


Serões da província (e não só)
Alexandra Moreira da Silva

Noite de verão. Um homem (Boris) e uma 
mulher (Andrea) discutem no parque 
de estacionamento de um restaurante 
onde deveriam jantar. Assim começa a 
primeira cena – a que talvez pudéssemos 
chamar “cena de exposição” – de Bella 
Figura, peça escrita pela multipremiada 
autora francesa Yasmina Reza em 2015.

Com efeito, nas primeiras vinte 
páginas do texto ficámos a conhecer 
não só os contornos mais prosaicos 
das vidas destas duas personagens 
(Boris é casado, tem uma empresa em 
processo de insolvência, Andrea vive 
com a filha menor, é empregada de 
farmácia; são amantes), como também 
as três personagens (Françoise, Eric 
e a mãe deste último, Yvonne) que 
virão, entretanto, e na sequência de 
uma peripécia inesperada, completar 
o retrato de uma certa burguesia de 
província, com as suas angústias, 
hipocrisias, mentiras, códigos públicos 
e privados, neuroses e declínios vários… 
Aquilo que deveria ser um jantar no 
mínimo romântico, e uma festa de 
aniversário descontraída – a de Yvonne 
–, transforma ‑se numa noite desastrosa 
onde o cinismo e a solidão assumem 
gradualmente o papel principal. 

Na obra de Yasmina Rezza – e Bella 
Figura não foge à regra –, a ação é 
frequentemente substituída pelo 

movimento da palavra, que sustenta  
uma verdadeira arte da conversação.  
Por outro lado, a presença física do 
mundo permite, por instantes, não só 
suspender o drama, mas sobretudo 
afastar qualquer possibilidade de pathos 
dramático, abrindo um espaço de 
respiração: “ERIC: (Abatido.) Faço das 
tripas coração para lhes tornar a vida 
fácil, ponho ‑me de quatro para manter a 
coesão familiar… Passo a vida a organizar 
coisas para que estejamos bem, nunca 
houve uma sombra de reconhecimento, 
nunca, queixas, reclamações, máscara 
de deploração! De onde vêm estes 
barulhos de batráquios?”

Ainda assim, a neurose pessoal e 
familiar que emerge da banalidade 
da vida, salpicada de rotinas e de 
pequeníssimas folies extemporâneas – 
uma travessa de marisco, uma viagem 
de helicóptero, uns dias de férias na 
Puglia, uns sapatos Gigi Dool… –, satura 
rapidamente o espaço intersubjetivo.  
Ir até à esplanada, respirar e contemplar 
ajuda, mas não basta. É preciso mais: 
ingerir (comida, bebida, cigarros, 
medicamentos…), gesto simples e 
instintivo de absorção do mundo que ilude 
o profundíssimo vazio existencial das 
personagens, e que leva Boris a comparar 
o restaurante onde se encontram a  
“um serviço de cuidados paliativos”.

Ora, são precisamente estes gestos 
que nos permitem situar Bella Figura 
entre aquilo a que talvez pudéssemos 
chamar uma melancolia de laivos 
tchekhovianos – “Partimos com a nossa 
pequena mochila tática para conquistar 
o mundo. Imaginamos que o exército 
avança, mas perdemos o viço no 
terreno”, diz Andrea no final da peça –  
e uma ferocidade digna da emblemática 
Boda dos Pequenos Burgueses de Brecht, 
como neste diálogo íntimo e familiar 
entre Yvonne, o filho, Eric, e a nora, 
Françoise:

FRANÇOISE: Ela sente ‑se mal 
permanentemente. Porque é que 
insistimos em querer agradar ‑lhe?  
Já não se pode levá ‑la a sítio nenhum 
sem que haja um drama!

YVONNE: Ninguém te pediu para vir.
ERIC: Foi a Françoise que escolheu 

especialmente este restaurante para 
que tu pudesses comer as ostras 
Guillardeau!

YVONNE: Estou enjoada, não vou comer 
ostras!

ERIC: Queres que anulemos? Queres 
voltar para casa?

YVONNE: Dava ‑vos jeito, hein!
FRANÇOISE: Já não consigo suportá ‑la. 

Nesta comédia sombria, o ritmo  
rápido e sincopado do diálogo é 
constantemente dinamitado por  
ruturas de sentido – essencialmente 
provocadas pela extraordinária Yvonne, 
personagem quase ausente mas sempre 
ameaçadora –, excessos, elipses, 
subentendidos de vária ordem, que 
põem a nu uma série de microssituações 
e um grupo de personagens que se 
alimenta de pequenas cobardias, de 
frivolidades e de um desejo levemente 
perverso de destruição. As intrigas  
são voluntariamente pobres, a linguagem 
simples assenta numa oralidade 
pontuada por silêncios e por contenções 
momentâneas, que mais não são do que 
gestos instintivos de sobrevivência face 
ao precipício. 

