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Quem nunca? 

“O que é ser feminina?” 
Para Anabela, Cláu-
dia e Sílvia significa 

coisas diferentes que elas pró-
prias ainda hoje constroem.  
As três sozinhas é muito mais 
do que três amigas que falam 
sobre as suas vidas, sobre os 
seus corpos, as suas descober-
tas pessoais sobre si mesmas. 
É um olhar de dentro para fora 
sobre a opressão feminina, é 
uma representação da realida-
de vivida por quem sente a sua 
beleza medida diariamente, o 
corpo analisado e instrumenta-
lizado, as suas decisões escruti-
nadas e julgadas, e tem dúvidas 
e sonhos, ainda. 
É um espectáculo que inces-
santemente pergunta, sabendo 
que vai ser sempre necessário 
andar sobre a cama de pregos 
que é a realidade da vida das 
mulheres. São ditos números, 
são feitos desabafos, são ex-
pressos desejos profundos e 
pessoais, apresentados de uma 
forma crua e pura. Quem nunca 
se questionou sobre o seu pa-
pel na sociedade? 
O espectáculo começa ao nosso 
lado (as actrizes estão senta-
das na plateia) e vai seguindo, 
expondo subtilmente uma rea-
lidade com a qual temos de li-
dar, ora de forma caricata, ora 
de um modo que nos faz afun-
dar na culpa ou na vergonha 
que sentimos pela sociedade 
que integramos. E acabamos a 
brindar a todas a mulheres que, 
cada uma de sua maneira, em-
purram a sociedade para me-
lhores paradigmas, e nos fazem 
avançar. Luísa Freitas

AS TRÊS SOZINHAS é uma criação 
de Anabela Almeida, Cláudia Gaiolas 
e Sílvia Filipe, que são também quem 
interpreta o espectáculo. Pesquisa e 
dramaturgia por Alex Cassal e Judite 
Canha Fernandes, luz de Daniel Worm 
d’Assumpção, som de Teresa Gentil, 
figurinos de José António Tenente. 
Produção executiva de Daniela Ribei-
ro, com o apoio de Espaço do Tempo.  
Estreou ontem, dia 5 de Julho, e man-
tém-se – em horário diferenciado – até 
dia 14 (consultar Programa).

Últimas “guerras” de amanhã

Um amor impossível, amanhã  
e depois na Sala Principal do TMJB

Uma mãe (Bulle Ogier) e 
uma filha (Maria de Me-
deiros) transportam juntas 

um fantasma que encerra em si 
mesmo vários outros: um pai que, 
na hora da sua morte, já tinha mor-
rido há muito tempo para ambas. 
A filha podia ser “só” uma neta 
dos alemães que executaram ou 
permitiram o Holocausto (vítimas 
daquele terrorismo de Estado), al-
guém que prefere que não se fale 
sobre esses assuntos, replicando o 
que lhe foi silenciosamente trans-
mitido em casa. Não seria coisa 
pouca. Mas esta filha não é isso, 
mas outra coisa ainda: alguém 
nascida filha “de pai incógnito”, 
um fruto proibido de um amor im-
possível. Incapaz de ser a pessoa 
dela, espaço ocupado “pelo lugar 
exorbitante” (assim mesmo o diz) 
que a mãe toma dentro dela (ten-
do transferido para a filha os seus 
próprios problemas jamais resol-
vidos – um padrão humano, nota-

rão), perturbada não apenas pela 
circunstância de ser o fruto proi-
bido de um amor impossível entre 
uma judia pobre e um alemão bur-
guês e anti-semita, mas também (e 
não pouco) por ter sido ao longo 
de vários anos violada pelo pai, a 
filha torna-se escritora.
Este espectáculo (que é também 
uma emanação da História entre 

a França e a Alemanha) transpõe 
para a cena a narrativa auto-bio-
gráfica homónima de Christine 
Angot, publicada em 2015. Célie 
Pauthe  encenou esta experiência 
vivêncial de quem compreendeu 
que a História com H grande (pú-
blica) e a história com h pequeno 
(privada) são uma mesma realida-
de. sarah adamopouLos

