
MORTE SÚBITA

de Ricardo Cabaça

A Barraca, Lisboa, até 15 de dezembro

No ano passado, na Mostra de Peças

de Curta Duração, que a companhia

Primeiros Sintomas organiza, Ricardo

Cabaça apresentou “A Gota d’Água”,

peça na qual explorava a atuação da

PIDE durante a ditadura de Salazar.

Nela, Daniela Rosado e Manoela

Azevedo colocavam-se nos lugares

de interrogador e interrogado. O texto

cresceu, o número de personagens

também, e “A Gota d’Água”

transformou-se em “Morte Súbita” —

projeto de maior fôlego que surge no

contexto do grupo de teatro

33 Ânimos, que o português Ricardo

Cabaça e a brasileira Daniela Rosado

fundaram em 2011. “Morte Súbita”

resulta desse primeiro texto mas

também de uma vontade de explorar

paralelismos entre ditaduras,

nomeadamente a dos países

de origem de cada um deles;

e fundamenta-se numa pesquisa

feita pelos dois criadores, nascidos

em tempo de democracia. O passado

não é, porém, o seu único território,

e a peça avança na direção do

presente, não poupando os políticos

atuais nem os sistemas que podem

servir para controlar ideias e pessoas

e diminuir liberdades. “Morte Súbita”

mistura momentos passados

com acontecimentos recentes,

como a Primavera Árabe ou as

manifestações nas ruas do Brasil.

Os quatro atores em cena — Ana

Vilela da Costa, Daniela Rosado,

Fernando Serpa e Ulisses Ceia — vão

desdobrando-se em papéis diversos,

que remetem para várias geografias

e ideologias. Podemos estar no

Portugal dos anos 60 como na

Guantánamo de hoje. Em palco suce-

dem-se ditadores, resistentes, colabo-

radores, advogados, terroristas e

torturadores que não querem ser

vistos como monstros e que afirmam:

“Somos pessoas como tu.”

Cristina Margato

HHH

MARY POPPINS, A MULHER

QUE SALVOU O MUNDO

de Ricardo Neves-Neves

Teatro da Politécnica, Lisboa,

até 14 de dezembro

Ricardo Neves-Neves tem um ouvido

apurado e um cuidado acentuado com

os detalhes da execução. A junção

destas características pode resultar

em objetos dotados da eficácia de

uma máquina de precisão (“ao modo

antigo”) e de uma componente sonora

e rítmica que fazem com que a “máqui-

na” passe a ser espetáculo e objeto

artístico, real ou potencialmente eficaz,

satisfatório e euforizante. Há pouco

tempo, “O Solene Resgate” foi, na sua

admirável brevidade, um belo exemplo

deste tipo de combinatória. “Mary

Poppins, a Mulher que Salvou o Mun-

do” tem antecedentes ilustres: os

livros para crianças da escritora P. L.

Travers e o filme da Disney, adaptado

de alguns desses livros. São obras em

que Mary Poppins é a personagem

central e nas quais o modelo simbólico

e literário é o da visita — mágica — de

uma personagem que reorganiza, no

seio de uma família e da vida quotidia-

na, as relações entre felicidade e infeli-

cidade. Ricardo Neves-Neves encenou

o espetáculo com um início irónico, que

refere o mundo do maravilhoso, quer

dos contos infantis, quer do cinema, e

o articula com uma componente musi-

cal importante e bem sucedida. O que

é menos bem sucedido é o texto, que

reverte a euforia das suas fontes mais

evidentes em favor de uma disforia e

de uma melancolia articuladas com

jogos de palavras, piscadelas de olho

ao quotidiano e uma espécie de eman-

cipação das personagens e da história

da própria tradição de que o autor/en-

cenador parte. É pena, as qualidades

prometidas ao início esboroam-se na

indecisão do registo textual e na banali-

dade, finalmente, do discurso. A inter-

pretação é de Ana Valentim, Patrícia

Andrade, Rafael Gomes, Sílvia Figueire-

do e Vítor Oliveira. J.C.
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