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Trilogia DOS SEUS TRABALHOS 
A partir da obra literária de John Berger 

Direcção de Pedro Alves 
 

«As Três Vidas de Lucie Cabrol», a partir do romance Pig Earth, de John Berger, foi o primeiro espectáculo 
da trilogia «dos seus trabalhos», que o teatromosca começou por produzir em 2010. Este primeiro 
espectáculo estreou no dia 18 de Novembro no Instituto Franco Português, em Lisboa, e passou depois por 
Sintra, Porto e Faro. Em 2011, seguir-se-ão «Europa» (Once in Europa) e «Tróia» (Lilac and Flag), também a 
partir de textos de John Berger. Projecto galardoado com o Prémio Especial do Júri no Festival Les 
Eurotopiques, em Lille [França]. 
 
 

INTO THEIR LABOURS [trilogia literária] 
Na sua trilogia Into Their Labours (Pig Earth, Once in Europa e Lilac and Flag), o escritor inglês John Berger 
documenta a vida dos camponeses na pequena aldeia dos Alpes franceses para onde se mudou há mais de 
trinta anos, num estilo literário que mistura ficção e não-ficção. Berger assume-se aqui, mais do que em 
qualquer outra obra sua, como contador de histórias, e esta trilogia parece-se mais com uma colecção de 
histórias e contos de origem popular interligados entre si. 
 
É feito o retrato de um conjunto de personagens que pertencem a um sector social praticamente extinto 
(os camponeses) ou personagens que têm as suas raízes no mundo rural (por vezes, resta-lhes apenas uma 
memória longínqua desse modo de vida). Estas personagens aparecem como actores e testemunhas de um 
mundo em mutação, onde o modo de vida do camponês, seguindo os seus costumes e tradições, 
desaparece rapidamente. A perda desses valores, associada à diáspora forçada em direcção aos grandes 
centros urbanos, tem levado ao apagamento dessa milenar relação com a “terra”, à quebra de laços com a 
tradição e a comunidade, conduzindo a uma progressiva perda de identidade. 
 
O primeiro volume da trilogia intitula-se Pig Earth (1979). Através de um conjunto de histórias, poemas e 
ensaios, Berger fala do quotidiano de uma pequena comunidade rural nas montanhas, onde os 
camponeses, dedicados ao seu trabalho, ignoram a História, vivem isolados do mundo exterior e temem um 
futuro ainda mais incerto baseado no progresso. O segundo volume, Once in Europa (1983), aprofunda 
ainda mais a questão da modernização deste mundo rural. Uma colecção de histórias, em que o amor e a 
indiferença constituem uma parte essencial da vida das personagens, mostra como o mundo rural 
retratado no primeiro romance tende a desenvolver-se e a modernizar-se, criando cada vez mais injustiças. 
O último livro, Lilac and Flag (1990), apresenta estas e outras personagens num local completamente 
diferente, a metrópole. Aí, os camponeses perdem-se num meio cujos costumes lhes são estranhos, 
explorados pelos patrões, ansiando constantemente por um regresso à vida rural que abandonaram. 
 

DOS SEUS TRABALHOS [trilogia dramática] 
Partindo dos textos de John Berger, pretende-se, com esta trilogia de espectáculos teatrais, elaborar um 
retrato do modo de vida camponês, reflectindo sobre a sua cultura e o seu progressivo desaparecimento. 
Por conseguinte, a partir do ponto de vista particular dos habitantes desse mundo rural e das suas 
experiências, essa reflexão acaba também por traduzir-se num estudo sobre as relações de poder. 
 
