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MEMBROS DO GRUPO:
Artur, Branco, Lufs, Paulo, Bandeirinha, Jerónimo, Wanna,Parada,
Peixoto, Diniz, Henrique, Lai, Antero, Olga, Humberto, Manuela,Jorge Humberto, Mané, Tozé, Amorim, Aires, João Viegas.

Esta peça, "GUILHERME TELL TEM OS OLHOS TRISTES", agora
apresentada pelo CITAC, nasceu de uma discussão colectiva

so-

bre ahomônima de Alfonso Sastre, dramaturgo anti-fascista espanhol.
Se inicialmente o original recebeu a pronta e

entusiás

tica adesão dos membros do grupo, com o tempo, e mercê das mudanças constantes do processo revolucionário em Portugal,

foi

sofrendo modificações que visavam três objectivos fundamentais:
1. Adaptar de um certo mddo o conte~do da peça ao
se passa presentemente em

Portugal~

que

ou melhor ao que

se passaria em Portugal se ...
2. Ultrapassar a perspectiva meramente anti-fascistaque
Sastre apresenta nO original e alargá-la ao campo de
luta

anti-capitalista~

pelo poder

popular~

pela revo

lução socialista.
3. Ultrapassar a visão individualista de Sastre que entende a Revolução como um processo dependente de indivtduos determinados e fornecer uma perspectiva

da

Revolução como um processo c o nttnuo realizado

pelas

massaB o que~ esperamos~ se conseguiu, não só

pelo

aditamento da 7~ cena~ como peZa desmistificação
"heroi Tell".

do

t fundamental, para compreensao da peça e da sua função,
uma correcta interpretação das personagens, seus papeis e

ob-

jectivos. Assim temos o "heroi" Tell, que, em virtude deum tem
peramento impulsivo e de uma especial sensibilidade para

as

condições de miséria em que vive o povo, se torna como o simbo
lo da

revolta

de resistência ao regime opressor.

t

ele

quem

t

desencadeia acidentalmente, todo o processo revolucionário.

ele, quem, enlouquecido pelo poder e pela perda do filho, quer
matar o que ajudara a nascer,abandonando os Companheiros
organizações populares de

base agrupados em milicios

das

armados,

refugiando-se no trono,Simbolo último da repressão destruida.
Furst, sogro de Tell, é um homem que sob a capa do "humanismo", pretende manter tudo na mesma; contra ele

se levan-

tam as vozes de alguns companheiros, que o abandonam a ele e

à

sua alternativa francamente social-democrata .

o

Governador, mais do que o homem a matar e

o

simbolo

é a ele que se
dirigem os
ataques principais. E ao que ele representa, à e:exploração
e
odioso do regime, do sistema. Não

opressao que comanda e de quem depende.
Mas o grande personagem, não só nesta peça, como na rea
lidade e o proletariado; são os operários, os ccamponeses,

os

trabalhadores que tudo produzem e nada gerem, que se libertam,
que poem fim ao espectáculo cruel de um sistema injusto.
Propomo-nos a desmistificação do teatro como espectáculo, por um teatro de acção. Que o espectador se

interrogue no

seu quotidiano sobre os dados que o desenvolvimento
lhe lança,

dramático

e se dedique à acção de acabar de vez com este es-

pectáculo social de injustiça. "A libertação dos trabalhadores

ê obra dos próprios trabalhadores" (Karl Marx).

Bertolt Brecht
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avança hoje a pa~~o 6i~me
O~ ti~ano~ 6azem p~ano~ pa~a dez mi~ ano~
O pode~ ap~e90a: a~ coi~a~ continua~ão a ~e~ como ~ao
E em todo~ o~ me~cado~ a ~xp~o~ação p~oc~ama:
i~to ê apena~ o meu começo
Ma~ ent~e o~ op~imido~ muito~ hã que a90~a dizem:
Aqui~o que nô~ que~emo~ nunca mai~ a~cança~emo~

A

inju~tiça

I I
Aque~e

que ainda vive nao deve dize~: nunca!
O que e~tã a~~ e9u~ado nao , e~tã ~ e9u~o.
A~ coi~a~ não 6icam como e~tão.
Quando aque~e~ que ~einam de~poticamente tive~em 6a~ado,
Aque~e~ ~ob~e quem e~e~ ~einam 6a~a~ão.
Quem ou~a dize~ nunca?
C I T A C

Baseada na peça com o
mesmo nome de

ALFONSE SASTRE

