. A
place where we might settle and live our lives in peace.”
310
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acontece aí” (JONES, 1994, p. 38).311 A referência de espaço social de
Kenneth às execuções dos cristãos nas arenas romanas caracteriza-se por
ser um ambiente nefasto, pleno de hostilidade e violência, porque “Eles têm
sangue em suas narinas Kenny, sangue de fenians, pior que aquele sangue
de fenian estrangeiro e o que é ainda mais desprezível que isso, sangue de
fenian mercenário” (JONES, 1994, p. 38).312 Em contraste, ao fim da peça,
Kenneth diz que “hoje à noite eu me absolvo... estou livre deles, Mick... estou
livre disso, sou um homem livre... Sou um protestante, sou um irlandês”
(JONES, 1994, p. 39).313 Kenneth atravessa não apenas os limites sectários
de Belfast, mas também a fronteira entre Irlanda do Norte e Irlanda. Ao
ultrapassar a fronteiras física, as ruas da cidade, Kenneth transpõe divisões
culturais, e a aproximação entre as culturas parece ser a utopia de Marie
Jones para apaziguar os conflitos.
Em The Birds, o protagonista Peisetairos também ultrapassa uma
fronteira, os limites da individualidade, sob a forma de um casamento para
se apropriar do poder absoluto. Ele se casa com a rainha Maybe, a
personificação da soberania, que está no comando “não apenas do raio de
Zeus” (MULDOON, 1999, p. 293),314 mas também em outros setores da
cidade

de

Nebulbulfast,

como

os

“Bons

Promotores,

Boas

Leis,

Comportamento Prudente, a Indústria de Construção de Navios, Brigas de
Jogos, a Dívida Nacional e a Autoridade do Corpo de Jurados Per Diem”
(MULDOON, 1999, p. 293).315 Esse casamento significa o fim da guerra entre
pássaros e homens e a integração de Peisetairos na nova sociedade, nas
camadas de poder.
É difícil não associar a rainha Maybe316 com a rainha da Inglaterra,
ainda mais pelo fato de a personagem ser mais um símbolo que uma
Cf. original: “Is this a football match, Ernie, or a crowd of lions waiting for the
Christians… what’s going on here.”
312 Cf. original: “They’ve got blood in their nostrils Kenny, Fenian blood, worse than that
foreign Fenian blood and what’s even more despicable than that, mercenary Fenian blood…”
313 Cf. original: “[…] tonight I absolve myself… I am free of them Mick… I am free of it, I am a
free man… I am a Protestant Man, I’m an Irish Man.”
314 Cf. original: “[…] not only Zeus lightning.”
315 Cf. original: “Good Counsel, Good Law, Prudent Behavior, the Shipping Building
Industry, Slagging Matches, the Nacional Debt, and the Jurymen’s Per Diem Authority.”
316 Outra alusão possível de estabelecer com o nome é a similaridade da palavra maybe com
o nome da rainha celta Maeve, que estaria sendo parodiada.
311

175

participante da peça. Dessa forma, a ironia da comédia se intensifica ao
propor que somente o casamento com a rainha pode solucionar o conflito. A
ironia se intensifica com o uso do nome Maybe, tendo em vista que ela tem
poder sobre todas as áreas da sociedade e, no entanto, seu nome significa
“talvez”. A rainha Maybe pode ser uma alegoria da esperança, com o
casamento talvez Peisetairos se torne mais poderoso.
A união de Peisetairos com a rainha Maybe pelo casamento é uma
forma de pacificar a guerra em que aves e deuses disputam o céu de
Nebulbulfast, uma metáfora de uma Belfast em que protestantes e católicos
coabitariam.
Em Can’t Forget About You, essa integração se dá pela união do par
romântico ao fim da peça. Após transpor o obstáculo da diferença de idade,
Stevie não se casa, mas namora Martha, que é escocesa de ascendência
irlandesa, com o apoio da mãe e irmã. A peça termina com um festivo jantar
na casa da mãe, que aceita, enfim, a diferença de idade, e de Rebecca, que
aceita Martha mesmo que ela não seja uma protestante escocesa nos
padrões que gostaria. Em contraste com as duas primeiras, essa última peça
apresenta mais incisivamente os padrões da tradição da comédia romântica.
The Birds, por ser uma versão, tem proximidade com a estrutura da comédia
aristofânica, e A Night in November ecoa o tipo de comédia em que o
protagonista passa por uma transformação do infortúnio para a bemaventurança.
A comédia romântica, nos modelos que comenta Frye, demonstra uma
continuidade da comédia nova grega de Menandro. Segundo Frye (1973, p.
163), a “estrutura do enredo da Comédia Nova grega, tal como transmitida
por Plauto e Terêncio, [...] tornou-se a base da maior parte da comédia [...]
até nossos dias”. Thomas Kilroy concorda com a concepção de que a
estrutura da comédia nova perdura nos palcos europeus. Em seu ensaio de
1979, “Anglo-Irish Playwrights and Comic Tradition”, o dramaturgo e crítico
acrescenta que em “arte associamos este tom social com Romance: um casal,
ou casais, alcançando o almejado casamento ou o prospecto dele contra a
oposição de uma geração mais velha [...] é um modelo de comédia
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menandrina (KILROY, 1979, p. 19).317 Com efeito, a comédia nova de
Menandro se perpetuou em maior número e com mais proximidade que a
comédia no modelo aristofânico. O enlace romântico se faz um tema
relevante nas obras de Shakespeare e Molière, por exemplo.
Nas palavras do diretor Conleth Hill (IRELAND, 2013, p. 1), Can’t
Forget About You “é uma história de amor, não apenas entre Stevie e Martha,
mas entre Stevie e sua família, também em relação à sua cidade”.318 O
primeiro ato mostra o apartamento de Stevie com apenas um cômodo, muito
bagunçado e sujo, com roupas espalhadas e restos de pizza dentro de caixas
pelo chão. O protagonista está muito deprimido pelo término do namoro com
Ciara, uma jovem católica. Stevie, um jovem “muito atraente de vinte e cinco
anos” (IRELAND, 2013, p. 3),319 pertence a uma família protestante.
A questão do amor entre as comunidades não é nova ao representar os
Troubles no teatro. Did You Hear the One About the Irishman, de Christina
Reid, traz um texto com Romeu e Julieta atualizados para o contexto de
Belfast. Mas a peça de Reid se distancia muito da comédia, pois dá um
tratamento trágico, com a morte dos amantes.
Em contrapartida, no enredo Can’t Forget About You, não há mortes,
mas a lembrança de dois mortos, o pai de Stevie e Jim. Esse era o marido de
Martha, morto após ser atropelado por um bêbado, e aquele morre por “um
ataque de bombas-morteiro em sua estação” (IRELAND, 2013, p. 39).320
Essa justaposição de mortes demonstra uma ponderação sobre os
tipos de violência originária nos Troubles e em outros contextos. As menções
parecem sugerir que a violência dos conflitos destruiu muitas vidas, assim
como a violência do mundo. O trauma de Martha, no entanto, é falado, pois
ela reconta a morte do marido. Já o trauma de Stevie faz com que ele se
recuse a falar, porque os Troubles são inenarráveis na peça.

