


O nosso desporto preferido

Era com sofrimento que eu enfrentava 
cada dia de escrita da peça Albertine, 
O Continente Celeste. Cada sessão 
de escrita era uma enorme pedra para 
empurrar montanha acima. 

Mas não me entendam mal. Não há 
nada como a possibilidade de pensar, 
imaginar e construir um novo mundo, 
uma nova realidade. Esse é dos poucos 
benefícios que alguém que enfrenta a 
folha em branco com a sua caneta tem 
como garantidos: viver, durante algumas 
horas, noutra realidade e esquecer ‑se de 
tudo o que é mundano: família, amigos, 
casa, compromissos profissionais, 
responsabilidades financeiras. Uma 
misantropia ligeira e um desprendimento 
apetecíveis, com algum remorso à mistura.

Mas também não há nada mais ridículo 
e, a meu ver, deplorável do que o escritor 
que sofre – coitadinho! – quando não 
escreve as horas diárias de que necessita  
– a sua daily fix – ou, pior, se passa um  
dia inteiro sem escrever: “Fico doente  
se não escrevo”, ouvi alguns profissionais 
da escrita proferirem tamanho disparate. 
Concordo e discordo com a afirmação. 
Identifico ‑me e rejeito ‑a ao mesmo tempo.

Este sentimento ambíguo, esta 
duplicidade de sentimentos em 
relação à criação literária/teatral – uma 
idiossincrasia que nada terá de único –, 
levou ‑me a querer levar à cena essa minha 
misantropia, tão singular e temporária, 
que reconheço em mim próprio quando 

tenho de parir um projecto que começa 
numa folha em branco e termina – quando 
termina bem! – num espectáculo de teatro.

Se eu pudesse viver nesse estado  
de excepção, no alheamento profundo  
dessas poucas horas de escrita, para 
sempre, a partir de agora até morrer, 
tornar ‑me ‑ia num misantropo como  
o Michel Houellebecq? Não o Michel 
Houellebecq escritor. Falo antes do 
Michel Houellebecq personagem da obra 
O Mapa e o Território do autor Michel 
Houellebecq. Serão a mesma pessoa? 
Não, não são. Porque um é a pessoa e 
outro é a personagem. O que não significa 
de todo que um é mais real do que o outro. 

Se eu me isolasse num qualquer  
espaço distante, conseguiria eu ser  
o Michel Djerzinski – protagonista da 
obra Partículas Elementares do Michel 
Houellebecq –, um cientista de topo na 
área da biotecnologia molecular, e esboçar 
o ser  humano do futuro?

Conseguiria eu ser o David Foster 
Wallace e misturar o high e o low ‑brow 
linguístico numa mesma frase e confundir 
o público com intermináveis notas de 
rodapé, numa intrincada teia referencial  
e meta ‑referencial, sem nunca perder  
a coesão narrativa? 

A resposta é simples: não, não 
conseguiria. Mesmo que a resposta  
não corresponda à verdade, pelo simples 
facto de que não consigo prever o  
futuro. Mas o facto é que essa mesma  

resposta – transformada em questão –  
é o meu motor ‑de ‑criação: será que vou 
conseguir? Parto para todos os projectos 
(e termino ‑os) com a mesma dúvida, 
sempre.

Aproveitando a dúvida, decidi pegar 
no meu eterno motor ‑de ‑criação e usá ‑lo 
como característica primordial de uma 
personagem, um cientista, à imagem 
do Michel Djerzinski das Partículas 
Elementares, com o seu mistério,  
a sua aparente misantropia e a sua 
mais que evidente solidão, e fazer dele 
o protagonista da tetralogia O Nosso 
Desporto Preferido, peças onde ele se 
debaterá com as questões elementares 
que a mim, como autor, não deixam  
de me inquietar: podemos – é um facto – 
construir memórias colectivas do passado. 
Mas poderemos nós construir memórias 
colectivas do futuro? Quão distópica 
será a nossa sociedade de hoje quando 
comparada com a sociedade de 1932, 
data em que Aldous Huxley escreveu a 
sua obra ‑prima, Admirável Mundo Novo? 
Quão distópica será a nossa sociedade de 
hoje quando comparada com a sociedade 
descrita na própria obra de Huxley –  
um hipotético futuro onde as pessoas  
são precondicionadas biologicamente  
e condicionadas psicologicamente  
a viverem em harmonia com as leis  
e regras sociais, dentro de uma sociedade 
organizada por castas. Quão entretida 
poderá ser uma sociedade, ao ponto  
de perder toda e qualquer vontade de  
se pensar, se reconstruir ou reinventar,  
e condenar ‑se ao tédio eterno?

