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Não é permitido filmar, gravar  
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Uma carta para 
este lugar sombrio
Miguel Moreira

As pessoas desta peça poderiam falar
mas dançam. No entanto olham umas
para as outras. Por vezes tocam-se e
emitem sons guturais como as
tartarugas
quando fazem amor.

Podia ser uma história mas não é.
São ambientes, paisagens de um mundo
que já existiu.
Ficaram bocados soltos, descosidos
como fantasmas
que já não fazem estremecer alguém.

Quando aparecem aos outros são figuras
como em tempos
houve os santos, o céu.

Não sabem das emoções. Perderam-nas.
Não as identificam.
Por isso esfregam as mãos e sentem o
calor das mesmas,
as mãos esfregam-se e esfregam os
olhos que quase
sempre estão fechados.

Este lugar belo, perdido, chama-se
Pântano. Esta beleza
não nos diz nada porque já não sabemos
o que isso seja.

Só o espectador a verá.

Gostava de ser alguma coisa.
Este lugar.

As cores rosa, amarelo, tu.

Quando abrimos os olhos ficamos
encandeados, fora de nós,
saímos do corpo.

No lugar mágico cheira-se o tempo,
vê-se. Ele é o movimento do
corpo. É a bruma.

Há um palhaço louco que espera por si
próprio.
Há uma mulher magra que finge a dança
que foi clássica, lugar.
Há o homem nu perdido.

Eles dançam, perdem-se, esperam
Não sabem o porquê de estar ali.

Nem nós que os observamos descrentes
neste mundo jamais novo e
azul.

Pântano
Pântano
Pântano

Não me esquecerei de ti.

Dedico este espetáculo às minhas avós Alexandrina e Júlia,  

que sempre foram uma fonte de inspiração para mim.

Mais do que uma estrutura ou um grupo, o Útero é 
uma vontade. Uma vontade que une as pessoas que a 
cada momento se juntam para criar. Uma vontade de 
experimentar, de não parar, de encontrar um horizonte 
de sentido.

Os espetáculos no Útero são a elaboração de um 
sistema vivo que vai desde as definições estruturais 
teóricas, filosóficas, estéticas e históricas, até à 
respiração do bailarino ou às texturas de um figurino.

Elegemos a pesquisa e a experimentação como 
caminho para o nosso trabalho. Acreditamos que é 
através do pensamento que o homem vive as emoções 
que o tornam capaz de olhar e intervir no mundo.  
Nos nossos espetáculos, convidamos o público para 
uma experiência, na qual se poderá surpreender, 
emocionar e pensar sobre o mundo e o homem.

Desde a nossa fundação, em 1997, apresentámos 
mais de trinta criações, trabalhámos com criadores que 
se distinguem nas suas áreas, realizámos coproduções 
com estruturas e teatros com percursos reconhecidos 
no nosso país. Apresentámos espetáculos em várias 
cidades do país e percorremos trilhos internacionais.

A criação The Old King foi nomeada para o 
Prémio Autores SPA/RTP 2011 e selecionada para 
a programação oficial do Festival de Avignon 2012, 
iniciando um novo ciclo do nosso trabalho.

Útero


