


Os espectáculos nascem em noites frias 
ou tardes quentes. Ou então de um texto 
profundo e actual. Ou então apenas da 
vontade, não de contar histórias, mas de dar 
lenha à fogueira da imaginação do espectador.

Sempre que me perguntam sobre o que 
é um espectáculo meu, tenho sempre a 
dificuldade de destacar um tema dos vários 
que me passam pela cabeça nos momentos de 
criação.

Aqui é mais fácil, o espectáculo é sobre uma 
escultura que não é minha, mas da Sandra, e 
de um imaginário que é dela e não era o meu. 
E que agora já nem é dela. Agora é de quem 
fez o espectáculo, do actor ao músico ou à 
figurinista. Agora é de quem o vê e constrói 
narrativas em torno dos que chegam e dos que 
estão naquela vila insinuada, proposta de jogo 
lúdico para o público unir os pontos.

Um dia, se calhar, farei um espectáculo 
fechado, acabado, não ponto de partida, 
mas ponto final, conclusivo e impositivo, mas 
“enquanto esse dia não chegar, estes serão os 
dias que antecedem esse dia”.

Ricardo Alves

A Saga do Porco é uma história muito  
simples que surge como mote para uma 
narrativa visual, que vai crescendo, mudando  
e seguindo novos caminhos à medida que 
novos elementos vão surgindo, e à medida  
que o suporte físico da história também muda.  
Foi o que aconteceu com A Vila, uma escultura 
mecânica que anima uma parte desta história…  
e é o que poderia ter acontecido com o Bácoro.  
O Bácoro não é a versão espectáculo desta 
saga, mas uma outra coisa, porque tem a mão  
e a visão do Ricardo e porque é um espectáculo  
da Palmilha e de toda a sua equipa.

Sandra Neves

Textos escritos de acordo com a antiga ortografia.

Bácoro



Sobre a última da 
Palmilha Dentada
Jorge Louraço Figueira*

Queres conhecer o teu corpo? Mata o teu 
porco – diz o povo. Nada como um rifão. 
A Palmilha Dentada parece ter o dom de 
pegar nos provérbios, virá ‑los do avesso, 
cortar e abrir o senso comum, e depois 
refazer as costuras, como se nada fosse, 
na forma de uma peça de teatro que é só 
o que é, mas, ao mesmo tempo, pode ser 
outras coisas, como, por exemplo, uma 
parábola urbana. As peças da Palmilha são 
como comentários aos factos públicos, 
que podem ser usados para falar das 
nossas cidades e dos nossos quotidianos, 
assim o queira o meio ‑entendedor. Este 
Bácoro ainda pode ser uma via para  
o (auto ‑)conhecimento.

Se houver alguma verdade no adágio 
acima, o espectador pode ficar a 
conhecer ‑se melhor revendo ‑se no lugar 
do simpático suíno deste espectáculo.  
De facto, o bácoro da peça tem espírito de 
gente, como fica patente logo na primeira  
parte do texto, em que sente certo embaraço 
por algo que terá acontecido, mas o público  
fica sem saber exactamente o que foi:

SALTIMBANCO: Porco, é bom que saibas 
como te comportar. Que não se repita  
o que aconteceu da última vez.
PORCO: (Vergonha.)
SALTIMBANCO: Vê se percebes: tu és tu  
e tu tens que ser tu, e até é bom que tu 
sejas tu. Não te digo para seres outra 
coisa que não tu.
PORCO: (Adormece outra vez.)
SALTIMBANCO: Mas tu, no fundo, és 
muitos. São muitas as facetas com  
que tu mostras o tu que és. 

Ou, pelo menos, a gente projecta no 
reco o tal espírito, mais ou menos 
antropomorfo, e ele é ‑nos devolvido. Este 
tó vai do Peer Gynt de Ibsen à heteronímia 
de Pessoa num só fôlego, engolindo todas 
as personagens de permeio. A figura 
omnívora conduz o ponto de vista do 
espectador sobre as outras figuras, essas 
sim humanas. 