Se na peça Albertine, O Continente 
Celeste o tema mais flagrante era 
a questão do Tempo e o problema 
proustiano da memória pessoal, neste 
projecto interessa ‑me continuar a reflectir 
sobre estas mesmas questões, mas, 
partindo da personagem central, abrir 
o espectro do Tempo, da Memória e da 
Identidade, e perspectivar esse mesmo 
Tempo, essa mesma Memória e essa 
mesma Identidade de um ponto de vista 
colectivo: os tais futuros hipotéticos, 
a distopia, as sociedades altamente 
organizadas e totalitárias, condicionadas 
social e biologicamente. 

No fundo, tudo se resume à questão 
elementar: quem somos e para onde 
vamos?

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

Gonçalo Waddington



Waddington, uma aproximação
Miguel Loureiro*

HERMES: Neo ‑humanos, deuses, 
badmínton, versos, rimas, libações… 

Demoras assim tanto a retirar as devidas 
conclusões? 

 O Nosso Desporto Preferido –  
Futuro Distante

Na obra No Castelo do Barba Azul, G. Steiner  
propõe uma revisão às notas de T.S. Eliot 
sobre a definição de cultura. Para Steiner 
(e abreviando aqui de forma um tanto 
grosseira o tema do livro), depois de 
Auschwitz, a erudição do “tocar piano e 
falar francês” já não nos serviria para grande 
coisa, como também tinha avisado Adorno. 
A noção de cultura como anatomia do 
humano deslocara assim o seu centro da 
disciplina erudita para a destreza da técnica, 
o labor da ciência aplicada; a realidade que 
viveríamos seria então uma pós ‑realidade, 
um simulacro, uma rarefacção contra a 
qual a erudição clássica deixara de oferecer 
resposta. A tomada eléctrica, o terminal 
USB, o sistema binário, substituiriam assim 
os andamentos de Schumann nesta nova 
formatação do cultural e do humano a partir 
da segunda metade do século XX.

A tradição do texto dramático, durante 
um longo período confundido com o 
próprio teatro, iniciada com os canevas 
da commedia italiana do Renascimento, 
com aquilo que se designou como a cena 
isabelina ou ainda com o legado de ouro 
espanhol, termina, na minha opinião, com 
os monossílabos, com os dramatículos  

e com as expirações beckettianas dos anos 
cinquenta e sessenta – o teatro grego é 
coisa diversa, algo mais vital, celebrado, 
mais necessário, misterioso no sentido 
teológico, não radicando a sua excepção 
no texto. Podemos então dizer que 
Beckett esgotou o que havia a esgotar na 
progressão natural do texto dramático. Toda 
a escrita de cena que se segue é também 
desenhada por simulacro, por auto‑
‑referencialidade com a História do Teatro, 
por escombro e ruína, pelo que resta… 
O que resta é escrito por encenadores, a 
chamada “escrita cénica” (como Tadeusz 
Kantor a praticou), autoral, ligada à 
performance, à prática, não subsidiária 
de afectação literária. Ainda assim, o que 
soçobra da ancestral escrita para teatro não 
é o vácuo, nem ela desaparece. Lembremo‑
‑nos dos pós ‑brechtianos, seus epígonos 
doutrinários: Müller, Botho Strauss, Handke; 
também do teatro de Koltès ou Copi; dos 
lastros de Pinter; dos hiper ‑realismos de 
Kroetz; dos ajustes de contas de Bernhard. 
Todos eles exemplos de dramatismo 
fraccionado, de técnica mista, de entre ‑cá‑
‑e ‑lá, do enviesamento narrativo tradicional, 
um pouco à semelhança do que se passou 
na filosofia depois de Hegel, onde é quase 
impossível detectar sinais de um sistema  
de pensamento totalizante.

