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e p í g r a f e
SOBRE A ORIGEM DA ESCULTUR A SEGUNDO PLÍNIO 

E A DESCOBERTA DA DANÇA

Uma rapariga traça na parede a sombra projetada pelo 
corpo do rapaz por quem pela primeira vez se enamorou, 
e que se irá ausentar em breve.

Abraça-o.

Ele parte.

O pai da rapariga recheia com barro a forma desenhada 
na parede. Preenche a zona do rosto, os ombros, o tronco, 
de modo a que a filha mantenha uma memória fidedigna 
do seu primeiro amor, construída a partir da sua sombra.
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n o t a  i n t r o d u t ó r i a 

Paráfrase livre, assim descreve Plínio a origem da escultura 
no seu História Natural (xxxv, 43). Este momento é relevante para 
a compreensão da vida e da obra de Ella Bouhart, a que se dedicam 
as seguintes centenas de páginas. A pertinência desta descrição de 
Plínio deriva não só da alusão às sombras, recorrentes nas criações 
de Bouhart, mas sobretudo pela evocação permanente de uma 
ausência, quando não um abandono, seguidos de um movimento de 
busca incessante, incansável. Este movimento poderia até resumir 
toda a obra desta artista, se descrito na sua forma mais simples 
como: a tentativa de catalogar estratégias várias para lidar com um 
corpo que parte.

A contribuição deste texto ao muito que já se publicou acerca de 
Bouhart advém da leitura das suas peças em diálogo com o que jul-
gamos conhecer da sua vida. Essa é justamente a maior ironia de um 
legado já de si rico em paradoxos: se por um lado impera a presun-
ção generalizada de que todas as suas peças são autobiográficas, por 
outro, a evidência com que qualquer estudioso se depara é a impos-
sibilidade de reconstituir a sua vida sem uma considerável dose de 
contradições. Com este texto pretendemos reforçar a possibilidade 
de a sua criação estar longe de ser autobiográfica, o que fica explí-
cito nos momentos de notória incompatibilidade entre vida e obra, 
largamente documentados na presente obra. Exemplos adicionais 
podem ser diagnosticados através da com paração entre as duas bio-
grafias publicadas o ano passado. O presente trabalho tenta portanto 
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colmatar este hiato através de entrevistas exclusivas com os prin-
cipais atores tanto da sua vida quanto da sua obra, nomeadamente 
Alan Welchman, Clara de Mello e Beatriz Morel.  

É ainda necessário relembrar que, pelo seu caráter assumida-
mente polarizador, as suas propostas artísticas nunca foram consen-
sualmente recebidas, tendo Bouhart dado origem, em igual número, 
a admiradores, seguidores incondicionais do seu trabalho, e a anta-
gonistas. Das suas muitas icónicas criações, Mad Girl’s Love Song, 
uma performance originalmente criada para a dançarina Clara de 
Mello, foi a que mais polémica originou e a que, para o pior e para 
o melhor, a consagrou. Desenvolvida a partir do poema homónimo 
de Sylvia Plath, a controvérsia que gerou esta peça, traduzida para 
português como A Canção de Amor da Jovem Louca, deve-se sobre-
tudo à sua curta duração – uma média de dois minutos – e ao seu 
aparente despropósito. 

M U L H E R-E M-PA L C O

I shut my eyes and all the world drops dead
I lift my lids and all is born again.

(I think I made you up inside my head)
The stars go waltzing out in blue and red,

And arbitrary blackness gallops in
I shut my eyes and all the world drops dead.
I dreamed that you bewitched me into bed

And sung me moon-struck, kissed me quite insane.
I think I made you up inside my head.

I fancied you’d return the way you said,
But I grow old and I forget your name.
I think I made you up inside my head. 

Os focos de luz apagam-se e alguém da produção bate as 
primeiras palmas, um sinal para as pessoas na plateia de que a peça 
terminou. As pessoas, incrédulas, demoram a reagir. Por um lado, 
sentem o torpor que resulta da estranheza perante o que lhes é dado 
a ver mas, mais do que isso, recusam-se intencionalmente a aplaudir, 
a aceitar que aquilo é o fim de tudo. 

Enfim, há alguém que se resigna, e os aplausos funcionam de 
forma epidémica. Passados alguns minutos já toda a gente aplaude, 
desmotivados e dessíncronos. Não há mais nada que ver naquela 
peça, ninguém irá dançar, ninguém virá fazer acontecer mais nada 
naquela noite, naquela vida:

N a d a  m a i s  p r e c i s a  s e r  d i t o .
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I  t h i n k  I  m a d e  y o u  u p  i n s i d e  m y  h e a d

 19

h i p ó t e s e  p r i m e i r a
TUDO O QUE ACONTECE ACONTECE NUM PALCO

M U L H E R-E M-PA L C O

Se ouço mais alguma vez a palavra sombra
juro que grito,
juro que grito!

VÁ R I A S VOZ E S

… sombra …

M U L H E R

a!
  a  a
a     a     a     a     a    a    a    a    a    a  a   a    a   a  a   a  a  aa a  a  
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e s c u r o
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h i p ó t e s e  s e g u n d a
HÁ UM MISTÉRIO AO CENTRO DESTA AMIZADE

[quarto de dormir; somente a cama iluminada]

BE A
E L L A

Duas mulheres, sobre uma cama, ao centro de um quarto. A mu-
lher morena tem a cabeça pousada sobre o colo da mulher loura, que 
lhe acaricia o rosto. Permanecem em silêncio, com o olhar volta do a 
pontos arredados num teto inexistente. Ocupam -nas pensamentos 
que nem sempre podemos escutar. E nem sempre há uma relação 
óbvia entre o que pensam e o que dizem. Por exemplo, quando a mu-
lher loura pensa: 

» Nunca sei se posso confiar em ti «  
Diz:
– Diz -me só a verdade. O que quer que seja. Só te peço que me 

digas a verdade. 
A mulher morena, ainda com a cabeça deitada sobre o colo da 

mulher loura, pensa em várias coisas como reação ao insistente rogar 
da amiga:

» Não sei mais o que é a verdade «  
» Se te disser a verdade não ficas junto a mim « 
» Quem és tu para exigires de mim a verdade…?! « 
Permanece calada. Só passado algum tempo, completa:
– É isto. O que acabei de te contar. A verdade. 
– Mas Ella, não faz sentido nenhum…
– Que sentido queres tu que faça?
– Ninguém desaparece assim!
– Tu queres a verdade, ou queres uma história em que bata tudo 

certo, seja tudo muito lógico, e acabem todos muito felizes?
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– Quero que me contes o que realmente se passou…
– Já te contei! Acabei de te contar!
– Então ok, conta -me outra vez. Mas desta vez explica -me: onde 

esteve o Alan durante isso tudo?
A mulher morena irrompe do colo da outra:
– Estás a duvidar de mim, vês…!
Ambas sentadas frente a frente sobre uma enorme cama:
– Não vês que nada bate certo? Como queres que confie em ti?
– Como queres que te conte a verdade se me bombardeias de 

perguntas armadilhadas?
– Ella, não estamos em guerra…
A mulher loura estica a mão em direção ao rosto da amiga.
– Ah, parece… 
Responde a morena, de forma seca, acedendo contudo a voltar 

a pousar a cabeça sobre o colo da outra. Primeiro pousa o silêncio, 
depois a calma. Os pensamentos de ambas resvalam em direções 
distintas, muitos deles pouco ou nada têm a ver com a conversa que 
agora estão a ter. Mas são os pensamentos da mulher loura os que 
mais se prendem a uma ou outra ideia obstinada: 

» Onde esteve o Alan?«  
» Como é que a Hiroshima é tão loura? « 
» O que se terá passado para que ela não me possa contar a ver-

dade…?! «
– Ella, não me respondeste… e o Alan?

A s  l u z e s  a p a g a m  - s e :

 27

O LAGO 

e s c u r o
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p r e m i s s a
A MATERNIDADE

[uma rua, uma escola, um portão]

E L L A
H I RO S H I M A

G É M EO S J A N U S I A NO S
BE A

Um táxi estaciona à porta de uma escola. Uma mulher lá dentro 
faz sinal a três crianças que aguardam junto a um portão de ferro. 
As crianças, dois idênticos rapazes e uma menina de cabelo louro 
e armado em forma de cogumelo, não reagem. Ou não a ouvem ou 
a ignoram. Aguardam a ama, quem sempre as vem buscar. E a ama 
vem sempre a pé. 

