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August Strindberg
Dramaturgo, romancista, poeta, ensaísta e pintor, nasceu em 1849,  
em Estocolmo, onde faleceu em 1912. Da sua criação literária destaca‑
‑se, em particular, o teatro (58 peças), que lhe assegura um lugar 
central na história do drama moderno. A sua carreira é marcada 
pelo desígnio de experimentar e redefinir o teatro. Com raízes no 
naturalismo psicológico, revelou um especial fascínio por símbolos, 
fantasias e sonhos, o que explica que ao seu período naturalista tenha 
sucedido um período fortemente marcado pelo misticismo. As suas 
derradeiras peças prepararam o caminho para o teatro expressionista 
e surrealista e para o designado “teatro do absurdo”. Estreada em 
1907, O Pelicano é uma das “peças de câmara” escritas para um teatro 
consagrado unicamente às suas criações: o Teatro Íntimo (1907 ‑1910).  
Este ciclo de peças encerra ‑se com Uma Grande Via, que evoca 
em algumas “estações” o itinerário realizado por um poeta ao 
longo da sua tumultuosa existência. Em vida, foi sempre um sinal 
de contradição. Ainda hoje, muitos resistem ‑lhe, fixando ‑se na 
sua misoginia ou em aspetos especialmente cruéis do seu teatro. 
Strindberg não foi apenas o autor de Menina Júlia, Dança da Morte 
ou O Sonho: foi um poeta veemente, audaz e delicado, um místico que 
nos legou imagens pungentes das etapas da sua progressão espiritual.

Dea Loher
Nasceu em 1964, em Traunstein, na Baviera. Estudou Filosofia  
e Literatura Alemã em Munique e, depois de um ano no Brasil, Escrita 
Dramática em Berlim com Heiner Müller e Tankred Dorst. Estreou‑
‑se como dramaturga no início da década de noventa, afirmando ‑se 
de imediato como uma das vozes mais importantes do teatro alemão 
contemporâneo. Foi galardoada com os mais prestigiados prémios  
de literatura e drama, como o Prémio Hamburger Volksbühne,  
o Playwright’s Award do Royal Court, o Prémio Else Lasker ‑Schüler  
e, já em 2017, o Prémio Joseph Breitbach. Em 1993, Tatuagem,  
a sua segunda peça, foi distinguida com o Prémio Goethe de Teatro. 
É hoje um dos mais representados dramaturgos de língua alemã 
no estrangeiro. Em Portugal, foram produzidas Imaculados (Novo 
Grupo/Teatro Aberto, 2008), Terra Sem Palavras (ASSéDIO, 2010) 
e As Relações de Clara (TEP, 2013). Foi classificada como a última 
representante do teatro político, embora recuse qualquer vocação 
panfletária, e como “a Cassandra da dramaturgia contemporânea” 
por a sua linguagem revelar “a força da tragédia”, mas, ao mesmo 
tempo, as suas peças são atravessadas pelo humor. No teatro de Dea 
Loher – como em 2006 afirmou o crítico Uwe Wittstock por ocasião 
da atribuição do Prémio Bertolt Brecht à dramaturga – “estremece ‑se 
de riso e estremece ‑se de terror e piedade”.

A Turma
Coletivo artístico fundado em 2008, no Porto, na sequência de 
um percurso académico nas áreas do teatro, partilhado pelos seus 
membros: Ana Gormicho, António Parra, Manuel Tur e Tiago Correia. 
Tu Acreditas no que Quiseres (2008), a partir de Loucos por Amor, 
de Sam Shepard, enc. Manuel Tur, foi o seu espetáculo inaugural. 
Seguiram ‑se criações como Os que Sucedem, de Luís Mestre,  
enc. Manuel Tur, em coprodução com As Boas Raparigas… (2009);  
História de Amor (Últimos Capítulos), de Jean ‑Luc Lagarce, enc.  
Tiago Correia (2011); os dois primeiros “fragmentos” do projeto  
Do Discurso Amoroso, encenações de Tiago Correia (2012); Gertrude,  
a partir de Shakespeare, enc. Simão Do Vale, em coprodução com  
o TNSJ (2013); Longe da Vista – um projeto sobre a despedida, dir. 
Manuel Tur, e A Noite Canta, de Jon Fosse, enc. Tiago Correia (2016). 
No âmbito do ciclo Novos Encenadores, promovido por Guimarães 
2012 – Capital Europeia da Cultura, Manuel Tur encenou O Amor é  
um Franco ‑Atirador, de Lola Arias, e Tiago Correia encenou Gaspar,  
a partir de Kaspar, de Peter Handke, espetáculos apresentados  
no CAAA – Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura e, no  
caso do segundo, no Teatro Helena Sá e Costa.



