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Interrogações lógicas, 
ablabluções bocais e outros 
vocábulos
rENAtA POrtAS

Preâmbulo: a linguagem

Qual é o objectivo da filosofia? Mostrar à mosca a saída do vidro.
Ludwig Wittgenstein

Qual a urgência da palavra e da linguagem num mundo atravessado por 
ídolos, bezerros de ouro, a todo o instante? A palavra pertence-nos? Que 
atalhos traça em nossa boca?

Novarina levanta perguntas a cada frase. A cada palavra, o seu lugar – o 
seu, esse de múltiplos e abertos sentidos que podem levar ao real, ou ao lugar 
de per si da própria palavra, onde o seu significado está livre de amarras 
lógico-seminais. Pensamos nisto há muito anos, lendo-o de modo quase 
secreto, ou em pequena e ínfima partilha, como se partilham os pequenos 
tesouros: uma palavra, votada ao esquecimento, para renascer só precisa que 
a usemos, em cadeia alegre, livres da banalidade a que votamos a linguagem 
fazendo dela um utensílio imundo que usamos em excesso. Por isso, ao lermos 
há dez anos La Scène descobrimos a Linguagem. A dele, a nossa, a que já não 
nos pertence: exaurida, exangue, abandonada, em jorros, em catadupas, em 
hordas, cómica, grotesca, animalesca e ainda – e talvez por isso, e não em 
vez de – de vez em quando a lembrar-nos deus (assinalamo-lo assim, porque 
Deus, a existir, rir-se-á de nossas pequenas dúvidas tipográficas, estamos 
certos).

Atravessemos o mar

SibilA: Este frigorífico abre para a vida eterna: ele numera a velha 
carne humana cheia de Nomes que nós trazemos nos nossos corpos 
juramentados. O grande mistério do desaparecimento da carne quando 
se vai somos nós agora que vamos assistir a isso ao passarmos.
A Cena, Acto lamentável
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Paralelamente à travessia do mundo pelas nossas bocas que mastigam  
o universo, e esmifram o homem (ou hôm, termo cunhado por Novarina  
em busca de nos livrar dessa denominação), a Pesach – a Páscoa judaica  
que celebra a libertação do povo judeu do Egipto – atravessa todo o texto.

Em cada acto, um momento pascal imiscui-se: em meio à busca 
eminentemente filosófica – porque é de espírito, logos, linguagem e do hôm 
que aqui falamos, em perpétuas interrogações –, mas também do messias,  
ou de alguém que o acolhesse, ou esperasse.

Novarina convoca a todo o momento o suicídio e a traição de Judas –  
no fim, somos todos apóstatas, ateus descrentes, mas alguns de nós ainda 
miramos o céu por cima de nossas cabeças.

Ressuscitamos, naufragamos e ressurgimos, a cada acto, interlúdio, ou 
palavra – cada coisa, como lembra a figura de Raquel no espectáculo, traz 
em si vida e morte, nada que não saibamos desde Pirandello e a sua mosca 
no casaco, de que nos fala na peça O Homem da Flor na Boca, onde também 
há uma estação sancionada, onde meditamos sobre a vida, contemplando 
(desejando?) a morte.

Homens como seixos ou como é que um corpo suporta este texto?

FRégOli: Ele desespera as línguas, coze-as a outras, divide as palavras, 
desrepresenta e desaparece, mal as palavras queimem no ar.
TRiNDADE: O que é que a pessoa pensa? A pessoa pensa como animal.
iSAíAS ANimAl: Cada pessoa, cada animal, cada ser, cada noção e toda a 
palavra que eu penso! Eu aperto-as com todas as minhas forças contra 
mim e amo-as como blocos de vazio.
A Cena, Acto iV

Valère Novarina relembra-nos continuamente que o teatro é o lugar do 
inverso, de toda a negatividade, da polaridade ao revés.

O corpo do actor é um corpo desfeito, prismático, geométrico, parente da 
abstracção, da natureza deformada – o homem é um acidente evolutivo, um 
acaso na cadeia, separado dos outros pela língua que julga dominar, possuir, 
mas que regurgita a todo o instante, que falha, que desaba no seu corpo 
tubular.

Como fazer teatro a partir do grau zero, desta negatividade – que não 
implica negação, mas abjecção do homem?