Cf. original: “[…] art we associate this social mode with Romance: a couple or couples
winning through to marriage or the prospect of marriage despite the opposition of an older
generation […] it is a model of Menandrine Comedy.”
318 Cf. original: “[…] is a love story, not only about Stevie and Martha, but about Stevie and
his family, and Stevie and his city.”
319 Cf. original: “[…] a very attractive twenty-five-year-old man.”
320 Cf. original: “[…] a mortar bomb attack on his station.”
317
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A imagem da personagem que se recusa a falar sobre os Troubles
mostra uma reação diante de um trauma histórico. É preciso frisar que
Stevie era criança quando o pai foi morto, porém, a memória do trauma lhe
chega por meio da presença da mãe e do ódio contido no extremismo
unionista da irmã Rebecca. Em consonância com Márcio Seligmann-Silva
(2008, p. 66) no artigo “Narrar o Trauma – A questão dos testemunhos de
catástrofes históricas” (2008), narrar a experiência da catástrofe “permite
que o sobrevivente inicie seu trabalho de religamento ao mundo, de
reconstrução da sua casa. Narrar o trauma, portanto, tem em primeiro lugar
este sentido primário de desejo de renascer”.
Embora Stevie se recuse a falar, Martha se torna a personagem que
busca auxiliá-lo no processo de renascimento, em um âmbito representado
mais por alegorias que pela individualidade de uma singularidade em si.
Martha representa o ponto de vista externo aos Troubles, como já dito. Ela é
o outro que deseja ouvir o testemunho da catástrofe vivida, contudo, Stevie,
pertencendo a uma geração posterior à que sofreu com maior consciência a
dor dos conflitos, traz uma memória que lhe foi narrada e não experienciada.
Isso pode sugerir que a geração que sucede os atingidos diretamente pelos
Troubles ainda não renasceu, possui somente o “desejo de renascer”. Para
reconstruir a memória do trauma histórico, ainda segundo Selligmann
(2008, p. 67), é preciso uma “busca de compromisso entre o trabalho de
memória individual e outro construído pela sociedade”. A representação
dessa memória individual explorada nas peças de Christina Reid e Martin
Lynch, examinadas nos capítulos anteriores, dá lugar a uma memória mais
esvanecida, temporalmente distante dos conflitos e atravessada por pontos
de vista exteriores ao ocorrido. Analisando a inenarrabilidade do Holocausto,
Selligmann (2008, p. 67) comenta que Privo Levi “afirmava que aqueles que
testemunharam foram apenas os que justamente conseguiram se manter a
uma certa distância do evento”. Selligmann (2008, p. 68) menciona dois
tipos de prisioneiros nos campos de concentração: os “Musulmänner”, que
tiveram sua capacidade de resistir completamente destruída; e os que
tiveram alguma posição mais elevada devido ao seu conhecimento técnico,
como aconteceu com Primo Levi, que era químico. De acordo com o artigo,
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mesmo as testemunhas mais distantes se deparavam com a impossibilidade
de colocar em palavras o que presenciaram. Selligmann cita um testemunho
de Robert Antelme (apud SELLIGMAN, 2008 p. 67) no qual ele afirma que,
diante da dificuldade de narrar e de confiar na memória, “ficou claro então
que seria apenas por meio da escolha, ou seja, ainda pela imaginação, que
poderíamos tentar dizer algo delas”. O elemento da imaginação é visto,
então, como o veículo da narração da experiência vivida. Dentre as peças
examinadas nesta tese, apenas a personagem de Stevie deseja não falar
sobre os Troubles.
Ao colocar os Troubles na perspectiva de comparação com outras
formas de violência, a cena entre Martha e Stevie parece sair da forma como
os conflitos eram representados até o momento. Ele enfatiza a geração
subsequente aos Troubles. Em sua peça mais recente, Ulster American, o
dramaturgo escreve “É como sua mãe disse, Ruth – ninguém mais quer
saber dos Troubles” (IRELAND, 2018, p. 986-7).321 A ideia de que o teatro de
Belfast está saturado com peças que versam sobre o conflito é explicita
também na crítica. Talvez o elemento da imaginação, da elaboração do
trauma mencionado por Selligmann seja visto pelas personagens de David
Ireland

como

mais

propício

ao

tempo

histórico

das

peças

que

a

representação mais realista.
No artigo “Not Another Troubles Play Theatre of Conflict in Northern
Ireland 1968–1998”, Imelda Foley (2009, p. 3) comenta que o título “desafia
uma preconcepção superficial de que um cenário específico de um texto, seu
tempo e localidade, pode negar uma potencial longevidade ou uma
ressonância mais universal”.322 A crítica feita às peças que representam os
Troubles de forma realista se pautava pela preocupação da peça só ter
sentido dentro do contexto teatral de Belfast. Nesse panorama, além da
gradação cômica que as peças A Night in November, The Birds e Can’t Forget
About You apresentam, há também uma evolução de uma peça mais local
para obras mais universais.
Cf. original: “It’s like your mother said, Ruth – nobody wants to hear about the Troubles
anymore.”
322 Cf. original: “[…] defies a superficial preconception that the specific setting of a text, its
time and locale, may deny enduring potential or more universal resonance.”
321
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Desse modo, creio que Can’t Forget About You coloca em evidência a
impossibilidade de esquecer o conflito, o que não significa que a cidade de
Belfast não possa ser outra coisa além dos Troubles. A meu ver, a comédia
como gênero oferece boas condições para isso, por ter como estrutura
justamente o espaço doméstico. Embora seja uma situação particular em
Belfast, as relações familiares ecoam circunstâncias universais, assim como
as relações com as cidades. A peça não atua como forma de esquecimento do
trauma, mas como uma abertura para um futuro com outras características
da vida como tema central. O tema do conflito começa a se deslocar
gradativamente do papel central para se tornar pano de fundo. Não é a
negação da história, mas é a história vista com distância temporal.
Essas

marcas

do

trauma

social

deixadas

pelos

Troubles

se

amalgamam com as novas interferências na vida da comunidade, como a
mudança da estrangeira Martha, por exemplo. A transformação do trauma
social em cultural se dá pelas marcas deixadas na na memória de um povo.
Em conformidade com Jeffrey Alexander (2004, p. 1):
[O] trauma cultural acontece quando os membros de uma
coletividade sentem que foram submetidos a um evento hediondo
que deixou marcas indeléveis sobre a consciência de seu grupo,
marcando suas memórias para sempre e mudando sua identidade
futura de formas profundas e irrevogáveis. 323

Esse trauma se intensificou na Irlanda no período dos Troubles, mas suas
origens são anteriores, com raízes na condição de colônia da Inglaterra. Além
disso, a Guerra da Independência do início do século XX fez com que a
violência sectária se concentrasse na Irlanda do Norte.
As marcas do trauma cultural dos trinta anos de conflito estão
presentes também, como mencionado antes, nas peças trágicas, textos mais
próximos temporalmente dos ataques com maior número de mortes, de
forma realista ou com o viés da tragédia grega de um lado. Por outro, a
presença do humor, principalmente o negro, parece sugerir o despertar do
espanto diante das circunstâncias, uma forma de causar um impacto mais
Cf. original: “Cultural trauma occurs when members of a collectivity feel they have been
subjected to a horrendous event that leaves indelible marks upon their group
consciousness, marking their memories forever and changing their future identity in
fundamental and irrevocable ways.”
323
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contundente no expectador. Uma forma de se aproximar do conflito por meio
da imaginação.
O humor, como elemento de imaginação, é usado para ampliar a
dimensão do sectarismo, como um método de produção de caricaturas. Com
efeito, dessa maneira, a escolha pela representação cômica da questão
sectária exibe uma imagem de anormalidade. Talvez essa forma de mostrar
os Troubles tenha, quiçá, o efeito de traduzir o sentimento de inversão da
normalidade