“Enquanto houver cenas de família haverá questões a colocar ao mundo.” 
O projeto Retrato de Família alicerça ‑se nesta convicção formulada por 
Roland Barthes, laborando sobre a realidade familiar, a casa, a esfera 
doméstica, lugar que Gaston Bachelard, em La Poètique de l’espace, 
descreveu como “um cosmos na plena aceção do termo”.

Do século XIX até aos dias de hoje, muitos e bem diversos têm sido 
os trilhos abertos pela escrita dramática (tanto do ponto de vista formal 
como do ponto de vista temático), mas algumas das suas mais originais 
vozes têm encontrado no reduto familiar o seu ponto de convergência: 
de August Strindberg a Eugene O’Neill e Lars Norén, de Henrik Ibsen e 
Anton Tchékhov a Nelson Rodrigues… Esta convergência decorre tanto da 
inescapável centralidade da instituição familiar nas sociedades humanas 
(instituição que parece, nos tempos recentes, conhecer mutações ou novas 
formas consideradas impensáveis há apenas meio século atrás) como 
na própria natureza do acontecimento teatral, cuja aparente exiguidade 
espacial é suscetível de uma ampliação infinita. “Para irradiar e nos 
penetrar, o teatro tem necessidade de um espaço fechado”, fez notar o 
ensaísta e dramaturgo Jean ‑Pierre Sarrazac numa obra, Théâtres intimes, 
que estuda dramaturgias modernas e contemporâneas em que as noções 
de íntimo/cósmico e eu/mundo são postas em tensão.

A primeira parte deste Retrato de Família, coproduzida pelo TNSJ, consiste 
na apresentação de dois textos compostos com quase cem anos de distância: 
O Pelicano, de Strindberg, e Tatuagem, de Dea Loher, obras dramáticas que 
nos lançam, de modos diversos, no epicentro de realidades familiares que, 
em vez de configurarem o último bastião da afetividade e da segurança, 
constituem sufocantes e opressivos espaços de enclausuramento. 

Começamos com uma das peças de câmara com que Strindberg  
fundou essa dramaturgia da subjetividade a que chamou “teatro íntimo”  
(“A palavra ‘íntimo’ será a palavra de ordem da nossa companhia”, 
anunciava o manifesto do dramaturgo sueco, também de 1907), 

confrontando este seminal clássico da nossa modernidade com um texto 
de uma das afirmativas vozes do panorama teatral europeu contemporâneo, 
Dea Loher, como parece provar tanto a sucessão de prémios literários que 
vêm distinguindo a obra da dramaturga nascida na década de sessenta 
como a veloz circulação internacional dos seus textos.

Para além de todo um instigante jogo de correspondências que 
produzirá nos espectadores, a apresentação sequencial destes dois 
textos no mesmo cenário permite experimentar registos interpretativos 
e modalidades de representação a que as obras, nas suas irrecusáveis 
diferenças, se abrem e favorecem. Ao mesmo tempo, este confronto dos 
dois textos possibilita lançar um novo olhar sobre as formas mediante as 
quais essa dramaturgia da subjetividade parece manter o seu vigor.

Algumas particularidades caracterizam o projeto Retrato de Família: 
antes de mais, o termo família conhece aqui uma dupla aplicação – família 
é o tema, isto é, a problemática que permite articular textos dramáticos 
de épocas e correntes distintas, mas o conceito designa ao mesmo tempo 
um núcleo fixo de criadores. Trata ‑se, por assim dizer, de constituir uma 
espécie de família para cuidar das famílias retratadas nestes dois textos, 
que, a despeito das suas diferenças de estrutura e sensibilidade, revelam 
uma desafiante simetria. Esta reversibilidade é intensificada pelo facto de 
estas famílias irem habitar, nos dois tempos, uma mesma casa – leia ‑se, 
cenário, espaço de representação, que o trabalho de encenação procura 
interpretar diversamente.