Olhando para ele, com outros olhos (olhos como patas, diria o Diógenes 
de Novarina), aguçando e desmembrando as usuais perspectivas a que 
se habituaram os nossos tão costumeiros corpos, refazendo a geometria 
do corpo dos actores, despindo-os de intenções e dotando-os de tensões, 
latências e palavras.

Porque metemos a bruxa no microondas*

Para encenar é preciso cegar: ignorar o mundo, a realidade, e revolver 
essa caixa muda que é o palco. é preciso subverter o palco, os corpos, as 
necessidades, as previsões, é preciso fintar: os sentidos, os significados,  

as expectativas. Saltar. Saltar por cima de. Cegar e (re)inventar. Cegar e dar  
a ouver. Cegar e escrever em cena – não a pente fino, mas a lápis grosso.  
Em cada ensaio, um esquisso a carvão que não se pode apagar inteiramente, 
sobre o qual escreveremos outro, cadáveres de memórias que atravessaram  
o espaço – da cena, do solo, do corpo.

é preciso perguntar (abrimos e encerramos com perguntas). 
Duvidar de tudo, ser como galileu, e arriscar perder a vida, por ver o que 

outros – no futuro – entenderão, até que um outro galileu nos devolva  
e revire o olhar.

E, antes de mais, é preciso cantar – em meio a toda a queda, cantar, em 
meio a toda a dor, permanecer, habitar o mundo entre sepulcros e sudários 
que vamos envergando.

é preciso também, depois de todo o pensamento, de toda a auto-consciência, 
crítica, tese e antítese, enlouquecer: meter a bruxa no microondas, porque 
temos vontade, e aqui podemos brincar.

* Resposta de um grande encenador a uma aluna inquieta, ou seja, do João Paulo Seara Cardoso a 
mim, há alguns anos. muito antes disso, foi um dos primeiros a fazer-nos sonhar, com o teatro. Este 
espectáculo também é para ti, João, patafúrdio do nosso coração. E para a isabel morujão, que, com 
Novarina, faz a nossa trindade teatral.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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A dramaturgia de Valère Novarina não constitui um território confortável 
para o espectador, e muito menos o é para o seu tradutor, que se sente 
particularmente intimidado nesta peça pelas palavras de Raquel, que 
parecem dissuadi-lo: “Eu ordeno à linguagem que se cale!” Ou pela sabedoria 
do Pobre, que aconselha: “Dispam as palavras da linguagem e terão a 
verdade”. Ora, consciente de que traduzir é talvez, como afirma meschonnic, 
“o único terreno de experimentação da linguagem”, a intimidação inicial 
tornou-se para nós no desafio de constituir uma prova ou contra-prova 
do descrédito novariniano, procurando, com esta tradução, “passar”, não 
as palavras, mas a atitude do dramaturgo perante elas, pois aí reside não 
só o âmago do que meschonnic designa por poética da tradução, mas o 
fundamental do pensamento dramatúrgico de Novarina.

O escasso tempo de que dispus para levar a cabo a tradução jogou, 
certamente, contra este propósito, mas, apesar disso, a necessidade de ter que 
trabalhar neste texto quase doze horas por dia permitiu-me imergir neste 
universo alucinante, onde custa entrar, mas de onde se resiste a sair, tal é o 
magnetismo e a força dessa energia que as palavras encerram, demonstrando 
à saciedade a realidade a que Novarina se refere quando afirma que “o órgão 
da linguagem é a mão que fala”.

Valère Novarina estreou La Scène a 30 de Setembro de 2003, no Théâtre 
Vidy, em lausanne. O texto impresso não estava ainda disponível, 
ultimando-se a sua publicação na editora P.O.l, que o divulgaria logo  
em Outubro desse ano.

Quase onze anos volvidos sobre essa encenação, a Público Reservado, 
em colaboração com o TNSJ, leva pela segunda vez à cena esta peça, que 
conquistou lausanne, também desta vez sem a edição do texto traduzido. 
é, aliás, a primeira vez que a peça é traduzida para português, com a 
responsabilidade acrescida de se saber o quanto Novarina é avesso à tradução 
do seu teatro…

Dando-se a coincidência – não premeditada – de esta peça se estrear  
na Quaresma, prolongando-se as suas representações até à Semana Santa, 
há que advertir o espectador de que a pronúncia do título francês convoca 

Um labor-a-tório1

Sobre a tradução de A Cena,  
de Valère novarina
ISAbEL MOrUJÃO

simultaneamente dois sentidos, o lugar do actor e da acção e o lugar-momento 
da Última Ceia de Cristo. Eis, desde logo, o anúncio de duas questões que 
atravessam visceralmente esta peça (o corpo e a transcendência), que procura 
ser uma exposição (“expeausition”, no sentido que lhe dá Jean-luc Nancy) 
em cena das grandes preocupações de Novarina. Do mesmo modo, Pascal é 
o nome do filósofo, físico, teólogo e matemático francês, não deixando de ser 
pascal, o adjectivo relativo à Páscoa. E porque as palavras, lidas em voz alta, 
produzem outras, Diogène propõe também Dieu gêne (Deus incomoda), etc.

