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Tu me tues, tu me fais du bien.
marguerite duras

Dentro de uma instalação sonora 
balizada por árvores laminadas, com 
actores e músico dentro, personagens 
dissolvidas em palavras e música – 
protagonistas da “doença do amor” – 
jogam o massacre burguês, educado, 
dos afectos. Amantes isolados do 
quotidiano regular (eles apenas no seu 
mundo), tomados de amnésia errante 
para debate especulativo. Uma Secret 
Story sem câmaras, porque teatral e 
muito intimista. A falta de memória 
concertada do amor a dois, salva pela 
ficção obstinada da paixão em corpo 
ardente. As acções são dirimidas pela 
singularidade masculino/feminino de 
corpo presente. Apesar de fantasmas, 
corpos antigos, desinocentados, 
cheios de escoriações de emoção e 
compromisso.

O autor entretece nomes, referências das 
identidades em bibliografia universal: 
Sónia/Sonja/Elsa; Lohengrin/Onírio/
Xerazade; Estocolmo/Lima.

Os olhos de Rute são os olhos de Sonja 
(de Christian Shad), o fumo dos cigarros 
de Pedro são as penas do Cisne. O resto 
é vidro – também em estado líquido – e 
luz. Somos convocados à apropriação ou 
rejeição do jogo das intermitências (mais 
ou menos febris), contra a finitude – ao 
som de tango, valsa e música de cristais.

Teatro Bruto, Daniel Jonas, Peixe, Ana 
Luena, Rui Monteiro, em mais uma 
construção de afinidades, em estreia 
absoluta. Saudamos.

nuno carinhas

Director Artístico do TNSJ

nOTaS DE uM EnSaiO  
na FÁBriCa SOCiaL  
a 23 DE SETEMBrO



onírio: Os dois tornaram ‑se outros 
e os outros dos dois estranhamente 
parecidos um com o outro. Eram 
outros, digamos, semelhantes. Os dois 
exaltados eram um só. E ao verem ‑se 
naquele espelho, um e outro, dois de 
diferentes mesmos, aborreceram ‑se e 
rejeitaram a verdade. Por isso lhe falo  
do espelho.
elsa: O espelho do horror!
daniel jonas – Estocolmo

“
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Estocolmo é o espectáculo que encerra 
o ciclo de reflexão que o Teatro Bruto 
iniciou em 2009, dedicado ao conceito 
de Monstro e de Duplo. O Monstro como 
aquele que mostra uma revelação divina, 
a ira de Deus, uma aberração, as infinitas 
e misteriosas possibilidades da natureza 
ou aquilo que o homem pode vir a 
ser. Num misto de fascínio e rejeição, 
de atracção e medo, o horror pode 
surgir nesse confronto com o “outro”, 
estrangeiro e estranho a si próprio.

Estocolmo não tem a pretensão 
de encerrar ou concluir o trabalho 
realizado com a apresentação dos cincos 
espectáculos, mas fazer a transição e a 
ponte para um novo ciclo em torno do 
tema da Revolução e da Catástrofe.  
O Teatro Bruto continuará a 
investir num trabalho de carácter 
experimentalista e laboratorial, numa 
incessante procura de referências 
artísticas, no aprofundamento de 
temáticas específicas e no estímulo ao 
surgimento de novas dramaturgias 
portuguesas.

Metaforicamente, Estocolmo retrata 
uma relação de aprisionamento, um 
sequestro. Os quadros do espectáculo 
fecham ‑se numa relação entre presa e 
predador. Somos conduzidos a visitar 
este lugar estranho de pós ‑guerra 

emocional, a assistir a estilhaços 
desta relação de dependência afectiva 
intemporal, alicerçada num equívoco, 
no desentendimento resultante de um 
esquecimento, da súbita transformação 
ou da loucura que pode surgir a qualquer 
momento nas nossas vidas. Aqui, a 
monstruosidade advém da angústia 
que resulta do esquecimento, do 
desentendimento crescente na relação 
entre duas pessoas, onde a identidade de 
cada um se questiona pela relação que se 
estabelece com o outro. Como degraus 
que se pisam até se atingir o ponto em 
que se questiona a própria existência.

