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Do retratado e do retratista

O escritor para quem o ato de escrever 
parecia um pouco ridículo, pretensioso  
e narcisista (Tu ‑já ‑me ‑leste?), e que lançou 
no mundo a sua obra ‑prima sem qualquer 
vaidade ou ambição que não um acréscimo 
de rendimento que lhe permitisse comprar 
uma casa e escapar assim à obsessão com 
a renda, que lhe vem do facto de, desde 
a sua infância, viver rodeado de pessoas 
assombradas pela renda da casa. Definiu‑
‑se a si mesmo como um homem de uma 
astúcia refinada, comparável à de um cão‑
‑fêmea que, regra geral, guia os cães de 
trenó nas expedições polares e pressente 
os perigos subterrâneos, impedindo ‑os de 
cair no abismo e na morte certa. Algures 
nos meandros das meditações filosóficas 
da sua viagem, Céline cai profeticamente 
no seu próprio destino quando nos adverte: 
as palavras têm aparentemente um ar 
inofensivo, não desconfiamos delas, não 
parecem perigosas, contudo todo o cuidado 
é pouco, pois podem fazer tremer toda a vida 
inteira. Apanhado pela guerra e pelo destino, 
acusado e perseguido por alta traição à 
pátria segundo o artigo 75, difamado até 
aos ossos, o iluminado vira chacal. (Quantos 
monstros ocultos nos refegos da tua alma!) 
O médico ‑anarquista acabará os seus dias 
exilado numa casa no alto de uma colina, 
nos subúrbios da cidade, com a reputação 
arruinada e vivendo de mal pagas consultas 
médicas, na companhia da sua mulher (uma 
triste e romântica bailarina), que dá aulas em 
casa, e dos seus fiéis cães, gato e papagaio. 

O Poeta Acorrentado à Mesa é uma peça 
de teatro inspirada na vida e obra de Louis‑
‑Ferdinand Céline e a segunda criação  
de um conjunto de retratos dedicados  
à memória do espírito livre de três grandes 
vultos da literatura mundial. O exercício de 
executar um retrato, como nos revela a sua 
tradição na prática artística da fotografia ou 
da pintura, não é apenas uma representação 
de um sujeito sob o jugo de um determinado 
enquadramento e ponto de vista, mas 
também e essencialmente um espaço para 
o retratista se criar e inventar, um território 
para exercer a sua liberdade. Nesse sentido, 
estas peças de teatro são simultaneamente  
o meu olhar particular sobre os rastos e restos 
destes artistas e um território de diálogo 
desses materiais com a minha própria vida, 
trabalho e obsessões. Quando iluminamos  
e dissecamos textos que são dispositivos  
não somente para contar uma boa história,  

mas essencialmente para revelar uma  
visão do mundo e uma filosofia de vida, 
somos inevitavelmente conduzidos ao  
poder transformador e revolucionário das 
grandes obras literárias, e à forma subtil  
e mágica como a energia que transportam  
e as tempestades que provocam vão 
passando através do tempo, deixando  
a ferro e fogo a sua marca tatuada  
de geração em geração. 

A primeira peça deste tríptico de retratos 
foi Hotel Louisiana Quarto 58 (2016), dedicada 
ao egípcio Albert Cossery. Um homem que 
viveu como as personagens dos seus livros, 
acreditando que o desprendimento de tudo 
o que nos ensinam, de todos os valores e 
dogmas, é a condição necessária para cada 
um fazer a sua própria revolução. Mestre de 
uma literatura de combate a todas as formas 
de autoritarismo e valores hegemónicos 
que nos moldam e transformam em corpos 
escravizados pelos ciclos de trabalho, 
produção e consumo. 

No seguimento, e finalizando este corpo 
de trabalho, Os Cavalos Selvagens do Velho 
Ford Mustang, dedicada a Paul Bowles, 
será a terceira e última obra. Bowles deixou 
como legado uma poderosa e fascinante 
obra literária e uma história de vida livre 
e experimentalista, nas suas errâncias 
e viagens, casamento e cumplicidades 
artísticas. Um apaixonado pelo céu,  
o vazio e o silêncio do grande deserto 
africano, que considerava o local mais  
belo do mundo. Elegeu Tânger, uma cidade 
portuária no norte de África, como o seu 
quartel ‑general: a cidade ‑labirinto que lhe  
ofereceu sabedoria e êxtase. Um dos seus 
livros tinha ‑o tornado famoso e muita  
gente vinha de todo o lado do mundo  
para o visitar. Ele recebia ‑os numa casa  
sem televisão nem telefone, com uma  
pilha de antigas malas de viagem usadas  
paradas à porta. 

Esta peça de teatro é dedicada  
à Mónia, minha companheira.

João Samões