Estala ‑se o verniz, tudo explode. 
Sobretudo as emoções. Nada que umas 
ostras acompanhadas com champanhe 
não possam resolver. Afinal, o que mais 
importa é fazer bella figura…



Entrevista com Nuno Cardoso.
Por João Luís Pereira.

Pés na sarjeta, olhos nas estrelas

JOÃO LUÍS PEREIRA Começaste por 
colocar a possibilidade de usar um  
carro de verdade em palco. Ontem, 
fomos surpreendidos com a chegada  
aos ensaios de um pequeno carro 
vermelho, de brincar. 
NUNO CARDOSO A primeira leitura  
do texto conduziu ‑me a um registo mais 
próximo do naturalismo, ou realismo, se 
quisermos, seja em termos de cenografia, 
com a construção de metonímias de 
espaços concretos, seja através da leitura 
do próprio texto e da direção de atores. 
Mas dei ‑me conta de que esta abordagem 
me estava a tolher os movimentos, porque 
não conseguia entrar no texto para o 
trabalhar como matéria moldável e não 
conseguia perceber o corpo dos atores, 
que é fundamentalmente o que está aqui 
em jogo. Mas houve um ensaio em que 
os atores se entregaram livremente à 
improvisação e percebi que não precisava 
de mais nada. Cheguei então a estes 
elementos abstratos ou miniaturizados, 
que produzem a cena na imaginação dos 
atores e dos espectadores e se tornam 
matéria lúdica do espetáculo. Este gesto 
permitiu ‑me colocar o texto num lugar  
em que posso devolver a primazia ao ator.

Sei que tens a ambição de fazer uma 
trilogia centrada na ideia de casal, 
de que Demónios foi o momento 
inaugural em 2014. Bella Figura 
estabelece uma simetria terrível com 
a peça do Lars Norén, são ambas 
protagonizadas por dois casais,  
e em ambas há uma mãe, sendo que 
na primeira ela “vive” em cena dentro  
de uma urna de cinzas…
As duas peças permitem ‑me refletir 
sobre a unidade base da sociedade 
que é o casal, a família. A simetria de 
que falas atraiu a minha atenção, mas 
Demónios evoluía num espaço fechado, 
concentracionário, ninguém saía “vivo” 
dali, é uma peça sobre a infertilidade  
e sobre a impotência, física e vivencial. 
Bella Figura ensaia como que uma fuga 
para a frente na direção da futilidade, da 
banalidade, e é quando nos confrontamos 
com essa banalidade que nos apercebemos 
de quão alheados andamos dos nossos 
deveres e de quão agarrados andamos  
aos nossos direitos.

Yasmina Reza colocou estas personagens 
num lugar “fora da cidade”, território 
que não remete apenas para a “periferia 
urbana”, sinaliza também a ideia de “pólis”, 
o lugar onde se faz política. Este “fora 
da política” já era o lugar habitado pelas 
personagens de Veraneantes, do Gorki. 
A peça que acabei de fazer, Timão de 
Atenas, do Shakespeare, era sobre a coisa 
pública e a gestão do poder, a um nível 
macro, enquanto peças como Veraneantes, 
Demónios e Bella Figura são sobre a nossa 
má construção enquanto indivíduos, 
unidades básicas, tijolos, dessa sociedade. 
Todos as mudanças geopolíticas, 
absolutamente assustadoras, que estão 
a acontecer agora – o crescimento dos 
nacionalismos, o autoritarismo, o medo,  
a falta de solidariedade, a bastardização 
da gravitas institucional, etc. –, encontram 
na sua raiz um defeito de construção 
narcisista do homem contemporâneo.  
As personagens destas peças estão, 
como Narciso, ensimesmadas a olharem 
para o seu reflexo, estão num estado de 
catatonia egocêntrica, isoladas, incapazes 
de partilhar, incapazes de pensar para além 
do seu conforto. Demónios era a anatomia 
íntima desse mal ‑estar; Bella Figura é  
a publicação do relatório da autópsia. 

A peça parece evoluir num crescendo  
de vertigem e violência, mas a autora vai 
boicotando essa expectativa, semeando 
ao longo do percurso imagens de 
imobilidade e de apaziguamento, como 
aquela lançada pela Andrea, do casal 
deitado num colchão a ser velado por 
uma empregada de loja.
Tudo se vai desconjuntando lentamente, 
através de pequeninas explosões que 
de alguma forma esvaziam a pressão, 
retardam a grande explosão, até 
desembocar na banalidade de mais  
um dia. A imagem do casal no colchão  
é bonita porque é muito irónica: o sonho  
de felicidade da Andrea resume ‑se a duas 
pessoas deitadas e imóveis num colchão 
ortopédico, com a vendedora embevecida 
a observar uma espécie de presépio  
vivo exposto nas Galerias Lafayette.  
É uma imagem que põe a nu o absurdo, 
a absoluta pequenez desse sonho, mas 
também a lancinante dor que a ausência 
de sonho provoca nas pessoas.

