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Gonçalo M. Tavares

1.
Um discípulo que queria ver o seu mestre  
e falar ‑lhe vai bater à sua porta.

– Quem é – pergunta o mestre.
– Rinzo.
– Vai ‑te embora! – mandou brutalmente  

o mestre.
Acompanhou mesmo esta ordem com  

um insulto.
Rinzo foi ‑se embora sem compreender, 

voltou umas horas mais tarde e bateu de novo 
à porta, mas mais timidamente.

– Quem é – pergunta o mestre.
– Rinzo.
– Vai ‑te embora!
Rinzo foi ‑se embora, muito triste e 

desamparado. Passou toda a noite a sofrer 
e a reflectir. Na alvorada seguinte, de olhos 
inchados, o coração inseguro, foi uma terceira 
vez bater à porta do mestre, que perguntou:

– Quem é?
– Ninguém – respondeu debilmente o discípulo.
– Ah, Rinzo! – disse então o mestre. Empurra 

a porta, entra!
(Jean ‑Claude Carrière)

Que relação entre encenador e actor? 
Uma espécie de luta e, ao mesmo tempo, 
uma entrega cega. É preciso que o corpo 
biográfico desapareça, pelo menos na 
parte em que não é útil para a peça, e que  
a personagem surja.

Não há mestres nem discípulos neste 
processo, claro, felizmente. Há encenador 
e actores – todos muito mestres e todos 
muitíssimo discípulos –, mas o que existe 
mesmo, de facto, em Actores é esta 
insistência em por vezes se apagar o nome, 
a biografia, os movimentos próprios, para 
surgir um ninguém que actua; outras vezes, 
nesta peça que se centra nos actores exige ‑se 
precisamente o inverso, que Bruno, Nuno, 
Luísa/Carolina, Miguel e Rita batam à porta 
anunciando o seu nome.

De facto, é como se um actor actuasse no 
espaço mental, físico e psicológico que existe 
entre ninguém e o seu nome próprio.

Só és tu próprio (Rinzo; Carolina/Luísa, 
Bruno, Nuno, Miguel, Rita) quando estás 
disponível para ser outros (ninguém). 

Nesta peça o que temos? Seis 
extraordinários ninguéns disponíveis física 
e mentalmente para serem qualquer um em 
qualquer estado – em modo ‑raiva, alegria 
ou tristeza e etc., etc. – e temos ainda seis 
extraordinários Rinzos. Rinzo ‑Nuno, Rinzo‑
‑Rita, e etc., etc.

2.
O clássico Doutor Charcot em imagens, a 
electricidade: choques eléctricos a fazerem 
movimentar os músculos. As diferentes 
emoções alcançadas por uma violência 
exterior. Uma força que vem de fora e faz o 
rosto do louco gritar, o rosto do louco chorar, 
o rosto do louco sorrir.

Pensar na hipótese de uma espécie  
de encenador ‑Charcot, choques verbais: 
substituir a electricidade pela palavra 
decisiva. Palavra ‑eléctrica; palavra que faz 
mover com exactidão os músculos certos do 
actor. Actores quase como loucos passivos, 
loucos disponíveis. 

3.
Talvez o actor seja em parte isto, mas a força 
que vem, vem do lado oposto, do interior, não 
de fora. E talvez o encenador seja, sim, esse 
foco eléctrico: aquele que está agora, em 
redor do corpo do actor, e diz: agora raiva, 
agora tristeza, agora mais intenso. 

E a questão é esta (uma das questões): como 
é que uma palavra pode ter consequências 
interiores? Uma palavra que entra pelo ouvido, 
atravessa uma série de canais e aí aloja ‑se 
(onde?), algures lá no fundo, no corpo; e dali é 
que parte uma ordem do actor para si próprio. 
Uma ordem não ‑verbal. 

