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Notas de intenções 

Giacomo Scalisi
Novembro 2015

Sempre pensei que a realidade de uma grande 
cidade é feita de relações complexas que quoti-
dianamente se tecem entre as pessoas e os  
lugares. Assim, as cidades transformam-se  
muitas vezes em laboratórios de experimentação 
da vida quotidiana: ser, pensar, estar, viver.

Os encontros de culturas diferentes são a meu 
ver, uma mais-valia que pertence à história de 
cada cidade. Estes encontros remodelam as rela-
ções entre as pessoas e destas com os lugares 
que habitam.

Pasta e Basta, um mambo italiano é um labora-
tório culinário que nasce da necessidade de 
encontrar uma forma de arte para falar da inter-
culturalidade das cidades em que vivemos, dos 
alimentos que comemos. Noutras palavras, nasce 
do desejo de falar das nossas vidas quotidianas. 
Uma forma de arte para falar das diferentes cultu-
ras que habitam e dialogam nas nossas cidades.

Eu acredito que a mistura de todas estas cultu-
ras pode criar uma nova cultura, novas linguagens, 
novos sabores. Começámos por brincar com  
esta mistura de sabores. Divertimo-nos muito.

Gosto de pensar que comer é parte de um 
acto colectivo ancestral. No viver actual perde-
mos o estar juntos, a preparação da comida com 
as nossas mãos a partir dos elementos base da 
culinária, esquecemos o comer em conjunto. 
Queremos recuperar este acto colectivo do fazer 
e do comer.

Pasta e Basta é isso, um bom momento em que 
compartilhamos uma parte das nossas vidas com 
os outros, que muitas vezes não conhecemos. 
Juntos fazemos massa, ouvimos uma história que 
fala da vida, e comemos as culturas do mundo 
que entram dentro de nós, para não sair nunca 
mais.

Pasta e Basta é uma viagem, uma viagem afec-
tiva, transgeracional e de conhecimento. Quando 
se conhece, acaba-se com o medo, com o pre-
conceito. O conhecimento que aqui se amassa 
supera o intelecto: comemos cultura, integramo-
-la nos nossos órgãos, músculos e veias - aquela 
outra cultura mestiça toma-nos de assalto de 
dentro para fora. A comida é como um agente 
secreto que fica lá dentro, a instigar-nos a olhar o 
mundo com outros olhos, ou com outra barriga…

Não falamos de integração, mas sim de comida. 
Um tema pelo qual nutrimos o maior dos afectos. 
Afecto que é um dos eixos que norteia a história 
que acompanha (e informa) esta experiência culi-
nária bastarda. Afecto que imprimimos ou não, no 
que fazemos – colhendo depois os frutos desse 
empenho: a pasta pode ou não, sair bem… 

Todos comemos o que semeamos.

Miguel Fragata
Setembro 2015

Pasta e Basta nasceu de um desejo do Giacomo 
de trazer a mesa para o teatro e de elaborar, a 
partir da cozinha, uma série de questões e refle-
xões desde a identidade cultural, até ao confronto 
entre gerações. A pasta (a massa italiana!) deveria 
ser o ingrediente central, operando como o  
símbolo de uma cultura e um complemento/ele-
mento de conflito relativamente a um ingrediente 
português. Assim estabelecia-se a relação entre 
nós - um português e um italiano / um homem 
jovem e um homem menos jovem, cada um 
representado por um ingrediente forte do seu 
país. 

Queríamos que a confecção da pasta e do 
prato fossem um elemento do espectáculo, que-
ríamos que o público pusesse as mãos na massa  
e que depois comesse a sua própria criação. 
Decidimos fazer um laboratório, que seria um  
primeiro passo para experimentar uma estrutura 
do Pasta e Basta, sem um texto teatral por detrás. 
Por estar integrado no Festival Todos, tivemos a 
participação de dois homens que, connosco, 
dinamizaram o laboratório. Um deles era brasi-
leiro, o outro marroquino. Imediatamente surgiu  
a necessidade de incluir essas duas culturas no 
prato do Pasta e Basta e envolvê-las com a cultura 
italiana e a portuguesa. Dessa primeira aborda-
gem, Pasta e Basta: o laboratório ficou a estrutura, 
a relação com o público, a dinâmica e o jogo entre 
nós, os “chefs” deste divertimento gastronómico. 
Faltava-nos o texto. Juntou-se o Afonso Cruz  
que trouxe a sua experiência enquanto autor e 
cozinheiro de mão cheia e elaborou a narrativa 
que é agora a base do Pasta e Basta: o espectá-
culo. Os participantes brasileiro e marroquino 
deram lugar a uma indiana e uma cabo-verdiana, 
alterando totalmente a composição dos pratos,  
e de futuro darão lugar a sabe-se lá que culturas, 
resultando sabe-se lá em que misturas, em que 
sabores, em que pasta!