do

mundo,

afinal

a

guerra

transforma

o

cotidiano

drasticamente. Outrossim, conforme coloca Matthew Bevis (2013, p. 45) no
livro Comedy (2013), “uma abordagem cômica da vida permite brincar de
não ser si mesmo enquanto ainda é possível ver-se através de tal
brincadeira”.324
É possível afirmar, desse modo, que a personagem cômica permite a
criação de outro que ainda guarda semelhanças com quem usa a máscara
da comédia. Esse mecanismo é uma forma de criar distanciamento entre a
situação representada e o quadro formado por essa representação. A lógica
da caricatura o ilustra de forma clara. A caricatura não é uma mimese
realista, ainda assim, mantém semelhanças com a pessoa desenhada. Essa
técnica de aproximação e afastamento propõe um desvio da visão histórica
dos Troubles para concebê-la de forma ampliada com a interpretação da
ambiguidade da circunstância entre o ridículo e o sério. Fala-se de coisas
sérias por meio de brincadeiras. Nesse sentido, a personagem cômica é um
elemento essencial para que esse

processo aconteça, visto que “a

representação da personagem cômica frequentemente parece lançar uma
ambiguidade perplexa sobe se devem ser vistas como agentes ou vítimas”
(BEVIS, 2013, p. 42).325
Os três protagonistas das peças trazem essa ambiguidade. Kenneth,
Peisetairos e Stevie transitam entre vítimas e agentes de seus enredos.
Kenneth passa por uma transformação importante em A Night in November,
e. em The Birds, Peisetairos modifica toda a comunidade de pássaros da qual
Cf. original: “[…] a comic approach to life gives you permission to play at not quite being
yourself whilst you also see through such playing.”
325 Cf. original: “The depiction of comic characters often seems to throw up a perplexed
ambiguity about whether they should be read as agents or victims.”
324
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assume a liderança. Tanto Peisetairos quanto Kenneth são figuras de ação. E
suas ações conduzem a uma proposta de nova sociedade. Em contraste com
a personagem trágica, que padece, a personagem cômica para ter mais
liberdade de escolher sua sorte.
Stevie é o “jovem [que] aspira a uma jovem” (FRYE, 1973, p. 164) no início
da peça. A primeira descrição que se tem dele diz respeito à sua tristeza, à
depressão e como se veste, com “uma cueca imunda e não tem tomado
banho por algumas semanas” (IRELAND, 2013, p. 3-4).326 Alguém bate à sua
porta e, para não atender de cuecas, ele está vestido com uma “uma
camisola feminina, curta e rosa” (IRELAND, 2013, p. 4).327 As rubricas já
instauram o tom cômico e marcam a ambiguidade; a dor de Stevie é
contrabalanceada pelo cômico no uso da camisola. Apesar do sofrimento,
notado pela bagunça de seu apartamento, pela postura de derrotado, atirado
ao sofá, pelo desejo de se esconder do mundo, Stevie se veste com roupa de
mulher.
Esse contraste entre sofrimento e travestismo são técnicas que abrem a
peça com uma atmosfera cômica. Aqui, o cômico surge da incongruência na
forma como o travestismo é representado: Stevie não se veste de mulher
porque está usando um disfarce, mas para suprir a saudade que sente da
ex-namorada. No entanto, quando a plateia o vê vestido de mulher, há um
embaralhamento

da

percepção

dos

papéis,

homem

e

mulher,

essa

incongruência produz humor.
Vestir-se com roupas do gênero oposto, ou crossdressing, é um recurso
antigo da comédia. Eurípides (421aC) e seu parente se vestem de mulher em
As Tesmofórias. Shakespeare coloca suas personagens femininas vestidas de
homens, como Portia em O mercado de Veneza (1596), que se veste de
homem para viajar a Veneza, e Rosalinda em Do jeito que você gosta (1600),
vestida como pastor para escapar do duque Frederico.
O travestimento funciona como um elemento para promover o engano
como nas peças de Shakespeare citadas ou, no caso de Stevie, para ser um
motivo de pergunta sobre o problema inicial da peça: a separação da dona
326
327

Cf. original: “[…] filthy pair of y-fronts and he hasn’t washed for a few weeks.”
Cf. original: “girl’s dressing gown, short and pink”.
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da camisola, Ciara. Quando Rebecca lhe indaga a vestimenta suja, Stevie lhe
responde que não a lava porque “posso ainda sentir o cheiro dela [na
camisola]” (IRELAND, 2013, p. 7).328 A apresentação de Stevie, portanto, se
constrói nessa relação inicial com Rebecca. Uma paródia do espírito de Os
sofrimentos do jovem Werther (1774), de Johann Wolfgang von Goethe, um
jovem que se aproxima da autodestruição pela perda de seu amor.
Essa condição insalubre em que vive representa, no imaginário de
Rebecca, a forma de viver dos fenians, forma pejorativa de se referir à
comunidade católica. Desse modo, é possível notar duas formas de inversão
do humor: a primeira é vestir a camisola feminina, portanto, a transposição
entre gêneros; a segunda inversão, vestir-se da personagem católica. Colocar
as roupas de alguém pode ser pensado como assumir um papel. Sendo Ciara
de comunidade católica, vestir sua roupa pode significar estar em sua
condição, vestir-se de católico.
A incorporação de papéis que produzem humor no trecho continua
quando Stevie fala de sua religião. Rebecca o convida para ir à igreja e, ao
recusar, Stevie diz que não pode ir porque é budista. Rebecca retira o papel
de budista que Stevie assume por meio de perguntas, como “Que igreja
budista você frequenta em Belfast?” (IRELAND, 2013, p. 8),329 e Stevie acaba
confessando que não é budista. A personagem de Stevie se torna uma
parodia do namorado sofredor pelos elementos cômicos que o cercam.
Essa paródia de uma figura sofredora retorna no encontro de Stevie com
Marta na Starbucks. O humor na cena está concentrado na ironia dos livros
que as personagens leem. Marta tem em mãos um livro chamado Overcoming
Grief, enquanto Stevie lê The Holocaust como uma leitura leve, segundo a
personagem, para aliviar seu sofrimento.
Ao sofrimento da personagem, somam-se as relações com a cidade de
Belfast, como atravessar suas fronteiras pode significar uma transgressão de
cultura e, no caso de Stevie, uma traição à família conforme o acusa
Rebecca.

328
329

Cf. original: “I can still smell her off it.”
Cf. original: “What Buddhist church do you go in Belfast?”
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As imagens de Belfast relacionadas aos Troubles emergem na
produção cultural da Irlanda do Norte em diversos gêneros textuais, não
obstante há a presença de humor tanto nos contos quanto no cinema.
Michael L. Storey nota a predominância de humor negro nos textos
analisados dos Troubles na Irlanda do Norte. Ele cita o conto Northern
Myths, de John Morrow, em que a figura do herói é satirizada. A cena da
cidade de Belfast citada por Storey (2004, p. 110) mostra uma multidão
enfurecida em choque com tropas do exército.
Em conformidade com essa imagem, Stephanie Schwerter (2016, p.
105) comenta que também, no cinema, com frequência, “Belfast é
representada como uma cidade dominada por tiroteios, bombardeios,
invasões e sequestros”.330 No teatro, as cenas de guerra como imagem de
Belfast aparecem em The Freedom of the City (1973), de Brian Friel, no
retrato das repressões a manifestações por direitos civis. Nas peças de
Christina Reid vistas no capítulo 3, essa imagem também se repete,
recordando que uma das personagens, Maureen, entra no meio de um
tiroteio e morre. Já em The Birds, A Night in November e Can’t Forget About
You, os dramaturgos produzem um retrato de Belfast que difere das imagens
diretas de guerra, bombardeios e tiroteios.
Em The Birds, Belfast emerge sob o nome de Nebulbulfast, a cidade
dos pássaros com seus lotes delimitados nos céus de Atenas. Em seu
monólogo Kenneth McCallister “infringe” as divisões de bairro na cidade de
Belfast e chega a Dublin, além dos lugares neutros como o trabalho e o
estádio de futebol. Can’t Forget About You menciona regiões sectárias, como
Sandy Row331 e the Falls.332 A ação se dá no apartamento de Stevie e a casa
de Rebecca, ambos em East Belfast, uma área de classe média protestante.
A representação da cidade nessas peças difere do tom satírico visto em
The History of the Troubles (accordin’ to my Da), com a história primitiva de