Na emancipação das linguagens 
cénicas (grupos de agitprop da costa leste 
americana, Kantor, Wilson, Foreman, 
Bausch, Fabre, Linke, etc.) como eixo  

de nova dramaticidade, é deixada à escrita 
a liberdade da alienação, ou por hiper‑
‑tematização ou por componente de 
consolo do resto da aparelhagem teatral, ou 
por outros mecanismos que seria fastidioso 
enumerar. Lembremo ‑nos apenas do 
gesto respigador de Sarah Kane, das actas 
políticas de Pollesch, das enumerações 
de Tim Etchells ou dos manuais sexuais 
de Elfriede Jelinek. Lembremo ‑nos 
também das revisitações ao romantismo 
novecentista nos textos de Tiago Rodrigues.

Digamos que das macroestruturas 
textuais de Shakespeare, Molière, Tchékhov 
ou Beckett a escrita devolve ‑nos hoje 
apenas aproximações em detalhe, à 
lupa, poética de fracção, complementos, 
orações, mas raramente discursos; estes 
são deixados ao encenador ‑criador. De uma 
particularidade textual constrói ‑se uma 
cena menos particular mas mais partilhável.

Assim, à semelhança de Shakespeare, 
Molière ou Brecht, que encenavam o que 
escreviam, tendo os dois primeiros também 
interpretado, Gonçalo Waddington tem à 
disposição os mecanismos para manipular 
os seus postulados temático ‑teatrais, 
atenuando ou agravando a tendência  
actual de uma “escrita periférica” para  
uma “cena ‑eixo”. Este segundo tempo de  
O Nosso Desporto Preferido – Futuro Distante, 
que sucede ao Presente do mesmo título e 
ainda à sua primeira e impressionante peça 
Albertine, O Continente Celeste, centrada 
no Recherche… de Marcel Proust, continua 
o desenvolvimento de um vocabulário 
imagético, formal, técnico, pouco habitual 
na escrita para palco dos últimos anos, 
entre nós. Desviando ‑se do caminho mais 
flagrante das Humanidades, de pendor 
mais romantizado ou mais ensaístico, 
Waddington ancora a sua ficção naquele 
campo que nos habituámos a chamar 
“divulgação científica”, ou seja, o que 
ressalta do conhecimento compreensível 
(e passível de ser divulgado) dos códigos 
e cifras do processo científico e de alguns 
ex libris da sua já respeitável história como 
género. Por exemplo, o tempo de Hawking, 
a evolução de Darwin, as lentes de Galilei, 
o bosão de Higgs, a relatividade de Einstein 
ou as inúmeras ilações a partir de conceitos 
como o acaso. Sabendo nós também que  
a beleza de uma equação matemática  
é obra verificável e quase unânime hoje, 
a trama de onde surge esta escrita, e por 



Ato I
No palco, uma mesa grande com cinco 
cadeiras vazias. Entra em cena a Cadeira 
de árbitro de badmínton e introduz os 
temas do espetáculo, com considerações 
sobre o que será ou não a vida e o que faz 
da vida vida. Apresenta, também, os cinco 
protagonistas: um grupo de cientistas, 
todos vestidos com uniformes de cores 
diferentes, que a seguir entram em palco  
e se sentam à mesa: Michel, Afrodite, Hera, 
o Prudente e o Viajante em Sonho.

Michel, o líder, senta ‑se ao centro da mesa. 
Fala de forma elaborada, rebuscada, poética 
e por vezes vazia. Explica: estão todos  
a bordo de uma nau e estão na reta final  
da fase de criação de uma nova evolução  
do ser humano. Aponta para a barriga de 
Hera, visivelmente grávida, que carrega 
aquilo a que Michel se refere como o futuro 
da espécie humana e um prodígio da ciência. 

