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O preço de uma 
pessoa vê-se na 
maneira como gosta 
de usar as palavras.  
Lê-se nos olhos  
das pessoas.  
As palavras dançam 
nos olhos das 
pessoas conforme  
o palco dos olhos  
de cada um.
Almada Negreiros  
A Invenção do Dia Claro

Em Saltimbancos, Almada Negreiros alterna 
mundos com mundos. Por um lado, porque se 
interseccionam efectivamente no tempo mental das 
personagens, e isso é alucinação narrativa – elas 
estão num sítio a pensar noutro. Nesse sentido, aliás, 
somos todos interseccionistas, mesmo que não 
saibamos escrevê -lo. Não se trata especificamente 
de interseccionismo enquanto estilo ou corrente. 
É interseccionista o estilo em que uma coisa gera 
outra, e a gera visual e auditivamente à nossa frente 
sem que percebamos porque é que isso está a 
acontecer na cabeça de quem escreve. Há depois 
as intersecções que o espectáculo inventa – são 
de outra natureza –, como as que ocorrem num 
momento qualquer da vida do quartel, durante 
o circo ou no rondel que se improvisa no adro da 
igreja, já no final do espectáculo, ou ainda aquelas 
que sobrevêm na vida íntima da rapariga que o 
muro do quartel exclui e na solta vida imaginativa 
da ciganita, e que o espectáculo narra e, até 
pela leitura, metaforiza. Em todos os lugares, há 
momentos em que a mente se perde. E a mente 
perde -se pela agilidade brutal de Almada Negreiros: 
essa é, nesta obra, a marca do grande escritor – e o 
pesadelo de estimação do Pedro Almendra! Não é 
só o modernismo acelerado, um certo mecanicismo 
futurista e uma centena de coisas que lhe são 
academicamente atribuídas, mas, especificamente 
nesta obra, inspiração, instinto e velocidade divinos. 
Esta aceleração age sobre uma historieta que está 
para ser contada, e que coincide com o melodrama 
do Portugal mais pobre. Um país de que Almada 
manifestamente se compadece, cujos vícios e 
alacridades ele critica, como se vê pelo episódio da 
cobrição dos cavalos, mas também em cuja alegria 
e encanto se compraz, naquela maneira que viria 
a ser o ínvio caminho do Secretariado Nacional de 
Informação. É nesta confluência estranha que um 
velho antifascista como eu se vê obrigado a descobrir 
um grande escritor. É como se, à semelhança do que 
acontece com um dos b-boys, eu dançasse com a saia 
que ele deixou vazia.

* Excerto de “Conferência improvisada”. In al mada nada: Manual  

de Leitura. Porto: TNSJ, 2014. p. 13 -14.

Somos todos  
interseccionistas
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1. 
Dia de sol forte, incandescente. Num 
quartel de muro amarelo, decorre a 
instrução militar. Soldados em marcha, 
com farda de brim cinzento, produzem 
um jogo de sombras na parada: sol e 
chumbo em diagonais. Farda sem feitio, 
botas do mesmo tamanho, cabeças 
rapadas: é a medida militar – sem medida 
e igual pra todos.

No presente monocromático e 
monorrítmico do treino militar, imiscuem-
-se imagens da freguesia e do campo, de 
raparigas que cantam em cima de carros 
de bois ou atravessam a ribeira a vau – 
lembranças ou fugas oníricas de um dos 
soldados cinzentos? A paisagem expande-
-se: vindimas, romarias, festas, bebedeiras, 
foguetes. É Verão, há festa na vila, 
adornada com balões acesos, grinaldas de 
folhagem e flores, bandeiras nos mastros, 
fogueiras, archotes no cais. No domingo 
de festa, o povo participa, aprumado, na 
procissão de nossa senhora saloia. À noite, 
fazem -se serenatas no rio. Num bote, um 
casal de namorados – um soldado e uma 
moça da vila – acolhe -se sob o xaile dela, 
por causa do frio da barra…