Cf. original: “[…] Belfast is depicted as a city dominated by shootings, bombings, raids
and abductions.”
331 Rua ao sul de Belfast com população de classe trabalhadora protestante. Durante os
Troubles, a rua teve forte presença da Associação de Defesa do Ulster (UDA).
332 Rua no oeste de Belfast com população de classe trabalhadora católica. Esta rua é
separada de Shankhill, com maioria de protestantes, por “linhas de paz”, muros construídos
para separar as duas comunidades.
330
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Belfast feita por homens das cavernas que caçavam com coquetel molotov. A
maneira de representar Belfast também não tem relação com o grotesco na
imagem dos Divis Flats em Joyriders, onde os inquilinos mais felizes eram os
ratos. Aqui Belfast ganha outras dimensões: de fantasia cômica em The
Birds, da confluência de espaços conhecidos e desconhecidos, que
promovem uma trilha labiríntica para a personagem Kenneth em A Night in
November e uma abertura ao cosmopolitismo em Can’t Forget About You.
Nessa peça, por um lado, ainda há divisões étnicas de território que parecem
remontar a tempos medievais, mas, por outro, há uma rede de café
internacional, Starbucks, onde Stevie encontra a estrangeira Martha, que
contribui para que as fronteiras do nacionalismo na peça sejam colocadas
em questão.
A cidade é central em The Birds e A Night in November, com referências
diretas e de forma indireta em Can’t Forget About You. A representação da
cidade pela comédia pode contribuir para oferecer outros modos de ver
Belfast, além de “a cidade dos Troubles”. No artigo “'Town of Shadows':
Representations of Belfast in Recent Fiction” (1996), Eamonn Hughes (1996,
p. 147) comenta que essa era uma imagem da cidade anterior aos conflitos,
segundo o autor, “Belfast, representada como uma cidade de Troubles, é em
outras palavras um exagero de certas perspectivas pré-existentes da
cidade”.333
Ao fim de Northern Star (2000), de Stewart Parker (2000, p. 81), a
personagem McCracken oferece uma imagem da cidade como um lugar sem
esperanças, como se vê no trecho abaixo:
McCracken Por que um lugar partiria teu coração mais que outro?
Um lugar assim? Com danos no cérebro e perigoso, continuamente
se auto violando, um lugar de perpétuo colapso, vozes incompatíveis,
guinchando obscenamente por entre a umidade escura e
enfumaçada. Queimada e ainda queimando. Com danos nos nervos,
de dar dó. Assustadora. Tão enlouquecedora e exaustiva quanto
qualquer outro aleijado com obsessão de dor. E ainda assim o que
não daria este pobre diabo para poder andar livremente de novo de

Belfast represented as a 'Troubles' city is in other words simply an exaggeration of
certain pre-existing views of the city
333
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Stranmillis descendo até Ann Street [...] É uma cidade fantasma
agora e sempre será, fantasmas raivosos e implacáveis. 334

Embora a ilustração de Belfast de McCracken não ofereça nenhuma
calidez, ainda se mostra o desejo de recuperar a possibilidade de transitar
novamente pela cidade. Esse desejo na peça de Parker alimenta a fantasia de
The Birds e se faz presente nas ações de A Night in November e Can’t Forget
About You.
Em contraste com a imaginação do humor macabro vista no capítulo
3, particularmente em Clowns, de Christina Reid, a peça de Muldoon
emprega uma fantasia utópica e divertida. Em primeiro lugar, a imaginação
ganha asas quando a personagem projeta a cidade no ar. Peisetairos pede à
outra personagem, Poupa, que olhe ao redor para ver o espaço da cidade, e
ela lhe responde que não vê nada. Em seguida, Peisetairos começa a encher
esse “nada” visto pela Poupa de possibilidades. Entre as possíveis criações
estão: dividir partes do ar em lotes, construir um muro para delimitar a
cidade e, assim, impedir a entrada de deuses, de estrangeiros e de quem
mais estivesse em desacordo com os hábitos e as leis da cidade.
A fantasia da comédia entra em vigor como uma cidade criada a partir
do vazio, no entanto ainda com vínculos com o tipo de cidade dividida que é
Belfast, cujo nome ressoa em Nebulbulfast. As previsões da cidade feitas por
Balkis e transmitidas pelo Monge Oráculo denotam que a cidade surgirá:
“Onde você, lobos e corvos juntos encontrarem, lá será uma cidade da
mente, naquela zona impossível entre Corinto e Sicyon” (MULDOON, 1999,
p. 260).335
A menção à zona impossível aqui estabelece uma referência com a
condição dividida da cidade, como também aparece nas outras peças. Onde
há este espaço impossível de coabitar, a cidade se erguerá. Aqui é possível
Cf. original: “McCracken: Why would one place break your heart, more than another? A
place the like of that? Brain-damaged and dangerous, continuously violating itself, a place
of perpetual breakdown, incompatible voices, screeching obscenely way through the smoky
dark wet. Burnt out and still burning. Nerve-damaged, pitiable. Frightnening. As maddening
and tiresome as any other pain-obsessed cripple. And yet what would this poor fool not give
to be able to walk freely again from Stranmillis down to Ann Street […] It’s a ghost town now
and always will be, angry and implacable ghosts.”
335 Cf. original: “Where you wolves and crows together find there will be a city of the mind,
as in that impossible zone between Corinth and Sicyon.”
334
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notar a característica de criar uma sociedade ideal, completamente
imaginada e harmônica da comédia, é representar a cidade como cidade
imaginada.
Vale acrescentar que a ironia em The Birds está no fato de a nova
cidade ser tornar igual à velha, com o sectarismo e a violência. Desse modo,
Muldoon compõe uma paródia do mito de fundação de cidade.
Se a Belfast de The Birds é feita de ar, a de Marie Jones é recriada
pelos deslocamentos espaciais de Kenneth. Com as referências diretas de
ruas, bairros e lugares da cidade, Kenneth cria uma imagem mental da
cidade a partir de sua experiência, de sua relação com a cidade.
Nesse caminho, é interessante notar como os espaços que ele começa
a descobrir desconstroem a imagem que ele tinha da cidade. Essa
reconfiguração de Belfast se reflete na reconstrução da identidade desse
sujeito. Kenneth começa a rever toda sua cultura. Reorganiza seus préconceitos do lado católico da cidade, aprendidos no ambiente familiar,
conforme se percebe no excerto abaixo:
Eu tinha uma imagem da casa de Jerry em minha cabeça, bom, não
parecia que poderia ser muito mais que imaginei...ele morava no
oeste de Belfast e nós crescemos com as imagens de privação,
sujeira, grafite e de muitas crianças e pouco sabão...então, e aí
estava, maior que a minha...desconectada com garagem, o gramado
se estendia com bikes, lambretas e tratores de brinquedo,
espalhados com vida, não como os nossos, cirurgicamente
arrumados...a regra não escrita BIKES E LAMBRETAS PROIBIDAS
EXCETO NO CONCRETO DESTINADO... (JONES, 1994, p. 1.362).336

