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Onde está Artaud?
sergio boris

Com o seu magistral livro O Teatro e o seu Duplo, Artaud lançou 
um grito contra a história do teatro ocidental, dominado pela lite-
ratura. Acredito nesse grito, na afirmação de um teatro que inclua a 
experiência de um possível descontrolo. Daí a necessidade de fazer 
da representação, sempre vinculativa, dolorosa e ridícula ao mes-
mo tempo, o centro da cena. Um teatro histriónico e lateral, que 
rompa com o comunicável, assumindo a lógica do imprevisto.

No início do processo, levei para o primeiro encontro com os atores 
e o meu assistente uma possibilidade de vínculo e de circunstância 
e uma ideia muito forte de espaço: um hospital, reduzido a ruínas, 
convertido num parque de estacionamento. Ao improvisar sem 
um texto prévio, a criação surgia do cruzamento acidental com o 
que desconhecíamos de nós mesmos. A escrita fazia-se a partir da 
encenação, quer dizer, a partir de todos os elementos da cena, pa-
ralelamente à experimentação dos ensaios. Foram dois anos até à 
estreia, seguidos de mais seis de representações, enchendo de deta-
lhes esse mundo, construído graças ao tempo de trabalho e a uma 
obsessiva ideia de grupo. Trabalhámos fora do tempo de eficácia 
que o mercado exige. Todos a braços com o monstro que íamos 
levantando. Chegou a pandemia e interrompeu-nos. 

Quisemos fugir de toda a referencialidade. Não quisemos falar 
sobre Artaud. Qualquer referência que enobrecesse o material e o 
situasse fora da potência cénica era para nós atraiçoá-lo e atraiçoar-
-nos. Roubámos apenas certos aspetos da sua vida: a ideia de um 
Artaud desesperado, que escreve ao seu médico a partir do hospital 
psiquiátrico de Rodez. Não nos interessaram as suas cartas nem 
os seus textos. Apenas essa relação nos servia de inspiração, essa 
necessidade de não parar de lhe escrever, como se fosse um vício. 
E também os eletrochoques, a polícia, a fecalidade. Esses ingre-
dientes “Artaud” foram diluídos num universo autónomo e menor, 
o de um ex-hospital de Buenos Aires, cidade onde, pouco antes, 
para favorecer negócios imobiliários, a polícia forçara a entrada no 

mais importante hospital psiquiátrico público, disparando balas de 
borracha contra médicos e internos. Sem o verbalizar, esse facto 
funcionou como provocação, porque acredito nas linguagens que 
os lugares assumem. Onde está a loucura? Onde está o poder que 
constrange as histórias e que não se detém?

Às vezes ríamo-nos, com uma certa ironia, quando nos perguntá-
vamos: onde está Artaud no que fazemos? Gostamos de pensar 
que nada mais havia a sustentar a cena do que o embate com o 
próprio ato cénico. Nenhuma referência, conceptual, literária 
ou temática. A obra não explica. É verdade que sentíamos res-
sonâncias poéticas, ocultas subterraneamente na cena, que nos 
surgiam como fluxos, levando-nos a percorrer essas histórias tão 
entrelaçadas. Tentávamos imergir nesse mundo arruinado, mas 
pleno do encanto de corpos que desejam até à loucura, até ao limite 
da cabeça enfiada no velho frigorífico do hospital, eletrificado para 
o efeito, a fim de receberem o impacto do eletrochoque. Há uma 
criação sempre em processo no que fazemos, um trabalho sobre as 
formas expressivas, rejeitando umas em favor de outras, antes que 
nos morram no corpo. Uma construção desde o traço, metendo o 
corpo no caldo que se vai formando, cozinhando a dramaturgia a 
partir do interior da sua potência teatral.

Quanto aos signos poéticos arremessados e cruzados em cena até à 
combustão, gosto de notar que o que os une é a sua baixa extração, 
sem qualquer desejo de aceitação cultural. Este é um mundo onde se 
pode acabar a dormir na rua, a intempérie como ameaça. Cinco per-
sonagens que, apesar da sua patética decadência, continuam a acre-
ditar no valor dos seus inúteis uniformes, porque pelo menos estes 
lhes conferem uma crença de pertença, de estarem em cena, criando 
mentiras para viverem uma verdade que se defende até à dentada.

Trad. Fátima Castro Silva.
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