A tropa aparta os namorados: não 
podem casar por causa do serviço militar. 
Encerrada em casa, ela chora ao meio-
-dia. Sem água no cântaro, não tem a 
companhia dele para ir à mina d’água 
férrea. Os exercícios militares intersectam 
a solidão da rapariga. À noite, à janela, 
reflectem -se -lhe nos olhos os raios do 
sol brim e sente aquele calor do ventre 
por tanto roçar as coxas uma contra a 
outra. Masturba -se nos lençóis de linho, 
recriando a marcha militar, em passo 
acelerado: 1 -2, 1 -2, 1 -2… Aos domingos, 
agudiza -se a ausência do namorado: ele 
não a espera ao fim da missa. Ela senta-
-se no poço e atira pedrinhas para a água, 
produzindo um eco de tambores e clarins…

No quartel, após um intervalo para 
tabaco d’onça e saudades de não ter 
carabina nem brim cinzento, os soldados 
vão para o picadeiro. Como num carrossel 
de feira, há cavalos de várias cores à roda, 
entrando e saindo da sombra e do sol, 
produzindo uma amálgama cromática. 
Os cavalos são reunidos a um canto 
do picadeiro, resfolegando. Do lado 
oposto, junto a um soldado prego torto 
insignificante ferrugento, uma égua  

 
exageradamente feminina. A soldadesca 
corre para as trincheiras, onde se  
instala numa alegria de espectáculo  
grátis. Ao gáudio da tropa associa -se  
o contentamento do soldado trôpego,  
com uma luva calçada até meio do  
braço e mãos na anca, à espera. Um 
enorme cavalo branco – num exagero  
de formas pederastas de cavalo de circo 
e ar selvagem de procurar fêmea grossa – 
avança para a égua, o soldado pega -lhe  
no sexo erecto e enfia -o nas ancas  
da égua: ovação entusiástica com palmas 
e vivas e indecências. O soldado agradece 
ao pé -coxinho, como o homem de circo  
dos ciganos. Repete -se a cena com um 
imenso cavalo negro – rins a latejar, 
orelhas retesadas, sexo negro em riste, 
aflições de ávido cobridor. A cobrição 
falha; à segunda tentativa, a mão do 
soldado fica presa contra as coxas da égua. 
A égua meneia -se e é preciso chicotear  
o cavalo para o trazer de novo à cobrição. 
Os soldados gritam basta! O cavalo 
desequilibra -se e cai – nova vaga de 
chicotadas. De novo de pé, o cavalo 
começa a morder as coxas da égua  
e a lamber-lhe o sexo em espuma.

No ínterim, um cavalo cor de prata 
trota em direcção ao canto mais só do 
picadeiro, onde se encontra uma menina, 
até esse momento inapercebida. Ela 
debruça -se da bancada e faz -lhe uma festa 
de confiança no focinho. De fora, gritam 
por Zora – e o canto do picadeiro fica 
subitamente vazio.

2. 
Amanhece, faz frio. O céu é de um azul 
pálido. Zora sobe o monte. O pai dera -lhe 
a ordem de recolher lenha. Lá de cima, 
vê o vale: casas brancas que exalam, das 
chaminés, um fumo também branco; 
estradas vazias, às curvas; o rio lá no 
fundo, como o estilhaço de um espelho 
deitado para cima entre árvores verde-
-escuro; o comboio, que deixa também 
atrás de si um fumo branco. No cimo há 
um velho moinho, abandonado, com o 
qual os passageiros dos vagões de terceira 
classe fantasiam, imaginando histórias 
de moleiros, dramas de namorados, 
piqueniques. Zora explora as coisas que 
por ali encontra, indícios de merendas  

e de encontros secretos: restos de comida, 
pedaços de uma carta rasgada, um cortiço 
de abelhas, o eixo e a mó desde um 
instante parados para sempre. Esqueceu-
-se já do recado da lenha. No regresso, 
a mãe zanga -se e o pai bate -lhe, entre 
insultos: mandriona porca. Zora fica sem 
almoço e vai lavar roupa antes do ensaio 
do meio -dia, no rio que todos acham 
bonito visto lá de cima do moinho.

