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Despertadores de memória
Aldara Bizarro, Miguel Horta

No Baleizão, propusemo-nos pesquisar na nossa memória  
as recordações dos anos 70, porque ambos sentimos que é um 
período da História que nos é muito querido e a que, no geral,  
se dá pouco valor.

Ao iniciarmos o processo, apercebemo-nos de que as nossas 
memórias pessoais, que para nós pareciam só ter valor no campo  
da família, integram, no que diz respeito aos afectos, à educação  
e aos valores, um património político e cultural mais vasto,  
que pertence ao colectivo, dando-nos uma consciência  
efectiva da História.

Apercebemo-nos, também, de que as memórias da nossa casa, 
do ponto de vista dos elementos da família, divergem em alguns 
aspectos, como a percepção do tempo e do espaço e o valor 
emocional de cada situação vivida, por isso procurámos identificar 
pontos de vista diferentes dos acontecimentos que marcaram  
o nosso passado, tornando o processo divertido e mais rico.

Embora a peça se centre nos anos 70, concluímos que para  
falar da memória era necessário recuar no tempo para criar  
um momento zero, fundador da narrativa, dando-lhe sentido,  
no passado e no presente, e proporcionando-lhe ao mesmo  
tempo o espaço necessário para a construção da teia de  
memórias que se reflectem numa década.

Na relação com o corpo, os cheiros, os sabores, as palavras,  
as interacções que descrevíamos da família funcionavam  
como despertadores de memória. Aquilo que no início parecia 
invisível, emergia com uma força própria, acrescentando mais  
uma informação sobre o todo que se vivia na época, como a  
guerra, a ditadura, as palavras que não se diziam, os gestos,  
a tensão, mas também a ciência, a natureza, as viagens,  
a mudança, a cumplicidade e o amor.

Apesar de sermos de origens diferentes, de vivermos em  
países diferentes, procurámos olhar para os anos 70, uma  
época no tempo que nos une, rica o suficiente para desejarmos 
partilhar opiniões, mensagens, textos, desenhos e fotografias,  
com o sentido de criar em palco um jogo dinâmico de ideias  
e de acção sobre a memória, que apesar de convocar o passado  
nos transporta para um presente caloroso e vívido.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.


