
LEGENDAGEM SCENA DE AMOR EP 1 

GENÉRICO 

Olá a todos! 

Bem-vindos a mais um episódio da temporada SCENA DE AMOR 

em que uma portuguesa, eu 

e um italiano, Nunzio 

falamos de quê? De amor, claro! 

Olá Nunzio! 

Ciao Ana e ciao a tutti! Benvenuti nel nostro nuovo podcast 

 

CLIP 

Amo-te, amo-te 

Ah, sim, eu amo-te 

Eu, também não 

Oh, meu amor 

Como a vaga irresoluta 

Eu vou, eu vou e venho 

Entre os teus flancos 

Eu vou, eu vou e venho 

Entre os teus flancos 

E retenho-me 

Amo-te, amo-te 

 

ANA – Nunzio, isto hoje foi CTRL C! 

NUNZIO – Ana, isto hoje foi um CTRL V 

ANA – Está mesmo, mesmo como o dia de hoje… Caldíssimo! 

NUNZIO – Sim, benvindos a todos ao nosso novo webcast 

 

ANA – Sempre com SCENA DE AMORE! 

NUNZIO –Falamos sempre de Amor e o tema de hoje é O Amor e o Sexo 

ANA – Sim. Não podias ter escolhido melhor, com esta letra “Eu vou, eu venho”, etc,etc, 

“entre os meus flancos”… Muito explicito. 

NUNZIO – Então Ana, diz-nos qual é o título da canção em francês 



 

ANA – “Je t’aime, moi non plus” 

NUNZIO – Que em italiano pode ser traduzida como “io ti amo, io non più” 

ANA – Esta foi uma das canções das mais censuradas nos anos 60 em todos os países da 

Europa e pelo Vaticano! 

NUNZIO – Isso mesmo Ana, esta canção foi um escândalo nos anos 60, no fim dos anos 

60, porque esta canção foi escrita para a Brigitte Bardot, que na altura o autor francês… 

ANA – O Serge. Hum, hum 

NUNZIO – Serge, que teve uma relação, uma história de Amor com a Brigitte Bardot que 

na altura estava casada com um milionário alemão 

ANA – Ai, isso começou logo bem então. Hum, hum… 

NUNZIO – Brigitte pede ao Serge para escrever, para lhe dedicar uma canção, assim o 

Serge escreveu-lhe esta canção. 

ANA – Estavam apaixonados, não é? 

NUNZIO – Sim, estavam muito apaixonados, mas quando o marido alemão tomou 

conhecimento desta canção e tomou conhecimento que a Brigitte e o Serge a queriam 

publicar, e assim tornar pública ao mundo inteiro, ameaçou logo a Brigitte de divórcio, 

“então se tu publicas esta canção, eu peço-te o divórcio”. 

ANA – Lá ía o dinheirinho da Brigitte, não é? 

NUNZIO – Sim, então a Brigitte mudou de ideias e no fim não publicou a canção, e assim 

o Serge ficou com uma belíssima canção, mas tinha de encontrar outra parceira para 

publicar a canção. 

ANA – É assim que ele vai conhecer a Jane Birkin um ano mais tarde, na rodagem de um 

filme e a Jane Birkin ficou imediatamente apaixonada por ele. 

NUNZIO – Isso mesmo, Jane Birkin é uma actriz britânica de 20 anos mais nova de que o 

Serge, se conhecem e em 1969 finalmente publicam a canção juntos. 

ANA – Em 1969? 

NUNZIO – Sim, a canção é de 1967 mas depois podemos dizer assim o disco saiu em 

1969. 

ANA – Eh…e depois eles apaixonam-se e vão viver para… Isto é muito romântico. Os 

franceses adoram estas coisas. Havia uma que vivia num barco no Sena, uma escritora, 

a Anais Nin. Estes vão viver para o Hotel des Arts. 

NUNZIO – NUNZIO – Sim, é um hotel em Paris, que fica em Paris e a coisa engraçada 

para contar e como eles fizerem digamos assim um estudo de mercado moderno para 

ver o agrado da música, da canção. 