Em 2018 ‑19, o projeto Retrato de Família conhecerá um segundo 
andamento, com a produção de dois outros espetáculos: A Festa, a 
adaptação teatral que o dramaturgo David Eldridge operou de um filme  
de Thomas Vintenberg, e Stabat Mater, essa pungente – a um tempo, 
sórdida e sublime – revisitação que o dramaturgo italiano Antonio 
Tarantino efetuou da mitologia cristã da Mater dolorosa.

Sejam bem ‑vindos: a nossa casa é a vossa casa.

Retrato de Família
Manuel Tur



Camera obscura 
Treze notas à procura de um texto

Pedro Sobrado

1. Em vez da “sala de visitas” prevista pelo autor,  
a cena figura um imenso espelho em estilhaços.  
As personagens de O Pelicano ferem ‑se, dilaceram‑
‑se, mas não sangram. Sofrem hemorragias internas.  
O sangue é metafórico: “Tal como o pelicano, que 
com o seu próprio sangue alimenta os filhos…”  
O Padre António Vieira chamava ao espelho “diabo 
mudo”. Este espelho quebrou ‑se de modo irreparável 
– e agora o demónio desatou a falar.

2. Não nos é dado assistir ao estilhaçamento deste 
espelho: o que o provocou? A morte do Pai, que 
veio quebrar o polido continuum da vida familiar. 
Embora nunca compareça como fantasma – não 
é visível nem ao espectador nem a qualquer das 
personagens –, o Pai está sempre presente: na 
chaise longue em que “soltou o último suspiro”  
e que agora a Mãe se vê forçada a adoptar como 
cama; na cadeira de baloiço em que costumava 
instalar ‑se e que se move várias vezes ao longo 
da representação, aterrorizando a Mãe. Não 
podemos imputar essa movimentação a causas 
sobrenaturais; as didascálias de Strindberg 
fornecem explicações razoáveis. Mas o Pai revela‑
‑se o medium da verdade: é através de uma carta 
póstuma, de uma carta que chega da morte, que os 
filhos despertam do sono (essa “morte contrafeita”, 
como se diz no Macbeth) e acedem à verdade 
sobre a vida. Fredrik descreve ‑o nos termos de uma 
aparição: “A Gerda e eu fomos visitados por uma 
alma do outro mundo.” Num ensaio que dedica a 
um descendente de Strindberg – Eugene O’Neill –, 
Jean ‑Pierre Sarrazac faz notar: “No teatro,  
é preciso procurar o ausente, o Grande Ausente, 
aquele que, a partir de um limiar de invisibilidade, 
orienta o drama.” Ao longo de toda a peça, a Mãe 
toma ‑se pelo pelicano, mas no final perceberemos 
que a personagem titular não chega sequer a entrar 
em cena: “Ele, afinal, é que era o pelicano.”

3. “Fecha a porta.” As primeiras palavras do drama 
tornar ‑se ‑ão o estribilho desta “peça de câmara”:  
um tema com variações. A Mãe repeti ‑las ‑á 
ainda duas vezes na abertura da primeira cena. 
Aparentemente, trata ‑se apenas de um pedido – 
para tornar o ambiente mais acolhedor, para evitar 
que uma conversa seja escutada, para conter o som 
de um piano que alguém toca fora de cena. “Fecha  
a porta, por favor.” Mas todo um programa se oculta 
neste truísmo. É o imperativo categórico do Teatro 
Íntimo arquitectado por Strindberg: agora, as portas 
vão fechar ‑se – para estas personagens e para nós, 
espectadores. As portas vão fechar ‑se, sim, mas  
em vez de sentirmos calor, vamos sentir frio.