É uma imagem de impotência?
Também, mas é sobretudo uma imagem 
de absoluta incompreensão do que pode 
ser a felicidade. 

A ambição confessada da Andrea  
é a repetição do mesmo, “o mesmo  
à mesma hora”.
Lá está, é a imagem do tal colchão 
ortopédico.

Na tua encenação também existem 
momentos em que contrarias a 
velocidade, como quando os atores se 
recolhem às cadeiras e a música invade  
a cena, criando momentos de suspensão.
Essas pausas servem para dar tempo  
a que a sombra se instale no corpo dos 
atores, antes de ser projetada para outro 
lugar. Eles são um bocadinho como 
ratinhos numa gaiola: correm, correm, 
mas nunca saem do mesmo sítio.

As canções são recorrentes nos teus 
espetáculos, usa ‑las muito como 
embraiagem emocional. Elas abrem 
as portas para uma grande tristeza, 
amplificam essa tristeza, a ponto de 
por vezes me parecer que a esteticizas, 
ou seja, estás a embelezá ‑la para ela se 
tornar, como dizer, mais suportável…
Acredito que o teatro é emoção, acredito 
que a catarse tem de ser vivida  
e partilhada. Compreendo o que estás  
a dizer, mas não estou de modo nenhum 
a esteticizar ou glorificar a tristeza, 
pretendo antes criar mecanismos para 
que as pessoas partilhem comigo esse 
tempo. Há cada vez menos tempo para 
tudo, até para a tristeza. É um tempo que 
eu dou aos atores e aos espectadores,  
é um tempo que eu dou a mim mesmo,  
e fico muito espantado e comovido 
quando o reencontro em mim no trabalho 
com os atores. Mas não esteticizo  
a tristeza. Sei que tenho a reputação  
de ser um “telhas baixas”, porque tenho 
uma predileção especial para o caos  
e para o sofrimento, mas o que eu  
queria realmente fazer era uma  
comédia romântica… [risos]

Bella Figura também é, de uma forma 
muito oblíqua e dissimulada, uma 
comédia romântica. Há personagens 



Pés na sarjeta, olhos nas estrelas

que “se beijam mais ou menos”, gesto 
que é um assombro de ambiguidade ou 
indeterminação, a Yvonne anda sempre 
às voltas com um “mosquito tigre”, 
colocando em relação o muito pequeno  
e o muito grande, o ridículo e o feroz,  
o cómico e o perigoso…
Sim, este texto é terrivelmente divertido  
e não há coisa mais triste e mais terrível do 
que uma boa gargalhada. Eu normalmente 
escolho dramaturgias que me permitem 
uma certa ubiquidade de tom. Antes 
de mais, porque as dramaturgias 
mais porosas ou de natureza mais 
desequilibrada ou indeterminada dão‑
‑me uma maior liberdade de criação e 
tocam de uma forma mais perigosa em 
alguns temas. Por outro lado, encontro 
nessas dramaturgias as pontinhas de caos, 
de serendipidade e de estranheza que 
povoam a realidade onde vivo. Eu quero 

muito tocar o irracional. Enquanto criador, 
gosto de proporcionar o descontrolo, 
gosto de não ter mão naquilo que está  
a acontecer nos ensaios. Há pouco, 
quando falaste das canções e das pausas, 
esqueci ‑me de acrescentar que elas 
também funcionam como mecanismos  
de potenciação do risco, do irracional,  
do descontrolo.

Há uma canção que domina a banda 
sonora. A didascália de Yasmina Reza 
apontava para “Under My Thumb”, mas 
tu escolheste outra canção dos Rolling 
Stones, “You Can’t Always Get What  
You Want”.
Sim, porque nós nunca, mas nunca, 
conseguimos alcançar verdadeiramente 
aquilo que queremos, isto porque na maior 
parte das vezes não percebemos muito 
bem o que queremos.

É uma canção sobre resignação, 
pragmatismo, resiliência?
Eu diria antes que é uma canção sobre 
estoicismo… [longa pausa] sobre 
espanto… surpresa… ironia… Alguém 
disse que a “ironia é o exercício máximo da 
inteligência”, a ironia parte do princípio de 
que não nos devemos levar muito a sério 
e em Bella Figura todas as personagens 
se levam demasiado a sério, todas menos 
Yvonne, porque é basicamente a única 
personagem séria que ali está.

Porque é a única que não quer fazer  
“bella figura”.
Porque já perdeu a “bella figura”.  
É uma daquelas pessoas esmagadas pelo 
aborrecimento e pelo trabalho que dão  
às outras pessoas. É incómoda e sente  
o incómodo desta gente, e devolve ‑lhes 
esse incómodo sob a forma de grotesco.