Nos textos do autor inglês encontramos uma perfeita fusão de poesia, narrativa e ensaios sócio-políticos. 
Assim, também o nosso trabalho deverá situar-se na fronteira entre o real e a ficção, entre a criação 
artística e o estudo antropológico, pondo em evidência as dicotomias ficção/facto, ficcional/factual. 
Tomando como ponto de partida o primeiro texto da trilogia de John Berger, Pig Earth, entendemos que a 
ideia de uma comunidade que vive das suas próprias estórias e pequenas ficções serve a analogia possível 
de uma comunidade como ficção.  
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AS TRÊS VIDAS DE LUCIE CABROL [ESTREOU EM NOVEMBRO 2010] 

Lucie Cabrol é uma pequena mulher, filha de camponeses, na França do princípio do século XX. 
Abandonada pelo seu amante, Jean, e banida pela família, Lucie vive à margem e sobrevive 
durante a sua segunda vida contrabandeando mercadorias para o outro lado da fronteira. Mas só 
na sua terceira vida - na morte - descobre a esperança e o amor. De certo modo, a história desta 
camponesa anã, “aprisionada” num corpo atrofiado, andrógino – servente perfeito - apelidada de 
Cocadrille (animal mitológico com cabeça de galo e corpo de serpente), apresenta-a num corpo 
que, no fundo, serve como “campo de batalha” de um conflito que afecta toda a comunidade 
rural, servindo bem a analogia de uma sociedade que vive “asfixiada” e tende a desaparecer. 
 
Espectáculo apresentado em Sintra, Lille, Palmela, Lisboa, Porto e Faro. No balanço do ano teatral, 
em Dezembro de 2010, o crítico de teatro João Carneiro, no Semanário Expresso, considerou «As 
Três Vidas de Lucie Cabrol» um “espectáculo notável, enquanto criação e leitura fiel do [romance] 
original” e escolheu-o como um dos dez melhores do ano em Portugal.  
 
 
 
 

 
 
 

Fotografias de cena do espectáculo «As Três Vidas de Lucie Cabrol», por Ricardo Pereira 
 

VÍDEO PROMOCIONAL DO ESPECTÁCULO DISPONÍVEL ONLINE [clique aqui] e FOTOS [clique aqui] 

 
EUROPA [ESTREIA EM JUNHO 2011] 

A partir do segundo volume da trilogia literária de John Berger, Once in Europa (1983), 
aprofundamos ainda mais a questão da modernização deste mundo rural. Uma colecção de 
histórias, em que o amor e a indiferença constituem uma parte essencial da vida das personagens, 
mostra como o mundo rural retratado no primeiro romance tende a desenvolver-se e a 
modernizar-se, criando cada vez mais injustiças.  
 
 

TRÓIA [ESTREIA EM NOVEMBRO 2011] 

Este espectáculo é construído a partir do último livro da trilogia de John Berger, Lilac and Flag 
(1990), em que as personagens são apresentadas num local completamente diferente, a 
metrópole. Aí, os camponeses perdem-se num meio cujos costumes lhes são estranhos, 
explorados pelos patrões, ansiando constantemente por um regresso à vida rural que 
abandonaram ou da qual lhes resta apenas uma vaga memória. 
 
 
 

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA 
Textos|John Berger Tradução, adaptação e encenação|Pedro Alves Assistente direcção|Diana Alves 

Figurinos|Catarina Varatojo Cenografia|Pedro Silva Vídeo|Sérgio Santos Ilustração|Alex Gozblau Design 
gráfico|Rafael Galhardas Desenho de luz|Carlos Arroja Operação de som e luz|Bruno Oliveira Fotografia|R 

Produção|teatromosca Parcerias|Festival Les Eurotopiques (Lille), Festival de Sintra, Centro Cultural Olga Cadaval 
(Sintra), CAPa (Faro) Instituto Franco-Português (Lisboa), Teatro O Bando (Palmela), Associação Terra na Boca (Porto) 