O texto de Novarina convoca linguagens várias, da animal à humana, 
línguas diversas (reais e inventadas), algumas delas já mortas como o latim, 
mas também o hebraico e o grego, dialectos, registos variados (do calão 
à declaração solene e mística), cruzamentos linguísticos semelhantes a 
experiências biológicas e neologismos exuberantes, quase ferozes. De acto 
para acto, há mudanças de registo que é preciso acompanhar, o burlesco 
torna-se grave, o sério sobrepõe-se ao cómico, num teste sistemático que 
visa atravessar todas as formas. Trata-se de uma dinâmica que exige uma 
permanente mudança de registo, como se em vez de se traduzir uma peça 
única se traduzissem várias, adaptadas a universos distintos, com linguagens 
que se opõem e até teatros que se confrontam (os fantoches, a commedia 
dell’arte, etc.). Nesse sentido, Frégoli é um símbolo dessa mutabilidade, que 
constitui um imenso laboratório de quem pretende dar novas terras e novas 
luzes à velha terra de Adão.

A textualização desta peça de Novarina ganha consistência sobre uma 
tela vasta de intertextualidades internas à sua própria obra e externas a ela, 
num diálogo ora subtil ora explícito, ora fácil ora eruditamente rebuscado, 
retomando excertos de autores como Nicolas gilbert, Théodore Agrippa 
d’Aubigné, de livros sagrados (do Antigo ao Novo Testamento), convocando 
filosofias várias (não é por acaso que duas personagens são, significativamente, 
Pascal e Diógenes), lendas e mitos, religiões e um mundo interminável de 
tessituras que cada espectador desvendará a seu modo, no âmbito da aposta do 
autor na reversibilidade das emoções e das leituras.

Novarina procede a um virar e revirar de palavras do direito e do avesso, 
quebrando a direcção normal de leitura de certas expressões idiomáticas ou 
de provérbios, rompendo linearidades, criando intervalos e cruzamentos 
linguísticos de forma a tudo fazer para potenciar a linguagem e pôr à prova a 
sua capacidade de explicar o homem e o mundo. A energia do francês, acredita 
o autor, reside na sua capacidade de dissimulação, de esconder as suas raízes.

A língua francesa é pródiga em possibilidades de construção e desconstrução 
de sentidos, alguns deles impossíveis de apresentar da mesma forma e no 
mesmo lugar em que ocorrem no texto de Novarina. No entanto, talvez 
pela partilha da origem latina, o português permite também ductilidades 
e experiências que se tentaram, algumas vezes impelindo a expansões 
dificilmente capazes de se conterem a si mesmas. Num ou noutro momento 
deixámo-las em exibição, salientando assim as possibilidades de extensão da 
linguagem que aparecem no gesto da tradução. Uma opção que julgo integrar-
-se no espírito de Novarina, sempre atraído pelo “résonner des langues”.

Novarina apresenta-nos um texto onde também ressoam as suas teorias e 
até os seus textos anteriores, como o Discurso aos Animais, por exemplo, de que 
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retoma a fixação pelos números, a vertigem das listas de nomes e adjectivos, 
sempre semelhantes mas nunca absolutamente sinónimos, a tentação de uma 
zoologia, de uma geografia e de uma anatomia situadas a meio caminho entre a 
ficção e a realidade, que houve que ensaiar em português, dando historicidade 
e contexto a esta tradução. Esta atitude esclarece a perspectiva de Novarina 
sobre a linguagem, que compara várias vezes a uma física dos fluidos. Nessa 
lógica, assiste-se na peça a comportamentos dinâmicos da linguagem, a 
compressões, escoamentos, viscosidades, densidades e dilatações a que só a 
voz do actor conseguirá trazer a temperatura certa. é ele, segundo Novarina, 
que incendeia as palavras como se abrisse o livro no seu corpo.