O que é palavra no encenador transforma‑
‑se, assim, em instinto não ‑verbal, em energia 
simples que sabe o que faz, em energia que 
se transforma em movimento e palavra – 
energia suada e usada no espaço; e, acima 
de tudo, nos grandíssimos actores, como são 
estes cinco, sete décimas dessa energia são 
canalizadas para o tempo. Tempo intenso, 
este, o de um espectáculo em delírio exacto; 
em modo de alvoroço absolutamente certeiro. 

4.
No teatro, nos ensaios, muito de quase 
tudo é looping e repetição ‑diferente. Isso 
mesmo: repetição ‑diferente. Igual de maneira 
diferente, igual mas por outro lado, de outro 
lado, com outra intensidade. 

Por vezes isto: o mesmo movimento 
mas mais cheio. Como a diferença entre 
dois objectos exactamente iguais cá fora 
mas com interiores radicalmente distintos. 
Dois objetos exactamente iguais a olho nu 
mas com pesos opostos. E quando se pede 
intensidade é isso, em parte, que se pede: 
que o mesmo corpo na mesma posição, 
fazendo os mesmos actos e gestos e dizendo 
as mesmas palavras, seja mais denso. Corpo ‑oco  

versus corpo inteiramente ocupado por 
dentro. Dois corpos opostos. 

E há ainda, depois, variações: o corpo 
ligeiramente ocupado por dentro ou 
muitíssimo ocupado por dentro ou três 
quartos ocupado por dentro e etc. Variantes, 
no fundo, de um fracasso médio ou forte.  
Ou o corpo é completamente cheio ou falha. 
E se falha deve repetir. Mais intensidade, pede‑
‑se. Ensaiar é isso: encher, tornar mais denso.

5.
Nos ensaios, a repetição tentando encontrar  
o perfeito que se perdeu, algures, no processo. 
Marco Martins repete, a um, a outro – “Com 
mais intensidade!”

6.
Como encontrar a perfeição e não a perder? 
Como recuperar a perfeição? Será possível 
repetir cem vezes de forma perfeita? Cem 
vezes seguidas acertar com a flecha no alvo? 
Se não é possível, que deve fazer o actor? 
Guardar a perfeição para o dia certo? Como 
ensaiar? Os orientais dizem ‑no de várias 
maneiras: quem acerta tem de acertar cem 
vezes seguidas. Nenhum sábio acerta apenas 
uma vez; acerta sempre.

Se já encontraste a perfeição num ensaio, 
depois será uma questão de memória – 
memória corporal, instintiva, mas memória.

Se o actor ainda não encontrou a exactidão 
nos ensaios, então não se tratará, no momento 
decisivo, de apelar à memória mas sim ao 
esforço e talvez a uma espécie de aparição, 
milagre
(até uma galinha cega encontra por vezes  
o grão).

Platão dizia que quem sabe mesmo, 
quem sabe verdadeiramente, não aprende – 
apenas recorda. 

Encontrar a exactidão, a precisão, a boa e 
bela intensidade e depois isto, simplesmente: 
não perder a memória! 

7.
“Como quando a meio da escada a luz  
se apaga, e a mão – confiante – segura  
o corrimão cego que nas trevas encontra  
o caminho.” (Tranströmer) 

8.
Sim, mas o que significa exactamente 
intensidade? Como medir a intensidade de 
um actor? Não há fita métrica nem balança, 
isso é evidente, um intensitómetro (medidor 
de intensidade estética) seria excelente mas 



não existe, já o sabemos – nem sempre  
os instrumentos científicos acompanham  
o delírio estético.

Intensidade de interpretação do actor: ainda 
nenhum aparelhómetro, no século XXI, capaz 
de nos esclarecer. Em termos de aparelhagem 
auxiliar, as artes estão entregues a si próprias: 
é ver e ter sensatez, lucidez, instinto e muitas 
outras qualidades que não pesam nem se 
medem, nem se quantificam. 

(Um problema lateral: que unidade de 
medida teria um intensitómetro? Não seriam 
gramas, nem metros por segundo – por vezes 
fazer mais lento é melhor, outras vezes mais 
rápido – que unidade de medida, então, para  
a intensidade de interpretação de um actor? 
Não há.)

