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Pós-colonialismo: derrubar o pai

Ninguém tinha ainda traba-
lhado este tema em dança 
desta maneira, não com o 

desassombro de Andréya Ouamba, 
bailarino e coreógrafo congolês 
que se apresenta esta noite no Pal-
co Grande, com um espectáculo 
vibrátil, pulsante, que põe o dedo 
numa certa ferida universal – mal-
grado o facto de a pesquisa para 
a criação de Quoi sommes-nous 
faits?! se ter realizado prevalecen-
temente em países de África, onde 
essa ferida é especialmente visível 
e jamais questionada. Falamos do 
poder do pai, e de como molda a 
vida das pessoas que se lhe sub-
metem sem jamais conseguirem 
transformar isso em algo melhor, e 
de como tantas vezes a relação en-
tre um pai e um filho é unicamente 
moldada pelo medo – a que cha-
mamos respeito, como forma de 
legitimar essa relação de poder. 
“O discurso dos políticos”, por 
exemplo, “de que forma arrasta as 
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Ontem, na Casa da Cerca, 
realizou-se o 3.º Encontro 
Internacional de Teatros 

da América Latina, uma iniciati-
va da Organização Internacional 
de Cenógrafos, Técnicos e Arqui-
tectos de Teatro. O encontro foi 
moderado por José Manuel Cas-
tanheira, coordenador do projecto 
na Europa, que foi sucessivamente 
dando a palavra a Claudia Soarez, 
Juan Ruesga, Oscar Armando 
Garcia, José Carlos Alvarez e, por 
último, Carlos Francisco Moura. 
Soarez começou por apresentar o 
projecto, explicando de que modo 
se encontra dividido temporal e 
geograficamente: antes do colo-
nialismo, durante o colonialismo 
e depois da independência, e em 
três áreas geográficas: México, 

Cartografia dos pequenos e grandes palcos da História

América Central e Caribe, Améri-
ca do Sul (excepto Brasil) e Brasil. 
O objectivo principal do projecto 
é produzir um arquivo de acesso 
livre dos espaços cénicos, edifí-
cios teatrais e todas as instituições 
com vínculos com a comunidade 
teatral, através da promoção, pre-

servação e protecção desta activi-
dade artística. 
Juan Ruesga e Oscar Armando 
Garcia deram exemplos de dois 
trabalhos passíveis de se realizar 
sob a alçada deste projecto. Ruesga 
apresentou-nos o estudo do Pátio 
das Arcas, um pátio de comédias 

pessoas, e as leva a votar, e a acre-
ditar, percebendo nós que as mais 
das vezes os projectos prometidos 
não chegam jamais a ser realiza-
dos? Mas são essas pessoas que 
acreditam e que vão votar quem 
entrega o poder aos políticos. Até 
às eleições seguintes, depois de 
estes terem defraudado as pessoas 
e de as terem novamente seduzi-
do. No seio das famílias passa-se a 
mesma coisa. Porque o que vemos 
na esfera do exercício do poder 
político replica o que aconteceu 
nas nossas famílias. Há sempre 
um pai, mesmo quando a sua pre-
sença se realiza na ausência. Ou 
então quando nos bateu – algo que 
os pais africanos aprenderam a fa-
zer com as colonizações, que fo-
ram gestos de afirmação violenta 
de um poder.”
Ouamba viajou por vários países, 
sobretudo africanos, e a cada vez 
que chegava a um desses diferen-
tes países, as eleições estavam 

presentes: ou tinham acabado de 
acontecer, ou estavam a decorrer, 
ou iam ser daí a dias. “Uma vez, 
em residência de criação artística 
no Burkina Faso, havia mesas de 
voto no sítio onde eu ia ficar alo-
jado. Doutra vez, eu tinha acabado 
de chegar a Brazzaville e um dos 
meus irmãos mais velhos era can-
didato às eleições municipais. En-
tão, de repente, senti-me cercado 
por essa realidade, e isso determi-
nou que continuasse a trabalhar a 
ideia do poder, de como se consti-
tui, onde nasce.” 
“Até que um dia, um filósofo ca-
maronês chamado Lionel Man-
ga disse-me que sempre se tinha 
questionado sobre o que ele e o 
seu pai haviam dito um ao outro 
na vida. Outras pessoas confiden-
ciaram-me que os seus pais tinham 
conversado a sério com elas pela 
primeira vez quando já estavam 
no leito de morte. E portanto eu 
tinha de trabalhar sobre isto. Du-

em Lisboa que terá desaparecido 
com o terramoto de 1755, e Garcia 
falou da influência franciscana na 
adaptação dos espaços na América 
Latina durante o período colonial. 
Alvarez e Moura discorreram so-
bre o enorme palco que é o ocea-
no, sendo que o primeiro se focou 
mais no teatro de companhia que 
se movimentou entre Portugal e o 
Brasil entre 1860 e 1960, e o se-
gundo abrangeu um período mais 
amplo, e também um tipo de tea-
tro menos profissional, ao analisar 
as representações teatrais a bordo 
das naus portuguesas das rotas co-
merciais para a Índia e Brasil.
Um programa rico, que demons-
trou o valor histórico das relações 
culturais entre a América Latina e 
a Península Ibérica. | L. F.