Após ser acusado de soltar palavras 
como um idoso incontinente pelo Prudente, 
Michel explica aos restantes cientistas que 
devem seguir um novo plano com vista  
à salvação da humanidade. Urge ‑lhes que 
abdiquem, além de alimento e digestão,  
de sexo, o que causa muita polémica (“Aqui 
ninguém mais fode!”). Afrodite insurge ‑se,  

alegando que é uma afronta e que vai 
contra os princípios da evolução. Sugere 
que o líder só quer abdicar de sexo por  
não ter uma vida sexual preenchida. Michel 
exalta ‑se e transforma o pedido numa 
ordem. No meio de trocas de quadras  
e insultos, o Viajante em Sonho declara 
que não tem nada a dizer sobre o assunto, 
estragando a métrica que Michel impõe.  
O Prudente continua a insultar o líder. 
Afrodite ataca Michel, que por sua vez 
insulta o Viajante em Sonho. Afrodite e o 
Prudente trocam quadras, dísticos e versos 
cheios de impropérios, com Michel  
a intervir quando a métrica é quebrada.

Este pingue ‑pongue pára quando Hera, 
irada, se ergue e os manda calarem ‑se. 
Explica que os ama a todos e, agarrando  
a barriga, diz que tem um pedaço de cada  
um dentro dela. Queixa ‑se de ser maltratada, 
especialmente depois de anos a ser sujeita  
a experiências. Se um dia o filho dela nascer, 
diz, odiá ‑los ‑á a todos, mas acha que isso 
nunca acontecerá. Estão todos condenados 
e são os últimos humanos que existem. 
Começa a chorar e a pensar no futuro, no 
qual não tem esperança, que nem há nomes 
naquele sítio, que há muitos anos ninguém 
ouve um nome ali, que nem podem ter 

Resumo da primeira parte da tetralogia  
O Nosso Desporto Preferido – Presente

consequência este teatro, vem de um outro 
local, de uma outra atenção, de uma outra 
escuta do mundo, mas que inevitavelmente 
se cruza com os reflexos da sua tradição, 
a saber: a mitologia, a tragédia, a epopeia 
dramatizada, a consciência brechtiana 
da mecânica teatral, também o vernáculo 
de Aristófanes, o “coninho” de Bocage, 
os simpósios dos Lusíadas, o mundo‑
‑como ‑sexo ‑e ‑representação de Michel 
Houellebecq e a metafísica cómica de 
Woody Allen. Neste cruzamento sui generis 
é ‑nos oferecido um teatro que espanta pela 
sua fluidez, pelo prazer de o ver jogado 
de um modo tão líquido, que – centrado 
aparentemente num coeficiente formal  
de habilidade indiscutível – se afirma na sua 
dramatização do humano pelas tangentes 
que faz ao entendimento do que é esse 
humano. No futuro distante de O Nosso 
Desporto Preferido, segundo andamento de 
uma tetralogia ‑saga, essas tangentes rasam 
por exemplo a eugenia, a desesperança, a 
perfeição ou a erradicação da sensualidade 
do/no mundo por vir, em prol de uma 
perfeição discutível. Todo este programa  
é proposto, é escrito, por aproximações aos 
mecanismos prismáticos de Asimov mas 
também à leveza e à gravidade dos avatares 
da criptologia grega como Tirésias, Hermes 
ou Aquiles… Para que nos servirá o Futuro 
Distante se não alterarmos a fatalidade  
de um Presente especulativo, um presente  
de experimentação?

Mas ao contrário de um teatro científico, 
como defendia Brecht, para expor as 
desigualdades reais ou, por exemplo,  
de uma experimentação linguística ou 
meta ‑representacional de Novarina,  
o que de ciência há no desporto sexual de 
Waddington é convertido num verdadeiro 
pingue ‑pongue (ou badmínton existencial, 
se quiserem) em vertigem de prazer textual, 
ficando até o espectador mais avisado com 
a percepção em órbita, com tanto verso 
rimado em ABBA ou em AABB, ou mesmo 
em ABAB, só para falar de pranchadas.

*  Actor e encenador.