O desconforto desta peça resulta da ausência explícita da intriga ou conflito 
que define, de um modo geral, o género dramático. Novarina centra-se nos 
ritmos e nos movimentos, mais do que na história e nas personagens. De 
facto, n’A Cena não há personagens que repliquem directamente a outras, não 
existe um enredo que se possa resumir ou seguir com suspense, pois aqui o 
verdadeiro conflito desenrola-se entre o homem consigo mesmo e com a sua 
linguagem. Simultaneamente, a condição humana é ponderada na sua relação 
com a cena, essa cavidade única onde a linguagem se deixa verdadeiramente 
captar e onde toma volume, corporizada em onda física que passa através dos 
corpos e das coisas materiais: “é desde então que eu sou perfurado por tudo 
o que pronuncio e que experimento, quando falo, uma sensação ondulária”, 
confessa a Trindade.

Traduzir A Cena foi ir além do texto e atentar nos paratextos, indícios 
da concepção de homem e de actor que aqui se insinua. De facto, o elenco 
dos actores mostra que os seus nomes são retomados no interior da própria 
peça, onde as personagens Pobre, isaías, Trindade, Diógenes, Pascal, Raquel 
e Frégoli assumem por momentos a sua identidade pessoal e não a das 
personagens que encarnam. Para Novarina, o actor é o vazio do homem, a 
imagem do reversível, como Janus. Nesse sentido, o actor destrói a imagem 
de homem que nos é normalmente apresentada, representando-o como ser 
fragmentário, desenquadrado da habitual dimensão psicológica.

é, pois, no teatro que ocorre a exposição do homem no seu contorcionismo, 
na voz que produz corpos, na linguagem que nasce da respiração do actor: “Eu 
abro a boca como uma manjedoura que me incorpora. Uma dentada do meu 
criador desce dentro do meu corpo. A tua carne, o teu sangue vão dentro de 
mim; eu como o corpo do operário do mundo!”, afirma a Trindade. Este lado 
sacrificial explica que, ao narrar a sua experiência de jovem, Novarina conte 
que esperava o regresso do teatro à sua aldeia como quem esperava o messias. 
A mesma Trindade retoma n’A Cena essa noção de espera salvífica: “Eu espero 
a vinda da matéria como um messias que viesse e que não fosse o messias, mas 
que nos esperasse”.

A importância que cabe à palavra e à linguagem na obra de Novarina torna, 
portanto, qualquer tradução num acto de alto risco e de simultânea ousadia. 
Cabe, por isso, aqui dizer, com toda a justiça, que o apaixonado, seguro e 
sereno saber de Renata Portas sobre a obra, a encenação e a figura de Novarina 
configurou o clima ideal para este trabalho. Saber que traduzia para a Renata 
e que contava com o seu conhecimento para ajustar alguma eventual nota 
falsa no tão peculiar universo novariniano constituiu uma rede de segurança 

que me fez sentir em casa, mesmo caminhando sobre uma terra que, marcada 
pela linguagem, exibe a certeza de que, como crê Novarina, as línguas não 
obedecem a nenhuma lei que os humanos possam formular.

Se a poética da tradução é, como meschonnic propôs, “le feu de joie qu’on 
fait avec la langue de bois”, a encenação de Renata Portas é a pedra-de-toque 
para esta plasticização da matéria. Um jogo de alegria, poesia e alquimia é 
o que se passa nesta Cena de Valère Novarina/Renata Portas, onde há que 
reconhecer que, por muito esforçada que seja uma tradução, nada a retira do 
seu estatuto de madeira se não for a força das artes performativas.

Afirmou o dramaturgo que o surpreendente do teatro era a disponibilidade 
e o prazer de escuta dos espectadores, que transformavam o teatro num local 
onde dois ou três falam, perante duzentos ou trezentos que os escutam. Só nos 
resta desejar: que assim seja!

1 O tório foi descoberto em 1828 pelo químico sueco Jöns Jacob berzelius num óxido que denominou  
“tória”, em homenagem ao deus escandinavo do trovão, Thor. O metal, denominado tório, foi isolado 
por berzelius em 1829, ano em que este cientista preparou o tório na forma metálica, por intermédio 
do aquecimento, num tubo de vidro, de uma mistura do metal potássio com fluoreto de tório. Este 
metal não teve nenhuma aplicação até à invenção de um sistema de iluminação criado em 1855 por 
Auer von Welsbach. Com o advento da electricidade, a importância do tório diminuiu bastante, até 
que o desenvolvimento da energia atómica lhe devolve um papel preponderante, pelas propriedades 
nucleares dos seus átomos. 