A imagem da casa e do bairro reflete as mudanças de percepção de
Kenneth. As comparações entre duas formas de viver são expressas no
gramado. O que lhe parecia sujo e descuidado antes, agora é vívido e
humano. É preciso salientar que, à medida que Kenneth inicia sua
transformação, com a confrontação de seus estereótipos sobre a comunidade
vizinha, mais ele se aproxima do outro lado. Essa proximidade afetiva faz

Cf. original: “I had pictured Jerry’s house in my head, well, it couldn’t be up to much I’d
thought . . . he did live in West Belfast and we grew up with the pictures of deprivation and
filth and graffiti and too many kids and not enough soap . . . well, there it was, bigger than
mine . . . detached with a garage, the lawn strewn with bikes and scooters and toy tractors,
strewn with life, not like ours, manicured to the last blade . . . the unwritten rule BIKES
AND SCOOTERS FORBIDDEN EXCEPT ON THE CONCRETE PROVIDED”.
336
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com que a peça reduza o aspecto de “divertimento cômico” (CARROL, 2014,
p. 151).337 Para que o cômico aconteça, é preciso distanciamento emocional,
como analisa Bergson em O riso. Ao contrário, Marie Jones produz uma
imagem cada vez mais próxima da cidade por meio do monólogo. A cidade de
Belfast ganha peso e materialidade pela descrição de Kenneth. Uma
materialidade construída por:
[...] concreto frio e cinza, especialmente construídas para que as
crianças não estragassem a grama... a grama era para se mostrar, o
concreto poderia ser lavado depois... e dentro da casa de Jerry havia
toda uma outra vida, uma vida que nunca conheci, uma vida de
bagunça... livros de ponta cabeça na estante, e não ordenados por
tamanho e cor... na nossa casa, só os que estavam devidamente
encadernados ficavam à mostra... (JONES, 1994, p. 2.363). 338

A partir das calçadas, das janelas das casas, a imagem das pessoas
importantes para Kenneth compor sua cidade se torna cada vez mais nítida.
O que o texto perde em força cômica, porque se afasta da figura do
estereótipo, ganha em profundidade e complexidade de descrição. O
deslocamento de Kenneth entre o bairro de Jerry e seu bairro de infância
traduz a memória emotiva da personagem. Como se vê no excerto abaixo:
Dirigi da casa de Jerry até East Belfast, a rua onde nasci, onde vivi
até quando minha mãe e meu pai puderam escapar do fedor de
pobreza e de pessoas como eles, lutando pelo dia em que pudessem
se mudar e fechar as portas para isso tudo, poupando para o dia em
que poderiam ter persianas para que ninguém pudesse espiar suas
vidas ou julgá-los novamente... (JONES, 1994, p. 2.472). 339

Embora A Night in November apresente características cômicas, a
elaboração da memória da cidade pela personagem faz com que o texto se
distancie do humor negro de situação e de personagem. Por outro lado, o
que Kenneth faz ao atravessar a cidade pode ser visto como a integração de
Cf. original: “comic amusement”.
Cf. original: “[…] grey cold concrete especially laid so the kids wouldn’t ruin the grass…
the grass was for show, concrete could be scrubbed afterwards… and inside Jerry’s house
was a whole other life, a life I’ve never known, a life of disorder… books upside down in the
bookcase, not in order of size or colour… in our house only properly bound ones went on
show…”
339 Cf. original: “I had driven from Jerry’s to East Belfast, the street where I was born, where
I had lived until my mother and father could escape from the smell of poverty and people
like themselves, striving for the day when they could move to a place where they could close
their door on it all, saving for the day when they could get Venetian blinds so that no one
could ever look in on their lives or judge them ever again…”
337
338
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Belfast. Ele transita entre ambos os polos e, por meio disso, propõe a ideia
de que a união é possível. Nesse ponto, o tema cômico de A Night in
November pode ser justificado na concepção de Northrop Frye. Conforme
Frye (1973, p. 49), esses modos cômicos mostram uma “figura central que
constrói sua própria sociedade ante forte oposição [...] e afinal consegue um
triunfo heroico”.
O tema cômico, de acordo com Northop Frye (1973, p. 49), “é a
integração da sociedade”. Essa afirmação desperta a questão do que significa
essa integração. Frye usa exemplos da comédia grega e da latina antigas
para desenvolver sua teoria em Modos da ficção cômica. Esse uso faz com
que ele faça a distinção entre a “comédia imitativa mais elevada” (FRYE,
1973, p. 49), de Aristófanes, e a comédia nova de Menandro, que, segundo o
autor, “fica mais próxima do imitativo baixo” (FRYE, 1973, p. 49). Como
reescritura, The Birds está bastante alinhada com a peça de Aristófanes. Na
concepção de Frye (1973, p. 50), seria uma comédia elevada porque
“conserva o equilíbrio entre o heroísmo cômico e a ironia cômica”. Em meu
estudo da peça durante o mestrado, usei o termo comédia de ideias para The
Birds. A meu ver, o que Frye quer dizer por comédia elevada é aquela que
trata de assuntos públicos no espaço público em contraste com o ambiente
doméstico.
Se o tema da comédia é a integração, como coloca Frye, é válido refletir
sobre como se dá a representação dessa conciliação entre partes divergentes
de uma sociedade nos espaços públicos, tanto no modelo das comédias
escritas por Muldoon e Marie Jones, quanto na de David Ireland, com ênfase
no lar. Minha hipótese é a de que a representação da cidade está presente
nas três peças de maneiras diferentes, sendo divididas entre direta e
indireta. Não obstante, o tema principal dessas obras se configura em torno
dela, mais precisamente, como se vive em Belfast, cuja história é repleta de
conflitos.
Can’t Forget About You traz o tema dos encontros e desencontros
amorosos. De acordo com os estudos dos modos cômicos de Frye (1973, p.
49), “O modo da comédia romântica, correspondente ao elegíaco, é mais bem
definido como idílico, e seu principal veículo é a pastoral”. O crítico se refere
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à comédia nova de Menandro para fazer essa afirmação. A questão do idílio,
do campo funciona para a comédia de Menandro ao se pensar que os
problemas da cidade, da pólis, estariam fora do âmbito rural, deixando lugar
para as questões domésticas. A atenção se volta para o lar.
A cidade do século XXI se distancia infinitamente do contexto da pólis
grega, em cuja ágora os cidadãos discutiam questões públicas. Esse núcleo
se transfere para os lares. As casas se tornam lugares de falar tanto da
própria vida doméstica quanto da vida pública.
Belfast ganha seus contornos por diferentes perspectivas em Can’t Forget
About You. É vista por Martha como um lugar acolhedor, que lhe oferece um
locus amenus para lidar com suas dores pela perda do marido. Glasgow, de
outro lado, representa a lembrança do terror de sua perda.
Enfatizo que a comédia nova de Menandro se passa no ambiente
doméstico, o que faz com que esse tipo de comédia não aborde questões
públicas de forma direta. O elemento da comédia nova parece sobreviver na
peça de David Ireland, tendo em vista que as cenas se passam em sua
maioria dentro dos lares, de Steve, da mãe do protagonista, de Marta e de
Rebecca.
O lar representa o contexto cultural em que as personagens foram
criadas. É de grande relevância para compreender a complicada questão dos
Troubles para quem não participa da comunidade da Irlanda do Norte. Usar
comédia pode ser uma maneira de traduzir a questão para um olhar
estrangeiro, tendo em vista que, na comédia, entrelaçam-se elementos locais
e universais. Entre os locais, é possível comentar o motivo da falta de pai de
Stevie, que foi morto nos Troubles, mas o amor que acontece entre um jovem
e uma mulher mais velha é de natureza universal, não depende de uma
determinada localidade para ser representado.
Assim como em outras peças de David Ireland, Cyprus Avenue, Ulster
American, Everything Between Us, os Troubles aparecem em Can’t Forget
About You como o meio em que a personagem cresceu. Essas peças retratam
as memórias do passado e sua influência no presente. A imagem mais
distanciada dos Troubles aparece em Can’t Forget About You. Stevie não se
lembra dos conflitos, não se lembra do pai que morreu quando seu posto
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policial foi atingido por explosivos do IRA. Ao contrário das peças de
Christina Reid, Martin Lynch e Marie Jones, as personagens de Ireland
apresentam ecos dos conflitos em sua vida, e não a vivência do momento do
conflito em si.
Nas duas peças, Can’t Forget About You e Ulster American, a figura do
estrangeiro é central para que o conflito venha ao palco. O papel de Martha é
a deixa para que se fale dos Troubles: “I don’t know anything about the
Troubles. [...] Other than what we saw on TV every night” (IRELAND, 2013,
p. 39).
Assim, A Night in November, The Birds e Can’t Forget About You
representam os Troubles em tradições cômicas diferentes. A ênfase no
espaço público ou privado auxilia na distinção dessas comédias, sendo a
representação do espaço público, em The Birds e A Night in November, uma
ressonância longínqua da comédia no modelo aristofânico e dantesco
sucessivamente. Já Can’t Forget About You recorda os modelos da comédia
nova de Menandro com a ação no lar. São também três versões de
representações da cidade de Belfast.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Tô trabalhando agora pai, é muito importante? Tô torturando um
dos caras que levou drogas pras criancinhas” (MCDONAGH, XXXX,
p. XX.)340
Um ilumina o outro. Tenho a tendência de distanciar as coisas tanto
quanto posso porque acho que se vê mais claramente através do
exagero que da realidade. [...] Há um humor [...] que é direto,
engraçado e desconfortável. Faz rir e pensar (MCDONAGH, XXXX, p.
XX.)341