4. “Vou fechar a porta para estarmos mais 
seguros.” Estas personagens querem proteger‑
‑se: do cheiro de morte que o fenol exala, de 
memórias, de qualquer coisa que “anda às voltas” 
lá fora, umas das outras, de si mesmas. Mas, na 

Ao findar este dia,
Neste tardio anoitecer de Outono,
Eis ‑nos reunidos nesta pequena sala
Quase debaixo da terra, por assim dizer,
Ao abrigo da rua e seu tumulto,
Nesta câmara propícia às confidências,
Onde poderemos, na intimidade,
Expandir o excesso dos nossos corações.
A palavra íntimo será a palavra de ordem do nosso grupo,
Mas deixem ‑me primeiro saudar ‑vos, agradecer ‑vos,
Por terdes honrado a nossa humilde casa
Com a vossa visita. Saudemos igualmente o proprietário
Da casa, que nos deu o seu teto
Quando o meu grupo errante
Atravessava reinos e países…
Sede bem ‑vindos à vossa nova morada.
Não exijais de nós, porém, nada de novo
Ou de sensacional.
Não ireis ver aqui senão a velha lenda da vida,
Todas as suas faces, todos os seus horrores,
O bem e o mal, a grandeza e a pequenez,
Intimamente, sem dúvida, mas com confiança e gravidade.
Não se pode sorrir sempre
E a vida nem sempre é muito alegre…
Começamos, esta noite, com uma tragédia
E as tragédias não são muito divertidas!
Dito isto, podeis pôr a nosso crédito o que se poderá considerar
Como uma nova espécie de desporto – 
Quero dizer: aqui abreviamos os sofrimentos.
Antes das dez da noite teremos acabado!
Agora que já disse o que tinha a dizer,
Deixai ‑me repetir o que me importa.
Escutai bem esta minha confidência e não a reveleis!
Quando tiver início o espetáculo, quando o pano subir,
Debaixo de cem luzes, ou mais, nos mostraremos
Enquanto vós, na sombra ocultos,
Tereis os sentimentos e os olhares protegidos.
Não julgueis duramente aqueles que vão expor ‑se
Quer às correntes de ar quer às luzes da cena,
Enquanto vós ficais na plateia escondidos,
Após uma bebida.
Nós e o nosso poeta vamos travar batalha
E vós, tranquilamente, olhar ‑nos ‑eis.
Iremos reviver no sofrimento
Um pouco a vida humana e em breves instantes!
“Piedade e temor”, tal era a exigência dos Antigos
Quanto à tragédia, piedade pelos que são postos à prova
Quando os deuses, em reunião secreta,
Agitam os destinos diversos e variados
Dos filhos dos homens!
Nós, os modernos, já evoluímos
E mudámos de tom:
Humanidade, resignação
No caminho que leva
Desde a ilha da vida até à ilha da morte.

Terça ‑feira, 26 de novembro de 1907.

* In August Strindberg – O Pelicano. Trad. Gastão Cruz. Lisboa: Relógio D’Água, 1993. p. 13 ‑14.

Prólogo por ocasião da 
abertura do Teatro Íntimo
August Strindberg



verdade, estão ali enclausuradas. A possibilidade 
de mudança ou fuga está ‑lhes vedada. Quando  
a Criada pergunta “Porque é que não se muda 
para outro lugar?”, a Mãe responde: “Não 
podemos. O senhorio não nos deixava ir embora.” 
A própria morte faz delas reféns. Estão retidas 
até que se conclua o inventário: “É por isso 
que estou aqui encarcerada...” O Filho espera 
também, para “saber qual é a minha situação”. 
Dir ‑se ‑ia que esta porta apenas se fecha, nunca 
se abre. Quando a Mãe decide ir ‑se embora,  
vê ‑se impedida de usar a porta: “Não podes.  
Vou fechar ‑te aqui à chave.” A única alternativa  
é saltar pela janela.

5. Strindberg situa a acção num nível acima  
do solo, ao contrário do que sucede na  
Menina Júlia, onde a acção decorre no piso 
térreo e o andar superior adquire uma feição  
ou função simbólica. Por um lado, intensifica  
a noção de confinamento: não há saída possível 
senão saltando pela varanda. Mas não é apenas 
disto que se trata: tal fechamento parece ser 
compensado por uma peculiar abertura acústica. 
Acolhendo ruídos que podem provir tanto do 
exterior como do interior, tanto do piso inferior 
como do superior, a casa converte ‑se numa 
câmara de ecos, numa caixa de ressonâncias 
magnéticas. Deste ponto de vista, a Mãe parece 
distinguir ‑se por uma especial acuidade auditiva: 
“Anda alguém às voltas aí fora?”, “Disseste 
alguma coisa?”, “Parece ‑me que estou a ouvir 
passos…”, “Que foi isto?”, “Está aí alguém?” 
Na verdade, a Mãe afigura ‑se uma potência 
sinestésica, como se, sob o influxo de uma 
cegueira moral, as suas competências sensoriais 
se vissem expandidas.