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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Sei às vezes que o corpo é uma severa
massa oca, com dois orifícios
nos extremos […]
E que me atravessa um protoplasma
primitivo,
uma electricidade do universo,
uma força.
E por esse canal calcinado sai
um ruído rítmico, uma fremente
desarrumação do ar, o verbo sibilante,
vento,
o som onde começa tudo – o som.
Herberto Helder

Valère Novarina pode ser considerado um caso raro de coerência e de 
circularidade formal e temática no âmbito do drama contemporâneo. 
muito do que é dito pelas figuras de La Scène/A Cena – texto estreado 
numa encenação do próprio dramaturgo em lausanne, em Setembro de 
2003 – veio sendo anunciado em vários dos seus textos teórico-dramáticos, 
desde a seminal Carta aos Actores (1974), Para Louis de Funès (1985) ou 
mesmo Diante da Palavra (1999). Digo teórico-dramáticos precisamente 
porque é quase impossível distinguir, no cânone novariniano, a dimensão 
teatral da pura argumentação teórico-filosófica. Em A Cena, a rarefacção 
de momentos convencionalmente dramáticos de interacção e diálogo tem 
o seu contraponto num jorro quase inesgotável de aforismos e reflexões 
fragmentadas que nos transportam para o universo dos Pensamentos de 
Pascal (ele próprio uma das figuras falantes do texto), dos escritos tardios de 
Nietzsche, ou mesmo das investigações de Wittgenstein.

Encarnando o epíteto de artista total – dramaturgo, encenador, teórico 
do teatro e artista plástico –, Novarina pensa e concebe o seu teatro como 
herdeiro da tradição simbolista e surrealista francesa, assumindo abertamente 
a influência de Alfred Jarry e Artaud e, implicitamente, dos grandes expoentes 
do Simbolismo – Rimbaud e mallarmé. Se dos surrealistas o autor de A Cena 

“no começo era o fim”
A Cena e a dramaturgia  
de Valère novarina
INÊS EVANGELIStA MArQUES
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herdou a ideia de colagem, ou seja, a sobreposição de imagens verbais e 
cénicas que aparentam ser logicamente incompatíveis entre si, o movimento 
simbolista passou a Novarina (e a uma grande parte da arte de vanguarda do 
século XX) a reflexão sobre a autonomização da palavra e o trabalho exaustivo 
sobre a sua dimensão fónica/significante. Em A Cena, há uma infinidade de 
jogos de palavras, distorções fónicas, neologismos, onomatopeias, hápax e 
sobreposição de diferentes idiomas – com o latim, língua franca das máximas 
filosóficas, à cabeça.

No entanto, para o dramaturgo, a palavra é igualmente imagem, matéria 
pictórica, sinestesia. Em Para Louis de Funès, a influência de Novarina-pintor 
é clara: “Porque os verdadeiros sons vêem-se”.1 Em Diante da Palavra, a 
dimensão imagética e espacial do verbo é-nos apresentada assim: “Ela [a fala] 
é o pano, a textura, a tessitura, o tecido, a matéria […]. As palavras emitem o 
espaço”.2 Recusando investir a palavra de um carácter dialogante e da tarefa de 
fazer caminhar a acção dramática, Novarina recupera, de certa forma, a noção 
de peça-paisagem de gertrude Stein, insistindo na sobreposição de memórias 
visuais que a linguagem pode suscitar no espectador. A sua escrita para palco 
não é uma linha vertical, mas a disposição horizontal de vários motivos e 
imagens que participam de uma partitura de tema e variações.

Como texto que encerra em si uma súmula da dramaturgia novariniana,  
A Cena convoca três grandes linhas temáticas que atravessam a obra do autor. 
A investigação da linguagem, das suas possibilidades de relação com o real 
– “RAQUEl: Acredito agora que a palavra faca poderá cortar-me a cabeça” – e 
dos seus mecanismos fisiológicos de produção é claramente uma das grandes 
preocupações do dramaturgo. No Acto ii de A Cena (“O Acto das Cinzas”), 
isaías Animal, o profeta (ou nâbî, “aquele que chama”) explica:

O que é que faz a linguagem? O ar absorvido pela trituradora bem 
aberta ou dois naso-murchos, passa no cano sapiencial: duas válvulas 
dirigem-no alternadamente em direcção aos fúngicos e espongínicos 1 e 
2, irriga o logunium depois passa em rede… regressa em palavras e bate 
nas pessoas da frente.3

Para Novarina, a palavra – assim como o teatro, o segundo grande tema de 
reflexão de A Cena – é, mais do que um meio de designação ou mimésis do 
mundo, uma cosmogonia, uma repetição incessante do acto primordial da 
Criação:

As palavras precedem as coisas; no começo há o chamado delas […]. 
Cada palavra, qualquer palavra, a menor de todas as palavras, qualquer 
uma, é a alavanca do mundo. Cada palavra, qualquer palavra, a menor 
de todas as palavras, qualquer uma, é a alavanca de tudo. Ela levanta a 
matéria da morte.4

Concebidas como caixas-de-ressonância ocas, atravessadas pelo sopro do 
Verbo, as figuras falantes de A Cena proferem recorrentemente passagens 
bíblicas que, em forma de pastiche ou paródia (aqui está o “pós-modernismo” 
de Novarina), se apresentam ao espectador como (falsos?) pontos de referência, 

pequenas ilhas entre enumerações caóticas e listas vertiginosas, proferidas 
sobretudo pela máquina de Dar Notícias: “iSAíAS ANimAl: Pedra-nossa, 
que estais no bolso, não peseis tanto no nosso pescoço na hora em que nos 
afogarmos e não nos deixeis cair em gravidade!”

No Acto iV (“Acto Teórico”), Diógenes provoca Frégoli, o mestre-de-
-cerimónias, o epítome do actor para Novarina: “Faltava dizer o que é que 
distingue um actor verdadeiro de um imitador de homem”. A partir da 
concretização, na figura de Frégoli, do actor ideal, o dramaturgo procede 
à caracterização do seu teatro como “um arrependimento”, um impulso 
incontrolável para a destruição, o grau zero, o branco. Para Frégoli, o actor só 
consegue criar se primeiro “cavar sepulcro”, tal como Novarina escreveu em 
Para Louis de Funès:

Porque tudo foi destruído ao mesmo tempo que foi criado e porque há 
um movimento, ainda desconhecido pela física, que faz com que todas as 
coisas entrem ao mesmo tempo que desaparecem […], o actor só comete 
uma desacção. Não há nada para representar. Só agarrar todas as coisas 
ao nascerem.5

Através do triângulo entre Frégoli e os fantoches, é então recriada uma 
atmosfera circense, de guignol, da qual as outras figuras são espectadores  
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com vontade de intervir e onde se justificam as reflexões metateatrais.
Tanto a temática da linguagem como a do teatro cruzam-se em A Cena com 

a questão da relação do homem com Deus (talvez a grande criação humana), 
essa “espécie de vazio que o homem deve comer para renascer no final dos 
esgotamentos”.6 Não alheio à sua herança judaica – a Pesach é um motivo 
bem presente no texto –, Novarina equaciona, através de Sibila, Raquel, 
Trindade e Pascal, a questão da humanização de Deus na figura de Cristo 
(várias vezes personificada na figura do Pobre): “SibilA: é um destes loucos 
que pretendem que Deus é pequeno e que veio nascer e morrer entre nós 
numa manjedoira!”

Em O Futuro do Drama – ensaio seminal sobre as tendências da escrita 
contemporânea para teatro –, Jean-Pierre Sarrazac recorre à imagem do 
monstro para caracterizar um drama rapsódico, híbrido, fragmentado e que 
não se baseia na “acção intersubjectiva no presente” do drama de matriz 
aristotélica. A Cena, tal como toda a dramaturgia de Novarina, é claramente 
um exemplo dessa rapsodização monstruosa de que fala Sarrazac. No entanto, 
e contra a tendencial ironia pós-moderna, existe na obra do dramaturgo 
francês uma procura incessante pela Origem, o logos, o sentido indizível, 
porque, ao contrário da célebre máxima de Wittgenstein, “aquilo de que  
não se pode falar, é isso que é preciso dizer”.7

mesmo que a “Explicação do mundo [seja]: lavalaravamanammalavanava-
laramna”.8

1 Para Louis de Funès, trad. Ângela leite lopes, Revista Artistas Unidos, n.º 19, Julho 2007: 49. 
2 Diante da Palavra, in Folhetim, n.º 15, Rio de Janeiro: Teatro do Pequeno gesto, Outubro-Dezembro 
2002: 14. 
3 A Cena, trad. isabel morujão, 2014. 
4 Diante da Palavra: 18-19. 
5 Para Louis de Funès: 47. 
6 Para Louis de Funès: 52. 
7 Diante da Palavra: 20. 
8 A Cena, “Acto 8”.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.