ANA – Essa é muito engraçada, muito engraçada. Porque eles estavam no Hotel dês Arts 

e havia um café na base do hotel, um bocadinho chique. E ele combinou com a Jane 

Birkin que íam passar a música, esta música que ainda não tinha sido publicada e íam 

vera reacção das pessoas que estavam ali a almoçar ou a jantar, etc.  

E quando colocaram a música, cada vez começou a ouvir-se maior silêncio.  

Pararam os garfos todos e… os talheres, não é, ficou toda a gente em suspenso e o Serge 

disse à Jane que tinham ali um grande furo como música. Já estava testadíssimo. 

NUNZIO – Sim, Sim e Serge não estava a espera de uma reação assim do publico é ficou 

logo contente e então decidirom juntos de publicar o disco. 

ANA – Hum, hum. Pronto, ele publicava…assim rapidamente... 

o editor dele disse-lhe: “Olha, desculpa mas só uma canção para ter um processo em 

cima, não dá” 

“Vai gravar um álbum a Inglaterra” – que era onde ele gravava – e aí vão os dois gravar 

o álbum para Inglaterra, um álbum com esta música. 

NUNZIO – Sim porque o produtor do disco, dados os tempos, temos sempre que nos 

lembrar que estamos nos anos 60, ainda não existia o divórcio e eram os anos do amor 

livre e então o produtor estava a espera da censura e então para compensar, digamo a 

assim, esta forte censura, pediu logo de publicar não só uma canção mas publicar um 

álbum inteiro. 

ANA – Agora, o que eu…há uma coisa nesta história, um aspecto nesta história que é 

muito engraçado que é a reacção do Vaticano a esta música. 

NUNZIO – Sim, como sabes o Vaticano estava contra esta musica que a considerava 

pornográfica e então para sublinhar o aspecto pornográfico da canção, publicou no 

jornal do Vaticano que é o “l’Osservatore Romano” publicou uma tradução desta 

canção, só que a traduziram, digamos, numa forma forçada para sublinhar o aspecto 

pornográfico, não foi uma tradução literal mas foi uma tradução adaptada aos fins… 

ANA - … amoral… 

NUNZIO – Sim, a fim de induzir os leitores do “Osservatore Romano” a pensar que era 

uma canção amoral, que era uma canção pornográfica e por isso era uma canção a 

censurar, então o Vaticano justificava-se assim desta forte censura porque atribuía a 

canção, à letra da canção uma forte conotação pornográfica. 

ANA – Isso foi pecado! Agora andar aí a falar essas coisas, essas palavras tão sexy entre 

padres…não sei como é que foi isso. 

Olha, mas tu consideras que esta canção é erótica ou pornográfica? 

NUNZIO – Olha, vou contar outra história sobre essa música, o Vaticano conseguiu que 

todos os discos fossem apreendidos em território nacional, então digamos que o disco 

não estava  mais à venda e os italianos podiam ouvir essa música de qualquer maneira 



ou pela rádio, na época existia a Rádio Capodistria e a Rádio Montecarlo que também 

podiam ser ouvidas na Itália ou então podiam comprar o disco clandestinamente no 

mercado negro e na época digamos que o disco vendido custava  normalmente 750 liras 

enquanto que no mercado negro custava 3000 liras 

ANA –Pronto, bem feita. Bem feito para não censurarem. É o que dá. 

NUNZIO – Olha, vou contar outra história sobre a escolha do título que Serge conta, e 

Serge escolhe esse título como uma homenagem a Salvador Dalì 

ANA –Ah é? 

NUNZIO – Sim, porque Salvador Dalí dizia sempre, sou espanhol, sou um artista, sou 

comunista e o Serge respondia: "Eu já não" e, portanto, o título francês de que nos 

lembramos…. 

ANA – Sim, é um título que tem recebido algumas más traduções. É “eu amo-te, eu 

também não”  

NUNZIO – Em italiano "Eu também não", como disse Serge, eu não sou mais, isto é, não 

sou mais comunista e ele atribuiu este título à canção. 

ANA -  Pronto, eu acho que esta…para responder à pergunta que eu te fiz, não é… se isto 

é erotismo ou pornografia..hum? 