Na encenação, a composição e a 
transmutabilidade (na interpretação 
do actor Pedro Mendonça e da actriz 
Rute Pimenta, na música criada e 
interpretada por Pedro Cardoso [Peixe], 
na luz da autoria de Rui Monteiro e 
no cenário) apropriam ‑se das ideias 
que o autor, Daniel Jonas, expressa 
no seu texto, transpondo, assim, a 
linearidade de uma narrativa: a estranha 
familiaridade representada na relação 
que se estabelece entre Elsa e Onírio 
decorre da transformação do comum 
em incomum, ligada às questões da 
alteridade, duplicação e valorização 
do diverso, e associa ‑se à presença de 
espelhos com a intenção de questionar os 
limites da identidade, as fronteiras entre 
o “eu” e o “outro”, o real e o representado, 
o material e o imaterial, a razão e a 
natureza.

PÓS ‑GuErra  
EMOCiOnaL

ana luena/teatro bruto
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juliet: What’s in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet.
w. shakespeare – Romeo and Juliet

Parte de um eventual díptico, que terá em 
Reféns a sua primeira placa, Estocolmo 
alude, não tanto ao frio físico do lugar, 
ou sequer às baixas temperaturas 
psicológicas que sopram da gélida relação 
entre os dois protagonistas, Elsa e Onírio, 
mas primordialmente à síndrome 
homónima que diz respeito à perversa 
simpatia que se instala numa vítima 
de sequestro perante o seu raptor. Mas 
Estocolmo poderia também chamar ‑se 
Lima, sendo Lima um topónimo 
sindromático inverso, isto é, o da simpatia 
do sequestrador pela sua presa. Em 
certa medida, tanto Elsa como Onírio 
poderiam ser vítimas um do outro. Esta 
simpatia recíproca é, então, o motor da 
peça e o campo gravitacional das duas 
personagens, sendo uma delas vítima do 
rapto emocional da outra. Mas não de um 
rapto convencional qualquer, imposto 
por mãos estranhas. Pelo contrário: 
Onírio afirma conhecer Elsa. Mais tarde 
vamos aprender mais sobre este grau 
de conhecimento, quando um Onírio 
frustrado revela a Elsa ser seu marido. 
Trabalhando no enigma, poderemos 
então decidir que Onírio e Elsa foram ou 
são casados e que qualquer grave evento 

psíquico se instalou em Elsa, perturbando‑
‑lhe a clarividência do reconhecimento. 
Alzheimer, demência, enfim, uma 
qualquer insanidade impede Elsa de 
reconhecer Onírio. De facto, esta peça é 
sobre o esquecimento. O esquecimento 
que leva Onírio a lamentar o seu amor 
perdido, ou a identidade do seu amor. Seja 
como for, Elsa parece ter ‑se esquecido de 
Onírio, sendo este um aparente emissário 
da projecção onírica de Elsa. Em todo o 
caso, os dois sofrem( ‑se) e sofrem( ‑se) 
desde a primeira cena.

Procurei sempre deixar o espaço cénico 
de Estocolmo indefinível. Imaginei um 
café (que no meu espírito começou por 
ser o de Nighthawks de Hopper até se 
transformar num café anos vinte, digamos 
época Weimar) que, pretendia, fosse um 
manicómio virtual, embora adaptável 
a certa altura a museu. Nesse museu 
seríamos com Onírio levados a assistir 
a uma pintura: Sonja, do pintor alemão 
Christian Schad. Esta Sónia de Schad foi, 
aliás, o ponto de partida para toda esta 
charada. A dramaturgia decidiu, porém, 
sacrificar essa cena, porventura em nome 
de uma certa estabilidade cénica.

Voltando ao nosso argumento, somos 
confrontados com dois estranhos que 
se encontram num café. Pensamos 
que se encontram fortuitamente, mas 
depois entendemos que talvez tenham 
combinado o seu encontro. Para esse 
encontro previamente combinado entre 
ambos, Elsa entendera dever fazer ‑se 
passar por outra, anunciando então a 
Onírio chamar ‑se, justamente, Sónia, de 
modo a poder usufruir de um capricho 
da situação e assim surpreender Onírio, 
acaso com o intuito de o apanhar “sem 
texto”. No entanto, Elsa não se apresenta 
desde logo com o seu nom de plume, Sónia, 

LEMBraS ‑TE, ELSa?