De dentro do táxi, a mulher pede ao taxista que buzine, enquanto 
desce o vidro, convocando os filhos pelos nomes. Os gémeos correm 
em direção à mãe, excitados pela surpresa. Só Hiroshima não se 
move. Olha em volta, na esperança de que Fátima ainda apareça. 

Ella sai do táxi, pega ambos os gémeos ao colo, um de cada lado, 
simétricos, e caminha em direção à filha:

– Anda Hiro, hoje veio a mãe, a Fátima adoeceu. 
A ama adoeceu à última hora, e quando o soube, Ella pensou:
» Que chatice, logo hoje. Não me dá jeito nenhum « 
Liga ao Alan, mas responde -lhe um telemóvel desligado. Não 

deixa mensagem e apressa -se em direção à escola dos filhos com uma 
nota para o táxi numa mão e um suspiro resignado na outra. No curto 
trajeto desde o estúdio onde vivem até à escola, dois quarteirões que 
faria facilmente a pé se não tivesse o medo que tem à cidade, Ella 
empenha -se em sacudir a irritação que este imprevisto lhe causa, 
evocando o entusiasmo e a surpresa que irá provocar nos filhos. 
Quer que o entusiasmo deles a entusiasme a ela. 
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Mas repara que não consegue reconstituir mentalmente o ce-
nário da escola, não de forma verosímil. Tenta lembrar -se da última 
vez que os terá ido buscar e não lhe surge nada. Não a encontra, a 
essa imagem específica: uma cena onde se veja estacionada à porta, 
de táxi, como hoje, ou no todo -o -terreno, sozinha ou já com o Alan, 
ou ainda com o Manuel. Não a encontra. Outras imagens desviam-
-na da imagem pretendida, distraindo -a, baralhando -a, evitando-
-a. Ella enerva -se: não é credível, nem para si própria. Massaja os 
olhos, cansada:

» …Como é que não me lembro?! «
De dentro do táxi, avista então um portão, que não reconhece, 

junto ao qual distingue Hiroshima, à frente dos dois irmãos, como 
se quisesse protegê -los de qualquer coisa má que aí vem.

– Hoje é a mãe quem vos leva para casa.
Diz -lhes ao chegar perto deles. Eles não respondem. A sua vida 

emocional é uma amálgama de figuras parentais e aquela recorrência 
da ama a cada tarde é das poucas coisas fixas e seguras à qual se 
permitiram acostumar. 

Já com os gémeos ao colo, um de cada lado, Ella segue Hiroshi-
ma, que se dirige, autónoma, até ao táxi, e que abre a sua própria 
porta, a dianteira. Ocupa expedita o lugar do pendura. Diz Bom dia 
ao taxista:

– Vais tu à frente…? – estranha ele.
– Vou – responde ela já de cinto posto. 
O taxista vira -se para trás e apela com o olhar pela autoridade da 

mãe, que não parece estranhar demasiadamente a atitude da filha, 
simplesmente porque nada nesta banal viagem lhe é habitual:

– Hiro, cá para trás, anda. Não tens idade para ir à frente. 
Hiroshima obedece, contrariada. A porta bate e o táxi arranca. 

Hiroshima pergunta:
– Vais deixar -nos em casa do pai? 
Um dos gémeos apressa -se a corrigi -la: 
– Não chames pai ao Alan, Hiro! A Bea não gosta! 
Hiroshima gosta de chamar pai ao Alan, sobretudo porque sabe 

que a Bea não gosta. O gémeo retifica:
– Vamos para casa do Alan e da Bea, mãe? 

– Sim, vão.  
São boas novidades para os gémeos:
– E tu vens também?
– Não, a mãe não pode, querido. Hoje é a antestreia de uma peça e
– A das sombras, mãe?
– Sim, a das sombras, querido. 
– Mãe…?
– Sim, Hiro?
– Porque é que as tuas danças são todas sobre sombras?
Ella sorri.
– As minhas peças…? 
Ella olha a rua através do vidro, observa os reflexos do movi-

mento exterior sobre a superfície embaciada, busca, busca -se:
» Ora, porque… « 
» … porque nunca se deixam agarrar «    
» … não é por estar escuro que se apaga um corpo «  
A insuficiência das suas justificações embaraça -se com outras 

coisas:
» Como é possível que existam nomes para esta gente toda? «
Pensa, ao observar as pessoas disseminadas por passeios e pas-

sadeiras, a entrar e sair de carros e de lojas, enquanto a desatenção 
toma já conta de si, e do seu pensar, e a conduz para longe de um 
argumento sucinto e simples que pudesse servir de resposta à filha:

– Deixa -me só ligar à Bea, Hiro, estamos quase a chegar e ela 
ainda não sabe que vou deixar -vos lá esta noite.

Hiroshima, taciturna, habitua -se aos poucos a não tentar pisar 
cer tas zonas do palco que é a mãe. Observa -a, enquanto Ella ao tele-
fone com a tia (» Não chames tia à Bea, Hiro, sabes que ela não gos-
ta! «). Estuda -a ao pormenor, e pensa uma série de coisas a que não 
presta muita atenção. Desde cedo, Hiroshima pensa coisas que não 
sabe plenamente o que significam. Palavras compridas que se enro-
lam nos pilares da sua vida interior ainda tão recente e que ela não 
sabe desembaraçar nem partilhar. Lentamente, sem se dar conta, 
Hiroshima enovela -se dentro de si, até ao dia em que será crescida o 
suficiente para que todas essas palavras compridas lhe pareçam uma 
teia definitiva, densa e intransponível – qualquer coisa entre ela e o 
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mundo. A mãe, mesmo ao telefone, intui a tecelagem em que deva-
gar se confina a filha, e estica a mão de forma instintiva em direção 
à coxa magra, cheia de carinho e, enquanto fala, brinca de lhe torcer 
os joelhos. 

Hiroshima ri, divertida. Ella desliga o telemóvel. Dá -lhe um 
beijo na testa.

 – Comeste, hoje?
Hiroshima acena que Sim.
– É mentira, é mentira, mãe! – acusam os gémeos. – Ela tentou 

esconder o peixe no puré de batata e depois a professora Laura apanh
– Prometes à mãe que vais comer qualquer coisa na casa da Bea?
Hiro acena de novo que Sim. A mentira é um atributo genético 

da família. 
O táxi encosta à porta de um envidraçado condomínio. Ella pede 

para esperar, é uma paragem rápida, os miúdos saem, Bea apa rece à 
porta, loura, magra e séria. Hoje, ainda por cima, cansada. Cumpri-
mentam -se as duas amigas com um abraço breve. Bea agacha -se e 
alonga os braços para neles melhor receber os gémeos. São visí veis 
nos seus corpos e na forma como se dão, as horas de cumplicidade, 
brincadeira e birra passadas em conjunto. Reflexa, a mãe estica a mão 
em direção à filha restante, puxa-a a si e assim escudada tenta inter-
romper as prolongadas manifestações de intimidade entre eles, con-
firmando com Bea o que já sabe de antemão: 

– Tens a certeza de que não queres ir logo à antestreia? Deixas os 
miúdos com o Alan. Vamos beber um copo a seguir. 

Bea sorri:
» Que conversa é essa agora? « 
A mulher loura não diz nada. A mulher morena insiste:
– Faz tanto tempo que não vens ver nada meu…
– Há dez anos que só fazes variações do mesmo.
Ambas se riem, apesar de isto ter sido dito, e recebido, com dureza:
» É verdade, tens razão «  
– É verdade, tens razão – diz Ella. – Mas vou sentir a tua falta, 

esta noite. 
– Que bom que mo dizes.
– Já não é o mesmo, sem ti. 

A inusual dança de louvores cristaliza -se num movimento par-
ticularmente difícil de suster. São os miúdos, sobretudo, quem olha 
para elas com maior espanto, por não reconhecerem nem a mãe nem 
a Bea naquela imprevista gentileza, ou seja, por nunca as ouvirem 
falar assim. 

É Ella quem finalmente desmancha a situação com a sua típica 
ironia:

– Olha, fica sabendo que quem faz o catering são os gajos do 
Teatro Nacional…!

