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Uma viagem interior

Aquilo que parece ser apenas um vulgar drama, 
à volta de um acidente ferroviário, tem por 
base uma situação política de recessão, medo, 
desemprego e baixos salários. A peça, escrita 
no período de ascensão do nazismo, em que as 
pessoas começam a ser divididas entre as que 
devem ficar e as que devem ser eliminadas, 
evidencia as difíceis escolhas com que somos 
confrontados num cenário de sobrevivência.

A par deste contexto político, sempre 
presente nas peças de Horváth, existe uma 
dimensão poética muito singular em toda  
a sua obra, e em particular neste texto.  
Os diálogos assumem um carácter directo,  
cru e enigmático, mas as múltiplas didascálias, 
onde Horváth lança o ambiente das cenas,  
são extensas, sugestivas e metafóricas. 

A ideia de um narrador, que introduzimos  
no espectáculo, surge da vontade de dar uma 
maior visibilidade a esses ecos literários que, 
por residirem em indicações cénicas, não seriam 
escutados. Como se, de alguma forma, 
trouxéssemos o próprio Horváth, no acto  
de escrever a história, para cena.

Nesta obra, em particular, a dimensão 
poética estende ‑se para um terreno 
fantasmático, pondo em cena os mortos, 
ou visto de outra forma, materializando um 
espaço mental, necessariamente distorcido, 
abrindo espaço para uma exploração de 
carácter expressionista que dialoga com  
o realismo convocado pelo texto.

Quisemos alargar este espaço mental, 
habitado por fantasmas, onde residem os 
conflitos éticos, a esse outro espaço virtual 
onde hoje residimos tanto tempo, onde a 
verdade e a mentira se confundem, onde 
público e privado se misturam, e onde as 
questões da cidadania e da responsabilidade 
individual se levantam.

O vídeo é em si um simulacro da coisa,  
uma sua aparência, e se este carácter espectral 
da imagem rima com o plano fantasmático 

da peça, é também uma forma de espelhar 
o tempo em que vivemos: o excesso de 
informação, a simultaneidade de acções, 
a aceleração proveniente das reportagens 
em tempo real, o papel central das imagens 
em detrimento de uma estruturação do 
pensamento, as notícias falsas, a manipulação 
da informação, os populismos, a expressão 
pública de opiniões radicais e pouco 
fundamentadas nas redes sociais.

A estrutura cenográfica em palco, num sítio 
elevado, persegue a ideia de uma torre de 
vigia, donde se pode espiar o exterior mas 
que, ao ser transparente, também é devassada 
pelo olhar dos outros. Não há privacidade, 
como na cadeia interminável do “diz que 
disse”, presente no texto de Horváth, e que  
a todos impõe responsabilidades.

Curiosamente, o acesso cada vez mais 
facilitado à informação, e que nos poderia 
fazer sentir uma maior responsabilidade 
na escolha dos nossos pequenos gestos 
quotidianos, parece conviver com uma cada 
vez maior diluição dessa noção.

No final, o chefe da estação dirá: “Não 
importa se somos culpados ou inocentes.”  
De alguma forma, ele faz uma viagem interior 
e talvez seja só isso que importa, mais do que 
as sentenças ditadas pela justiça divina,  
a justiça dos tribunais ou a justiça popular.

Quando penso neste universo, lembro ‑me 
muitas vezes do início do filme de Lars von 
Trier, que curiosamente se chama Europa,  
um comboio numa marcha imparável, pela 
noite escura dentro, enquanto ouvimos uma 
voz hipnotizante que nos incita a adormecer.

Cristina Carvalhal
Janeiro de 2020

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.