6. “Quem é que está a tocar?” Em vários 
momentos de O Pelicano, somos informados que 
alguém toca fora de cena, seja uma composição 
de Chopin, uma suite de uma ópera de Benjamin 
Godard ou uma valsa de Pierre Ferraris. 
Strindberg referiu ‑se às cinco obras dramáticas 
que escreveu para o Intima Teater de Estocolmo 
como as suas “últimas sonatas” – e também 
como “peças de câmara”. Uma delas – a quarta 
por ordem de composição, mas a primeira a ser 
levada à cena – é O Pelicano, concluída a 19 de 
Junho de 1907, dois meses após A Sonata dos 
Espectros. Ao designá ‑las assim, o dramaturgo 
estabelece uma homologia entre drama e música 
de câmara. É também possível detectar nesta 
formulação – peça de câmara – uma ressonância 
de carácter espacial: o termo sueco kammerspel 
inspira ‑se no Kammerspiele, o pequeno teatro 
berlinense que Max Reinhardt inaugurara dois 
anos antes, junto do monumental auditório do 
Deutsches Theater. O conceito passou a designar 
um tipo de peças que envolve um diminuto índice 

de personagens, estabelece um espaço íntimo 
e privilegia a tonalidade afectiva em detrimento 
do enredo. Não será ocioso mencionar uma outra 
associação: peça de câmara lembra camera 
obscura, aparelho óptico que abriu caminho 
à invenção da fotografia e que consiste num 
interior escurecido – uma caixa, uma sala – no 
qual as formas do mundo se infiltram através de 
uma fenda ou orifício, surgindo invertidas numa 
superfície. O Pelicano é a camera obscura na 
qual a maternidade tal como a concebemos ou 
representamos nos surge violentamente invertida 
– um interior lúgubre no qual vemos a imagem  
de uma mulher que vota os filhos ao frio e à fome,  
e força a filha estéril a casar com o seu amante.

7. Em alguns pontos nodais do seu desenvolvimento, 
O Pelicano é reminiscente do Macbeth de 
Shakespeare. (Lemos o texto, ou é o texto que 
nos lê?) A crise sonambúlica que toma conta 
de Lady Macbeth parece acometer também 
as personagens de Strindberg. “Não achas 
que somos todos sonâmbulos?”, pergunta 
Fredrik à irmã. Mais ainda do que estes, a Mãe 
é a sonâmbula de O Pelicano. O Filho diz ‑lhe: 
“Eras como uma sonâmbula que não podia ser 
acordada; e por isso também não podias mudar.” 
Adiante, a Filha exorta ‑a: “Continuas no teu 
passeio sonâmbulo, como antes aconteceu  
com todos nós. Será que nunca vais acordar?”  
O sonambulismo é aqui metafórico, mas dir ‑se ‑ia 
que o caso desta suffocating mother é análogo ao 
de Lady Macbeth: como esta, a Mãe permanece 
com “os olhos abertos”, vendo coisas que outros 
não são capazes de divisar, mas “os sentidos 
estão dormentes”, conforme esclarece o Médico 
da tragédia de Shakespeare. “O egoísmo cega ‑a”, 
diagnostica o Filho.

8. Em O Pelicano, as pancadas na porta 
constituem razão de alarme. Primeiro, é Gerda 
quem “bate à porta com força”, surpreendendo 
Axel e a Mãe a sós. “Porque é que fechaste a 
porta à chave? Estamos perdidos!” Perto do 
final, deixada sozinha em cena, a Mãe dirige ‑se 
para a janela e prepara ‑se para saltar, quando se 
ouvem “três fortes pancadas na porta”. Fala mais 
consigo mesma do que para fora: “Quem é? Que 
foi isto?” Como Macbeth, sobressaltado pelas 
pancadas na porta depois de assassinar o “gentil 
Duncan”, a Mãe poderia dizer: “De onde batem?/ 
O que tenho, que qualquer som me angustia?” 
As portas abrem ‑se, não se vê vivalma. Nenhum 
espectro se apresenta também, mas a Mãe 
parece pressenti ‑lo: “É ele, nos campos de 
tabaco. Não morreu?”