Desequilibram -se, saem da pose, relaxam, os filhos distraem-
-se, ambas se riem: 

– Já lá vão os tempos em que esse argumento me convenceria…!  
Despedem -se com um beijo cúmplice enquanto os gémeos já 

correm para a porta que o porteiro segura para os pequenos passarem, 
saúdando -os pelo nome – são da casa. Bea entra atrás deles, e leva 
Hiroshi ma pela mão. Ella retorna ao táxi e num último olhar, antes de 
eles serem tragados pela acolhedora morada estrangeira, ainda pensa:

» Como as coisas mudam… « 
Mas não entende este pensamento em toda a sua extensão.
Não sabe ao certo a que coisas se refere, nem como poderiam 

não ter mudado. Não imagina como poderia aquela amizade ter per-
manecido ilesa. Tenta imaginar que Bea nunca teria visto tudo o que 
viu, que nunca a teria visto quebrar, falhar, nem duvidar. Imagina que 
nunca teriam chegado a dececionar -se tanto uma com a outra. Ima-
gina que nunca se teriam mentido. Mas não imagina que amizade daí 
resultaria. Não imagina como teria sido se o Manuel ainda estivesse 
presente, ou o Phillip. Seria uma pena se Bea nunca tivesse chegado 
a casar -se com Alan. Mas são daquelas imagens que não se deixam 
cogitar, esfumam -se na sobreposição de outras memórias mais níti-
das. E desagradáveis. 

Pensa em tudo isto em três instantes de um filme, três décadas 
da sua vida, enquanto os seus três filhos desaparecem dentro de um 
prédio onde alguém que nunca ela toma conta deles.

» Como as coisas mudam « 
Este pensamento é pensado nela sem que sobre isso tenha total 

autoridade, ou consciência. Entra no táxi e diz:
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– Teatro Nacional, por favor. 
A noite cai, num tempo nulo mas suficiente para alguém for-

mular um pensamento dividido em três instantes:
Ontem
Hoje
Amanhã 
» Como as coisas mudam « 

J á  e s t á :
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o b s e r v a ç ã o
ELA TEM UMA SOMBR A, SÓ NÃO A V Ê

“O lado certo de mim é do avesso”

Catarina Lancett

Esse Horizonte Aqui Tão Dentro, 1997

No início está sempre tudo muito escuro, nem existem zonas 
intermédias entre a exceção do círculo de luz cunhado sobre as 
tábuas do palco pelo foco de mil watts e as trevas que se abrem em 
toda a volta, até às profundezas do palco. O palco não é grande, nem 
profundo, mas na sugestão do espaço em sombra, o palco pode até 
bem ser infinito. Só porque não lhe vemos o fim.   

Com um passo seguro da escuridão em direção à luz, como um 
olhar que nasce da cegueira, entra em cena uma mulher. As suas 
roupas e as suas formas são tão desprevenidas quanto os recantos do 
palco escondidos nesta noite cénica. A sua presença é luminosa e a 
sua voz enche tudo e chega a todos, quando fala. 

Sabe que está sozinha em palco e que todo o momento é seu. 
Toma para si esse tempo, guardando o tempo necessário, até pro-
nunciar a primeira frase:

M U L H E R

Há pessoas que são simplesmente boas.

Em sua volta giram outros corpos que ela nunca chega a per-
ceber nem a aperceber. Esboços andróginos, mulheres ou homens 
esquálidos, cobertos com cinza, na rara luz intermédia deste palco 
onde tudo é preto ou branco, luz ou sombra, silêncio ou voz. 

Acompanha cada ponto final com uma pausa muda, tácita, 
pesada por todos. As palavras emergem como se de uma janela por 
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onde escapa a noite, numa casa iluminada, ao centro de um bosque, 
numa noite sem lua: 

M U L H E R

Assim como há pessoas que são boas,
há outras que nunca atingem essa elevação

que é a bondade.

Os indícios de corpos que giram em seu redor tornam o espaço 
do palco – que neste momento é o mundo – numa espécie de uni-
verso assombrado. 

Só ela continua a crer que está sozinha. 
Nós vemos que não. 
Avança no monólogo sobre aquilo que é, baliza -nos inequivo-

camente contra aquilo que não é, exercício do qual sobressai algo de 
falso, algo que a atraiçoa. Como se ela fosse muitas e só nos deixasse 
ver a que vem à frente:

M U L H E R

Há mesmo pessoas que são más.

Ao fundo da sala assiste, de pé, uma outra mulher. Do seu posto 
panótico, Ella observa a mulher -em -palco. Junto a Ella, uma grande 
mesa semelhante a uma nave espacial, comandada pelos técnicos de 
som e de luz. Todos focados num palco onde obstinadamente uma 
mulher tenta convencer-nos:

– Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa boa. 
A tensão acumula -se.
A mulher -ao -fundo observa as pessoas na plateia, armadas de 

pares de olhos, casados ou solteiros de óculos. Vê nucas e pentea-
dos, algumas carecas, todos de costas para ela. Fantasia que esta pla-
teia teria nascido e crescido ali, naqueles acentos de veludo grená, e 
que durante toda a sua vida teria sido coagida a olhar em frente. Ao 
fundo da sala alguém manteria viva uma fogueira, que neste mundo 
paralelo se chamaria arte – porque arde. O que quer que ocorresse 
em palco não seria mais que uma projeção de um outro mundo, o 

original, a arder ao fundo da sala, donde a mulher -ao -fundo os ob-
serva. A tensão acumula -se. 

A tensão acumula -se até aos pés da mulher -em -palco, que não 
ousa abandonar o seu discurso circular, às voltas sobre si mesmo. 
Tão -pouco abandona a sua perspetiva quadrada sobre a natureza da 
bondade. É que ela anseia dar -se a ver como alguém linear, evidente 
– mas exponencial. Na audiência, porém, mesmo os geómetras ama-
dores já todos se deram conta de que esta mulher, com esta mulher, 
nem círculo, nem quadrado, nem linha: ponto. A sua penúria eucli-
diana já só alcança incomodar -nos a todos. A tensão acumula -se: 

Nuns e noutros por motivos distintos. Nas pessoas que com-
põem a plateia de cadeiras grenás, por não conseguirem entrar no 
árido jogo de símbolos a que assistem. Na mulher -em -palco, porque 
consciente da impossibilidade de laçar um elo empático com a 
plateia. Por sentir que não é crida, nem querida. 

A tensão acumula -se até à mulher -ao -fundo, porque assiste a 
este escalar da enervação, pelo espaço, pela narrativa, até aos cristais 
do lustre, pelas fendas dos frescos do teto, até se desmoronar sobre 
Clara, a sua atriz de eleição, pelo suor do técnico de luz, pelo peso da 
cortina de cena, pelas farpas da madeira do chão debaixo dos pés de 
todos os seus bailarinos – e ninguém faz nada. Desconserta -a como 
nunca ninguém se levanta e toma o palco, e a toma em palco: 

U M D E NÓ S:

Chega! 
Não consegues ver que não és só essa mulher 

assim tão boa…?!

E que, em lugar dessa perspetiva proativa perante a arte – ou o 
mundo –, as pessoas esperem, sentadas nas suas cadeiras de veludo 
grená, que venha 

um Autor
um Guião 
um Desenlace 
um Qualquer Deus Ex -Machina
Descido ao palco num guindaste para consertar tudo o que está 
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perfeitamente dentro da sua capacidade – e dever? – de consertar. 
A tensão acumula-se.

Os membros entorpecidos das pessoas na plateia são o relógio 
orgânico que denuncia que a peça já vai longa

—  0 0 : 3 3 : 0 0  —

ainda trinta e três minutos até ao desenlace. As pessoas começam 
a propor a sua própria dança, afagando com os rabos impacientes o 
grená das cadeiras,

—  0 0 : 3 2 : 4 0  —

coreografando entrelaçados de pernas, lançando bocejos esticados 
pela imagem prolongada de qualquer coisa que já nem lá está. Clara, 
a mulher -em -palco, duvida.

—  0 0 : 3 2 : 1 5  —

Não chega a discernir quem tem mais medo de quem: se a luz da 
sombra ou a sombra da luz. Se eles dela ou ela deles. Busca -se no opa-
co do coletivo olhar, mas até ao desfecho da peça

—  0 0 : 3 1 : 5 0  —

nada disto será clarificado. Só depois, depois da opção que ela toma, 
que ela tomará, Clara, a mulher -em -palco, já a seguir, só depois vai 
ficar tudo muito claro. 

