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Apresentação

Al Pantalone é uma peça original de teatro, escrita para o Teatro Meridional em
2014, um espectáculo clássico de commedia del’arte mas sobre o momento histórico
actual de Portugal e do mundo. Al Pantalone é a história da queda de um banco
e de um embuste. Nada voltará a ser igual depois do golpe dado a um país e a
uma geração pelo ganancioso Pantalone, o homem que quer sempre mais uma
moedinha no porta-moedas e um amigo bem colocado no bolso. Esta é a época
em que a culpa morre solteira e quem reina é Pantalone.
Ficha técnica

Excerto
COLUMBINA E ZANNI PAGAM A CONTA
COLUMBINA Zanni.
ZANNI Columbina.
COLUMBINA Temos muitas contas para pagar, Zanni. E impostos. E as taxas e as coimas e as penhoras e os
juros de quem nos emprestou dinheiro para pagarmos as
taxas e as coimas e os impostos e as penhoras.
ZANNI Podemos falar disso ao jantar, Columbela?
COLUMBINA Não, Zanni. Se vamos levar 40 anos a

pagar, mais vale começarmos já.
ZANNI Não eram 30 anos?
COLUMBINA Os números mudam todos os dias,
Zanni.
ZANNI Em 40 anos ﬁca tudo pago, Columbela? Columbina!
COLUMBINA Não. Pagamos apenas os juros e chegamos ao ponto em que conseguimos ﬁnalmente começar a
pagar a divina.
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Mário Botequilha

Argumentista de televisão e cinema desde o século
passado e autor de textos satíricos para jornais,
com destaque para O Inimigo Público. Escreveu
as peças de teatro Contos do Ócio, O Picas, Delírios
dell’Arte, O Estado da Nação e este Al Pantalone, que
recebeu o Prémio do Público do Festival de
Almada de 2014 e o Prémio Nacional da
Crítica de 2014 da Associação Portuguesa
de Críticos de Teatro (espectáculo produzido
pelo Teatro Meridional). Tem conta bancária.
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