Não há mesmo, e talvez assim esteja bem. 
Lembro ‑me dos versos de e. e. cummings:

Enquanto tu e eu tivermos lábios e vozes que
servem para beijar e cantar 
que importa que um qualquer limitado filho 

da mãe 
invente um instrumento que sirva para medir 

a Primavera?

9.
Pois, o encenador é então isto: alguém que, 
ao contrário de um chefe de laboratório, não 
tem máquinas que o auxiliem. A estética é da 
ordem do sei que tenho razão mas para isso 
não consigo usar a razão. A razão, a absoluta 
e sensata racionalidade bípede, interfere 
nas decisões estéticas, nas decisões do 
encenador, tanto quanto interfere no gesto 
que instintivamente fazemos com a mão 
evitando que uma bola atirada para a nossa 
cara chegue ao destino. Não fazemos cálculos 
sobre a velocidade da bola e a distância  
a percorrer desde o ponto que está até ao  
nosso rosto: levantamos simplesmente a  
mão e paramos a bola. E isso é o gesto certo.  
O encenador é um bípede instintivo. E assim 
está bem.

10.
Sim, mas ainda – o que significa exactamente 
intensidade? 

Uma hipótese de resposta: pela reacção 
do espectador, pelo impacto provocado no 
espectador, eis a pista. Actor intenso como 
aquele que produz intensidade no espectador 
– equação decisiva no teatro. 

No entanto, não é uma equação simples.  
Não se trata de:
intensidade do actor = a intensidade  
do espectador. 

Se fosse assim, quanto maior intensidade  
do actor maior intensidade do espectador –  
e não, não é assim. 

Por vezes, o aumento da intensidade na 
emissão (o actor emite – também recebe,  
é certo, mas essencialmente emite) provoca 
algo excessivo: temos de tapar os ouvidos,  
não aguentamos tanta vibração, temos de tapar 
os olhos, não aguentamos tanta luz.

E daí a questão de sempre: se toda a 
intensidade está no actor, o que sobra para 
quem vê?

E aqui uma semelhança com a literatura: 
se a frase diz tudo, o que fica para quem lê? 
O que faz quem lê? Teríamos – leitor passivo, 
espectador passivo, espectador inútil, nada 
tem para fazer, aborrece ‑se: nenhum trabalho 
para os olhos nem para o espírito.

E, portanto sim, claro: é necessário encontrar 
esse ponto de equilíbrio invisível: a intensidade 
máxima do actor que consegue captar a 
intensidade máxima do espectador. No actor, 
não é o máximo de intensidade em absoluto. 
É um ponto algures no meio (o caminho do 
meio, sempre, o caminho a que se chega). Uma 
intensidade ligeiramente além, ou ligeiramente 
aquém desse ponto central, desse ponto 
decisivo do actor – provocaria uma menor 
intensidade do espectador. 

Cuidado, portanto: não te desvies, actor,  
do ponto decisivo!

11.
E claro, aqui uma outra questão, um obstáculo 
quase intransponível: se há tão variados 
espectadores, como saber se a intensidade  
do actor está no ponto exactamente decisivo? 

É como se o encenador partisse da hipótese 
de existir um espectador médio – ou talvez um 
espectador excelente, ideal, um espectador 
escolhido a dedo, escolhido por um detector  
de sensibilidade especial, que se transforme em 
referência. E assim se reformularia a eventual 
equação a obter do actor:
o máximo de intensidade do actor capaz de 
exigir o máximo de intensidade desse tal 
espectador ideal. 

Mas, de facto, como esse espectador 
não está ou talvez não exista – o encenador 
ocupa a sua cadeira. E é ele que exige: mais 
intensidade, corrige, repete, repete!