9. Numa casa assolada pelo frio, o fogo cerca 
Mãe, Filho e Filha. O incêndio é uma prisão 
de que não se sai senão para a morte. E, no 

entanto, figura uma libertação. “Tem de arder 
tudo, para podermos libertar ‑nos”, diz Gerda. 
Esta libertação não é apenas metafórica ou, 
para usarmos o mais equívoco dos adjectivos, 
espiritual. Ela tem o seu correlato objectivo  
na libertação dos cheiros da dispensa. Antes,  
a comida era destituída de sabor. Não era  
escassa apenas. Nesta casa, a comida “perdia 
todo o aroma e sabia a ar”. Agora, tocados  
pelo fogo, o chá, o café, as especiarias,  
o cravo e a canela dão a conhecer os seus  
“cheiros maravilhosos”, durante toda uma vida  
mantidos hermeticamente fechados na despensa.  
No incêndio, as boas lembranças são também 
deslacradas: a noite de Natal – “o único dia em 
que comíamos bem” – e sobretudo as férias 
grandes. O espaço expande ‑se subitamente, 
com uma promessa de calor e liberdade, e de 
algo inteiramente novo: “Lembras ‑te de irmos 
até junto dos navios brancos e lhes tocarmos 
quando eles acabavam de ser pintados?” A sineta 
do navio toca, anunciando a partida iminente. 
Mesmo a Mãe é chamada a bordo, para compor 
um retrato de família: “Não podemos partir  
sem a mamã… Ah, lá está ela! Vão começar as 
férias grandes.”

10. O obsessivo – e depressivo – tópico alimentar 
em O Pelicano faz lembrar a anedota niilista com 
que Woody Allen abre um dos seus filmes. Duas 
velhinhas encontram ‑se de férias, num resort. 
Uma delas desabafa: “A comida aqui é horrível.” 
A outra subscreve: “Pois é, e as doses são tão 
pequenas.” Talvez a graça seja conforme ao 
pessimismo strindberguiano: a vida não é senão 
solidão, sofrimento, infortúnio – e, como se não 
bastasse, acaba depressa.

11. A morte são as férias grandes. É assim  
que Fredrik no ‑la dá a ver no final da tragédia.  
E a vida? Retomando os termos da altercação  
de Gerda com a Mãe, talvez a vida sejam as 
sobras do dia seguinte: as sobras de um jantar  
de festa cujos pratos ninguém teve vontade  
de comer.

12. Um teólogo afirmou: “A família é a prova  
que Deus nos deu da existência do Inferno.”  
Só o Paraíso exige fé.

13. Parafraseando outro teólogo, Groucho Marx: 
a família é uma instituição maravilhosa, mas 
quem quer viver numa instituição?

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.



Bestiário familiar
Vera San Payo de Lemos*

Neste bestiário, encontram ‑se os seguintes animais:

O lobo. Em casa, o ar está abafado. Mais abafado do que junto ao forno 
da padaria onde Wolfgang Wucht (Força), o pai, a quem chamam Wolf 
(Lobo) do Forno, trabalha. A sua fome de lobo atira ‑o sobre as suas crias, 
primeiro sobre Anita, depois sobre Lulu. Os presentes que não  
se cansa de oferecer a Anita constrangem ‑na tanto como os olhares  
que lhe lança durante o dia e as visitas que lhe faz pela calada da noite.  
São “como um negócio”, desabafa Anita com a irmã. Surgem para atiçar  
o seu desejo por ela, esse segredo que ele mantém abafado mas cujas 
consequências não teme, porque uma criança seria mais um presente, 
“um presente cheio de amor do teu pai”.