E  l o g o  d e p o i s ,  m u i t o:

AVESSO
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Sem título, sem data

Afiada como uma faca, Ella não se deixa recortar por nenhuma 
das mais aguçadas categorias, como a do belo ou a do feio. Nem é 
bonita nem é feia e, no entanto, dificilmente passa sem ser notada. 
A intensidade da sua presença tem porventura que ver com o seu 
olhar. Com a forma como olha, e como se dá a ver. 

Vive de tal forma para a performance exterior das coisas que se 
esquece demasiadas vezes de olhar para dentro. A vida dela é um 
acontecimento, um manifesto, visível, narrável, que se pode descre-
ver, enumerar, catalogar. Factos, números, eventos, títulos em jor-
nais, e escândalos – muitos escândalos – que são justamente a sua 
vida levada ao extremo da aparência.

Menos minutos – trinta e um – antes do clímax, a mulher -ao-
-fundo abandona a sala. A sua sala. Vai em busca de refúgio, mais 
de si mesma e da sua agonia do que de alguém outro. Dirige -se ao 
seu camarim, onde não chega a entrar, por ao aproximar -se ouvir 
vozes, vozes que lhe são familiares: Bea e Philipp, aos gritos um 
com o outro. Encosta-se à parede, instável na sua convicção do que 
se passa. Desliza lentamente parede abaixo até bater com os quadris 
nos tornozelos. Aguarda, com o queixo enterrado entre os joelhos, 
mãos entrelaçadas junto aos tornozelos, enquanto, dentro, a amiga e 
o marido discutem de forma tão acesa. Só passados alguns minutos 
Ella se interroga se terá ou não combinado algo com Philipp para esta 
noite mas:

» Não. Não que me lembre « 
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Responde -se e não se pergunta mais nada.  
Não ousaria duvidar de si própria. 
Depois demora -se pelo corredor, caminha em círculos, coloca a 

mão sobre a porta, escuta dentro o silêncio de um abraço prolongado:
» Pode ser que não seja nada… « 
Procura confortar -se. 
Pensa na peça ainda em palco, vinte e nove pouco motivados 

minutos para se encontrar o fim a tudo, enquanto na cozinha uma 
mulher muito gorda tira rabos a gambas para fazer canapés, enquanto 
no piso de cima as casas de banho estão ainda vazias, enquanto à porta 
do teatro os taxistas fumam cigarros encostados ao capô, enquanto 
um livro volumoso espera na mesa de cabeceira ao lado da sua cama 
com um marcador na página cinquenta e três, e enquanto, dentro do 
seu camarim, Bea e Philipp se reconciliam por instantes num abraço 
que já não tem nada dentro. É sempre tanta coisa ao mesmo tempo. 

E l l a  f e c h a  o s  o l h o s ,  c o n f u s a  d e  m a i s: 
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h i p ó t e s e  t e r c e i r a
HÁ UMA MENTIR A AO CENTRO DESTA AMIZADE

[camarim] 

P H I L I P P
BE A

Uma mulher e um homem discutem, de pé, frente a frente, ao 
centro de um exíguo camarim. Nem sempre se ouvem, pois a neces-
sidade de dizer o que tem de ser dito é tantas vezes mais forte que a 
necessidade de escutar o que poderia ser escutado. 

Não só as frases ditas por ambos se sobrepõem, como algumas 
são até pronunciadas simultaneamente no camarim e em palco:

– Já não me amas? Já não te chego? Onde é que eu errei?
Mas de um lado chama -se ficção, do outro, realidade. 
A mulher loura pensa:
» Já não sei se posso confiar em ti « 
Mas diz:
– Diz -me só a verdade. O que quer que seja, só estou interessada 

em que me digas a verdade. 
– Bea, é isso. Acabei de te contar. 
– Não faz sentido, Philipp, não faz sentido!
» Que sentido queres tu que faça? « 
» Tu não queres a verdade, tu queres ter razão « 
Mas diz:
– Não sei o que dizer, Bea. Ou confias em mim ou não confias 

em mim. 
– Explica -me só o que vieste aqui fazer.
– Já te expliquei, já te expliquei! Quantas putas de quantas mil 

vezes tenho de te explicar! Estás a ser paranoica! 



 48

AVESSO

– Acalma -te. Não grites. Não digas palavrões. Não estamos em 
guerra.

– Ah, parece…
Philipp estica a mão em direção ao rosto dela. Abraçam -se:
– Não sejas assim, vá. Não há motivo para estares tão descon-

fiada… 
Ficam em silêncio dentro do abraço um do outro, puxando 

pontas a pensamentos iguais, mas projetados em direções opostas. 
Philipp está ocupado com a ideia de Ella entrar a qualquer momento e 
encontrá -los assim, em plena reconciliação. Um pudor injustificável 
de acarinhar a mulher no camarim da sua traição. Sente -se a enganar 
a amante e isso é de alguma forma confuso para ele. 

Bea também o intui, tudo isso – a verdade, a mentira, a traição e 
a ambiguidade –, mas sente -o como uma agitação ainda sem nome, 
local, ou testemunhas. Uma sensação que lhe termina na nuca, uma 
veia que outrora foi viva e cheia de seiva e agora seca e estala ao longo 
das costelas, tronco abaixo, as hastes dos ramos a arranhar -lhe os ou-
vidos, ramais que se enrolam entre o peito e o começo do estômago, 
até a um nó que dão na garganta. E uma vontade extrema de lhe espe-
tar as unhas na carne – para o magoar! – e para o prender a ela de vez. 

Ficam muito tempo abraçados, neste silêncio cheio de coisas a 
quererem ser ditas. A mulher loura, enlaçada a um homem comprido 
e luminoso que até é o seu marido, insiste então:

– Philipp, ainda não respondeste… com quem é que combinaste 
neste camarim?

Philipp quebra o abraço num impulso pretensamente ofendido, 
e, com dois dramáticos passos à retaguarda:

– És incrível, tu. Tudo tem de girar em torno de ti…!
Abandona enfurecido o camarim, bate a porta com força atrás 

de si, deixando-a para trás.

N o:
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c o n f i r m a ç ã o
TUDO O QUE ACONTECE ACONTECE NUM PALCO

P E N S A M E N T O

Eu, por exemplo, sou uma pessoa boa.

Há pensamentos assim, que impedem outros, pensamentos que 
trancam portas e que calam vozes. Que não permitem o direito ao 
contraditório. Vagueiam pela noite – os pensamentos – renegados, 
revoltados, organizando -se em matilhas famintas, preparando o 
dia da insur reição. Buscam juntos uma passagem desguardada para 
os camarins do espírito, ou tentam descer pela chaminé da alma. 
Mas nada entra no grande recinto da consciência que não esteja as-
seticamente purgado, moralizado, submisso. E a que nem lhe ocorra 
um pensamento – ao pensamento – do género:

P E N S A M E N T O S U BV E R S I VO

E se fodêssemos esta merda toda
e fôssemos simplesmente

quem somos?

Isso seria impensável. 
Porém, em raros momentos de mundo, sucede que, com a dose 

certa de brilhantina intelectual no cabelo do pensar, uns escassos 
pen samentos conseguem entrar, por frechas ou portas traseiras, 
ou escondidos sob um exagerado casaco de peles de um anafado  
pensamento benemérito. Quando alcançam a entrada, ter voz, ima-
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gem ou cogito, descobrem -se muitas vezes bastante incapazes peran-
te a complexidade do mundo interior. Sem mapa ou bússola, veem -se 
lançados para o centro de uma inconcebível sala de reflexos e aparên-
cias, entradas hesitantes e passagens capciosas, rica em recantos, 
em portas que vão dar a outras portas, com escadas que sobem mas 
não voltam a descer. Vêm nada preparados para tal nível de estru-
tura, para esta quantidade de câmaras e antecâmaras. Ao centro 
encontram porventura um palanque, iluminado por um fino foco 
oriundo de um enorme sobrecéu, preso a um nada ideal donde por-
ventura brota a luz. Ainda sobem a esse palco, e ainda tentam ser fi-
nalmente tudo aquilo que nunca lhes foi permitido ser. Tudo aquilo 
que não é nunca suposto pensarmos:

» É assim « 
» Eu sou assim « 
» Só quero que admitas que tenho razão «
» Quem pensas tu que és para exigir de mim a verdade? «
» Se ao menos pudesses vir a ser mais… mais como eu «…
Pensamentos insubmissos e difíceis de comportar, de compor-

tamento difícil, que em poucos instantes despoletam o desmoro-
nar das paredes da consciência, num único movimento centrípe-
to, enrodilhando -se numa bola ligeiramente mais pequena que os 
constituintes da matéria, mais etérea que o pensamento que vem a 
seguir aos pensamentos que nos causam dor. 

