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La Gata sobre el Tejado La Gata sobre el Tejado

“¿Sabes? Si supiera que nunca, 
nunca, nunca volverás a hacerme el 
amor, bajaría a la cocina, cogería el 
cuchillo más largo que encontrara 
y me lo clavaría en el corazón, ¡te 
juro que lo haría! ¿Qué victoria 
puede lograr una gata sobre un 
tejado de zinc que quema? Ojalá lo 
supiera... Supongo que aguantar en 
él el tiempo que pueda... Luego, esta 
noche, voy a decirte que te quiero 
y puede que en ese momento estés 
lo suficientemente borracho para 
creerme.”

Conta-se que Fidel Castro, ao receber pela primeira vez o dramaturgo em Cuba, 
o recebeu perguntando-lhe como ia essa Gata, obra que tanto admirava e da qual 
Tennessee tanto se orgulhava. A obra teve a sua estreia no Morosco Theatre de Nova 
Iorque, a 24 de março de 1955. Mas o mundo havia de recordá-la sobretudo pela sua 
versão cinematográfica de 1958, na qual Elizabeth Taylor e Paul Newman emprestavam 
o corpo a Maggie e Brick, no que foi um imenso sucesso de bilheteira. 

Um mesmo espaço, a suite do chalé de uma família da aristocracia do algodão, os Pollit. 
Um mesmo entardecer tormentoso, a festa de aniversário dos 65 anos do patriarca. 
Três casais disfuncionais, cada um à sua maneira. Um chefe de família que vai morrer 
de cancro e está a ponto de o descobrir. A morte e a infertilidade como castigo trágico 
de uma vida pautada pela recusa do desejo e do sexo, pela mentira e pela assepsia. 
A de Brick, jovem marido da belíssima Maggie (a Gata), que não tem ainda resolvida a 
orientação do seu desejo sexual; mas também a de Gooper e Mae, casal para quem a 
definição de tradicional ficaria curta; ou a do Avô e da Avó, juntos há demasiado tempo 
para conservar qualquer espécie de afeto visível um pelo outro. 
Há ainda os fantasmas, que a todo o momento se fazem presentes pelo simples facto 
de serem nomeados, nesse quarto exageradamente branco que agora ocupam Maggie e 
Brick – Jack Straw e Peter Ochello, os primeiros donos da quinta, o casal homossexual 
que acabou de criar o Avô; e Skipper, o nome mais vezes escutado e mais incómodo, o 
amor nunca assumido de Brick que, para fugir a si mesmo e a uma consumação que não 
via como possível, acabou com a própria vida.

La Parata Teatro propõe uma versão que reduz ao mínimo indispensável, qual versão de 
câmara, o premiado drama de Tennessee. Uma tragédia em toda a regra, oculta sob uma 
capa cómica que a torna, drama maior, profundamente bem-humorada. Uma obra sobre 
a pequenez humana face à enormidade dos afetos e dos sentimentos. Todo um ensaio 
sobre a verdade que não encontra espaço e a mentira quase meta-teatral que assume o 
estatuto de lei de vida.
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