Na segunda metade do século XX, na Irlanda do Norte, o humor de
algumas peças encenou a ilogicidade e a incompreensibilidade em face aos
Troubles. Foram escritas obras de humor grotesco, satírico e comédias,
fazendo uso de personagens caricatas, enredos excêntricos e linguagem
vulgar. A ilogicidade dos conflitos se traduz pela incongruência presente no
humor. Diante do incompreensível, resta rir.
A aproximação entre violência e humor pode ser, como menciona
Martim McDonagh (XXXX, p. XX), uma maneira de um iluminar o outro.
Expor ao ridículo a crueldade veicula a crítica das questões sectárias na
Irlanda do Norte. A forma cômica, por se fundar no inusitado, oferece uma
nova maneira de imaginar o conflito que se distancia da proposta mais
realista de peças com traços trágicos. A escolha pelo cômico, desse modo,
coloca como central o papel da fantasia.
As análises das peças demonstraram os rumos que a fantasia cômica
tomou no grotesco, na sátira e na comédia. Por meio dessa divisão,
evidenciou-se a tendência pelo humor grotesco na maioria das obras. Esse
tipo de humor se mostra ora mais próximo ao macabro, com imagens da
morte, ora mais próximo à caricaturização do gênero de terror, aproximandose da poética do teatro de Grand Guignol.
Cf. original: “I’m at work at the moment, Dad, was it important now? I’m torturing one of
the them fellas pushes drugs on wee kids”.
341 Cf. original: “[…] one illuminates the other. And, yeah, I tend to push things as far as I
can because I think you can see things more clearly through exaggeration than through
reality. (...) There is a humour in there [Tarantino]that is straight-ahead funny and
uncomfortable. It makes you laugh and think.”
340
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Os dramaturgos escolhidos nesta tese pertenciam ao contexto sóciopolítico dos Troubles, o que define o ato de produzir humor como reflexivo. O
humor das peças corresponde à autoderrisão. No contexto cênico, o rir de si
mesmo assinala uma das maneiras de lidar com o trauma histórico.
Inseridos em uma tradição cômica irlandesa, esses dramaturgos produzem
humor das desgraças históricas para elaborá-las, colocando-as em uma
perspectiva crítica. Ao usar as figuras históricas como personagens, o humor
esvazia o discurso oficial de ambas as comunidades, subvertendo-o.
Nas peças examinadas, o humor atua como um dispositivo de
distanciamento para elaborar o conflito. Além disso, mostra-se também
como uma forma de salientar a continuidade da vida pós-conflito, a vida
continua acontecendo apesar da experiência do trauma. O humor é uma
reafirmação da vida diante da morte.
A palavra para funeral em Finnegan’s Wake (1939), de Joyce, é
“funferall”, que ressoa a “fun for all”, ou seja, divertimento para todos. A
relação entre a morte e o humor é parte da tradição cômica irlandesa em que
se inserem as peças sobre os Troubles em análise. Tradição marcada pelo
humor intrínseco à linguagem em James Joyce, no senso do absurdo de
Samuel Beckett, o humor e violência em Sean O’ Casey, o humor negro de
Brendan Behan, o humor macabro e grotesco de Tom Murphy e Martin
McDonagh no século XX. Em Bailegangaire (1986), de Tom Murphy, por
exemplo, a personagem do camponês Costello é desafiado por um
desconhecido para uma competição de risos em um pub. Nessa competição,
quem risse mais e por último seria o vencedor. Para delimitar sobre o que
ririam, decidem usar as desgraças da história da Irlanda. Cada vez que uma
catástrofe é mencionada (a fome, a perda de colheita e a miséria), Costello ri
com mais intensidade até vencer o concurso. Esse elencamento de desgraças
produz uma revisão da história da Irlanda. Entretanto, quem ri por último é
o desconhecido, visto que Costello morre de complicações do espancamento
que sofre no mesmo bar. Desde a associação entre a morte e o riso, o lugar
recebe o nome Bailegangaire, que significa: o lugar onde ninguém mais ri.
Martin McDonagh também cria a partir da proximidade entre morte e
riso. A epígrafe mostra o momento em que o “funcionário” do IRA tem que
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interromper seu trabalho, a tortura de um traficante, para atender o pai no
telefone que traz notícias banais, cotidianas, de como as coisas estão na vila
de Innishmore.
De modo similar, as peças que retratam os Troubles examinadas nesta
tese mostram uma relação próxima com o material trágico para desencadear
o humor. Dessa perspectiva, a ação de rir da desgraça provém destas
diferentes formas de humor: o humor negro e grotesco, predominantes na
maioria das peças; o humor satírico com o elemento da crítica política de
modo mais direto; e, por fim, a comédia.
Na trilha da tradição cômica irlandesa, estão Abbie Spallen, Christina
Reid, David Ireland, Marie Jones, Martin Lynch e Paul Muldoon, cujas
respectivas obras retratam os conflitos da Irlanda do Norte na cidade de
Belfast. Uma excepção é Lally the Scut, na qual o cenário é uma vila na
fronteira entre Irlanda do Norte e a República da Irlanda. À tal tradição,
juntam-se também elementos da literatura cômica greco-romana, com
Aristófanes e Plauto como referências fundamentais; da literatura francesa,
especialmente com Rabelais e Baudelaire; e da italiana, com a Commedia
dell’Arte. Embora as formas do cômico se ramifiquem, há um tema que se
repete: a presença da morte. Tal temática alude ao assunto principal das
peças: o conflito armado da segunda metade do século XX.
A própria nomenclatura do conflito está imbuída de certa ironia,
afinal, os “problemas”, como são mais conhecidos em inglês (Troubles),
constituem um eufemismo. Chamar de Troubles reduz figurativamente a
dimensão trágica desse evento com características de guerra civil.
O retrato dos Troubles nos textos analisados traz em cena a vida
cotidiana urbana em meio ao caos da guerra. Esse cotidiano é permeado
pela forte presença da tensão sectária, notada principalmente nas peças que
abrigam personagens de ambas as comunidades, como acontece em A Night
in November, Can’t Forget About You, Joyriders e Ulster American. O
cotidiano da cidade de Belfast nas obras segue seu fluxo apesar de bombas
em pubs e barricadas nas ruas.
É preciso frisar a singularidade desse cotidiano, pois é um sinalizador
de uma temporalidade peculiar. As peças Joyriders, A Night in November e
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The History of the Troubles (accordin’ to my Da) oferecem uma imagem dos
Troubles como interrupção momentânea da vida comum.
Ao mostrar esse cotidiano por meio do humor teatral, os dramaturgos
se distanciam da representação realista do trauma. Ainda o círculo fatal
trágico presente nas obras de Seamus Heaney, Tom Paulin e Brian Friel é
subvertido (MUTRAN, 2002-3; RICHARDS, 2000). Ao ressaltar seu elemento
de catástrofe, a representação trágica aporta um pathos paradigmático na
caracterização dos conflitos. No entanto, parece situar a posição dessas
comunidades apenas como vítimas. Quebrar o círculo trágico pode significar
um movimento fora da condição apenas de vítima e conduzir à criação de
uma identidade mais complexa e humanizada, visto que as condições de
vítimas e perpetradores se confundem nas peças.
Ao produzir exageros caricaturais de comunidades católicas e
protestantes, a forma cômica oferece outra maneira de refletir sobre o
problema. O cômico ilumina (usando a metáfora de Martin McDonagh)
aspectos que o trágico não mostra. O humor serve para expor esses aspectos
inesperados por meio de temas, enredos e personagens surpreendentes que
apresentam