G uerra e terebintina, pela 
companhia belga Need 
Company, apresenta-se 

pela segunda e última vez ama-
nhã, no Teatro Nacional D. Maria 
II, pelas 16h00. Trata-se de um 
espectáculo que adapta o romance 
homónimo de Stefan Hertmans, 
«sopro cristalino de um enorme 
pensador, poeta visionário e en-
saísta incisivo», escreveu o ence-
nador Jan Lauwers. «Mas o que 
é uma adaptação? Reduzir 400 
páginas a 40, eis, posto de uma 
forma simples. Destruir 9 em cada 
10 páginas. Tentar fazer uma per-
formance de duas horas através da 
mutilação de uma obra-prima».
Um pouco mais tarde, pelas 
19h30, no Salão de Festas da In-

crível Almadense, no coração de 
Almada Velha, eis que sobe ao 
palco pela última vez no Festival 
o espectáculo Provisional Figu-
res, encenado por Marco Martins. 
Um projecto de teatro comuni-
tário, resultando de dois anos de 
pesquisa junto da população de 
uma pequena localidade da cos-

ta Leste de Inglaterra, feito com 
actores não profissionais, sobre 
as suas vidas – tão parecidas com 
tantas que conhecemos tão bem. 
O encenador estará amanhã pelas 
18h00 nos Colóquios na Esplana-
da. Será uma oportunidade única 
para conhecer os bastidores desta 
produção por quem a dirigiu.
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ReSTAuRANTe  
dA eSPlANAdA

HOJe 
• Ovos à flamenca 

• Sardinhas fritas c/ salada de favas 
• Caril de lentilhas e espinafres

AMANHã 
• Carne guisada à grega 

• Bacalhau com natas 
• Pimentos recheados
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com A Boda, tivemos a 
oportunidade de poder 

ouvir e falar com Ricardo Aibéo, 
encenador do espectáculo da noite 
de abertura do Festival. Uma con-
versa informal, ao ar livre, per-
mitiu que Aibéo partilhasse com 
a plateia alguns dos pormenores 
por detrás da produção desse es-
pectáculo que assinala o centená-
rio do surgimento da obra em que 

Ricardo Aibéo  
ontem na esplanada

AGENDA DE AMANhã
TeaTro

Música 

19:30 Provisional figures
Incrível Almadense

20:00 deejay Booster
Escola D. António da Costa

16:00 O Sonho
Teatro Municipal Mirita Casimiro

TeaTro

21:30 um amor impossível
Teatro Municipal Joaquim Benite

16:30 As três sozinhas
Teatro Nacional D. Maria II

16:00 Guerra e terebintina
Teatro Nacional D. Maria II
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se apoia. Não ficaram de fora as 
justificações das opções cénicas 
ou mesmo das alterações feitas 
relativamente à obra que, segun-
do o próprio encenador, o artista 
gosta de poder introduzir quando 
produz, “criando para além do 
que está pressuposto no texto”. 
Em quase uma hora de conversa, 
falou-se também da ligação que 
existe entre o cenário e o enre-
do, e de como a sua fragilidade 

serve de metáfora perfeita para a 
debilidade decadente da estrutura 
familiar tal como Brecht a expôs. 
O colóquio acabou com um agra-
decimento profundo à equipa, 

em cujo trabalho Aibéo tem um 
tremendo orgulho, e com um la-
mento pela falta de financiamento 
com que o teatro de arte se tem 
debatido. 

Patrice Thibaud interpreta 
uma mãe espanhola, per-
sonagem que encarna do 

princípio ao fim do espectáculo 
sem jamais a desmontar, mesmo 
nos momentos em que o corpo 
escapa ao seu proprietário para se 
transformar numa galinha ou num 
canário. Fran Espinosa é Franito, 
um rapazinho bem-comportado e 
dócil, cujos pés são porém incapa-
zes de ficar quietos. Franito é um 
espectáculo para ouvir e ver, na 
mesma proporção. O som dos pas-
sos nas tábuas, as palmas do fla-
menco, os dedos a estalar e as no-
tas da guitarra misturam-se com as 
exclamações, com os gritos e com 
as onomatopeias do burlesco. 

Hoje às 22h00 
há flamenco  
no Palco Grande

TeaTro

18:00 Marco Martins
Escola D. António da Costa

colóquioCláudio da Silva, ontem, na estreia  
de Se isto é um homem na Sala Experimental do TMJB

O público de Provisional Figures ontem no Salão de Festas da SFIA  

La partida ontem  
na Praça São João Baptista
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