NUNZIO – Sim, posso responder-te que na minha opinião, na minha opinião não é uma 

canção pornográfica, mas é uma canção erótica, é verdade que fala de sexo, mas fala de 

uma forma composta e até um pouco triste se analisarmos a letra, então, para mim, não 

é uma canção pornográfica. 

ANA –Hum, hum. Aliás se virmos o video original, já viram um trechinho… Nós vemos de 

facto estas palavras que aludem ao acto sexual, e a respiração dela e isso tudo… mas 

vemos duas pessoas numa relação com um ar apaixonado. Portanto no fundo é sexo no 

meio… no meio, acompanhado de uma relação amorosa. Isso parece-me uma coisa 

perfeitamente normal e não pornográfica, não é.  

NUNZIO – Na minha opinião, isso foi bem transmitido na canção, porque também temos 

que lembrar aos nossos ouvintes que Jane realmente se apaixonou por Serge ... 

ANA –E vice versa! 

NUNZIO – e, portanto, eles tinham uma história de amor 

ANA –Hum, hum. Aliás nós vamos deixar-vos com uma entrevista que Jane Birkin deu a 

uma rádio ou a uma televisão, já não me recordo, em que ela disse que para… percebia 

que as pessoas ficassem chocadas com esta música mas que para ela esta era uma 

música pura. 

Depois de ter conhecido quem era Serge e para ela Serge não era quem as outras 

pessoas pensavam, um homem cínico e um homem que tratava mal as mulheres, não. 



O Serge para ela era uma pessoa que a fazia rir, divertido, muito tímido e portanto ela 

até ficava contente que pensassem isso dele. Ele era uma pessoa muito terna e se 

pensavam isso dele ela só tinha a ganhar com isso porque assim tinha a vida privada 

dela. Quer dizer. Ele só era assim para ela. 

Portanto eu acho que esta perspectiva dela, de que era algo extremamente puro, 

também é assim desta forma que eu vejo esta canção. 

Vamos então passar o excerto da Jane Birkin, uma mulher lindíssima, que se apaixonou 

por um homem feíssimo mas super interessante. Aliás não deve ter sido por acaso que 

a Brigitte Bardot e a Jane Birkin se apaixonaram por ele. 

E vamos ver então o que é que ela diz sobre o Serge que está, de resto, ao lado dela 

durante a entrevista. 

E nós, Nunzio, vamo-nos despedir com este excerto? 

NUNZIO – Sim, então vamos ouvir parte da entrevista juntos e depois vamo-nos 

despedir. 

ANA - E portem-se mal! Até à próxima SCENA DE AMOR 

 

ENTREVISTA: 

JANE: Achei sempre o tune, a melodia, muito, muito bonita. 

e… então eu cantei-a. 

Eu compreendo as pessoas que ficaram chocadas com isso 

É bastante… surpreendente! 

Mas penso também que era bastante pura. 

Depois de o conhecer, achei-a bastante pura 

ENTREVISTADORA - Ora bem, acabou dizer “depois de o conhecer”. Eu gostaria de lhe 

colocar a questão que coloquei ao Serge. Eu disse ao Serge; “Serge, fale-me da Jane”. 

Agora digo à Jane: “Jane, fale-me do Serge”.Quem é? 

JANE – eh… 

ENTREVISTADORA -De qualquer forma ele não está cá, não a pode ouvir 

JANE – Ele é divertido, faz-me rir. Os primeiros…os primeiros encontros com ele foram 

divertidos. Levava-me para todo o lado e fazia-me rir. Depois disso toda a gente 

achava…você está com esse homem, horrível, cínico, que detesta as mulheres, tudo 

isso… 

E eu não via isso de todo. Quando me levava a discotecas e restaurantes fazia-me rir.  



NUNZIO – O nosso webcast acabou, até para a semana, sempre com outra história de 

amor e sempre em nossa emissora “A próxima estação” lembramos que podem 

encontrar os links com as canções, com as letras e o Blog de Ana da Psicoterapia.  

Ana até para a semana e bom verão, tchau Ana. 

ANA –Ciao Nunzio, ciao a todos. Até breve. Divirtam-se 