3. 
Vestida com um puído maillot vermelho, 
Zora entra em cena. Corre até ao meio de 
um tapete verde, sob uma luz de acetilene. 
Ao fazer um número de acrobacia – 
uma ponte para trás –, o maillot rompe, 
deixando entrever o sexo inocente num 
buço triangular. Esforça -se por cobri -lo, 
mas a repetição do número apenas amplia 
o rasgão. O público rejubila: assim com 
o rasgão era melhor outra vez outra vez. 

Saltimbancos, sinopse grátis



Zora coloca um alfinete -de -ama mesmo  
por cima do sexo e sorri, envergonhada. 

Os incidentes no circo desencadeiam 
reminiscências, devaneios: Zora vê -se na 
praia, observando meninos ricos a brincar 
na areia, acompanhados por criadas. Há 
coisas que ela também gostaria de ter 
no seu canto na roulotte, precário abrigo 
contra os seus medos, contra os trovões 
que ecoam dentro de si. Dorme sobre os 
estofos, com as mãos entre as pernas, 
a guardar o próprio calor do sexo num 
alheamento de si. 

Um toque de cornetim do pai traz Zora 
de novo para o presente: ela corre para o 
tambor, enquanto a mãe – preocupada com 
que falte a acetilene que ilumina o circo – 
acompanha nos pratos e no bombo. Os 
sons trazem -lhe à memória o rufo lúgubre 
do percurso, ao fim da tarde, pelas ruas 
da aldeia, a anunciar o espectáculo. O pai 
está seminu, vestido como o homem do 
circo que dobra barras de ferro, e no corpo 

traz escritas as informações de cartaz: 
espectáculo às nove horas no adro da igreja. 
Aproveita a passagem pelas tabernas para 
conversar e beber, enquanto Zora e a mãe 
passam pelas portas e pelos quintais, com o 
pandeiro e a voz do relento com fome, sons 
que contrastam com o escarcéu do circo. 

Aí, a luz da acetilene recorda a espuma 
esverdongada das ondas na praia, ao luar. 
Novo devaneio: na praia, Zora apanha 
percebos e, por entre as rochas, descobre 
um cadáver sem uma perna, por entre 
aquilo que parecem ser destroços de um 
naufrágio. Ao cair do dia, inicia o regresso 
a casa, enregelada e com o avental cheio 
de conchas. Terá de se explicar ao jantar. 
No circo, alguém atira uma pedra a uma 
lâmpada de acetilene – e no bosque a luz 
fica triste, ao fim da tarde. O caminho de 
regresso é ensombrado por violadores e 
salteadores imaginários. A dada altura, 
parece -lhe ver um homem grande, 
cabeludo e tatuado como o pai, a despir -se 

por detrás de um castanheiro. Sente medo: 
tudo o que deseja é correr e nunca mais sair 
de ao pé da mãe.

No circo, o pai expulsa dois garotos 
que se puseram à bofetada. O gesto 
desencadeia reprovações enérgicas do 
público. Chovem pedras sobre o tapete 
verde, algumas atingem as lâmpadas 
de acetilene. As pessoas começam a 
abandonar o espectáculo. Para conter o 
desastre, o pai, a mãe e Zora redobram 
de intensidade no bombo, nos pratos, no 
cornetim e no tambor, mas é irreparável: 
em debandada, o público continua a atirar 
pedras. Apenas dois bicos de acetilene 
continuam acesos. Uma pedrada atinge 
o pai, que, em desespero, pontapeia a 
filha, esmurra a mulher, insulta o público, 
entre lamentos lancinantes: malandros 
cabrões a minha vida a minha arte. O fiasco 
consuma -se, sob o estrépito caótico dos 
instrumentos, quando uma pedrada apaga 
a luz do derradeiro bico de acetilene.