o

cotidiano

de

forma

invertida,

em

uma

perspectiva

carnavalesca afim ao conceito de Mikhail Bakhtin: suspensão da vida oficial.
O cotidiano cômico (que é também fantasioso) composto pelas peças retrata
um momento de ausência das regras oficiais. Na vida oficial, segundo
Bakhtin, há segurança na organização da vida na cidade; nas peças, a perda
dessa segurança se mostra como cômica.
Como apresentou o capítulo 3, a realidade invertida que o humor
proporciona toma formas do grotesco e do macabro. Baudelaire considera o
cômico grotesco como oposto ao significativo. Em decorrência dessa
diferença, o cômico grotesco está mais próximo ao “sem sentido”, ao
nonsense. As imagens grotescas analisadas nas obras, principalmente nas
peças de Christina Reid, levam à concepção do grotesco como a presença do
incompreensível, do sem sentido; também se relacionam ao conceito de
grotesco de Bakhtin, quer dizer, como a expressão da dualidade da vida, das
esferas baixas, figuradas por meio do corpo, o lugar metafórico onde se
reconstrói a vida. Duas imagens refletem isso com particular contundência:
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os excrementos para pintar as paredes do quarto do filho que o pai traz para
que aquele reconstrua uma nova vida após a prisão política em The History
of the Troubles (accordin’ to my Da); e as tripas espalhadas de Maureen
recolhidas por Sandra que decide mudar-se de Belfast e começar uma nova
vida em Londres. Essas formas do grotesco mostram o uso desse recurso
como uma maneira de enfrentar o medo diante do trágico da vida para
renová-la, conforme diz Mercier (1969) em suas teorizações sobre o grotesco.
Em conjunção, o humor macabro, segundo esse crítico, manifesta-se como
uma resposta ao medo da morte. Morte e vida são os elementos que se
desprendem das peças quando lidas à luz desses dois tipos de humor. Nesse
sentido, o terror provocado pela guerra não é completamente excluído das
peças, mas é amalgamado ao riso. A técnica de amenização do terror é dada
pelos momentos de alívio cômico.
As personagens grotescas e macabras analisadas são construídas a
partir da deformidade corporal e do uso do escatológico, como visto em
Everything Between Us. Sendo assim, a representação do corpo grotesco,
segundo as definições de Bakhtin, simboliza as deformações também do
corpo social. Os corpos atingidos por bombas e outras formas de violência
nos Troubles continuam presentes na memória da cidade de Belfast,
exibindo sua obscenidade.
Assim, ao ampliar essa imagem dos destroços corporais, o grotesco e o
macabro servem para expor a fragilidade do mundo no rompimento do
cotidiano de paz para outra esfera caótica: da guerra. Esse quadro mostrado
pelas personagens oferece a percepção de que as vidas comuns continuam
existindo e se transformando durante a guerra, absorvendo-a como parte de
uma realidade absurda.
Ao rever as obras analisadas com predominância do grotesco,342 é
possível notar que as que são temporalmente mais próximas à intensa
violência dos conflitos se aproximam do “riso dianoético” de que fala Beckett
em Watt, um riso como expressão da tristeza e da desolação. Em peças do
período de paz (após 1998), nota-se um aumento na produção do
O humor macabro e grotesco é elaborado na composição de personagens e nos enredos
surpreendentes nas peças Clowns, Cyprus Avenue, Everything Between Us, Joyriders e The
History of the Troubles (accordin’ to my Da).
342
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divertimento cômico aliado ao humor grotesco e macabro. O uso da paródia
de filme de tom documental em The History of the Troubles (accordin’ to my
Da) promove um jogo de simulacro, de maior liberdade imaginativa, ao
reinventar a história dos Troubles. Por último, as três peças de David
Ireland, de 2015, 2016 e 2018, formam um quadro de horror, brutalidade,
violência e humor ao trazer o tema dos Troubles vários anos após o término
do conflito.
As peças de David Ireland mimetizam mais intensamente a violência
que as de Christina Reid e Martin Lynch. A violência desmesurada dessas
peças tange assuntos delicados na contemporaneidade, como os casos de
assédio sexual recentes na indústria do entretenimento dos Estados Unidos,
a questão de preconceito étnico, tabus como estupro e infanticídio. Por outro
lado, o humor grotesco e macabro dessas peças parece mais fantasioso,
imaginativo. Por exemplo, o sonho de Sandra de transformar Teeni em geleia
ou a tomada de poder de Ruth, vingadora sanguinária, que fura os olhos de
Jay para que finalmente ele possa usar o “tapa-olho” que ele insiste em usar
como personagem da peça.
A predominância do humor grotesco e macabro nas peças sobre os
Troubles pode ser vista como um traço da cultura cômica irlandesa
(MERCIER, XXXX, p. XX). Pode também ser pensada como uma tentativa de
chocar o público, mantendo o trágico do assunto dos conflitos em uma
imagem de elaboração do horror. A representação realista perderia a
dimensão da imaginação, elemento essencial na narrativa de um trauma
social e histórico. O grotesco se configura como um artifício para trazer à
tona o inenarrável. Importa ressaltar que esse tipo de humor com uso
surpreendente do corpo grotesco e situações se apoia na forma do humor da
incongruência.
Em relação à sátira, as peças de Abbie Spallen e Martin Lynch, Lally
the Scut e The History of the Troubles (accordin’ to my Da) respectivamente,
produzem uma crítica direta à representação dos Troubles na mídia
televisiva. A primeira representa o meio de comunicação na figura dos
jornalistas que desejam explorar comercialmente a narrativa da tristeza da
mãe cujo filho cai em um buraco. A segunda peça cria uma paródia do
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gênero de filmes documentários que observam os cidadãos da comunidade
católica de Belfast (mais exatamente do oeste da cidade), da mesma maneira
que apresentam curiosidades sobre animais selvagens.
Além da característica de apresentar um ataque direto, a sátira
também veicula uma moral ao destruir o alvo de seu ataque para edificar
valores de justiça e boa conduta, confirmando a expressão latina ridendo
castigat mores, pois é através do humor satírico que os vícios são castigados
nas obras. Em Lally the Scut, a cidade, moralmente inferior à heroína, julga
o caso do menino que caiu no buraco e verbaliza que os pais o colocaram lá
para chamar a atenção da mídia, que é vista como gananciosa e sem