12.
Repetição, repetição, como acertar no alvo?
No teatro Nô e no Kabuki há regras claras sobre 
esta questão da perfeição: “Sete décimos da 
energia do actor devem ser usados no tempo 

e apenas três décimos no espaço.” Aqui estão 
os tais sete décimos. A intensidade vem 
desta energia que não é usada em alterações 
corporais ou na palavra. Energia usada no 
tempo: intensidade. Faz o mesmo gesto,  
mas com intensidade; diz o mesmo, mas com 
intensidade. Tira energia que antes colocavas 
ou atiravas para o espaço e atira ‑a agora  
para o tempo.

(Mas claro que é muito mais fácil atirar algo 
para um espaço do que para um tempo – daí  
a dificuldade em se ser um grande actor.)

A intensidade de um gesto ou de uma acção 
nada tem a ver com novos gestos ou novas 
posições físicas. São movimentos invisíveis: os 
sete décimos atirados para o tempo. No Kabuki 
fala ‑se “da vida que se revela com o máximo  
de intensidade no mínimo de actividade”. 

13.
Para onde olhar? O que é essencial no actor? 
Tanta coisa.

Mãos sim, como são importantes! E depois 
o olhar, a qualidade “de saber olhar”, “de saber 
dirigir o olhar no espaço”. Como se os olhos 
lutassem ou convidassem algo exacto – “se o 
actor não direcciona o olhar com precisão, as 
suas acções não têm força”, diz ‑se e repete ‑se 
ainda na tradição oriental do teatro. É o olhar 
que age, os músculos vão atrás. 

Mão e olhar, tudo está aí; como se o resto 
do corpo, o corpo inteiro, fosse uma massa, 
muitíssimo expressiva mas que segue mãos e 
olhos como um peso que cai de um ponto alto. 
As mãos e os olhos conduzem, o resto do corpo 
cai, vai atrás. Os mestres: mãos e olhos; os 
discípulos: o tronco e o resto do corpo.

No Nandikeshvara é dito: “Pois para onde 
quer que a mão se mova, os olhos a seguem; 
para onde quer que os olhos vão, o pensamento 
os segue; para onde vai o pensamento, vai atrás 
o sentimento; e onde está o sentimento, é lá 
que está o rasa (o essencial).”

14.
O que é extraordinário nesta peça de Marco, 
Miguel, Bruno, Rita, Nuno e Luísa/Carolina – e 
tantos outros ajudando no espaço, na roupa e 
em tudo o resto – é que se sente esta procura 
do essencial e, por outro lado, este regresso 
simples e tranquilo, e também alvoraçado,  
do actor a si próprio. 

O ofício do actor e a sua dureza estão  
no palco.

As falhas e o cansaço. De repente, a palavra 
que se repetiu cem vezes não sai, evaporou‑
‑se, nada na cabeça a não ser a questão: o que 



II
Imagem

faço aqui? Um corpo a quem se pedia que 
falasse fica subitamente mudo; os medos 
dos actores. A violência de não se parar em 
nenhuma situação: o actor que está doente  
e que prossegue, que está ferido e prossegue;  
e, depois, os pesadelos dos actores – um 
actor que ocupa o nosso lugar, os dentes que 
caem no monólogo decisivo, os espectadores 
como vítimas de uma raiva que acerta nas 
pessoas erradas. 

Estar na vida real e na vida ficcional ao 
mesmo tempo não é fácil; pés no chão, 
cabeça no sítio certo – e não é fácil porque  
às vezes há a sensação de que, como se diz 
num poema de Ferreira Gullar, a vida passa 
“por nós,/ de avião”.

A vida lá em cima, portanto, sem a hipótese 
de a agarrarmos. 

O actor muitas vezes faz isto quando parece 
estar apenas a representar um papel: estica 
as mãos e os pés, estica ‑se por completo: 
quer agarrar a vida.

E por isso, mesmo que sempre com os pés 
no chão, há uma espécie de utopia em palco, 
uma nova vida que nasce dessas múltiplas 
vidas possíveis (eu já fui, eu já fui) – uma vida 
onde, se necessário, “as velhas sem tecto  
se transformam em aves” (Gullar).