O lobo transpira sensualidade por todos os poros. Não gosta de 
“gente escanzelada” e por isso insiste em que se ataque e aprecie 
todas as iguarias que prepara e traz para a mesa. Agradam ‑lhe as 
formas redondas da filha mais velha e das mulheres quando estão 
grávidas, como lembra à mulher com volúpia, dando estalos de prazer 
com a língua. Sente um imenso fascínio pela “cultura negra” e pelas 
“temperaturas altas” do continente africano que impelem os corpos 
a juntarem ‑se. É esse calor que o torna “espiritualmente próximo do 
espírito dos negros” e da tradição em que cabe ao pai iniciar a filha  
“na vida de mulher”. Certo de que estes conhecimentos não são 
transmitidos na escola, empenha ‑se em dar estas explicações a Anita 
enquanto esta faz os trabalhos de casa.

Luta como um predador para manter a célula familiar em circuito 
fechado. Está “atento que nem um lince” a qualquer estranho que se 
aproxime, porque a família é o seu covil, o seu bastião. Quando vê as 
flores que Anita comprou a Paul, o florista com quem esta irá tentar  
criar uma nova família, o lobo mostra de imediato as suas garras.  
O instinto já lhe tinha dado sinais de alerta da doença que começara 
a invadir o corpo da instituição familiar que ele tanto se esforça por 
conservar saudável, imune a qualquer bactéria infecciosa. Tinha ‑a 
detectado no cheiro intenso a pólen, “esse pó peçonhento”, que lhe 
causava dificuldades de respirar e lhe lembrava o ambiente de hospital.  
Qualquer elemento vindo do exterior é um inimigo, um espião que 
procura infiltrar ‑se e tem de ser combatido com unhas e dentes.  
Ao ataque de fúria, insegurança e ciúme segue ‑se o momento 
de fraqueza de um iminente ataque de coração, imediatamente 
compensado com a declaração dos princípios que norteiam  
a sua vida. A dedicação à família e, em especial, à reprodução  
é uma panaceia para a angústia perante as contrariedades do mundo  
e tem um objectivo egoísta muito claro: deixar no mundo qualquer  
coisa de si, um rasto da sua passagem. Desiludido por a estratégia  
de vitimização não ter produzido o terror e a piedade desejados, passa 
de novo ao ataque, desprezando as filhas como traidoras, “cobras que 
colocámos/ no ninho”, criaturas ingratas para com a “dedicação de  
uma vida/ uma educação cheia de amor”.

Ao ver a instituição familiar a ruir, primeiro com a saída de casa  
de Anita e depois da mulher que tudo tinha aguentado ao seu lado,  
o lobo apressa ‑se a assegurar a reprodução com Lulu e a recuperar 
Anita, tentando convencê ‑la a abandonar Paul e a regressar a casa com 
o filho recém ‑nascido em cujos traços se reconhece. Cabe ‑lhe a ela 
substituir a mãe e “a mão de uma mulher” que o lar deixou de ter desde 
a gravidez de Lulu. Em tom de ameaça, designa esta visita como “uma 
visita de notificação”, porque é seu firme propósito insistir em “ter  
a família/ por perto/ Filhos/ e filhos de filhos”. O rasto do lobo não ficará 
apenas marcado nos filhos de filhos que podem nascer, como a criança 
de Anita, “com um olho diferente do outro/ que não se ri/ e que não 
chora”. Ficará também nos medos e pesadelos que inscreveu nas filhas 
como uma tatuagem profunda “para a vida toda/ o sinal paterno/ que 
nunca se apaga”, ensombrando para sempre as suas vidas de fatalidade.



Bestiário familiar

O cão. Juli, a mãe, a quem chamam Juli dos Cães por trabalhar num 
cabeleireiro de cães, usa uma máscara na boca, mesmo quando se senta 
à mesa para comer. Trá ‑la do trabalho para casa. Coça ‑se e arranha ‑se  
com tanta força que faz feridas e cria pústulas debaixo das unhas.  
A explicação oficial é a reacção alérgica aos produtos empregues no 
salão, aos champôs, às tintas e ao sabão, usados para lavar e embelezar 
os cães. Os desvelos das donas e os preços que se dispõem a pagar por 
esses cuidados são tais que Juli afirma que gostava de ser um cão.