daniel jonas
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senão como ela própria, Elsa. Onírio crê, 
assim, encontrar uma tal de Elsa no lugar 
do seu esperado encontro com Sónia. 
Um pouco mais de paciência da nossa 
parte leva ‑nos à suposição de que aquilo 
não passa, afinal, de uma farsa, levada 
a cabo por um Onírio consciente desse 
jogo, um pião voluntário das fantasias 
de Elsa. Onírio estaria, assim, de visita 
a Elsa, e isto num café que é, afinal, 
um asilo (verificável, de resto, tanto na 
duração da peça, que procura coincidir 
com o tempo de uma visita a um paciente, 
como nas indicações cénicas quando 
ali se recomendava que um empregado 
passasse no fim a enfermeiro). Elsa, 
na verdade, não o reconhece, razão da 
angústia no torturado Onírio. Onírio – se 
é que existe e não passa de um sonho – é 
uma Xerazade que trata de entreter Elsa 
com ficções de si próprio. No meio deste 
fervor romanesco, ela fica notoriamente 
empolgada ao imaginar o misterioso 
Onírio como um assassino. Onírio parece 
alimentar essa fantasia da sua mulher, 
assumindo, pelo menos em palavras, 
um lado obscuro. O sofredor e passivo 
Onírio não teria qualquer futuro com 
Elsa. Talvez um rebelde e violento Onírio 
o pudesse ter. Seja como for, ele vai ‑se 
mostrando cada vez mais exasperado 
com toda aquela farsa, atingindo um 
momento particularmente intenso 
de fúria quando começa a atuar Elsa, 
revelando uma familiaridade inusitada.* 
Onírio está cansado de representar para 
a sua mulher. Está cansado de passar 
por aquilo que não é. Quando a certa 
altura solta a lamentação “Elsa, Elsa, 
porque me desamparaste?”, ecoa o vagido 
aramaico do Cristo crucificado – Eli, 
Eli, lama sabactani? Onírio é, então, e 
inversamente, um corpo abandonado por 

uma alma. E será que Elsa é essa alma que 
partiu? Será que Onírio, agastado pela 
perda de memória de Elsa, não terá afinal 
recorrido a expedientes mais violentos, 
incorporando o lado violento da fantasia 
de Elsa como solução desesperada para 
o seu problema? Será Onírio o último 
sobrevivente real? Será, em suma, Onírio 
o recluso daquele manicómio, condenado 
pelo seu crime passional?

Já aqui usei o nome Onírio fartamente 
a propósito de uma peça onde o seu nome 
nunca é mencionado e o nome de Elsa 
alterado. What’s in a name?, perguntava 
a Julieta de Shakespeare a Romeu, num 
passo que é em si mesmo toda a peça. 
Fantasiado pela cabeça fantasmagórica 
de Elsa, ou inquilino de moto próprio 
daquela habitação psiquiátrica, Onírio é 
um refém, e um refém assombrado pela 
memória querida da sua sequestradora. 
Talvez Onírio tenha enlouquecido com 
a loucura da sua mulher. Talvez Onírio 
não exista fora da cabeça de Elsa. Talvez 
a perda de memória de Elsa possa ser o 
melhor perdão para o eventual crime 
desesperado levado a cabo por Onírio. 
Ele teria matado muitas mulheres 
porque matou as muitas identidades 
de Elsa (chamar ‑se também Sónia é 
apenas um reflexo disso). Elsa é else, 
sempre outra, e é a Elsa do Lohengrin 
porque morre, física ou metafisicamente, 
com a sua memória. Onírio seria, 
paralelamente, o cavaleiro da armadura 
resplandecente, mas em modo anjo 
exterminador. O cavaleiro de Wagner 
chega num cisne, inapelavelmente ligado 
ao seu canto de morte. Onírio é esse anjo, 
o da imaterialidade amnésica de Elsa. “Já 
que não existes eu te mato’, pôde muito 
bem dizer Onírio, “e culpa desse acto 
não me assiste porque me esqueceste”. 
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Parecemos, em todo o caso, condenados 
a uma sessão de psicanálise, malgré Elsa: 
“A análise só prejudica”.

