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Joana Craveiro à procura do verde por detrás das colinas
O Teatro do Vestido termina em Viseu a sua Viagem a Portugal. Desta quinta-feira e até sábado, o Teatro Viriato acolhe uma peça que mete as

mãos no país e questiona os seus caminhos — passados e futuros.

Gonçalo Frota
12 de Dezembro de 2019, 8:45

"Viagem a Portugal – Paragem Viseu, a Última Paragem ou o que Nós Andámos para Aqui Chegar" fecha um ano de reflexão sobre Portugal JOÃO PAULO SERAFIM

Joana Craveiro leu o conto A Viagem, de Sophia de Mello Breyner Andresen (incluído em Contos Exemplares), nalgum momento da sua

juventude que não consegue situar. Sabe, no entanto, que quando assistiu à peça que O Bando criou a partir desse texto e apresentou na

Comuna, em 1987, já não era uma novidade na sua vida. Com a passagem dos anos, a directora artística do Teatro do Vestido foi

percebendo o quanto continuava a ser habitada pelo conto em que um casal se dirige de automóvel para um jardim maravilhoso,

perdendo constantemente todo o caminho que deixa para trás e nunca conseguindo alcançar o seu destino final. Quando começou a

“pensar em viagem e em percurso”, a propósito da paragem final do ciclo Viagem a Portugal

(https://www.publico.pt/2019/06/19/culturaipsilon/noticia/viagem-partir-minho-portugal-1876789)– que o Teatro do Vestido levou ao

Minho e a Alcanena, e tem agora o seu epílogo em Viseu (de 12 a 14 de Dezembro, no Teatro Viriato) –, Joana Craveiro não demorou a ser

assaltada por essa história. Surgiram-lhe logo estas figuras da mulher e do homem, mas também de um narrador que ajudaria a empurrar

a história para a frente.

Não espanta, na verdade, esta associação. Desde que as criações do Teatro do Vestido foram conquistando um maior reconhecimento,

por alturas da estreia da performance-palestra Museu Vivo das Memórias Pequenas e Esquecidas

(http://lazer.publico.pt/pecasdeteatro/337230_um-museu-vivo-de-memorias-pequenas-e-esquecidas), em torno das narrativas ausentes da

História oficial do Estado Novo e do período do PREC, foi-se tornando evidente o quanto a abordagem teatral de Joana Craveiro está
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impregnada desta preocupação em não deixar que a memória se dissipe e dela pouco acabe por restar. “Aqui utilizamos o conto como

metáfora para uma relação muito débil com o passado (https://www.publico.pt/2014/11/13/culturaipsilon/noticia/o-passado-colectivo-

jamais-sera-vencido-1676010)”, confirma, “como costumo dizer que temos. E também a relação com um presente que acaba por ser muito

frágil, em nome de um futuro que nunca se cumpre.”

JOÃO PAULO SERAFIM

O texto de Sophia de Mello Breyner, no entanto, é apenas o gatilho inicial para aquilo que se passará no palco do Viriato. Faz parte de um

conjunto de citações a que o Teatro do Vestido recorre, como é habitual no seu percurso, mas sobretudo ajuda a escrita de Joana Craveiro

a ter um ponto de partida que sugira caminhos e experiências partilhadas com a equipa (os actores Estêvão Antunes, Simon Frankel e

Tânia Guerreiro; Francisco Madureira na música ao vivo; e Mafalda Pereira no vídeo e manipulação de imagens). “As pequenas frases [de

Sophia] ou pequenas partes dessa ficção, servem-nos para continuarmos a recriar a nossa própria viagem.”

Esta viagem – cujo título completo é Viagem a Portugal – Paragem Viseu, a Última Paragem ou o que Nós Andámos para Aqui Chegar – fecha

um ano de reflexão sobre Portugal. “E que é parte de uma reflexão mais vasta que já vínhamos a fazer”, sublinha Craveiro. Há, por isso,

um lado de súmula neste espectáculo, apresentado num palco convencional (ao contrário de tantas apresentações site specific que se

tornaram também uma marca do trabalho da companhia), que permitirá vir a apresentar a criação fora do contexto particular viseense.

Essa súmula manifesta-se também na forma como “muitas camadas da investigação ao longo dos anos” acabam por emergir durante o

processo de escrita. “É como se eu fosse um repositório de uma série de histórias de vida, de livros, de imagens”, reconhece a directora

artística, explicitando o quanto o vastíssimo arquivo de histórias e de objectos “recolhidos” para os anteriores espectáculos não deixam

de poder ser reanimados em cada nova criação. “Sinto que arquivo muitas dessas pessoas e dessas histórias dentro de mim.”
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Um corpo que é Portugal

Viagem a Portugal começa com os actores a calçarem umas luvas como quem se prepara para realizar uma autópsia, dispondo depois em

cima de uma mesa um saco que se diria conter um corpo. Do seu interior, no entanto, saem peças de lego – que não demoraremos a ver

percorrer estradas, serem colocadas em cenários de lagos ou barragens, aparecerem como figurantes na construção de um país. Afinal, o

corpo imaginário, não custa a projectar, é Portugal. E é encaixando várias peças, de plástico ou não, que se esboça a construção de um

qualquer projecto colectivo.

Foi logo no início da criação do espectáculo que Simon Frankel encontrou um saco cheio de peças de lego no lixo e Joana Craveiro lhe

pediu que levasse esse material para a sala de ensaio. Daí surgiu um dispositivo em palco que marca toda peça e que permitiu ao grupo

criar uma “partitura” com esses objectos. “Nós trabalhamos muito com aquilo que nos acontece no dia-a-dia”, explica. “Temos este treino

de olhar para aquilo que a realidade nos oferece e não andarmos alheados disso – pelo contrário, andamos despertos. Essa relação com a

realidade é um dos alicerces do nosso trabalho, as pequenas coisas quotidianas que são inúteis, mas que me parece que no teatro podem

adquirir beleza e brilho.”

Por vezes, no entanto, a realidade impõe-se de forma algo violenta. Viagem a Portugal carregava já no seu subtítulo a alusão a José Mário

Branco e ao seu tema Eu vim de longe, eu vou p’ra longe quando se soube da morte do músico. Nesse dia, quando Joana Craveiro chegou ao

ensaio, escutava-se já FMI. Aconteceu que tinha estado a trabalhar num novo bloco de texto em que se falava do país numa perspectiva

documental que em tudo condizia com “esta condição de ser português” que Joana escuta nessa catarse performática que o músico

despejou sobre o público em 1981, no Teatro Aberto. E assim, de repente, começou a ser assaltada por frases de FMI que acabaram por se

infiltrar no texto final. Mas sem o sentido da homenagem, diz. José Mário Branco entra nesta Viagem a Portugal da mesma forma que

Sophia de Mello Breyner.

Em FMI, diz às tantas José Mário que “por detrás das colinas, onde o verde está à espera, se levantam antiquíssimos rumores”. Volta a

Portugal parece perguntar-se também sobre o que são essas colinas, sobre o que é esse verde, sobre aquilo que se espera. Talvez o tal

jardim maravilhoso de que falava Sophia.