Palmas e vivas e indecências

1. 
Saltimbancos é aquilo a que se costuma 
chamar um texto difícil. Almada atalharia: 
“Mas, tanto melhor, nós só gostamos do 
mais difícil.” Sendo porém difícil, talvez se 
revelasse fácil se acaso o pudéssemos ler 
como quem vê uma tela. Em boa medida, 
é de pintura que falamos quando falamos 
de Saltimbancos. O subtítulo – (Contrastes 
Simultâneos) – vincula o texto à prática 
artística cultivada nesses anos por Robert 
Delaunay, o simultaneísmo, que visava 
aplicar à pintura as teorias da percepção 
e da psicologia da cor, criando efeitos 
de movimento caleidoscópico através 
do agenciamento simultâneo das cores. 
Lemos em Saltimbancos algo análogo ao 
que visualizamos nos discos furta -cores de 
Delaunay. Todo o texto irradia um profuso 
cromatismo, sendo especialmente com o 
amarelo (do sol, do quartel) e o cinza (do 
brim, da sombra) que Almada compõe a 
primeira secção do conto; e, na terceira,  
o vermelho (do maillot de Zora) e o verde 
(da luz de acetilene e do tapete do circo) 
não apenas coloram a cena, mas informam  
a narrativa.

Neste cotejo detém especial relevância 
Constrastes simultanées: Soleil et Lune, 
pintura circular realizada por Robert 
Delaunay em 1913. Não apenas pelo título 
roubado à luz do dia e encerrado entre 
parênteses no subtítulo da ficção.  
A forma orbicular da tela do pintor francês 
é preponderante no enredo de Almada – 
manifesta -se no quartel, com os soldados 
“a rodar a quatro e quatro pela direita”, 
como “varetas de leque de rifa”; no 
picadeiro e no volteio dos cavalos, a girar 
em torno do capitão como o “carrossel da 
feira de sol”; na arena do circo… Revela-
-se principalmente no sol e na lua que 
presidem à primeira e terceira secções do 
texto: o primeiro encandeando o quartel,  
a segunda alucinando o circo. A tela 
circular de Robert Delaunay engendra 
o movimento orbital dos astros, 
interessando -se pela passagem do tempo, 
pela forma como a noite rende o dia e o 
dia depõe a noite – e a ficção de Almada 
instala -se, move -se em tais circunvoluções. 
A narrativa fecha -se sobre um eclipse total. 
Por “eclipse” não designamos o súbito 
apagamento das luzes no circo – quando  
o último bico de acetilene se extingue  
sob o tumulto dos instrumentos e dos  

 
gritos lancinantes do pai –, mas o exacto 
fenómeno astronómico que a palavra 
designa: “lá -ré -sol às escuras sol -sol -sol.”

O espectáculo não é indiferente à 
geometria circular de Saltimbancos. Tal 
feitio é restituído pelas marchas militares, 
cujas duas fileiras abrem e fecham como 
o mencionado “leque de rifa”, e assoma 
também nas espirais de Pedro Almendra, 
que gira sobre si mesmo ao entrar e sair de 
cena. O actor também caminha em círculos 
durante o texto de abertura que expõe 
a natureza inversa de Pessoa e Almada, 
bem como na “confidência” extraída de 
A Invenção do Dia Claro, um texto que, 
rimando com o turismo infinito de Zora  
e dos saltimbancos, alude a um percurso 
circular: o regresso a casa, após viagens 
reais e imaginadas. No plano dramatúrgico, 
o texto com que o espectáculo se encerra 
– o último fragmento da Conferência 
n.º 1 – ensaia uma fuga para a frente, 
enuncia um propósito futuro, propiciando 
ao mesmo tempo o fechamento do 
círculo: “Vai principiar, minhas senhoras 
e meus senhores!” No espectáculo, 
Pedro Almendra subverte a sintaxe dessa 
derradeira frase, autonomizando o vocativo 
para fazer dele já o início de uma outra 
coisa, abruptamente interrompida pelo 
black out. Começar, a última obra de 
Almada e o seu desígnio primeiro –  
um contraste simultâneo?

2 .
Falamos de pintura. Poderia ser tão ou 
ainda mais proveitoso invocar o cinema. 
Quando, no decurso do processo de 
trabalho, sentíamos necessidade de 
descrever Saltimbancos, era à memória 
cinematográfica que recorríamos. Ricardo 
Pais lembrava que no quartel “os soldados 
formam uma mole, como os operários 
do Metropolis” de Fritz Lang, e a peculiar 
conjugação de praia e circo remeteu-
-nos para La Strada de Fellini. Tal como 
o Zampanò de Anthony Quinn, o pai de 
Zora é um homem brutal, que se veste de 
“atleta nu” para fanfarronar a sua força; 
à semelhança da cândida Gelsomina de 
Giulietta Masina, Zora rufa o tambor 
durante a indigente exibição…