 
Interpretação|Filipe Araújo, Pedro Mendes, João Vicente e Yolanda Santos  
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http://vimeo.com/18934468
http://teatromosca.blogspot.com/2011/01/as-tres-vidas-de-lucie-cabrol-pelo.html
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teatromosca - HISTORIAL 
O teatromosca é uma companhia de teatro fundada em Sintra em 1999, por Pedro Alves, Paulo 
Campos dos Reis e Paulo Cacheiro. Actualmente, encontra-se sedeada na Casa da Cultura de Mira 
Sintra, onde tem um espaço para ensaios e escritório. Nos anos mais recentes, tem centrado parte 
da sua actividade em Mira Sintra, organizando ciclos de debates, acções de formação, aulas de 
dança e teatro, para além da apresentação regular de espectáculos. Produziu os seguintes 
projectos: (1999) «Ser Bom», de Eric Bogosian, com encenação de Paulo Campos dos Reis. (2001) 
«Prodigiosas Acrobacias», de Álvaro Figueiredo, com dramaturgia do mesmo autor e encenado 
por Paulo Campos dos Reis. O teatromosca promoveu a edição do livro homónimo. «O Televisor», 
de Jaime Rocha, com encenação de Paulo Campos dos Reis. (2002) «DOG ART», em co-produção 
com o Teatro Tapa Furos a partir de um romance de John Berger, traduzido, adaptado e encenado 
por Pedro Alves. «Húmus», concebido e interpretado por Paulo Campos dos Reis e João Miguel 
Rodrigues, a partir do poema homónimo de Herberto Helder, em co-produção com a Fundação 
para a Ciência e o Desenvolvimento. «A Última Gravação de Krapp», de Samuel Beckett, traduzido 
por Francisco Luís Parreira e Paulo Campos dos Reis, com encenação de Paulo Campos dos Reis. 
(2003) «GABBA GABBA HEI», com escrita original de Alex Gozblau e direcção artística de João 
Miguel Rodrigues. «Tristão e o Aspecto da Flor», de Francisco Luís Parreira, em co-produção com 
a Fundação Cultursintra, co-encenação de Francisco Luís Parreira e João Miguel Rodrigues, na 
Quinta da Regaleira. «KIP», autoria e encenação de Pedro Alves, em co-produção com ZDB, Lugar 
Comum, Casa Conveniente, CAPa e Teatroesfera. Projecto financiado pelo Ministério da Cultura – 
Instituto das Artes e pela Fundação Calouste Gulbenkian. (2004) «Querosene (“arde sem se 
ver”)», com textos de vários autores portugueses, com direcção de João Miguel Rodrigues. 
«Maletas Vicentinas», a partir de Gil Vicente, projecto de e com Sérgio Moura Afonso, Pedro Alves 
e Rute Lizardo. «Um Rapto em Cintra», de Eça Leal, com encenação de Pedro Alves e João Miguel 
Rodrigues. (2005) «.mostra» sobre motivos de Gao Xingjian, com direcção de Maria Gil. 
«Literaturódromo», projecto de leituras encenadas em co-produção com o Centro Cultural Olga 
Cadaval. (2006) «Depois de Julieta», de Sharman Macdonald, com encenação de Ruben Tiago, em 
co-produção com o Centro Cultural Olga Cadaval e Clube Português de Artes e Ideias – Lugar 
Comum. «Literaturinha», ciclo de leituras encenadas de clássicos da literatura infanto-juvenil, em 
co-produção com o Centro Cultural Olga Cadaval, até 2008. «Na Margem da Vida», de Gao 
Xingjian, com encenação de Maria Gil, em co-produção com o Teatro do Silêncio, Lugar Comum, 
Casa Conveniente e Centro Cultural Olga Cadaval. (2007) «Notas de Cozinha de Leonardo da 
Vinci», de Diana Alves, apresentado na Festa da Dança, no Palácio Nacional de Sintra, no III 
Festival Internacional de Solos de Dança na Malaposta, na Quinzena de Dança de Almada, entre 
outros locais. (2008) «IGNARA», projecto subordinado ao tema Guerra Colonial, que integrou três 
“leituras encenadas”, em parceria com a Faculdade de Letras da Univ. Lisboa, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa, ADFA e Associação Cultural Alagamares. 
(2009) «INFA 72», de Fernando Sousa, com encenação de Mário Trigo, em co-produção com o 
Teatro Focus. «Dor Fantasma», com textos de Manuel Bastos e direcção de Mário Trigo, em co-
produção com o Teatro Focus e a Fábrica da Pólvora – Clube Português de Artes e Ideias. 
«Retratinhos», projecto teatral para a infância e juventude, iniciado em 2009. Até ao momento, 
estrearam dez diferentes espectáculos no âmbito deste projecto, em parceria com a Parques de 
Sintra – Monte da Lua, Festival de Sintra, Centro Cultural Olga Cadaval, Festival dos Oceanos, 
Museu Nacional de Arqueologia, Associação Terra na Boca, Cine Teatro Joaquim de Almeida, entre 
outras entidades públicas e privadas, e com o apoio da Câmara Municipal de Sintra e do Ministério 
da Educação. (2010) «As Três Vidas de Lucie Cabrol», a partir de texto do escritor inglês John 
Berger, com direcção de Pedro Alves, apresentado no Festival de Sintra, no Festival Les 
Eurotopiques (Lille, França) onde foi galardoada com um Prémio Especial do Júri, e Instituto Franco 
Português. O espectáculo foi ainda apresentado no Porto e em Faro. Foi considerado um dos dez 
melhores espectáculos de teatro em Portugal no ano de 2010, pelo Semanário Expresso. 
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CARNEIRO, João, «UM TEATRO INTELIGENTE – Espectáculos moral, social e esteticamente 
sofisticados», in EXPRESSO – ACTUAL, 30 Dezembro 2010 
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18 – Canais de Di 