(» Esse, esse mesmo! «)
Acabam por se extinguir, esmagados – no caso de pensamentos 

o termo é reprimidos ou recalcados. Formas igualmente desagradá-
veis e dolorosas de se fazer um pensamento desaparecer. Mas extre-
mamente eficazes. Uma mínima ordem é logo reposta por um elen-
co de pensamentos reconciliadores:

» Eu, eu sou uma pessoa boa «
» Há mesmo pessoas que são más… « 
Um círculo de luz estabiliza -se, volta a ser nítida a separação 

entre as coisas, e o espaço interior volta à sua defensiva e alienada 
normalidade: Ella respira fundo. Acaricia com a mão direita o ombro 
esquerdo, ajeita a blusa sobre o cós das calças:

» Em que estava a pensar mesmo agora? « 

Quase não sobram vestígios de todos estes movimentos, apenas 
um vago incómodo, um calor ao largo da cervical, como quando 
alguém nos observa, ou como expetoração. Ella tosse. Sobe ao palco 
um pensamento todo bem -intencionado, ainda a tentar colmatar:

P E N S A M E N T O BE M -I N T E NC ION A D O

[a partir de um pequeno púlpito]

“A Relevância do Tema Autobiográfico
para a Produção Artística Contemporânea”

A plateia interior boceja de desinteresse, ou seja: Ella está dis-
traída. Mas há quem, ao fundo da sala, insista em permanecer aten-
to, para descobrir, ao longo das reflexões dele – do pensamento – os 
artistas que ao longo da história derivaram da sua experiência pes-
soal os temas para as suas obras. A relação do que viveram com o que 
criaram. Do fundo da sala chega mesmo a afirmação de que mesmo 
os autores que aparentemente não criaram a partir da sua história de 
vida estavam necessariamente a falar sobre facetas e experiências 
que eram suas. O que é o mesmo que perguntar:

P E N S A M E N T O

Podemos não escrever sobre
nós próprios?

» Talvez « – acrescenta ele – » seja possível criar a partir de facetas 
como dizer, inconscientes… «

A plateia exalta -se perante a estranheza do conceito:
» In -in…inconscientes…?! «
Um burburinho incomodado percorre a sala:
» Sim, quero dizer: fora da Consciência « 
?!… Fora …?! 
Alguma coisa que fique para além do único espaço onde se co-

nhecem, onde há luz, onde se distinguem uns dos outros e se sabem 
seguros. Sem antagonistas, sem mesmo uma verdade paradoxal que 
os possa pôr em causa. Uma verdade que soa em tudo àquilo que sa-
bem que é mentira mas que, neste caso, é também verdade:
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» ?!Algo fora da consciência…?! «
É -lhes impensável. 
Esta sala apressa -se a preencher -se com meninas -platónicas e 

as suas bandejas com bebidas e canapés, fenómenos interiores cuja 
única função é alimentar os pensamentos de guloseimas existenciais. 
Donas de uma invejável beleza ideal, estas meninas passeiam -se com 
os seus cocktails de trivialidades e os seus palitinhos de verdades-
-de -la -palisse. Ajudam a restabelecer a calma interior ao deixarem 
todos com a boca doce, mas nunca chegam a conseguir saciar uma 
fome mais profunda, por serem todas feitas de açúcares rápidos, 
ocos de genuíno sentido. 

Um pensamento doutor honoris causa da Faculdade da Razão 
ainda tenta abrir alas a um novo discernimento através da Filosofia. 
Explica -nos porque acredita que a verdadeira arte, bem como a ver-
dadeira vida, é a que:

» Alcança transcender as barreiras do eu -indivíduo, indo ao en-
contro do Outro…! «

» no partilhar da experiência subjetiva, única, universalizando -a, 
tornando -a território comum a todos! « 

A plateia retrocede, perplexa perante a densidade do discurso. 
Na realidade, ninguém entende nada. Mas deixam -no estar: promove 
sempre o bem -estar geral e faz -nos sentir muito mais inteligentes 
ter quem fale assim dentro da nossa cabeça. 
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"O para sempre

não serve

para tudo."

Javier Aguirre

Máquina de Registar Pensamentos, 1993

¬ caixa 1 ¬
p. 288
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“Escrevi o meu nome na tua nota de 5 euros

para que me desses mais valor” 

Tricia Perla 

O Que Arte Cura, 2008

¬ caixa 2 ¬
p. 288
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o b s e r v a ç ã o
OS FENÓMENOS TAMBÉM CONSIDER ADOS FACTUAIS 

“Está a acontecer qualquer coisa

que sempre esteve prestes a acontecer

mas que está a acontecer agora.”

Peter Stow

Pó de Palco, 2003

No palco, vinte e oito minutos e quinze segundos para o cul-
minar da ação, apaga -se uma luz e cai um objeto no chão, que per-
cebemos ser de metal e conter água pelo modo como embate. Um 
casal dança muito lentamente e muito abraçado ao som de um tema 
de Nick Cave – People they aint no good. Alguém na plateia pensa:

» …as pessoas não são boas, as pessoas não são boas, as pessoas 
simplesmente não são boas… « 

Uma mulher despe -se e rasga o seu próprio vestido em largas 
tiras que depois usa para vendar os restantes bailarinos. Cegos, às 
apalpadelas, aos encontrões, tropeçam. Um homem crava as mãos nas 
costas de outro ao tentar erguer -se do chão. Tateiam -se mutuamente 
na esperança de achar um umbigo ingénuo ou exposto, enquanto se 
curvam sobre os próprios, protegendo -se. Atravessam com os dedos 
as carnes doces uns dos outros até acharem a fissura certa. 

Clara, a mulher -em -palco, continua o seu monólogo a várias vo-
zes. Mesmo sabendo que está ali um palco que poderia ser todo seu, 
limita -se ao círculo em sua volta. É o que faz a mulher -em -palco, como 
a mulher -ao -fundo, como a mulher -sentada -à -porta -do -seu -próprio- 
-camarim, como as mulheres -nas -cadeiras -de -veludo -grená, como 
os homens -nas -cadeiras -de -veludo -grená. Enfim, é o que faz toda a 
gente. Circunscrever -se desta forma é no entanto um exercício ingra-
to, baseado na listagem de factos, gostos e efemérides, que até propi-
ciam uma sensação de conhecer, mas nunca um conhecer genuíno:
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_ Gostar ‑disto implica desgostar ‑daquilo; 

_ Ser ‑isto implica não ‑ser ‑aquilo; 

_ Estar ‑aqui implica não ‑estar ‑além.

Como a mulher -ao -fundo: 

_ Traz o cabelo louro, mas é pintado; 

_ Diz que tem trinta e três anos, mas não tem;

_ Diz que se chama Nathalie, mas só o diz hoje, desde 
as onze e meia da manhã;

_ Não paga impostos, mas não é isenta;

_ Vive num sexagésimo quarto andar de um edifício 
privilegiadamente localizado na cidade, mas não se 
sente lá em casa;

_ Partilha ‑o com um homem por quem não está apai‑
xonada;

_ Fala cinco idiomas, mas mistura ‑os compulsivamente;

_ Não consome drogas, mas é viciada noutras coisas;

_ É grata pelo simples facto de estar viva, mas esquece‑
‑se dis so todas as manhãs, pouco depois de o desper‑
tador tocar pela quarta vez.

Vamos reconhecê -la na rua, com esta descrição? E se, ao cha-
marmos:

– Nathalie! Nathalie!
Ella não reage?
Às vezes o melhor é dizer pouco. Dizer o menos possível sobre 

uma pessoa. Ao escolher dizer:
– Ela é uma pessoa boa. 
É como a justaposição de todas as fotografias de uma certa rua de 

uma dada cidade, de todos os ângulos, a todas as horas do dia – e como 

essa imagem nunca chega a substituir aquele passeio dado ao final 
de uma tarde de domingo. Sem trânsito, com a luz alaranjada pelo 
cair prematuro do sol de inverno. O frio. A descrição. A biografia, 
a análise, o depoimento, a listagem, a opinião, o inventário, a 
enumeração, a citação, a justificação – quantas estratégias para dar a 
conhecer uma mulher que, porventura, será só mais um corpo? 