Vale a pena voltar ao Ibsen. No encontro 
com o fundidor de botões, Peer Gynt 
pergunta a resposta ao enigma que lhe 
foi colocado: “O que é ser si mesmo?” 
O fundidor de botões responde: “Ser si 



mesmo é negar ‑se a si mesmo.” Traduzindo 
para este espectáculo, daria algo como:  
“Se queres conhecer o teu porco, mata  
o teu corpo.”

A Palmilha Dentada, neste como noutros 
espectáculos, tenta anular ‑se em favor 
da forma teatral, para dar a ver uma 
cidade que se reconhece das conversas  
nos transportes, das cenas em ladeiras  
e escadinhas, dos números de teatro 
daninho testemunhados em gavetos e 
esquinas de rua. Não se trata de uma  
cidade típica, pitoresca, tradicional, mas, 
pelo contrário, de tudo o que é atípico, 
grotesco e surpreendente no dia ‑a ‑dia.  
É assim esta peça, com quadros familiares  
a que os atores, marionetistas e músicos dão 
corpo de modo estranho, mas onde público, 
grupo e cidade se podem reconhecer 
mutuamente, nem que para isso tenham 
que olhar as entranhas do outro. 

O espectáculo oferece um panorama 
de um bairro imaginário onde se focam 
primeiro duas velhas vizinhas, depois um 
pescador e um menino, a que se junta uma 
menina, para brincarem, e onde chega 
o saltimbanco com o porco a andar de 
bicicleta. Passe a piada: quem tiver visto 
este espectáculo já acredita em tudo. No 
meio, uma brincadeira de crianças revela ‑se 
um pesadelo para os adultos. Não é o único.

Se a Palmilha não se contenta com o 
retrato imediato da cidade, muito menos 
se satisfaria com a realidade. Bácoro 
é composto também de sonhos, que 
intercalam com cenas dialogadas, dando 
liberdade aos dramaturgos, actores e 
manipuladores. Sucedem ‑se cenas em que 
se mostram os pesadelos das personagens. 
A primeira é precisamente a do pesadelo  
do porco. E o que acontece? O bácoro 
devora “alarvemente” salsichas de carne  
de homem. Coisa mais humana não há.

Talvez tudo venha das marionetas. Quando 
fui ver o atelier da artista (na Fábrica da  
Rua da Alegria, o espaço cedido pela 
ESMAE a uma mão ‑cheia de artistas), 
estava em construção o porco, feito de 
esponja e vime, e enquanto conversávamos 
a Sandra Neves ia cortando pedacinhos da 
perna com um x ‑acto, para moldar a pata 

do bicho. Já eram como lascas de presunto 
os cortes de esponja, vistos daqui. O mundo 
é fantasioso. A Palmilha conta com isso.  
No lugar deles, ficam apenas os sonhos. 

Queres conhecer o Porto? 

As figuras desta peça foram escritas por 
Ricardo Alves a partir de desenhos e 
esculturas de Sandra Neves, e marionetas 
que, depois, ela mesmo construiu para o 
espectáculo. A Sandra é artista plástica, 
criadora de personagens, lugares e coisas 
para espectáculos do Art’Imagem, do 
Teatro de Marionetas do Porto, da Limite 
Zero, entre muitos outros, e são dela boa 
parte das imagens da Palmilha Dentada 
que possam ter ficado retidas na retina 
dos aficionados. Ao longo de meses, 
Ricardo Alves foi pondo palavras na boca 
de personagens que existiram primeiro sob 
outras formas. 

Bácoro põe em cena A Vila, uma escultura 
mecânica vagamente inspirada no pedaço 
que vai da Ribeira à Sé, no Porto. Nesta 
espécie de cascata de chapa de ferro, 
erguem ‑se meia dúzia de casas estreitas  
e esguias, desamparadas umas das outras, 
como torres naturais que tivessem crescido 
mais do que se esperava. A escultura é uma 
máquina, com pequenas manivelas para 
o visitante rodar, e mecanismos que ora 
funcionam ora não, fazendo umas figurinhas 
humanas subir ou descer, rodar ou oscilar.