15.
Marco, Miguel, Rita, Carolina/Luísa, Bruno, 
Nuno, e etc.

É evidente que ser um actor não é um 
ofício. Num texto sobre Velázquez, Ortega y 
Gasset escreve que o “ofício se decide tendo 
em vista o panorama com que a existência se 
nos apresenta”. 

O ofício é, então, “uma eleição entre as 
formas de ser homem/mulher que a época nos 
propõe”. Ou seja, “o primeiro pintor decidiu 
ser pintor porque todas as outras maneiras  
de ser humano não lhe agradavam”.

Não se escolhe uma tarefa, escolhe ‑se  
uma vida, um tipo de vida. E nos actores tal  
é claríssimo. Estes actores são actores porque 
nenhuma outra maneira de ser humano e 
mortal lhes interessa. 

Devemos admirá ‑los por isso? Sim, devemos.

Fim

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.



III
Em cima do real
Entrevista a Marco Martins. Por Ana Eliseu e Joana Frazão.*

Como é que escolheste este grupo  
de actores?
Quando eu estava a fazer a Dança da 
Morte do Strindberg, em 2012, no Teatro 
São Luiz, lembro ‑me que muitas vezes ia ao 
camarim de um dos actores da peça e o via 
aflito a estudar textos para uma novela em 
que fazia um médico veterinário do jardim 
zoológico. E aquilo perturbava ‑me. Esta 
ideia de que tínhamos estado ali a construir 
um universo dramatúrgico e psicológico ao 
longo de meses, e que naquele momento, 
horas antes de entrar em cena, ele estava a 
ler um texto de novela. Então acho que foi 
a minha forma de lidar com isso, pensar: 
um dia ainda vou fazer um espectáculo 
em que o actor estará literalmente a fazer 
a Dança da Morte e aquele veterinário ao 
mesmo tempo.

A ideia inicial era então trabalhar só 
com os intérpretes desse espectáculo, 
mas depois, à medida que os anos 
foram passando e que o espectáculo foi 
sendo por mim adiado, achei que isso 
não era fundamental, que talvez fosse 
mais interessante trabalhar com actores 
de diversas gerações e com percursos 
muito distintos, que me permitissem uma 
abordagem mais ampla sobre a profissão. 
Foi também nessa altura que surgiu a 
ideia de trabalhar com a Rita Cabaço, com 
quem eu nunca tinha trabalhado. E que no 
final da primeira parte do espectáculo faz 
seis personagens simultaneamente, o que 
representa a violência que pode ser esta 
necessidade de fazer várias personagens 
ao mesmo tempo. Penso que poucas 
pessoas têm a noção da precariedade e 
instabilidade que caracterizam o trabalho 
de actor em Portugal, onde, muitas vezes 
por razões estritamente económicas, o 
intérprete se vê obrigado a conciliar dois 
ou três trabalhos.

A ideia de convidar a Rita Cabaço 
também surge por ela ser mais nova?
Sim. Geracionalmente, há grandes 
diferenças nos percursos, sobretudo 
porque as características da profissão 
foram mudando. Por exemplo, entre a Rita, 
que praticamente passou do Conservatório 
para o Teatro da Cornucópia (tal como a 
Luísa Cruz) e o Bruno Nogueira, que teve 
um percurso muito mais difícil que passou, 
por exemplo, por fazer de pastor durante o 
Natal no Corte Inglés. Hoje há muito mais 
oportunidades de trabalho para um actor 

do que, por exemplo, quando o Miguel 
Guilherme começou a estudar na Comuna; 
existe a televisão, com as novelas, as 
séries, etc.

E a Luísa Cruz, que acaba por não entrar 
no espectáculo?
Desde o início que queria muito ter a 
Luísa Cruz neste espectáculo, porque 
ela tem um percurso ímpar. Para além 
disso, tem uma história pessoal muito 
particular e uma memória prodigiosa. 
Então, começámos a desenvolver bastante 
material de improvisação sobre o desejo 
dela de cantar, a morte da mãe e alguns 
dos episódios mais marcantes do seu 
trajecto de actriz.