18 1918 19

Valère novarina

Nasceu em 1947, em Genebra, filho da 
atriz Manon trolliet e do arquiteto Maurice 
Novarina. Passa a infância e adolescência 
em thonon, na margem francesa do lago 
Léman. Em Paris, estudou filosofia e 
filologia na Sorbonne. Lê Dante durante 
um ano e escreve uma dissertação sobre 
Antonin Artaud e a sua teoria teatral. Visita 
regularmente o encenador e ator francês 
roger blin, que projeta encenar um 
dos seus textos. Na companhia de Jean 
Chappuis, sobe o Monte branco, a mais 
alta montanha dos Alpes, vai a pé  
de thonon a Nice, atravessa a Córsega.

A sua primeira peça, l’atelier volant, é 
encenada por Jean-Pierre Sarrazac em 
1974. Marcel Maréchal encomenda-lhe 
Falstafe, adaptação livre dos dois Henrique 
IV de Shakespeare, produzida em 1976 
pelo théâtre National de Marseille. 
O “romance teatral” le Babil des classes 
dangereuses é recusado por todos os 
editores, até que o escritor Jean-Noël 
Vuarnet o propõe ao editor Christian 
bourgois, que o publicará em 1979.  
Segue-se la lutte des morts em 1979. 
le Drame de la vie é publicado por Paul 
Otchakovski-Laurens em 1984. é nesta 
época que o autor conhece o pintor 
Jean Dubuffet, com quem estabelece 
correspondência através de um sistema de 
transporte pneumático (correspondência 
agora reunida no livro Personne n’est 
à l’intérieur de rien, éditions L’Atelier 
contemporain).

Com le Discours aux animaux (1987), a 
editora parisiense P.O.L começa a publicar 
a sua obra: Théâtre (l’atelier volant, 
le Babil des classes dangereuses, le 
Monologue d’adramélech, la lutte 
des morts, Falstafe, 1989); le Théâtre  
des paroles (lettre aux acteurs, le Drame 
dans la langue française, le Théâtre des 
oreilles, carnets, Impératifs, Pour louis 
de Funès, chaos, notre parole, ce dont 
on ne peut parler, c’est cela qu’il faut 
dire, 1989); Vous qui habitez le temps 
(1989); Pendant la matière (1991); Je suis 
(1991); duas adaptações teatrais de le 
Discours aux animaux: l’animal du temps 
e l’Inquiétude (1993); la chair de l’homme 
(1995); le Repas (1996); le Jardin de 
reconnaissance, l’espace furieux e l’avant-
-dernier des hommes (1997); l’Opérette 
imaginaire (1998); Devant la parole (1999); 
l’Origine rouge (2000); la scène (2003); 
lumières du corps (2006); l’acte inconnu 
(2007); l’envers de l’esprit (2009); le Vrai 
sang (2011) e la Quatrième personne du 
singulier (2012). Os seus livros encontram-
-se traduzidos em alemão, inglês, árabe, 
catalão, castelhano, grego, hebraico, 
húngaro, italiano, português, romeno, 
russo, eslovaco, esloveno, checo e turco.

Valère Novarina encenou vários dos seus 
textos: le Drame de la vie, estreado em 
1986 no Festival de Avignon e reposto 
no Festival de Outono de Paris; Je suis, 
apresentado no théâtre de la bastille em 
1991, no âmbito do Festival de Outono;  
la chair de l’homme, no Festival 
de Avignon de 1995; le Jardin de 
reconnaissance, estreado em 1997 no 
théâtre de l’Athénée, Paris; l’Origine 
rouge, no Festival de Avignon de 2000;  
la scène, também produzido para o 
Festival de Avignon, em 2003, mas 
estreado no théâtre de Vidy-Lausanne; 
le Monologue d’adramélech, estreado
no mesmo teatro suíço, em 2009; 
l’Opérette imaginaire, produzido pelo 
teatro Csokonai (Debrecen, Hungria), 
no mesmo ano; le Vrai sang, estreado 
em 2011 no L’Odéon théâtre de l’Europe; 
e l’atelier volant, em 2012, no théâtre 
du rond Point (Paris). Para cada um dos 
seus espetáculos, pintou telas de grande 
dimensão. realizou duas emissões para 
a France Culture: em 1980, le Théâtre 
des oreilles, e em 1994, com roséliane 
Goldstein, les cymbales de l’homme en 
bois du limonaire retentissent. André 
Marcon, Claude buchwald e Jean-Pierre 
Vincent encenaram também vários dos 
seus textos.

