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“Da urgência de um mundo por vir”
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bertrand tappolet*

Nesta produção, o encontro das poéticas expressões coreográficas 
de Mathilde Monnier e de La Ribot com a linguagem teatral 
de Tiago Rodrigues é o ponto de partida para uma criação 
propulsionada pela urgência de um mundo por vir. Que mundos, 
sociedades e histórias iremos deixar aos nossos descendentes? Que 
mudanças na ideia de esperança dividem as gerações? Inspirada 
por estas perguntas, tão cruciais como íntimas e universais, Please 
please please leva-nos numa empolgante viagem em três partes. 

Tirando partido da sua imaginação, experiências, desejos e 
reminiscências, cristalizados nos textos do encenador e dramaturgo 
Tiago Rodrigues, as coreógrafas e intérpretes Mathilde Monnier 
e La Ribot inventam uma forma de consolo carinhoso perante 
a morte que se avizinha e o medo que cresce como uma maré. 
Conduzidas por um ritmo hipnótico e percussivo, as duas artistas 
entredevoram-se numa sequência de poses e gestos repetidos como 
um estribilho. Revezando-se, pelo caminho vão dando forma à 
matéria textual das histórias. O seu ritmo mecânico, truncado e 
aos solavancos, parece acompanhar as efusões fragmentárias do 
mundo. E, contudo, este é um lugar onde a reflexão e o fantástico 
podem expandir-se e prosperar constantemente. 

Pode ser a história de uma empregada de mesa a espalhar as 
cinzas de Hiroxima pelo deserto, ou a da rainha de um lento 
mundo subterrâneo. Ou uma carta pungente dirigida a um pai,  

que parece ser o direto oposto da sua filha adolescente. No fim de 
cada secção narrativa ocorre um volte-face, uma surpresa.  

Do pesadelo kafkiano de um “maxi-monstro” encalhado no palco, 
chega-nos a forma informe de um planeta ou de um verme inerte. 
Quanto às baratas, são a espécie mais comum de insetos capazes 
de sobreviver ao fim da humanidade. La Ribot e Monnier invocam 
todos estes seres, combinando freneticamente vestígios de danças 
que marcaram os reportórios de diferentes eras. Tudo isto ao som de 
peças para quarteto de cordas de Bartók, cujos vertiginosos floreados 
rítmicos evocam as percussões. A terceira sequência apresenta um 
diálogo entre uma mãe e a sua filha recém-nascida. A primeira jura 
proteger eternamente a carne do sangue do seu sangue. A outra 
afasta-se da sua progenitora, que envelheceu num mundo destinado 
a ser inabitável. O processo de passagem de testemunho entre 
gerações transforma-se em rebelião, na iminência da extinção.

Ao submeter palavras e corpos a uma verdadeira maratona, a 
equipa existencialista de La Ribot, Monnier e Rodrigues notabiliza-
-se por trazer à luz e questionar as fundações das construções/
ilusões cenográficas, psicológicas, sociais e lexicais. O seu ADN, 
dito, pensado e dançado perante nós, combina uma resistência 
frágil com a incerteza das nossas vidas.

* Jornalista.