BA I L A R I N A

[em tutu]

Um corpo nunca é só mais um corpo. 
[ pirueta]

Seguimo -la pela rua, alguém a chama pelo nome, Ella (não) 
reage. Um homem aborda -a e Ella recebe o seu abraço, e enfia a mão no 
bolso do casaco dele quando começam a caminhar, lado a lado. O de-
cote do sorriso dela denuncia a sua proximidade. Caminham juntos 
até os perdermos a ambos de vista, mas voltaremos a reencontrá -la. 
Não só porque sabemos onde vive, mas mais porque ela é fácil de 
encontrar – está sempre nalgum extremo. Ella confirma -se através 
de afirmações como:

_ Não tenho dúvidas de que a solução será…

_ Nunca faria nada que…

_ Odeio este tipo de…

_ Certamente não achas que vais poder…

_ O que mais quero é que isto não…

_ Acredito plenamente em …

Sem sombra. 
Sem dúvida.
Da mesma forma que a mulher -em -palco perfura as tábuas do 

palco com afirmações em forma de aguçadas estacas:
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M U L H E R -E M -PA L C O

Eu sou assim.

Sem conceber que, no momento seguinte
assim 
já não é tão 
assim 
quanto 
assim 
já foi. 
Ao correr para fora de cena, um dos bailarinos fere o pé numa 

farpa de madeira do soalho, e o sangue que jorra em cena é tão real 
quanto o sangue que rasteja até aos camarins, desenhando com as 
gotas um trilho possível entre a ficção e a realidade. 

Aquilo que um dia se imaginou. 
E aquilo que

a c o n t e c e u  m e s m o: 
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mente, estão em segurança, no andar de cima. Sylvia tinha deixado 
pão e leite junto a eles, e tinha aberto todas as janelas. Tinha também 
tapado todas as frinchas da porta do quarto com panos molhados. 

Sylvia é enterrada passados alguns dias sob o nome de Sylvia 
Plath Hughes. O Hughes, sobrenome de Ted, é ao longo dos anos repe-
tidamente riscado e vandalizado. Ted é fortemente condenado pela 
opinião pública. Não obstante, é também laureado com importantes 
prémios de poesia, e aclamado pela crítica.   

Ted não presencia a morte de Sylvia porque nessa altura já vive 
com Assia, com quem vem a casar, e com quem, passado pouco tem-
po, tem um filha. Passados apenas seis anos também Assia se sui cida, 
exatamente da mesma forma como se suicidara Sylvia, isto é, colocan-
do a cabeça dentro de um forno a gás. Mas desta vez, juntamente com 
a da filha pequena.
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e n t r e v i s t a  u m
ALAN W ELCHMAN

O Alan é de longe o bailarino mais presente nas criações de Bouhart. 
Pode comentar? 

Não é verdade. A Clara*1apareceu muito mais…
Sim, mas o Alan foi o único a estar presente nas diferentes fases, 

ao longo de tudo.
Não tive alternativa. Nunca conheci outro coreógrafo tão obsti-

nado quanto Ella. 
Não se arrepende portanto de não ter trabalhado com outros 

autores?
Mas eu trabalhei com outros autores…
Sim, mas a sua carreira é já indissociável da obra de Bouhart. O que 

é que afinal a distanciava dos demais?
Não sei se sou capaz de responder a isso. O que é que você acha? 
…bem. De facto… Bouhart é uma ocorrência única no contexto 

da produção artística contemporânea e realm
Ninguém entende o trabalho dela. Ninguém entendia na altura 

e ninguém entende hoje, por muitos livros e entrevistas que vocês 
publiquem…

O Alan entende?
Eu acho que o não -entender é tão importante quanto o entender. 

A mim, cabe -me dançar. 

* Clara de Mello (nota da jornalista). 
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Talvez a peça que mais facilmente associamos a si é Gelatina. No 
entanto Alan afirmou noutras entrevistas não ter gostado de fazer 
este trabalho. É verdade? 

Não tenho memória de dizer isso. Não tenho nada contra essa 
peça. Gostei muito desse público. Estavam vivos. [pausa] O trabalho 
em si, é verdade, não é o mais bem conseguido da carreira de Ella, 
mas também, era um começo. E não houve quase tempo. Quer dizer 
[pausa] Gelatina é fácil em regurgitações e excreções, violência, de-
sa foros, tabus, nudez, Gelatina é das peças mais gratuitas. Mas esta 
é uma opinião de caráter pessoal, e sei que a crítica oficial discorda 
de mim. Mas também, poucos viram tanto da obra dela quanto eu. 
Ninguém assistiu a cada peça e a cada ensaio, como eu. Ninguém 
esteve lá quando toda a companhia ameaçou desistir – uma semana 
antes da estreia; nem quando ela se aborreceu com o seu próprio 
tema; nem quando se distraiu com a luz a bater nas vidraças; ou 
naque la manhã em que desceu as escadas de caracol, contrariada. 
Simplesmente porque há dias em que não apetecesse ensaiar. [silên-
cio prolongado] São às vezes os mais importantes.

E qual é então a sua peça favorita?
Não tenho. Mas gosto muito de todas as peças que Ella fez agora, 

quer dizer, já na fase final. Gostei muito do Retorno ao Círculo. 
Mas diga -nos com franqueza, Alan, como é possível que não o 

tenha cansado tantas décadas a dar corpo a uma obra tão densa, a 
interpretar textos tão violentos, tão explicitamente sombrios? 

Os nossos dias eram cheios de luz. Ella era uma pessoa pro-
fundamente luminosa. Talvez por isso o seu trabalho contivesse 
tanta morte, tanta sombra. [pausa] Não, não me cansou. Ella faz -nos 
muita falta. 

Refere -se a quem? 
A nós… a nós todos. 
Refere -se porventura a Beatriz Morel? 
Também. Ella faz -nos muita falta.  
O seu casamento com Beatriz Morel surpreendeu toda a gente na 

altura. Diz-se que o fez só para ficar mais perto de Ella. O que pensa 
disso, Alan?

Isso é um tremendo disparate. Eu já passava os dias com ela nos 
ensaios…! [risos] De qualquer modo, não faço comentários sobre a 
minha vida pessoal. 

E sobre Manuel, tem alguma opinião formada? 
[silêncio] Todos precisamos de mitos. Felizmente há sempre 

mais um palco. 
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"Estava frio

dentro daquele pensamento"

Valdemar Bern

Apaga a Luz Que Te Quero Ver Melhor, 2001

¬ caixa 5 ¬
p. 288
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a n e x o  1
LISTAGEM DE TÍTULOS E PERSONAGENS

A DESCIDA À CAV E

Ella lê a sua própria biografia num anuário de dança e já não se 
lembra que cheiro tiveram certas efemérides. Tudo lhe parece in-
comprovável. 

Evoca uma vez mais a tal noite de tempestade. Segue pela enési-
ma vez o trilho da memória que a seduz de volta a essa noite, cami-
nho tantas vezes repetido que as paredes quiçá brancas da consci-
ência começam a ficar marcadas pelos contornos deste único filme, 
repetido à exaustão. Recorda o sabor do cocktail em que mal tocou, 
recorda o poema que leu o Manuel, o tema que tocou na sua guitarra 
antes de sair para lhe devolver a echarpe, e o jog

» A echarpe!!!! «   
Por uma fenda na parede da lucidez um pensamento que nunca 

antes tinha sido pensado:
» Mas como não pensei nisto antes?! « 
Ella corre:
Caracol
Até lá acima
Ao quarto 
Abre. Armários. 
Gavetas. 
Impaciente. A echarpe: 
» A echarpe azul, claro! « 
Quer senti -la: se ainda cheira a vinho, a guitarras, e a poesia em 

italiano. Mas não a encontra. Encontra echarpes de todas as cores, 
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radas, é a vez de Alan lhe contar algo seu, uma história que acredita 
ser a sua, um épico cujo título é:

ALAN

E no qual a protagonista feminina é igual a Ella, tem o mesmo 
nome que ela, e põe a mão em frente à boca quando ri, tal qual como 
o faz Ella. Mas – como ambos já sabem – não é Ella. 