A partir dos anos oitenta, intensificou a 
sua atividade como desenhador e pintor. 
realizou múltiplas performances onde 
cruzou “ações” de desenho e pintura, 
texto e, por vezes, música e vídeo. Em 
Paris, a Galerie de France apresentou três 
exposições suas: 2587 dessins (1987), 
la lumière nuit (1990) e 78 figures 
pauvres (1994). O Musée Sainte-Croix 
em Poitiers reuniu, em 1996, um grande 
número de trabalhos seus numa exposição 
retrospetiva intitulada l’Inquiétude 
rythmique. Um importante conjunto de 
pinturas e desenhos foi exposto em 1998 
no Carré Saint Vicent, em Orléans. Outra 
exposição reunindo as 2587 personagens 
do Drame de la vie e um conjunto de 
fotografias, reconstituindo o seu percurso 
de encenador e artista plástico, teve lugar 
no Musée des beaux-Arts et d’Archéologie 
de besançon, em 2004. A Chapelle du 
Miracle, em Avignon, acolheu em 2007 la 
lumière nuit, composta por uma instalação 
e pinturas. Em Paris, a Maison de la Poésie 
organizou duas exposições: 4 peintures, 
111 dessins, 1 pierre (2008) e Un temps, 
deux temps e la moitié d’un temps (2011). 
barcelona acolheu em 2010, no Arts Santa 
Mònica, uma vasta retrospetiva consagrada 
às 2587 personagens do Drame de la 
vie, intitulada Théâtre de dessins: 2587 
personnages, 311 définitions de Dieu.
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Ficha Técnica Público ReseRvado

construção de cenário nuno caniço
costureira Guadalupe silva
fotografia adriano sodré

Ficha Técnica TnsJ

coordenação de produção Maria João Teixeira
assistência de produção eunice basto
direção de palco (adjunto) emanuel Pina
direção de cena cátia esteves
adereços elisabete leão (coordenação), dora 
Pereira, Guilherme Monteiro
maquinaria de cena antónio Quaresma, 
carlos barbosa, Joel santos
luz Filipe Pinheiro, abílio vinhas, Joaquim Madail
som João oliveira, cristóvão carvalho

aPoios TnsJ 

aPoios Público ReseRvado 

aPoios à divulGação

aGRadeciMenTos TnsJ

Polícia de Segurança Pública
Mr. Piano/Pianos – Rui Macedo

aGRadeciMenTos Público ReseRvado

Paulo Cunha e Silva (Vereador da Cultura da Câmara 
Municipal do Porto), Eka [chapel], Cláudia Santos, 
Ana Carvalhosa, Rosilda Portas, André Portas, 
Mickaël de Oliveira, Carlos Almeida, Jorge Palinhos, 
Ann Palner, Bernard Despomaderes, Rui Manuel 
Amaral, Gonçalo Correia, Joaquim Santos, Lina e 
Nando, Zico Silva, Bruno Oliveira, Patrícia Lourenço, 
Tiago Casimiro, Oli Bar-Restaurante, Rádio Manobras, 
Galerias Paris, Têxtil Manuel Gonçalves S.A., Rocha  
& Leitão, Lda.

Público Reservado
www.facebook.com/PublicoReservado
publicoreservado@gmail.com

Teatro nacional são João
Praça da Batalha
4000-102 Porto
T 22 340 19 00

Teatro carlos alberto
Rua das Oliveiras, 43
4050-449 Porto
T 22 340 19 00

Mosteiro de são bento da vitória
Rua de São Bento da Vitória
4050-543 Porto
T 22 340 19 00

www.tnsj.pt
geral@tnsj.pt

edição

departamento de edições do TnsJ
coordenação Pedro sobrado
design gráfico Joana Monteiro
fotografia João Tuna
impressão Multitema

Não é permitido filmar, gravar ou fotografar durante 
o espetáculo. O uso de telemóveis ou relógios com 
sinal sonoro é incómodo, tanto para os intérpretes 
como para os espectadores.
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