Uma palavra para outras personagens 
que não sobreviveram à purga 
dramatúrgica e que contribuíam com 
alguma água em toda esta fervura 
melodramática, para além de pontuarem 
com eficácia o espaço cénico. Refiro ‑me 
a uma dupla de bobos, Malvólio e 
Benvólio, dois internados do manicómio, 
ocupados com ociosas questiúnculas 
de obsessivos ‑compulsivos em regime 
socrático, filosofando sobre tudo e sobre 
nada, observando insectos, reparando ‑se 
um ao outro interminavelmente. 
Marcando claramente o lugar, serviam 
o niilismo existencial do par Elsa/
Onírio, sublinhando a inexistência dos 
protagonistas, sendo aqueles dois corpos 
mortos, dois cérebros em pousio. Como 
digo, não sobreviveram.

Metáfora de relações em ruína, 
Estocolmo é, assim, o frio da alma ou da 
memória que deixa o seu corpo, esse 

“cárcere opressor”. Retrospectivamente, 
pareceu ‑me que Estocolmo partilhou 
algumas afinidades de composição 
com a obra O Último Ano em Marienbad 
de Alain Resnais. Uma investigação 
sobre a natureza da memória, num jogo 
de espelhos (Estocolmo tem os copos) 
demencial, o filme de Resnais trata ‑se de 
um pesadelo que nos mantém suspensos 
sobre a própria existência dos amantes 
que, semelhantemente, e por via da sua 
peculiar técnica narrativa, não se decidem 
sobre o facto de se haverem ou não 
conhecido um ano atrás. Com as devidas 
distâncias, Estocolmo é um enigma e uma 
reconstrução. O espectador decida se é 
imodéstia, se demência. Em todo o caso, é 
certamente um jogo de interpretações em 
que o mesmo espectador é convidado e 
condenado a ser o seu derradeiro autor.

* O novo acordo ortográfico não ajudaria a esclarecer que 

este “atuar” é o do “tratar por tu”.
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a CaBEÇa DE LuLu

Em memória do actor Jorge Vasques, meu irmão, dois 
anos depois de ter deixado um palco do Porto e a cena da 
nossa vida.

1.
Designa ‑se por Síndrome de Estocolmo 
o estado psicológico desenvolvido por 
vítimas de sequestro que constroem 
formas de empatia com os seus 
sequestradores.

2. 
Este espectáculo de teatro (cuja versão 
final imagino noutro enquadramento 
espacial, a partir de um ensaio em 
estágio avançado de evolução), com 
o título programático ‑enigmático 
Estocolmo, confirma ‑nos um “modo de 
fazer teatro” que identifica uma vaga de 
novos criadores teatrais com sede, física, 
económica e ideo ‑estética, na cidade do 
Porto.

O Teatro Bruto é, então, desde 1995, 
uma das estruturas criativas da cidade 
que têm mostrado, ao longo dos últimos 
anos, os “resultados” do encontro entre 
um diferenciado projecto de formação 
inicial, envolvendo as várias escolas 
profissionais da cidade (ACE, Balleteatro) 
e a Escola Superior de Música e das Artes 
do Espectáculo (ESMAE) com o projecto 
identificador do Teatro Nacional São João 
na sua diversificada rede de espaços e 

com outros parceiros magníficos, como a 
Fundação José Rodrigues/Fábrica Social 
(onde reside o Teatro Bruto).

Uma das características mais salientes 
deste Teatro Bruto – designação que 
lembra uma das dimensões conceptuais 
do teatro de Peter Brook, discípulo, 
também nesse aspecto, de Grotowski – 
é a “mão feminina” que lidera o projecto. 
Ana Luena é encenadora, figurinista, 
cenógrafa, dramaturgista, dramaturgista 
musical, dramaturgista de luz e som, 
enfim, uma “autora teatral” no seu 
sentido mais complexo (mulher dos sete 
instrumentos) e mais dramático (com 
poucos recursos, num grupo muito 
restrito de pessoas), que, aliás, não 
descurou a continuação da sua formação 
nos “bancos” da academia!