Na vila ferrugenta reside uma população 
delineada na chapa, com corpos achatados, 
apenas os perfis ou as superfícies de 
pessoas curiosas, recortadas, presas às 
casas, mas em movimento para alguma coisa 
ou lugar. São lavadeiras ilustradas, suicidas 
de rotina, pescadores de balde, músicos 
com passarinhos, velhotes rezingões, 
crianças e, escolhido como estranho que 
conta uma história, o saltimbanco que chega 
com o seu porco amestrado. Ao todo, mais 
de uma dúzia de personagens, ou quase‑
‑personagens, que foram definidas no 
material ferroso. Estas figuras estão à vista, 
mas dentro da cabeça da escultora há mais, 
escondidas em cadernos, desenhadas ao 
acaso. Vivem mais umas quantas numa outra 
escultura, irmã gémea falsa desta, onde 
moram ainda mais vizinhos metálicos.

Estas e outras peças da Sandra estão ou 
estiveram já, um dia, espalhadas pelo  
atelier na Fábrica, junto com cenários de 
filmes de animação, objectos e estruturas  
de outras peças, de outros criadores, ao lado 
de espaços de ensaio, armazéns de figurinos,  
máquinas de corte, cenografias recicladas 
e também, às vezes, lixo. Fica a suspeita de 
que alguma coisa daquele espaço comum 
deve passar, quase de certeza, aposto, para 
as criações das companhias residentes. 
(Entre outros, estão lá o Clown Laboratori 
Porto, a Erva Daninha, o Emanuel Santos,  
o Fado em Trio, a Inês Mariana Moitas, a 
Limite Zero, a Pele, o Radar 360º, o Rei Sem 
Roupa, o Teatro a Quatro, a Tenda de Saias,  
o Teatro do Frio e o Pé de Cabra.) Estes grupos  
vão ser realojados em breve e a Fábrica talvez 
encontre aí o seu destino. (Anunciada está 
a criação de uma escola superior de dança, 
que por ora vai em minúsculas.) Mas no 
entretanto, ocupada como está por artistas 
de circo, artesãos, actores, parece estar na 
origem de uma parte do imaginário desta 
vila. Serão eles os ciclistas amestrados? 
Nesse caso, os sonhos e os pesadelos 
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previstos no texto fariam mais sentido.  
A miséria parece ser a mesma. Quando a 
peça se aproxima do fim, na vila prepara ‑se 
uma festa em homenagem ao porco:

É decidido organizar um baile em honra 
do porco. Dançam enquanto montam 
uma mesa. No fim da mesa montada vê ‑se 
ao fundo da cena um homem a afiar  
uma faca. Todos procuram o porco mas  
não o encontram em lado nenhum.  
Com desânimo, a festa desaparece. 

E a cena corta para uma situação idêntica 
à do início do espectáculo, como se nada 
mudasse, nada pudesse mudar, nunca.  
A diferença é que agora sabemos porque 
é que no início o porco estava a ser 
admoestado. Confia demais na gentileza 
dos estranhos. Mas, de facto, o porco é salvo.  
Talvez tivéssemos de o matar, para nos 
conhecermos uns aos outros, lembram ‑se?

O que dirão os vindouros sobre esta peça, 
quando ela estiver já quase esquecida?  
Ou, para o efeito, tanto dá, sobre o teatro 

no Porto, tantos anos depois? Que 
consequências tem esta peça ou terão as 
peças que foram e forem criadas, vistas desde 
então? Estaremos a inscrever ‑nos nalgum 
processo? E inscritos no presente, estamos? 
Pelo menos impressos, isso sim, espero. 
Esta pergunta, alguém a lê, aí, no ano 2046?

Talvez uma colecção de peças da Palmilha, 
incluindo as noites na Tertúlia Castelense 
e as manhãs na Antena 1, revele aos 
futuros arqueólogos da cultura as camadas 
geológicas do Antropoceno no Porto.  
São crónicas de costumes, mas são  
também apropriações do imaginário local,  
re ‑descrições, a partir de um ponto de vista 
pessoal, em concorrência directa com a 
cultura de massas, da vida real no Porto, 
tal como seria um documentário do mundo 
animal visto ao domingo de manhã. Ou do 
mundo humano. Ou do mundo de porcos 
que são humanos. Nada como a ficção.

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

* Dramaturgo, crítico de teatro.
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