Acontece que, a certa altura, a exigência 
dos ensaios não era compatível com o 
trabalho que ela estava a desenvolver na 
novela, e ela pediu ‑me para sair porque 
precisava de descansar. Nessa altura, eu 
tinha duas soluções possíveis: ou eliminava 
todo esse material do espectáculo, 
ou convocava uma outra actriz para 
representar as histórias dela. Ou seja, uma 
actriz que fizesse o papel de Luísa Cruz.

A realidade intrometeu ‑se…
Exactamente, é sempre assim. Então falei 
com a Luísa, para saber se ela se importava 
que a sua história fosse contada por outra 
pessoa, ou se preferia que a personagem 
Luísa Cruz desaparecesse. Ela disse que 
adorava continuar a existir no espectáculo 
para além da sua presença, ver ‑se 
representada por outra actriz.

É curioso, porque é dela aquela história 
de estar na expectativa de substituir a 
Isabelle Huppert.
Sim, a rima funciona bem porque, por um 
lado, há um desejo dela de substituir a 
Isabelle Huppert, e de cantar finalmente, 
e depois há a Carolina Amaral, que vem 
aqui parar para substituir a senhora Luísa 
Cruz. A diferença é que a Luísa estava 
desde o início na Jeanne d’Arc au bûcher e 
a Carolina começou os ensaios desta peça 
três semanas antes da estreia.

Acaba por ser um grupo muito 
heterogéneo.
Sim, para mim era importante que assim 
fosse, porque é um reflexo do meio 
artístico português. No entanto, há pontos 
em comum, por exemplo, todos eles,  



a uma determinada altura, trabalharam 
na Cornucópia (quer dizer, a Carolina 
não, mas a Luísa sim), o meio não é 
assim tão grande e as oportunidades de 
trabalho são bastante reduzidas. Mas 
depois os trajectos são distintos. Por 
exemplo, o Bruno Nogueira não é um 
actor convencional, ele de alguma forma 
dinamita todos os registos. Há nele um 
desejo performativo que não passa por 
viver a vida daquelas personagens, ou 
através daquelas personagens, ou de falar 
dele através das personagens.

E também introduz a vertente cómica, 
por exemplo, na tal cena do pastor do 
Corte Inglés, aquilo pode ser uma cena 
cómica porque é ele que está a fazer.
Sim, trágico ‑cómica. Houve uma procura 
dos momentos de maior embaraço, porque 
acho que nós somos mais definidos pelos 
episódios de dificuldade, e quando temos 
de ultrapassar essa dificuldade, do que 
pelos momentos em que conseguimos 
chegar a algum sítio.

Como é que chegaram a estas histórias?
A ideia foi trabalhar a partir de fragmentos 
de longas entrevistas, ou conversas, 
que eu fiz com cada um dos intérpretes 
do espectáculo, e que foram gravadas 
e depois transcritas. Foi um processo 
relativamente longo, em que estavam 
todos presentes, e às vezes também se 
estabeleciam diálogos e apareciam novos 
temas em que eu não tinha pensado 
inicialmente. A partir daí, passámos a 
um processo de improvisações onde 
podíamos fazer reconstituições, quer 
de espectáculos, quer de momentos 
particulares da vida privada de cada um – 
como as audições para o Conservatório, 
ou os sonhos. E foi com base nessas 
reconstituições que se foi construindo 
a estrutura do espectáculo. Às vezes, 
partíamos de pequenos fragmentos de 
uma memória ou de um espectáculo, 
começávamos a reencenar, e daí íamos 
para algo novo. Por exemplo, eu já tinha 
visto o Nuno Lopes a fazer de macaco e por 
isso, quando estávamos na história do Cro‑
‑Magnon na FIL, eu disse: e se regredisses 
para o macaco? Há uma capacidade de 
transfigurar a memória, porque no fim de 
contas não interessa nada o que é real e o 
que é ficção. Interessa se fala mais sobre ti, 
ou se é mais forte.