Mas, dizia eu, este espectáculo 
marca, igualmente, um fim de ciclo, no 
caso, um ciclo programático, iniciado 
na temporada de 2009 ‑2010, tendo 
como núcleo generativo o conceito de 
“monstro” nas suas mais inesperadas 
declinações, formais e psicológicas. 
Estocolmo surge depois da apresentação, 
entre outros trabalhos, dos espectáculos 
Still Frank [2010], um concerto encenado 
que problematizava questões estéticas 
ligadas às possibilidades proteicas da 
arte “teatro” sobre o fundo mítico do 
Frankenstein, e Reféns [2009], também 
com texto de Daniel Jonas, que levava 
o conceito em apreço para o território 
do debate político, tendo como bas ‑fond 
uma espécie de Robinson Crusoe 
arraçado do Arlequim, Servidor de Dois 
Amos de Carlo Goldoni, com moldura de 
A Morte e a Donzela de Ariel Dorfman. 
O espectáculo que agora se apresenta 
vem discutir, de outro modo, como  
“o terror surge no encontro com o 

eugénia vasques
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‘outro’, num misto de fascínio e rejeição, 
atracção e medo”, citando uma frase de 
Ana Luena sobre Still Frank. 

3. 
Tal como em Reféns, trata ‑se de uma 
“relação de predação”. O espaço do 
sequestro é, também aqui, um palco – 
uma espécie de sartriano huis clos em 
chiaroscuro de filme negro, ameaçado 
ainda pelas sombras, expressionistas, 
de formas e objectos (iluminação de Rui 
Monteiro) – e o conflito fragmenta ‑se, 
estilhaça ‑se, num muito masculino 
debate filosófico, driblado, porém, pela 
encenação de Ana Luena. 

Com efeito, estamos perante uma 
espécie de “diálogo” proto ‑platónico, no 
qual um “eu” apolíneo, solar, vertical, 
fálico, perturbado, Onírio (Pedro 
Mendonça), paramentado de um dos 
símbolos da virilidade por excelência 
– a gabardine à Humphrey Bogart –, 
se debate com uma entidade feminina, 
sedutora, lunar, aquática, com os pés 
ancorados na terra (Rute Pimenta), 
talvez uma Elsa (o Lohengrin de Wagner 
está em fundo) com um corpo de sereia e 
uma cabeça de Lulu (a de Pabst). 

No texto, Onírio parece debater ‑se, 
a solo, com um arquétipo de Mulher 
– as mulheres, que falam muito, não 
especulam, e que proferem aquelas 
inanidades irritantes aos homens 
como “Não entregarei a rosa dos 
meus dias a um algoz”! Na cena, o 
debate, enquadrado plasticamente 
por metonímias belas e poderosas (a 
madeira, o vidro, a água, a flor), retira o 
confronto da sua moldura de realismo 
(simbolista) para uma espécie de plateau, 
sequencializando (como na mesa de 
montagem do cinema) os “momentos” 

do drama pela música (o intérprete 
ao vivo é Peixe, compositor de uma 
pauta harmoniosa para percussão e 
cordas, se bem recordo). Embora, na 
fase de ensaios a que tive acesso, Onírio 
redundasse num homicida sob o signo 
da luta Eros/Thanatos, no imaginário 
que o espectáculo suscita, a talvez‑
‑Elsa desenrolaria a sua humanidade, 
desprendendo ‑se da tirania de um 
pensamento que a concebe como a 
Eva, a Pandora, destituída de logos e de 
liberdade…

Mas, retomando o imaginário 
expressionista para que o texto de Daniel 
Jonas também nos conduz e a encenação 
de Ana Luena sugere – passando 
inexoravelmente para o “absurdo” de 
Ionesco e Beckett –, Estocolmo é uma 
“estação” (a recordar o Stationendrama) 
que discute, prioritariamente, o drama 
do Tempo. O ser, o permanecer ‑se, as 
formas de demência ligadas ao tempo 
e à memória, o casamento, a culpa, a 
consciência, são alguns dos fios de que se 
tece este drama, “monstruoso”, de reféns. 

Não sei qual foi o desfecho escolhido na 
cena. Mas sei que, para mim, o mal ‑estar 
masculino que o texto trouxe à fímbria 
da palavra deu lugar a um debate, íntimo 
e partilhado, de que me fiz, também aqui, 
parte interveniente.

Que bela dádiva a do teatro!

Lisboa, 27 de Setembro de 2011
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O primeiro texto dramático de Daniel 
Jonas, com estreia no Teatro Carlos 
Alberto, no Porto, em 2008, e edição 
no mesmo ano nos Livros Cotovia, 
chamou ‑se Nenhures. Na cena 0, o 
Actor pergunta “Onde estamos?” e Jano 
responde “Nenhures”. E, logo a seguir: 
“O lugar nós o fazemos”. O mesmo Jano 
informa o Actor de que alguém está a 
chegar para contracenar com ele. “E de 
quem se trata?”, pergunta o Actor com 
justificada curiosidade. Responde Jano: 
“A Ideia. Vária e mutável. Ou Psique.  
A mestra de torturas”. 