É uma imagem de impotência?
Também, mas é sobretudo uma imagem 
de absoluta incompreensão do que pode 
ser a felicidade. 

A ambição confessada da Andrea  
é a repetição do mesmo, “o mesmo  
à mesma hora”.
Lá está, é a imagem do tal colchão 
ortopédico.

Na tua encenação também existem 
momentos em que contrarias a 
velocidade, como quando os atores se 
recolhem às cadeiras e a música invade  
a cena, criando momentos de suspensão.
Essas pausas servem para dar tempo  
a que a sombra se instale no corpo dos 
atores, antes de ser projetada para outro 
lugar. Eles são um bocadinho como 
ratinhos numa gaiola: correm, correm, 
mas nunca saem do mesmo sítio.

As canções são recorrentes nos teus 
espetáculos, usa ‑las muito como 
embraiagem emocional. Elas abrem 
as portas para uma grande tristeza, 
amplificam essa tristeza, a ponto de 
por vezes me parecer que a esteticizas, 
ou seja, estás a embelezá ‑la para ela se 
tornar, como dizer, mais suportável…
Acredito que o teatro é emoção, acredito 
que a catarse tem de ser vivida  
e partilhada. Compreendo o que estás  
a dizer, mas não estou de modo nenhum 
a esteticizar ou glorificar a tristeza, 
pretendo antes criar mecanismos para 
que as pessoas partilhem comigo esse 
tempo. Há cada vez menos tempo para 
tudo, até para a tristeza. É um tempo que 
eu dou aos atores e aos espectadores,  
é um tempo que eu dou a mim mesmo,  
e fico muito espantado e comovido 
quando o reencontro em mim no trabalho 
com os atores. Mas não esteticizo  
a tristeza. Sei que tenho a reputação  
de ser um “telhas baixas”, porque tenho 
uma predileção especial para o caos  
e para o sofrimento, mas o que eu  
queria realmente fazer era uma  
comédia romântica… [risos]
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muito oblíqua e dissimulada, uma 
comédia romântica. Há personagens 



E Andrea?
Andrea resolve ficar quando poderia 
ter ido embora logo no início da peça. 
Mas volta para junto do Boris e beija ‑o 
“mais ou menos”. Ela joga um jogo muito 
patológico, de raiva e de desejo.

O desejo, quando acontece, acontece 
num sítio sórdido, numa casa de banho.
O desejo só acontece depois de 
momentos de grande tensão, como se  
a mutilação emocional lhes desse pica,  
o que é muito fora mas é muito comum.

O corpo é uma constante nesta peça:  
o corpo de Yvonne atropelado pelo carro, 
o corpo desmembrado da boneca de 
Sophie, o corpo lacerado de Andrea, e por 
aí fora. E há os corpos, no final, com os pés 
na sarjeta mas com os olhos nas estrelas. 
Eles falam sobretudo da Estrela Polar, 

que é o norte, mas que na verdade não 
orienta coisa nenhuma, é apenas um 
ponto de referência a partir do qual tudo 
o que os rodeia ganha sentido. Eles estão 
à procura desse sentido, dessa referência 
que lhes permitiria medir a distância entre 
corpos e emoções, e que obviamente não 
encontram. Aquela conversa final sobre 
as estrelas só acontece porque eles estão 
todos encharcados em comprimidos, 
andam para ali aos trambolhões, fora dos 
seus corpos. O corpo não é a casa deles 
e eles não vão querer voltar, vão preferir 
mais um XTralan ou uma noite de cocaína, 
para continuarem fora de casa, fora de 
si, apoiados numa muleta química, para 
não se confrontarem com a mortalidade, 
a velhice ou a incapacidade de serem 
verdadeiros.

Despedes ‑te do Ao Cabo Teatro com  
esta Bella Figura e dentro de poucos 
meses regressas a uma das tuas casas  
de partida…
É a minha última visita à casa incubadora 
com o Ao Cabo Teatro. Regresso a uma 
casa onde cresci, que me permitiu crescer, 
mas é uma casa que eu não conheço, 
porque um visitante, ainda que regular, 
não é um residente. Mas primeiro tenho 
de arrumar a outra casa, deixá ‑la bem 
limpinha e bem preparada para que outras 
pessoas a recriem e façam dela uma casa 
maravilhosa, a casa delas, à maneira 
delas. O Ao Cabo não me pertence, e vai 
continuar sem mim. Vou fazer a minha 
malinha e fechar essa porta. 

Vais deixar uma garrafa de espumante  
e um chocolate no frigorífico do Ao Cabo 
Teatro? [risos]
Chocolate, não, que eles não gostam 
de chocolate. Mas vou deixar uma das 
garrafas de espumante que sobraram  
do Timão de Atenas…
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