Mas foste à procura de como as peças 
tinham sido encenadas, para fazer uma 
reconstituição mais próxima do que foi?
Não. Um dos pontos mais importantes para 
a criação dramatúrgica deste espetáculo 
é esta coisa de aceitar sempre a memória  
como um lugar de ficção. É interessante  
quando consegues ter acesso a fontes, e 
vês pelo menos o espaço cénico – é sempre 
muito distinto do que imaginaste com base 
naquilo que te contaram. Mas nós não 
sabemos como era exactamente aquela 
encenação. Então eu era fiel à memória deles 
no momento da improvisação. Por outro 
lado, as circunstâncias em que estamos a 
reencenar são completamente diferentes, 
não temos adereços, não temos luzes, não 
temos as personagens… E as emoções são 
muito marcadas pelas circunstâncias. Então 
também já não consegues fazer aquilo da 
mesma forma, o Miguel não vai conseguir 
fazer o gato como fazia naquela altura.  
O que era interessante era construir 
uma ficção a partir da memória, em 
cima da memória e, nesse sentido, essas 
reconstituições não são assim tão diferentes  
dos momentos dos sonhos.

Sim, a partir do momento em que os 
sonhos são representados, tornam ‑se tão 
verdadeiros como qualquer outra cena que 
eles estejam a repor. A relação dos actores 
com esses momentos da vida deles muda  
por estarem a representá ‑los? 
Enquanto processo, acho que foi bastante 
duro. Porque te obriga a fazer um trabalho 
retrospectivo sobre tudo o que fizeste  
e tudo o que trabalhaste, indo a memórias que 
não são necessariamente felizes. Recuperar 
memórias foi uma parte muito morosa, 
e descobri no processo que há mecanismos  
de autodefesa que fazem com que apagues  
as personagens que vais fazendo – porque  
é impossível tê ‑las todas dentro de ti, com 
todas aquelas emoções.

Estava a pensar no sonho dos dentes,  
do Nuno: é tão horrível que, ao mesmo 
tempo, estar a representá ‑lo pode ser…
Catártico. Sim, sim. Tem um lado de catarse. 
Voltas a coisas a que se calhar não queres 
voltar, mas ao reencená ‑las… Ao mesmo 
tempo, também faz com que ganhes  
uma certa distância – agora já fiz, já  
me libertei. Os nossos pesadelos são  
algo de muito pessoal, que transcende  
em muito os assuntos que normalmente  

se abordam numa entrevista convencional. 
Nesse sentido, acho que a sequência  
dos sonhos é a que melhor revela aquilo  
que o trabalho de pesquisa e o investimento  
feito na improvisação trouxe para o 
espectáculo.

A peça começa com considerações mais 
gerais sobre ser actor e depois abandona isso 
para seguir uma linha autobiográfica. Como  
é que isso foi pensado?
Não me interessava muito fazer uma aula 
teórica sobre o que é ser actor. O início é uma 
espécie de prólogo que promete isso, mas 
depois o espectáculo não vai por aí. Ou seja, 
cria ‑se um engano no espectador, de que vai 
aprender como é que se faz, e depois não,  
é tudo baseado numa experiência muito mais 
pessoal e intransmissível. Para mim, este 
trabalho é muito diferente de tudo o que eu 
fiz enquanto encenador ou realizador, porque 
eu nunca estou nada interessado na vida 
pessoal do intérprete. Nunca procuro aquelas 
coisas de experiências pessoais… Nunca. 
Porque acredito muito mais na hipótese da 
compreensão do outro através da observação 
e do uso da nossa imaginação, que acho muito 
mais poderosa. Enfim, isso tem a ver com o 
meu processo de direcção de actores. E aqui 
era exactamente o inverso, eu estava a pedir 
tudo o que era pessoal…

Mas é quase como se estivesses a pedir o 
mais pessoal para chegar ao mais artificial.
Sim. Estou a pedir a verdade para voltar a 
devolver o falso, a representação, a ficção.  
É isso que me interessa, o espaço entre  
a ficção e o documentário.