Em Estocolmo, o lugar oscila entre 
a aparência de um museu, um café e 
um hospício. O autor declara, no texto 
posfacial que acompanha a peça (como 
já em Nenhures), que procurou “deixar o 
espaço cénico de Estocolmo indefinível”. 
Tanto mais que esta Estocolmo deve 
menos à ex ‑capital da social ‑democracia 
nórdica, e bem mais a uma categoria 
clínica, a “síndrome de Estocolmo”, 
que se refere “à perversa simpatia que 
se instala numa vítima de sequestro 
perante o seu raptor”. Não seria 
necessário que o autor nos declarasse o 
propósito de indefinição do espaço – mas 
Jonas revela uma notória dificuldade em 
abster ‑se de nos explicar as peças que 
escreve – para reconhecermos no texto, 
e no teatro de Jonas, um filho tardio 
daquela peculiar literatura transicional, 
entre o século XIX e XX, a que se deu o 
nome de “teatro simbolista”; embora 
por vezes, o que não é o mesmo, e nos 

leva para coordenadas cronológicas não 
coincidentes, a sugestão seja antes de um 
“teatro de ideias”. Fernando Pessoa, de 
modo mais pertinente, recorreu antes à 
designação “teatro estático” para o seu 
O Marinheiro, descrevendo na perfeição 
os problemas que símbolos e ideias, bem 
mais estas do que aqueles, acarretam 
para uma versão do texto dramático que 
não redunde na produção de personae 
funcionando como ventríloquos (de 
Ideias ou do que seja), por sua vez 
ventríloquas de um deus ex machina (algo 
que, como sabemos desde Aristóteles, 
é contraditório com a própria ideia de 
conflito dramático). 

A questão estaria em saber se o 
nome desse deus é Ideia ou Psique 
(ou melhor: Inconsciente). Se dermos 
ouvidos a Onírio, a escolha parece clara: 
“Não sei porque lhe conto eu isto… 
Um pensamento obstinado que não 
queremos escutar e substituímos por 
um cântico apaziguador. As palavras são 
um bálsamo contra as ideias. Detesto 
ideias, detesto ideais”. O comentário 
imediato de Elsa – “Nisso estaremos 
unidos para sempre” – reforça a opção 
por essa agonia de um pensamento que a 
melopeia de um discurso enredado em si 
mesmo substituiria. O problema reside 
contudo em que a estrutura alucinada 
da peça, que faz de Onírio projecção de 
Elsa e do espaço cénico uma “habitação 
do delírio”, faz também recuar toda 
a dimensão fenomenal de Estocolmo 
(personagens, espaço, melopeia verbal) 
para um espaço interior em que tudo 
funciona em regime de eco (“Preferia a 
bela rapsódia dos inelutáveis limites dos 
ecos dos outros”, diz Elsa logo a abrir), 
reverberação ou duplicado. Acrescente ‑se 
o facto de toda a escrita dramática de 

aLGurES,  
EM ESTOCOLMO

osvaldo manuel silvestre*
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Daniel Jonas ecoar pelo menos um século 
de literatura e drama musical, propondo 
não raro formulações de uma hysteresis 
literária que só porventura um palco – 
cuja ascendência se faz remontar, do lado 
da música, a Wagner ou Debussy – torna 
audíveis. Por exemplo: “Eu reverbero ‑me 
infinitamente num vagido de trevas 
exteriores” (Elsa).

A própria ambivalência da situação do 
rapto proposto contribui para esse recuo 
da dimensão fenomenal: Elsa premedita 
e deseja o rapto como quem anseia pela 
experiência da sujeição, sujeitando Onírio 
a uma equívoca dominação. Naquele que 
é provavelmente o melhor momento da 
peça, o monólogo de Elsa que coincide 
com a cena 6, o imaginário erótico da 
tortura, desdobrado numa série de 
imagens de gostosa crueldade (“…até que 
de novo o meu príncipe viesse do seu cisne 
e um novo lírio me gravasse na carne com 
as belas mãos da sua tortura”; “Cheiro 
o suor intenso do seu braço revestido a 
arame farpado. Todo o seu corpo aço, 
ferro, pedra. Ele é o meu carcereiro, a 
minha lei, a minha lenha e eu queimo ‑me 
e me dou a uma doce imolação”), culmina 
na exaltação da sujeição ante a potência 
viril de Onírio: “Dominaste ‑me e eu te 
obedeço, agrimensora da extensão da tua 
potência”. Convirá ler literalmente estas 
palavras esquisitas: um onirismo fálico e, 
nele, um apelo ao rapto da realidade. 