Mais do que coligir umas quantas 
referências cinéfilas, convém assinalar  

 
o carácter cinemático desta escrita que, 
abolindo a pontuação e liquefazendo 
a sintaxe, ambiciona ser mais veloz do 
que o aparo – corrijo: mais veloz “que a 
invenção do aparo e da caneta”, como 
se lê no K4 O Quadrado Azul. O discurso 
adere à percepção, debitando o que 
Bergson designou por “dados imediatos 
da consciência”. Como disse Ricardo Pais 
a Pedro Almendra numa das primeiras 
sessões de trabalho, “quem diz este texto 
tem de ser um escritor -cineasta”: escreve 
o que está a realizar, na acepção do falso 
cognato inglês to realize (perceber, dar -se 
conta) e no sentido cinematográfico do 
termo português. O aparo é a objectiva 
de uma câmara de filmar. Toda a primeira 
parte de Saltimbancos se nos oferece 
como um longo travelling, um plano-
-sequência abruptamente cortado por um 
chamamento fora -de -campo, um grito 
que vem impor um close-up sobre um 
rosto: Zora, uma menina inesperadamente 
inscrita numa cena de bestialidade e 
violência sexual. Há em Saltimbancos uma 
“continuidade cinematográfica” (K4). Nos 
nossos encontros, Ricardo Pais dizia que 
era como se o narrador possuísse uma 
“grua no olhar” (e agora poderíamos falar 
de um drone): a câmara sobrevoa a cena, 
permitindo -nos atravessar o muro amarelo 
do quartel, ver de cima os soldados na 
parada como réguas de um leque, mas 
também percepcionar o brim molhado nos 
sovacos ou o sexo em riste de um animal. 
Erguemo -nos sobre os montes, avistando 
um rio lá em baixo, “como o estilhaço 
de um espelho deitado para cima”, mas 
descemos subitamente para nos determos 
nos vincos dos xailes de domingo. Vemos 
as “lágrimas verdes” que os foguetes 
daquele querido mês de Agosto derramam 
em pleno céu, mas também, um pouco 
depois, as “lágrimas de efeito” no rosto 
de Nossa Senhora, no interior da capela. 
Em vez de omnisciente, este narrador é 
omnividente – um visionário. “Já repararam 
bem nos meus olhos?”

Não deixa de ser interessante que um 
texto altamente cinemático se revele 
surpreendentemente freudiano. Desse 
“delírio fálico” (Osvaldo Silvestre) que 
nos é oferecido na cobrição dos cavalos 
ao “rasgão ocasional” no maillot de 
Zora, que lhe expõe o sexo em pleno 

Pedro Sobrado*



espectáculo, ou da masturbação 
feminina que intersecciona marchas 
militares ao hirsuto violador que Zora 
teme no bosque – uma série de imagens 
fálicas, metonímias sexuais, fantasmas 
eróticos atravessam a película. Com 
tal imbricação de cinema e psicanálise, 
reavemos a pergunta que Almada faz  
n’As Quatro Manhãs: “Quem filmou o 
meu ser enquanto eu me sonhava?”

3. 
O exercício dramatúrgico de al mada 
nada assemelhou -se ao trabalho com 
uma velha moviola. Segmentámos 
Saltimbancos em fotogramas (fizemo -lo 
com barras verticais que enxamearam o 
texto) e trabalhámos com tesoura e fita 
adesiva. A primeira parte, a mais extensa, 
foi severamente castigada – material 
abundante ficou na mesa de montagem; 
o footage da terceira secção não escapou 
ileso, mas aí o nosso corta -e -cola foi 
menos laborioso. A segunda, brevíssima, 
não faz parte desta contabilidade, tendo 
sido convertida numa equívoca narrativa 
infantil, destinada ao folhetim de uma 
semi -imaginária Emissora Nacional.