Na cena do casting em que tu dás indicações 
de emoções aos candidatos, essas indicações 
estão fixadas, ou vão ser diferentes a cada 
noite?
A ideia era ter um momento no espectáculo 
que fosse sempre diferente, e em que se visse 
mesmo um actor a trabalhar. Apesar do texto 
ser igual, o que lhes é pedido muda sempre. 
É o trabalho de actor, puro e simples. Há uma 
emoção que é proposta ao actor para convocar 
naquele momento, independentemente do 
texto e da disposição com que o actor esteja, 
sem contextualização. É esta ideia do actor 
enquanto veículo de emoções, ou atleta 
emocional. Ao mesmo tempo, certas emoções 
não são nomeáveis. Existem emoções gerais 
como a tristeza, ou a raiva, mas tu chamas 
raiva quando dás um murro no despertador, 
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fotografar durante o espetáculo. O uso de 
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de manhã, e tens o mesmo nome para uma 
sensação muito mais profunda, por exemplo, 
quando és traído… Interessava ‑me explorar  
o tipo de emoções que te vão sendo pedidas,  
e como é que consegues chegar lá, mas  
não explicar porquê. Esse momento do 
casting tem um lado lúdico, mas também  
é particularmente violento para os actores, 
porque é de uma grande exposição.

E estão em grande plano, que é uma coisa 
que nunca se vê no teatro.
Eles estarão à boca de cena, vemo ‑los a 
preparem ‑se, a ideia não é ter a projecção 
como uma coisa lá longe. No espectáculo, 
acabou por não haver nenhuma reconstituição 
de uma cena de cinema, não foi uma coisa 
propositada, apareceu material mais 
interessante, mas de alguma forma o cinema 
está presente nesse momento do casting –  
que, nitidamente, não é um casting de teatro.

O facto de vocês projectarem o nome  
da peça, com o local e a data, faz lembrar 
aqueles documentários em que se mostram 
excertos das peças de que se está a falar.
Sim, o espectáculo tem essa estrutura,  
como se fosse um documentário para cinema. 
Neste caso, um documentário para teatro…

Mas em que não existe um fio narrativo  
ou cronológico que sirva de guia.
Essa ordem é muito mais cómoda para 
o espectador e para o próprio intérprete. 
Porque aí tu sabes onde começas e onde vais 
acabar. E aqui é como se estivesses sempre 
a começar e a acabar, a começar e a acabar, 
como se cada sequência se fechasse sobre si 
própria para abrir espaço a uma nova. Estás 
num laboratório, a experimentar. E para o 
intérprete – que está muito disciplinado na 
construção de uma personagem, e não na 
construção de um espectáculo fragmentado, 
de excertos – é complicado estar sempre a 
entrar e sair da personagem. Cada um dos 
intérpretes, para além de se representar 
a si próprio, representa cerca de vinte 
personagens, mais ou menos densas.

Esta imagem da parede [na sala de ensaios, 
com os papéis das várias cenas organizados 
em blocos] torna muito claro que há um 
pensamento de montagem na construção 
do espectáculo.
Sim, tem muito a ver com a montagem de 
cinema, com a teoria da montagem: quando 
juntas dois fragmentos, eles adicionam 

sentido, aparece um terceiro termo.  
Há uma pesquisa de episódios da vida,  
de espectáculos, e depois começas a fazer 
colagens – às vezes nem é montagem,  
é colar em cima, pode haver sobreposições.

Só que, ao montar um filme, cada coisa 
filmada é sempre a mesma, está fixa.  
E aqui, ao vivo com os actores, cada  
uma vai mudando…
Sim, e nesse sentido é um espectáculo 
extremamente complicado de montar,  
de chegar a uma forma final. É como estares 
a cozinhar, mas os ingredientes estão sempre 
a mudar de propriedades – achas que vais pôr 
aquela especiaria, mas a especiaria entretanto 
já é outra, já não tem o mesmo sabor.

* Entrevista realizada a 27 de Dezembro de 2017 
(durante o período de ensaios, a duas semanas  
da estreia).

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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