É altura de recordar a utilização 
estratégica do quadro de Christian 
Schad, Sonja, como decisivo adereço de 
um cenário que se pretende alargado 
aos “anos da República de Weimar 
na Alemanha”, segundo a Voz inicial. 
Trata ‑se talvez da articulação menos 
convincente da obra: a que propõe 
para ela um ambicioso pano de fundo 

histórico ‑civilizacional, ao qual o quadro 
de Schad forneceria o emblema. De facto, 
entre a cena 1 e as restantes não parece 
existir uma vinculação necessária, ou, 
se se preferir, uma pertinente relação 
de determinação. Por outras palavras, 
a peça é inteiramente legível sem essa 
cena prefacial.1 Percebe ‑se, sim, que 
Jonas deseja situar a sua peça num 
contexto que funcionaria, em boa 
medida, como o termo ad quem de um 
processo artístico e civilizacional que é 
aquele que banha a sua escrita dramática 
(tanto em Estocolmo como em Nenhures, 
provavelmente). Mas é difícil não sentir 
que tanto ou mais do que a Weimar da 
lenda moderna, a peça de Jonas pediria 
a Viena do feérico Apocalipse de início 
de Novecentos: a de Berg, Schnitzler 
e, obviamente, Freud. A diferença 
entre Weimar e Viena, para os fins 
perseguidos por Jonas em Estocolmo, 
reside talvez nisto: fosse o cenário 
vienense e ser ‑nos ‑ia mais fácil admitir 
que o refúgio final de Elsa é a Psique 
enquanto “bálsamo contra as ideias”. Ou, 
se se preferir, que esse refúgio fosse o seu 
delírio fálico, aqui denominado Onírio, 
enquanto barreira contra o princípio da 
realidade. Optando por Weimar, opta ‑se 
antes por uma Ideia, que o quadro de 
Schad, com a ajuda da sociologia mas 
também da psicanálise, ilustraria, 
contribuindo para o esvaziamento 
fenomenal de personagens que estariam 
aqui por “coisas mais vastas”, mas 
duvidosamente mais profundas. 

Como sempre, cabe ao espectador 
decidir. 

* Ensaísta

1 A referida cena não integra a dramaturgia do espectáculo.
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TEaTrO BruTO

Companhia fundada em 1995, no Porto, 
produziu até ao momento 34 espectáculos 
teatrais, cuja organização em ciclos 
(Quatro Elementos Primordiais 1997/1999; 
Círculo da Cor, 2000/2001; De Coração nas 
Mãos, 2002; Margem, 2003; Fio Condutor, 
2004/2006; Projecto Raiz, 2007/2008; 
Monstro Bruto, 2009/2011) tem propiciado 
uma múltipla experimentação cénica 
de um conjunto de temas. Investindo ao 
longo dos anos no desenvolvimento de 
uma estética arrojada, o Teatro Bruto 
explora o carácter sensorial da aventura 
cénica, privilegiando o envolvimento 
plástico e sonoro das suas produções, 
articulado com o aprofundamento dos 
aspectos referenciais da criação teatral. 
A par de uma estratégica alternância 
entre o recurso a criadores exteriores e 
a aposta nos elementos que constituem 
o Teatro Bruto – garantindo assim, 
simultaneamente, a afirmação de uma 
identidade artística e a renovação das 
suas perspectivas de criação –, uma das 
matrizes mais relevantes do trabalho 
da companhia consiste em privilegiar a 
encenação de textos originais, escritos 
especificamente para produções próprias. 
O interesse dramatúrgico da companhia 
incide, em particular, sobre universos de 
inspiração surrealista, cujas personagens 
reais se encontram em contextos irreais, e 
em que regras absurdas e acontecimentos 
ilógicos favorecem a multiplicação de 
sentidos.
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