Quando Alan lhe fala deste amor, que pode ou não ter referente 
no mundo, Ella sabe exatamente ao que ele se refere. Já tinha sido 
amada desta forma antes mas nessas alturas não poderia ter perce-
bido o processo do outro, porque não possuía qualquer referente 
interno para esse sentimento. É como se lhe falassem da cor verde 
a surgir num universo lilás. Como se lhe falassem da luz, quando 
toda a vida tinha vivido na sombra. Mas desde Manuel Ella já pode 
entender. Sabe como tudo isso – a reciprocidade e os factos – não 
importam

        nada.
        tanto.
        tudo.
Sabe como o “manuel” chega a não ter nada a ver com o “Manuel”, 

aceções humanas e míticas do mesmo nome. 
Nisto, entram recém -chegados da escola os gémeos janusianos 

e Ella pergunta -lhes:
– Precisam de alguma coisa, queridos?
E eles respondem em uníssono:

Leva os gémeos pela mão e vai tratar daquilo que eles simulta-
neamente precisam e não precisam, são e não são, querem e não que-
rem. Tem braços para o paradoxo da vida e para ser mãe de gémeos 
antagónicos. 

O que é, no fundo, a mesma coisa. 

– Sim. – Não
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“Se uma delas é capaz de mentir,

As duas são capazes de mentir.” 

Victoria Gerez

A Rotina Selvagem, 2003

¬ caixa 9 ¬
p. 289





[ PÁGINAS EM FALTA ]

este documento é uma selecção
de excertos feita a partir do livro

O LAGO AVESSO

editorial Caminho, 2013



 372

AVESSO

 373

í n d i c e  o n o m á s t i c o

abraço – 32, 44, 48, 75, 117, 210, 217, 256, 350, 351

acidente(s) – 60, 81, 260, 297

Alan – 26, 29, 30, 32, 33, 60, 87, 88, 99, 103, 125, 126, 135, 136, 253, 254, 255, 297, 298, 
303, 304, 305, 307, 341, 363, 366

alfarrabista – 104, 168

almofada – 148, 150, 158, 200, 223

amante(s) – 48, 63, 79, 96, 133, 202, 209, 210, 217, 227, 228, 2 49, 275, 349

amizade – 25, 33, 47, 63, 67, 209, 2 49, 267, 304

amor(es) – 13, 60, 125, 128, 166, 167, 168, 198, 199, 201, 205, 226, 239, 2 41, 2 45, 2 47, 251, 
255, 272, 273, 275, 276, 277, 286, 290, 298, 304, 321, 335, 344, 350, 355, 356

Bea – 25, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 44, 47, 48, 63, 64, 65, 67, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 118, 135, 136, 178, 186, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 223, 22 4, 225, 226, 227, 
228, 2 49, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 267, 268, 269, 271, 272, 275, 276, 282, 293, 297, 
303, 304, 307, 308, 341, 363, 364, 365, 366, 367

beijo – 32, 33, 60, 212, 2 42, 254, 281, 339

biscoitos de canela – 336

cadernito – 103, 129, 254

cama – 25, 26, 44, 00:26:30, 80, 81, 82, 85, 135, 139, 141, 143, 146, 148, 157, 158, 165, 178, 
181, 185, 198, 200, 202, 223, 22 4, 2 40, 2 41, 2 45, 253, 257, 262, 297, 307, 311, 312, 315, 321, 
322, 328, 344, 349, 350, 352, 365

caracol – 81, 88, 158, 223, 2 40, 2 41, 279, 285, 311, 312, 365, 366

caralhadas – 200

carnificina – 351

catástrofe – 340

cave – 158, 285, 286, 293, 297

cinismo – 198, 259

ciúme(s) – 213, 255, 304, 307

Clara – 39, 40, 73, 87, 95, 96, 103, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 135, 136, 205, 213, 222, 
253, 256, 257, 321, 322, 356

combo sashimi moriawase – 00:11:52

consciência – 33, 51, 52, 53, 54, 119, 186, 285, 328



 374

AVESSO

convalescença – 339

corpo(s) – 13, 31, 32, 37, 38, 59, 60, 64, 75, 88, 93, 94, 96, 97, 98, 104, 105, 108, 109, 
111, 114, 117, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 139, 141, 143, 144, 146, 148, 158, 165, 166, 167, 
169, 177, 178, 180, 181, 184, 186, 191, 194, 197, 198, 202, 203, 204, 207, 210, 211, 213, 214, 
218, 221, 22 4, 225, 226, 229, 235, 2 45, 2 49, 253, 254, 257, 259, 272, 273, 279, 281, 283, 297, 
303, 304, 307, 308, 311, 316, 321, 322, 323, 32 4, 325, 326, 328, 344, 349, 350, 351, 352, 367

corredor – 44, 215, 228, 2 40, 351, 364

culpa – 97, 211, 335

cuscuz – 97, 211, 335

desejo – 120, 200, 335, 351

deserto(s) – 97, 132, 210, 216, 217, 2 49

ditadura – 216

echarpe azul – 106, 113, 285, 286, 290

empanada – 108, 29

escuridão – 37, 92, 101

estrogonofe – 257

falhanço(s) (v. também "insucesso(s)") – 203, 289

filete de linguado – 341

frigidez – 202

fronteira(s) – 204, 261, 273, 367

fundo – 38, 39, 52, 53, 59, 60, 80, 81, 94, oo:17:30, 113, 126, 143, 146, 147, 165, 166, 179, 
193, 197, 203, 208, 225, 227, 2 47, 250, 254, 261, 283, 298, 304, 322, 323, 326, 327, 341, 
342, 352, 364, 367

futebol – 178, 343

gargalhada(s) – 107, 200, 212, 254, 292, 316

gémeos – 29, 30, 31, 32, 33, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 121, 157, 255, 257, 280, 298, 307, 
312, 336, 339

gemido(s) – 107, 198

Hiroshima – 26, 29, 30, 31, 32, 33, 60, 91, 92, 93, 99, 120, 121, 157, 158, 201, 208, 257, 
280, 307, 311, 312, 315, 327, 336, 339, 363

holofotes – 203, 215, 260, 331, 341

independência (Independencia) – 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112

infinitude – 280, 350

insucesso(s) (v. também "falhanço(s)") – 203, 289

inveja – 93, 272

jogo – 39, 114, 125, 126, 127, 169, 210, 322, 341, 349, 350, 351

Julian – 79, 81, 103, 134, 135, 136, 146, 147, 214, 221, 222, 223, 239, 2 40, 2 41, 2 42, 2 45, 
2 46, 2 47, 2 49, 250, 251, 253, 255, 256, 275, 276, 279, 280, 282, 283, 297

labirinto – 158, 341

lago – 79, 80, 135, 147, 158, 165, 184, 197, 225, 227, 2 46, 2 47, 254, 307, 322, 32 4, 326, 327

lágrimas – 118, 158, 167, 203, 350, 351, 364

loucura – 121, 144, 199

luz – 37, 38, 39, 40, 52, 53, 60, 73, 75, 88, 101, 108, 113, 116, 132, 185, 191, 192, 197, 198, 
204, 205, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 2 40, 2 47, 269, 271, 272, 286, 290, 298, 323, 326, 
342, 343, 344, 351, 356, 367

mágoa – 218

manhã seguinte – 85, 251, 253, 259, 275, 321

Manuel – 30, 33, 89, 98, 99, 101, 112, 113, 114, 115, 117, 135, 136, 139, 148, 157, 166, 169, 
170, 223, 225, 285, 290, 292, 297, 298, 303, 304, 327, 328, 335, 336, 339, 340, 341, 342, 
343, 344, 346, 347, 349, 350, 351, 363, 365, 366

medo(s) – 29, 40, 64, 79, 80, 92, 95, 108, 119, 121, 128, 131, 157, 165, 167, 170, 177, 187, 
197, 198, 205, 206, 211, 225, 256, 290, 293, 303, 304, 307, 326, 328, 332, 335, 337, 341, 
342, 351

mentira (v. também "verdade") – 32, 47, 48, 53, 64, 95, 110, 117, 192, 235, 237, 272, 297