Essa modalidade polida de vandalismo 
a que chamamos “edição” visou 
menos a simplificação do texto de 
Almada do que a exploração de alguns 
dos seus contrastes simultâneos: a 
geometria tórrida do quartel versus a 
fluidez refrescante do campo; o corpo 
desapossado dos soldados versus o 
corpo livre das raparigas; a candura e 
inocência de Zora versus a brutalidade 
da copulação assistida dos cavalos; 
a opressiva ordem militar versus o 
desregramento circense, etc. Numa 
só frase: a dramaturgia, ou melhor, 
o espectáculo (pois aquela não teve 
precedência sobre este) interessou-
-se pela pobreza e contradição dos 
vários espectáculos. Referimo -nos ao 
espectáculo dos saltimbancos, cujo 
estrepitoso fiasco parece ocorrer sob 
uma lâmpada estroboscópica, mas 
também ao “espectáculo grátis” que a 
cobrição dos cavalos configura, tendo 
por público os soldados alcandorados 
nas trincheiras e por banda sonora 
um escarcéu de “palmas e vivas e 

indecências”. Destes espectáculos – 
caracterizados, aliás, por um notável 
isomorfismo, porque ambos acontecem 
em círculo – a encenação apropria -se 
diversamente: se o volteio e a cobrição 
dos cavalos fornecem aos bailarinos 
a matéria -prima de uma sequência de 
solos, durante os quais os soldados se 
metamorfoseiam naquilo que vêem, o 
funesto espectáculo de saltimbancos 
estabelece uma relação de surpresa com 
a battle brim, com a qual partilha uma 
energia percussiva afim. No espectáculo 
equestre, vemos os bailarinos a cair para 
dentro de si mesmos; no espectáculo 
circense, os corpos participam numa 
dinâmica de extroversão.

Embora, desde a génese, o projecto 
de Ricardo Pais visasse estar à altura 
do carácter lúdico de Almada, de 
uma espontaneidade à flor da pele, 
do prazer sensual da improvisação 
física e do debuxo, e já não dar conta 
de um universo, sistema ou Obra 
(como sucedeu com Turismo Infinito), 
é legítimo supor que, afinal, com o 
amor ao espectáculo, à sua indeferível 
precariedade e liberalidade, al mada nada 
faz uma tangente ao próprio coração 
da arte de Almada. Como tem sido 
dito, o “Narciso do Egipto” tinha tanto 
de arlequim, performer, certamente de 
homem do espectáculo, não apenas na 
efusão heróica dos manifestos ou das 
conferências, mas também nos poemas, 
ensaios, entrevistas e nesse peculiar 
Bildungsroman que é Nome de Guerra.

Talvez aqui radique, em parte,  
a afinidade electiva de Ricardo Pais 
com Almada Negreiros, com quem – 
salvaguardadas as devidas distâncias, 
pois claro – partilha também um 
eclectismo irreverente, um temperamento 
camaleónico que recusa a fixação 
num estilo, a veemência, o sentido da 
comunicação. Quando Almada diz, na 
Conferência n.º 1, que aprendeu a tocar 
cornetim de saltimbanco “porque o 
cornetim de saltimbanco é de oiro ao sol” 
dá afinal voz ao fascínio dos mecanismos 
de ilusão e disfarce, dos “jogos de 
equívoco de que o Teatro nunca parece 
saciar -se” (Ricardo Pais) e que estão no 
epicentro da arte do encenador. A esta luz 
– uma luz artificial, a luz esverdongada  

do “luar da acetilene” –, a fúria epiléptica 
do pai de Zora e o seu desesperado 
esforço por levar o espectáculo por 
diante, mesmo quando o desastre é já 
uma evidência, adquirem uma outra 
tonalidade. Que o espectáculo se faça, 
e cumpra, corresponde afinal ao fundo 
desejo de permanecer – até para si 
mesmo, sobretudo para si mesmo – 
credível enquanto artista. O injurioso 
lamento do “homem de circo dos 
ciganos” – autor, actor e organizador do 
espectáculo, como a si próprio Almada 
se definia – não é apenas grotesco, 
decadente, deplorável. Também é 
comovente: “malandros cabrões a minha 
vida a minha arte.”

* Versão abreviada de “Sol às escuras: Sobre   

Saltimbancos e a dramaturgia de al mada nada”.  

Porto: TNSJ, 2014. p. 21 -27.