Tanto gostava de o ser que se comporta como tal. Tem uma fidelidade 
canina ao marido, a quem sempre obedece e que nunca ousa contrariar. 
Evita fazer comentários sob pena de este a mandar calar. “O amor 
é mudo”, diz ‑lhe uma vez, num raro momento a dois, certa de que 
as palavras carinhosas que ele lhe sussurra ao ouvido não lhe são 
destinadas. Sabe o que se passa, mas não fala sobre o assunto. Impõe ‑se 
a si própria o silêncio, a máscara como açaime para não morder. Recorre 
ao mutismo como defesa. Agride ‑se para não agredir e ser agredida. 
Quando a situação em casa se torna demasiado tensa, coloca a mordaça 
na boca e foge para um canto, onde fica a coçar ‑se num silêncio 
desesperado. 

Lulu despreza ‑a e não a trata por mãe. Vê ‑a sempre como a Juli 
dos Cães, uma mulher condenada a ter aquele trabalho porque nunca 
ninguém lhe daria outro. As alergias persistentes são sinais  
do desequilíbrio mental de uma doida que devia ser internada  
num manicómio. O silêncio em que se fecha é uma “violação oral”,  
um comportamento de uma mulher subjugada que vive presa, como  
um animal atrás de grades, com “a incurável doença da gaiola”.

Anita compreende o sofrimento da mãe. Surpreende ‑a a provar ao 
espelho a roupa interior de renda e seda macia que o pai lhe ofereceu.  
É sua cúmplice. É ela a primeira a quem comunica a gravidez e a decisão 
de sair de casa. Encoraja ‑a a sair também, a ser independente, mas Juli 
ainda não está preparada para isso. Teme a reacção do marido e suplica‑
‑lhe que não a deixe sozinha. O medo e o desespero levam ‑na a agredir‑
‑se a si própria com uma violência desmesurada que só se desfaz num 
abraço diante da enganadora possibilidade de Anita ficar.

Só depois de Anita sair realmente de casa é que a mãe ganha coragem 
para sair também. Na “carta para o princípio” da vida nova que decidiu 
ter, lembra o momento em que se desfez da coleira e assumiu a sua 

condição de pessoa. Precisou de tempo, mas conseguiu “encontrar o 
lugar/ onde o fim e o princípio/ se juntam um ao outro/ e sem vacilar/ 
cortar.”

Os cordeiros. Como vítima sacrificial, encarnação do triunfo da vida 
sobre a morte, do sangue que se derrama em resgate pelo pecado 
original e por outros pecados do mundo, o cordeiro simboliza um rito  
de passagem e participa da dor e da alegria dessa transformação. Anita 
e Lulu são vítimas da constelação familiar em que nasceram, dos apetites 
desenfreados do pai e do silêncio aterrorizado da mãe. Ainda são 
menores, vivem enredadas numa teia de afectos complexos, mas ambas 
estão a caminho da maioridade e têm vida e vontade próprias para 
procurarem meios de se libertarem e decidirem por si. São diferentes, 
brigam, rivalizam, partilham intimidades, sonhos e angústias. 

Anita pensa encontrar em Paul e nas suas flores a esperança de uma 
nova vida, mas depressa se apercebe que não consegue responder  
aos seus gestos de amor. Por mais que queira, não comanda a vontade, 
porque a tatuagem que o pai lhe fez está gravada nas fibras mais 
profundas do seu ser: “Há qualquer coisa/ dentro de mim/ que não 
me deixa pertencer/ a mais ninguém.” A este trauma vem juntar ‑se o 
peso do remorso de não ter acolhido Lulu quando esta procurou ajuda, 
condenando ‑a assim a permanecer, agora sem qualquer protecção, sob 
o jugo do pai. É Paul que compra a arma para acabar com a situação para 
a qual parece não haver saída, mas é a Anita que cabe disparar. Contra 
quem? O escuro final deixa a resposta em aberto.

Evocando os imaginários da tragédia e do drama familiar, das  
fábulas e dos contos de fadas, Dea Loher cria em Tatuagem quadros  
de um retábulo sobre uma família. Numa linguagem sucinta, densa  
e poética, recorta primeiro as figuras em claro ‑escuro para depois,  
com a sensibilidade e a finura que a distinguem, desenhar os matizes  
do âmago forte e frágil de tudo o que é profundamente humano.

* Professora, dramaturgista e tradutora.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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