Nick Cave – 73, 144, 146

nuvem(ns) – 80, 165, 166, 167, 170, 184, 289, 293, 339, 367

palco(s) – 31, 37, 38, 39, 40, 44, 47, 51, 52, 53, 59, 60, 63, 73, 75, 79, 89, 101, 103, 104, 
105, 114, 116, 119, 136, 143, 157, 165, 179, 181, 184, 189, 197, 203, 204, 205, 213, 217, 223, 
239, 2 45, 267, 286, 290, 291, 322, 326, 327, 331, 337, 340, 341, 342, 364, 367

perdão – 134, 351, 352

Phillip – 33, 213, 268

pílula – 226

porcelana – 80, 146, 159, 237, 2 46, 366

pós-modernidade – 208

prazer – 65, 97, 199, 209, 215, 228, 237, 350, 351

proxeneta – 291

punhal – 349

queda – 201, 204, 225, 281, 339

raiva – 64, 198, 211, 2 40, 289, 308, 350, 351, 352

ranho – 158

ritual – 128, 2 41, 2 42, 315



 376

AVESSO

sobrancelha(s) – 115, 250, 282

sombra(s) – 31, 37, 40, 75, 88, 91, 108, 109, 114, 116, 119, 127, 128, 135, 189, 191, 192, 193, 
194, 197, 198, 205, 208, 210, 212, 215, 216, 217, 221, 2 47, 251, 256, 282, 283, 291, 293, 298, 
311, 312, 315, 323, 337, 351, 367

suor – 39, 158, 197, 203, 276, 293

Sylvia – 85, 86, 96, 118, 133, 134, 159, 168, 169, 355, 356, 358

talento – 92

Ted – 85, 86, 96, 112, 133, 134, 166

tédio – 203, 254

tempestade(s) – 67, 111, 168, 184, 198, 285, 297, 341

terror – 307

traição(ões) – 48, 201, 209, 216

umbigo – 73, 323

vaffanculo – 366

vazio – 68, 131, 132, 134, 165, 178, 204, 225, 261, 267, 293, 297, 322, 342, 350

verdade (v. também "mentira") – 25, 26, 32, 47, 48, 52, 53, 87, 88, 95, 98, 99, 144, 
184, 200, 213, 229, 237, 267, 268, 308, 315, 340, 352, 364, 365, 366

vingança – 321, 352

vinho – 114, 203, 285, 343, 344, 349

yoga – 305

 377

a n e x o  2
AGR ADECIMENTOS

“Play it again, Finn!”

Joana Bértholo 

Eu Escrevemos a Muitas Mãos, 2011

Este livro é dedicado à memória

do meu grande amigo e mentor

FINN MARTIN 

(1961-2011)

A forma como escrevo está permanentemente em diálogo com as 
coisas e as pessoas em meu redor, por isso trago sempre esta sensação 
de que os textos que assino são de alguma forma obras coletivas. 
Este, pelo menos, não pode prescindir destes agradecimentos: 

Barbara Bichler und Mário Gomes: unendliche Dankbarkeit…! 

Agradeço aos meus familiares. 
Saliento a contribuição da Barbara, da Mónica e do Gonçalo, da 

Aurélie, do Pedro Galvão e do Mário. Houve quem sobrevivesse a 
versões extremamente alongadas e desconexas deste livro (muito), 
mais difíceis de ler do que esta, a quem deixo a minha gratidão: Isa-
bel, Zeferino, João Silva, Pedro Mira e Pedro Gil. Obrigada ao Paulo 
Freitas e à Sofia Gonçalves – os Flatland Design – pela infinita paci-
ência e pelo talento com que resolveram a parte gráfica deste Lago. 
Grata igualmente ao António Carallo por partilhar comigo o viver 
da dança e os anos junto à Pina. Aliás, Pina Bausch, Anna Halprin e 
Marina Abramovic foram as sumidamente as fontes de onde bebi o 
lado artístico de Ella. Isso e as arriscadas incursões pelo Schwelle7, 
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um espaço em Berlim mantido pelo coreógrafo Felix Ruckert, que 
também contribui com imagens1. Também fiz uso do apoio e da boa-
-disposição da Rita Natálio. Generosos e sem-rede foram os Praga, 
nas pessoas do André e. Teodósio e Joana Barrios, que me abriram 
os arquivos de imagens sem obstáculos nem limitações. Por isto a 
maioria das imagens reproduzidas neste livro pertence a peças do 
Teatro Praga2. Ao Luís de Barros3 devo não só o meu sorriso na ba-
dana deste livro como a única imagem feita em exclusivo para aqui 
estar, uma vez mais com a Joana Barrios. As restantes imagens per-
tencem ao arquivo da Maria João Soares4. 

Grazie mili anche à Clara/Chiara Picotto por ter embarcado co-
migo na aventura de dar corpo à primeira leitura pública de excertos 
deste livro, num prematuro 2011, em Berlim. Vielen Danke a todos os 
Filament Stanza e ao Altes Finanzamt por providenciar o laborató-
rio e o ânimo. Gracias à Marta Chasqueira e às minhas colegas do fla-
menco por tornarem a dança real. A todos os do Largo Residências 
– Marta, Susana, Daniel, Adriana, Rita, Ruca e Gabriel – obrigada. 

No que concerne a créditos autorais: A Campânula de Vidro da 
Sylvia Plath está publicado pela Assírio & Alvim; a citação da Clarice 
Lispector na página 321 pertence À Descoberta do Mundo, da Reló-
gio d’Água; há duas canções que repetidamente se ouvem ao longo 
do livro: People they ain’t no good de Nick Cave & The Bad Seeds, e  
Caetano Veloso com um tema chamado Nada. Tocou-o em Rimini 

1 www.felixruckert.de – (págs. 162, 163 e 381) I Thought You’ d Never Come, 2008, 
de Hancock e Kelly, interpretados por Felix Ruckert e Mireia Aragones, imagens 
de Lisa Urwin; (págs. 300, 301) performance de bondage de Mélanie Derouetteau; 
(págs. 360, 361) performance não identificada.

2 www.teatropraga.com – (págs. 12 4, anterosto e última página) Alice no Armário, 
(págs. 154, 155 e anterosto) Conservatório, 2008, com Joana Barrios e fotografia de 
Maria João Soares; (pág. 72) e (págs. 264, 265) peças não identificadas; (págs. 318, 
319) Agatha Christie, 2005.

3 www.luisdebarros.com – (págs. 232, 233) com Joana Barrios e badana com Joana 
Bértholo.

4 www.mariasoares.com – (págs. 56, 57) Deep Artificial Nonsense Concerning Every-
thing, 2008, Festival Alkantara 2008, com Mikael Marklund; (págs. 174, 175) per-
formance inserida no Festival Pointe to Point, 2009, com I-Chen Zuffellato, Takao 
Kawaguchi, e Daniel K.

numa homenagem a Federico Fellini e Giullietta Masina. Ainda em 
Itália, a pergunta da página 136 – Como é possível isolar uma histó-
ria individual se ela implicar outras histórias que a atravessam? – foi 
colocada por Italo Calvino num dos meus livros prediletos, Seis Pro-
postas para o Próximo Milénio, publicado pela Teorema.

Pelo apoio menos literário mas essencial agradeço ao Mitri, ao 
Ataíde, à Irina, à Ana Reis, ao Telmito, ao Luz, ao Melim, ao Grilo – a 
quem devo o Hotel (C)Alma –, ao Javi, à Diana, ao Paulo, à Cândida, 
ao Phil, ao Alcobia, à Maria Henriques, à Marquito, ao Dias, ao Fred, 
ao Ruy, ao Márcio, à Bateira, à Aninhas, à Sónia – e claro, a Ti, quem 
lê, e que fica sempre inominado.

E finalmente:
Porque a minha escrita é urbana e usurpa mesas de café a hora 

de ponta e bebe do ruído e do caos, não poderia deixar de mencionar 
a minha dívida para com todos os recantos onde este livro foi sendo 
rascunhado em papéis dobrados em bolsos de calças que frequente-
mente acabaram na máquina de lavar: 

Obrigada a Berlim, a Buenos Aires, a Marselha, a Brighton, a 
Bolonha, a Nápoles, a Istambul, e claro – a Lisboa. 

Por fim mas não com fim, um infinito Bem-Haja ao Manuel.
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