 

RAIDER TÉCNICO «As Três Vidas de Lucie Cabrol» 
1. Palco 

Palco com um mínimo de 10m x 8m com um pé direito não inferior a 7m, com cena Alemã ou cena aberta. 
2. Posição da Régie de sala 

As mesas de som e luz devem estar numa posição central e a cerca de 20cm do chão, não sobrelevada. 
3. Luzes de sala. 

As operações de ligar e desligar luzes de sala só podem ser efectuadas segundo orientações e com o consentimento do 
Director Técnico ou da produção. 

4. Horários de ensaios 
Os horários devem ser planeados de acordo com a produção. 

5. Cenografia 
25 estrados de madeira, 20 cavaletes de madeira e 6 bancos de madeira. 

6. Iluminação 
6.1. Lista de equipamento de iluminação 

01 – Consola de luz 
02 – Projectores recorte 25º / 50º c/ porta Gobos 

14 – Projectores PC c/ palas 1000w 
02 – Projectores iodines para publico 

18 – Canais de Dimmer 
6.2. Lista de Cores 

7 PC - L009, 2 PC - L118, 4 PC - L201 e 5 PC - L232 
6.3. Lista de Gobos: 

R7119 - Rosco Foliage Breakups.Leaf Breakup (Sm) 
6.4. Acessórios 

02 – Porta Gobos 
14 – Palas PC 1000w 
14 – Porta filtros PCs 

7. Equipa artística e técnica 

4 actores, 1 encenador, 1 produtor, 1 técnico de luz e som 
 

Nota importante: São fumados em palco entre 4 a 6 cigarros. 
 

Carlos Arroja 
Desenho de Luz e Direcção Técnica 

Tel.| [351] 96 255 46 27 Email| cafarroja@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teatromosca 
Casa da Cultura de Mira Sintra 

Avenida 25 de Abril, Largo da Igreja de Mira Sintra 
2735-400 Cacém - Portugal 

Tel.| [351] 91 461 69 49 | [351] 96 340 32 55 Skype| teatromosca 
teatromosca@gmail.com [produção] | teatromosca@hotmail.com [geral] 

http://teatromosca.com.sapo.pt [site] | http://teatromosca.blogspot.com [blog] 
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