rante a minha pesquisa descobri 
padrões incríveis, que se aplicam 
à generalidade dos ditadores e de-
mais ‘pais nacionais’”. 
Não apenas africanos, não se enga-
nem. Esta noite em cena, para além 
dos bailarinos, vamos ver vários 
pais – nacionais e internacionais 
– que conhecemos bem. | S.A.
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21:30 Se isto é um homem
Teatro Municipal Joaquim Benite

colóquio

18:00 Juni Dahr
Escola D. António da costa

MúsicA nA EsplAnADA

21:00 O Sonho
Teatro Municipal Mirita casimiro

20:00 Deejay Booster
Escola D. António da costa

21:30 Joana d’Arc
seminário de são paulo

21:30 País Clandestino
Fórum Romeu correia

DAnçA

TEATRo

ReStAuRAnte  
DA eSPlAnADA

Hoje 
• Ensopado de borrego

• Bacalhau de Tiborna

• Farfalle c/ legumes grelhados

AmAnHã 
• coelho à cervejeiro 
• pescada à francesa  

com salada russa

• chili com feijão preto

AGENDA DE AMANhã

Uruguai, Argentina, Espa-
nha, França e Brasil são 
cinco países distintos, que 

se encontraram na História algu-
mas vezes, com línguas que têm a 
mesma origem, com experiências 
políticas infelizmente próximas, 
com violência, com direitos su-
primidos, mas também com revo-
luções. Ao longo das suas vidas, 
o panorama político internacional 
foi-se alterando, afectando mais 
ou menos directamente as suas vi-
das, determinando a sua maneira 
de encarar o Mundo. Este espectá-

culo intimista, que resulta das con-
versas entre estes cinco amigos, 
apresenta-nos um olhar jovem e 
novo sobre a História de um país, 
a cultura de revolução e a esperan-
ça no futuro. “O Mundo é grande e 
pequeno ao mesmo tempo” é uma 
das ideias que se retém do espec-
táculo que nos mostra os medos, 
as alegrias, as tristezas e os dese-
jos destes jovens que vivem num 
tempo e em lugares onde vêem 
repetir os erros do passado. 
“Tenho medo de viver num país 
que se esquece” – para cada jovem 

“o mundo é grande e pequeno ao mesmo tempo”
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“Só fazemos 
as coisas que  
são urgentes 
para nós”

Ontem, os Colóquios da 
Esplanada receberam os 
criadores e actores de que 

boa ideia, virmos para as monta-
nhas, um texto e uma encenação 
de Guilherme Gomes. Ex-cole-
gas de licenciatura em teatro pela 
ESTC, que todos concluíram em 
2014, Guilherme Gomes, Nídia 
Roque, Rita Cabaço e João Reixa 
(que operou o espectáculo) traba-
lharam com encenadores impor-
tantes como João Mota, Carlos 
Avilez ou Luis Miguel Cintra. 
Cintra foi para eles especialmen-
te marcante, em razão de terem 
os quatro integrado o espectáculo 
final da extinta Cornucópia, uma 
experiência estética e ética de im-
portância maior para todos eles. 
“A Cornucópia inspirou-nos tan-
to”, disse Nídia Roque. “Foi muito 
formador. Aprendemos tudo, ali”, 
reforçou Rita Cabaço.
Com produção regular desde que 
foi criada, o Teatro da Cidade é 
uma companhia sustentada numa 
cumplicidade que consideram 

esta frase reporta-se a um esque-
cimento diferente, mas para cada 
jovem o esquecimento colectivo é 
uma ameaça. 

fundamental: o desejo de criarem 
objectos teatrais em processo co-
lectivo, o desejo de se manterem 
permeáveis ao acaso, o desejo de 
estarem abertos às propostas de 
cada um, num diálogo constan-
te – entre eles e com o que lhes 
acontece na vida. O facto de serem 
todos actores de formação faz com 
que estes desejos de experimenta-
ção ofereçam a possibilidade de, 
enquanto actores, decidirem qual 
é o assunto de cada espectáculo. 
“Só fazemos as coisas que são ur-
gentes para nós”, disse Guilherme 
Gomes, com o seu apurado sen-
tido poético (uma poesia que age 
sobre a realidade, não se enganem 
os mais cínicos e/ou desatentos às 
leis da metafísica). 
Rita Cabaço referiu a importância 
da compatibilidade entre os ele-
mentos da companhia: “Não bas-
ta sermos amigos. É preciso um 
universo comum entre nós. Uma 
compatibilidade que nós descobri-
mos que tínhamos a fazer teatro.” 
João Reixa referiu a ideia de par-

tilha, a fraternidade que o teatro 
proporciona. “A partilha, dar e 
receber, é fundamental. E ainda 
por cima é prazeroso.” Guilherme 
Gomes falou do teatro como um 
lugar mental para pensar a rela-
ção. “O trabalho no teatro é sobre 
a relação. Connosco próprios, en-
tre nós, e com o público. Se não há 
relação não há teatro.”
Um público generoso e que conhe-
ce o percurso do Teatro da Cidade 
fez várias perguntas e declarações 
relativas ao espectáculo que a jo-
vem companhia trouxe ao Festival 
este ano. Sobre o título, sobre a 
palavra montanha, sobre a ideia 
de montanha, sobre a natureza do 
trio amoroso que está em cena, so-
bre a melancolia e a ambiguidade 
que atravessam todo o espectácu-
lo, que Guilherme Gomes quis, 
deliberadamente, não naturalista, 
não auto-explicativo, mas miste-
rioso – até mesmo para si próprio. 
Talvez não seja realmente preciso 
saber tudo, e ainda menos tudo 
compreender. | S.A.

TEATRo

País Clandestino esteve ontem em 
cena e voltará amanhã, dia 17, às 
21h30, no Fórum Romeu Correia. 
| L.F. 

21:30 Quinze bailarinos  
e tempo incerto

Teatro Municipal Joaquim Benite