escrúpulos.
Nesse sentido, Lally the Scut mostra um defeito moral da mídia: o
conceito de manipulação para conduzir a uma interpretação unilateral de
fatos. Além disso, Lally é uma personagem que propicia a questão do humor
de superioridade, tendo em vista que a personagem toma o lugar de alguém
inferior na hierarquia social. Ela está à margem da comunidade em que vive,
o que faz com que seus problemas não sejam considerados importantes pela
comunidade da cidade pequena.
A menção direta à BBC desperta o tratamento dado ao acontecimento
local pela mídia: a preocupação em produzir uma minissérie, com o intuito
lucrativo de expor uma tragédia pessoal. Na peça, a mídia visa gerar lucros e
trata a narrativa de tragédias como uma espécie de estrutura inata ou
universal comum a toda a humanidade. Esse tipo de narrativa se torna uma
maneira de vender algo estereotipado. As narrativas das personagens são
despidas de singularidades, tornam-se imagens caricatas delineadas pela
mídia; Lally deixa de ser a mulher que se defende com uma espingarda no
palco para dar lugar a uma figura de mãe sem singularidades. Como a
história de Lally tivera sucesso no passado, um dos jornalistas, Owen,
mostra-se interessado em uma segunda vez.
Em The History of the Troubles (accordin’ to my Da), a sátira sobre a
mídia se dá na imitação do gênero documentário. A crítica social decorrente
disso questiona a narrativa histórica como o narrar de fatos distantes.
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Sugere que a história, que parece uma narração de fatos objetivos, pode ser
manipulada por quem a conta.
A outra peça de Lynch examinada no capítulo, The History of the Peace
(accordin’ to my Ma), tem como alvo o apego à tradição da comunidade
protestante. Karen convive com personagens extremistas unionistas, como o
marido, membro da ordem dos Orangemen, que todos os anos participa de
uma procissão que passa pelo bairro católico como forma de celebrar a
vitória do rei inglês reformista, William D’Orange, sobre os irlandeses. Os
fatos históricos são revistos na peça como ridículos. A sátira nessa
perspectiva expõe que, para alterar o ódio propulsor dos conflitos entre as
comunidades, é preciso questionar a tradição, e não a repetir somente
porque “sempre foi assim”. Karen se indaga sobre o porquê de continuar com
as tradições, pensando se o valor delas é superior a viver em paz. O cômico
aporta uma dissolução dessa tradição como oficial ao colocá-la em questão,
ao rever seu sentido.
A análise da comédia Can’t Forget About You a colocou em perspectiva
com The Birds e A Night in November. Em The Birds, foi observado o tipo de
comédia de imaginação com personagens fantásticos, homens que se
transformam em pássaros em um enredo fantasioso de guerra contra os
deuses em Nebulbufast. A integração de uma personagem a uma
comunidade é o tipo de comédia de A Night in November, com o protestante
Kenneth torcendo pelo time de futebol da República da Irlanda. Can’t Forget
About You apresenta seu enredo permeado de enganos e desenganos,
próprios da comédia romântica. As comédias analisadas retratam a cidade
imaginada de Belfast ora pela utopia de um lugar calmo para se viver, como
em The Birds, ora a cidade dividida pela cultura de cada indivíduo, como em
A Night in November, ora como palco dos encontros e desencontros amorosos
em Can’ t Forget About You. O humor proposto pela comédia parece aportar
o plano imaginário como o lugar de resolução dos conflitos.
Ao retomar as perguntas de Martha em Can’t Forget About You sobre
os motivos dos Troubles, sobre sua continuidade e súbito término, é possível
conjecturar que essas palavras trazem ao palco uma revisão da forma como
se concebe o conflito. A escocesa Martha se questiona sobre os conflitos, e
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isso encena o desconhecimento da questão sectária local pelo estrangeiro.
Também evidencia a incompreensão por parte dos locais como Stevie, que se
mostra indisposto a explicar. A comédia de David Ireland evidencia o aspecto
ilógico da questão sectária, que não pode ser apreendida pela racionalidade,
mas pelo sentimento do ódio entre as comunidades. Esse ódio está ilustrado
pela figura de Rebecca, a extremista passional.
Portanto, as formas de como os Troubles foram representados em cada
peça conduziram a três grandes grupos: do humor grotesco e macabro, do
satírico e da comédia. O humor grotesco e macabro evidencia o aspecto mais
emocional dos Troubles: o terror pelas imagens de destroços dos corpos
afetados. A sátira demonstra noções de bem e mal desse período, a atitude
da mídia com o descaso e exploração da dor humana. Expõe ainda os vícios
da existência de práticas tradicionais sem sentido. A comédia parece sugerir
possibilidades

de

futuro,

com

personagens

mais

cosmopolitas.

A

compreensão do outro passa por percebê-lo como similar.
A representação cômica propõe um mundo às avessas. Produz uma
reação de espanto diante da dissolução da sensação de segurança que um
viver no cotidiano pode trazer. O cômico, assim, elabora as contradições e
incongruências originárias dos Troubles. De modo a responder à pergunta
norteadora desta tese, é possível afirmar que se ri de eventos históricos
traumáticos como uma maneira de interromper a representação oficial e
vitimista.
Em todas as peças analisadas, há ao menos um(a) morto(a) dos
conflitos, a memória do conflito ganha forma pelos corpos dos mortos em
cena. Portanto, ao considerar as práticas festivas do funeral na tradição
anglo-irlandesa, é possível ler as peças como uma maneira de materializar os
Troubles. Tal presentificação do morto, velado por meio do humor, propicia
que as peças constituam cantos fúnebres humorísticos. O luto e a purgação
da tristeza se dão paradoxalmente pelo humor.
O humor também propicia a fantasia nas obras, criando uma esfera de
faz de conta grotesco, satírico e cômico. Essas contingências revelam
alternativas para conceber os conflitos fora da narrativa oficial. As Belfasts
compostas pelas inversões do discurso oficial se revelam como espaços de
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reorganização da vida, dos valores, do cotidiano marcado pela violência.
Representar os conflitos pelo viés cômico é “ganhar asas”, citando
Peisetairos, para ver os problemas do alto.
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