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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a certeza de qual é o nome de cada um. 
Michel pede ‑lhe para não ficar chateada, 
diz uma piada porca e ordena aos restantes 
cientistas para fazerem o que quiserem. 
Derrotado, pousa as mãos sobre a nuca.

Ato II
Sozinho com a Cadeira, Michel lamenta‑
‑se por toda a sua vida, conhecimento 
e esforço terem sido em vão. Está só, 
explica. A Cadeira tenta abandoná ‑lo mas 
ele interrompe ‑a. Começa uma discussão 
sobre as palavras e os gestos e como tudo 
está interligado. A Cadeira diz ‑lhe que Hera 
abortará o neo ‑humano. Argumentam sobre 
o facto de a Cadeira não usar a expressão 
“eu” e, mesmo possuindo um vasto 
conhecimento, não conseguir reconhecer 
ironia e o que é óbvio para os humanos. 

Ela, a Cadeira, demonstra um desejo 
de se tornar pessoa. As luzes apagam ‑se. 
Ela pede para Michel lhe tocar. Os seus 
contornos iluminam ‑se. Ela toca ‑lhe. Ele diz 
que não está certo: “Fui eu quem te fez.” Ela 
responde que a sua conceção foi imaculada.

Os outros cientistas regressam, com  
o palco outra vez iluminado. Michel aperta  
as calças e volta para o seu lugar habitual.  
O Viajante em Sonho fala, lembrando todas 

as transformações que já sofreu. Primeiro 
foi um polvo, quando Michel o atirou ao 
mar, depois foi um cão que acompanhava 
um velho que o alimentava e acariciava  
e lia e via filmes da infância. 

Michel volta a transformar, através de 
um estalido de dedos, o Viajante em Sonho 
– que se opõe a isso – num cão. Afrodite 
protesta. O Viajante em Sonho fica, contudo, 
visivelmente feliz com as carícias de Michel, 
que acha que tirou toda a perversão do 
mundo. Atira ‑lhe um osso e brinca com ele. 
Volta, através de outro estalido, a transformá‑
‑lo em homem. Os cientistas começam a 
lutar todos entre eles com golpes precisos  
e velozes, até ao limite das suas forças.

Ao recuperarem o fôlego, Hera 
anuncia que o seu corpo rejeitou o bebé. 
O Prudente, olhando os outros, diz 
que precisariam de mais pessoas para 
poderem sobreviver como espécie. Michel 
transforma o Viajante em Sonho em polvo.

Ato III
Michel senta ‑se na mesa ao pé da Cadeira. 
O Viajante em Sonho, em modo polvo,  
vai ‑lhe trepando pelo corpo acima até  
ao pescoço. A Cadeira pergunta a Michel  
o que acontecerá à receita para a salvação 
da humanidade agora que Hera perdeu 
o bebé. Este responde que a fórmula se 
mantém viva no Viajante em Sonho, que 
este é uma extensão dele. A Cadeira diz  
que estará viva daí a um milhão de anos,  
à espera de quem a encontre. Michel 
anuncia que, nessa altura, o planeta  
ter ‑se ‑á renovado e ela continuará lá,  
a manter viva a receita da humanidade.  
O Prudente apercebe ‑se de que a ideia  
da abstinência servirá para que os  
humanos não sobrevivam como espécie.  
Michel confirma: “E todos nós voltaremos 
à vida. Novos corpos, novos processos 
fisiológicos. Mas seremos nós, outra vez e 
sempre.” O Prudente diz que se ele tivesse 
explicado logo todos teriam acabado por 
concordar: “Gastaste em vão o teu latim  
e atormentaste ‑nos com poesia manhosa.”

Michel levanta ‑se e ordena que os outros 
façam o mesmo. Diz ‑lhes que nada foi 
em vão e que agora vão descobrir o seu 
desporto preferido, o de uma civilização do 
tipo três. Michel tira uma pena de badmínton 
do bolso, mostra ‑a e cada um pega na sua 
raqueta. Michel atira ‑a ao ar, dando início à 
primeira partida. A luz apaga ‑se.
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