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O Consello da Cultura Galega, o Camões, Centro Cultural 

Portugués en Vigo e a Escola Superior de Arte Dramática 

de Galicia poñen en marcha o programa “Dramaturxias 

itinerantes/Dramaturgias itinerantes”, que ten como obxectivo 

servir de ponte entre as escrituras teatrais galega e portuguesa 

para fomentar, a través do diálogo escénico, un mellor 

coñecemento mutuo que poida agromar en futuros traballos 

colectivos.

Nesta primavera de 2019 inauguramos en Galicia o ciclo e 

acollemos, primeiro en Compostela e despois en Vigo, as 

dramaturgas Patrícia Portela e AveLina Pérez. Escoitaremos 

os seus textos orixinais nas voces do alumnado da ESAD 

e de parte do Grupo de Teatro Amador do Centro Cultural 

Português do Camões de Vigo “Eu.Experimento” e teremos 

ocasión de departir coas dúas escritoras. Por volta do verán, a 

actividade terá continuidade en terras portuguesas.

Coma en anteriores encontros literarios –organizados en 

colaboración co Instituto Ramon Llull e o Instituto Etxepare–, 

o Consello da Cultura Galega publicará na súa web os textos 

dramatizados na xornada coa finalidade de seguir a estreitar 

os vencellos entre a cultura galega e a portuguesa, co teatro 

como aliado na construción dun espazo común e diverso no 

que existirmos e dende o que falar coas nosas propias voces.
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Os cans non comprenden a Kandinsky

Estreada no Teatro Ensalle,  

no marco do Festival Isto Ferve, en febreiro do 2017

Con:
AveLina Pérez - A actriz
Daniel Casquero - O espectador

Dirixida por AveLina Pérez

AAveLina Pérez

I. A ACCIÓN

Comprendes? Eu estou nunha terraza, 

soa, escribindo ou facendo calquera cousa 

importante, e aparece un can, un can sucio, 

comprendes? Un can abandonado e sucio, 

comprendes?

Miro o can, o can mira para min, mira para 

min e hai unha comuñón, comprendes? Logo 

marcha. 

O can busca polo chan da terraza comida, 

busca comida, miro para el mentres busca, 

pasan uns minutos, non sei se moitos, non 

sei, o can busca comida e eu miro, non 

escribo nin fago nada importante, miro. 

E decido mercar comida para o can. Polo da 

comuñón anterior, comprendes? 

Si.

Entro na cafetería e miro, escollo coma se 

dun humano se tratara, vexo o can como a 

un humano, comprendes? 

Si.

Unha ración de empanada de carne, por 

favor, digo.

De que carne? di ela, a camareira.

Desta, digo.

Unha ración de empanada de carne de porco 

maltratado para levar, berra. 

Berra, comprendes? Berra.

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

A actriz está no lugar da actriz, na escena. 
O espectador está no lugar do espectador, no 
patio de butacas, por exemplo.
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Comprendo. Berra.

É para un can abandonado, digo.

Unha ración de empanada de carne de porco 

maltratado para un can abandonado, berra.

Si.

Saio coa miña ración de empanada de carne 

de porco maltratado.

O can xa non está. Non está.

Abro o meu caderno de pensamentos 

importantes, sei que estou a piques de 

desenvolver unha boa idea. Fecho o meu 

caderno de pensamentos importantes, 

non anoto a idea pero queda en min, 

comprendes?

Comprendo.

A ración de empanada de carne de porco 

maltratado foi feita para ser servible, fica 

en inservible. 

Este é un pensamento importante. 

Un pensamento importante.

Non o anoto. Abro outra vez o meu caderno 

de pensamentos importantes.

Fecho o meu caderno de pensamentos 

importantes.

Abro, por terceira vez, o meu caderno de 

pensamentos importantes e anoto: hostia. 

Déixoo aberto. 

Teño moitos pensamentos. Moitos.

Cando marcho, coa ración de empanada de 

carne de porco maltratado na man, aparece 

o can. Doulle a ración de empanada de 

carne de porco maltratado. 

Un final feliz.

Un final feliz.

Coma nas películas.

Si.

Minto. Non vin máis o can e botei fóra 

a ración de empanada de carne de porco 

maltratado.

Deille un bico antes porque así me 

aprenderon de pequena. 

Que antes de tirar a comida había que 

bicala e pensar nos nenos pobres.

Primeira lección.

Primeira lección. 

Ou segunda, non sei.

Segunda lección.

Isto tamén é mentira. Non botei fóra a 

ración de empanada de carne de porco 

maltratado. 

Comina.

Nunca merco carne de porco maltratado, 

merqueina para o can. Paréceme xusto que se 

un animal, porco por exemplo, é maltratado, 

vala para que outro animal, neste caso can, 

sexa feliz.

Comprendo.

Minto de novo. Merco carne de porco 

maltratado e como carne de porco 

maltratado, e de vaca e de coello, e de 

canguro, e de gato, e de cabalo.

Comprendo. 

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-
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O final de verdade foi que apareceu o can e 

que lle dei a ración de empanada de carne 

de porco maltratado. A versión inicial. 

E que?

Nada.

Nada.

Esta é unha historia de merda.

Unha historia de merda de cans e de merda 

de humanas.

Unha historia de merda que imposibilita o 

relaxamento.

Si.

Hoxe o meu consumo foi unha cocacola, 

unha ración de empanada de carne de 

porco maltratado e un bolígrafo verde para 

escribir esta merda de historia.

Podo consideralo un día produtivo.

Si.

Puto can. 

Puto can. 

Puto can. 

Puto can. 

Penso no puto can.

Penso no tempo do puto can. 

Penso no puto tempo.

No meu puto tempo.

Penso 

No tempo. 

Penso.

Penso en ir vivir a unha cidade fronteiriza 

entre países de diferentes fusos horarios, 

Tui e Valença do Miño, por exemplo. E se 

son as nove da mañá, vou para Portugal e 

son as oito.

Gáñolle un pulso ao tempo, gáñolle unha 

hora.

Durmo nunha furgoneta en Portugal, 

déitome á hora que queira, poñamos ás doce 

da noite.

Teño contratado a un chofer que entra na 

miña furgoneta e que me leva a Tui de volta. 

Esperto, poñamos ás dez da mañá, cando 

eu decida vou para Portugal, gáñolle outro 

pulso.

Outra hora. 

E van xa dúas horas se contamos a de onte, 

e iso que acabo de comezar.

Durmo cando queira despois de facer vida 

en Portugal. Na furgoneta.

O chofer contratado entra na miña 

furgoneta, sen espertarme, e lévame 

mentres durmo para Tui.

Esperto en Tui, poñamos outra vez ás dez, 

vou para Portugal, outro pulso, outra hora. 

E xa van tres horas máis de tempo.

De tempo.

De vida.

De vida.

Contratar un chofer non ha ser moi caro, 

sempre haberá alguén con necesidades que 

estea encantado cun traballo así de fácil.

Un chofer que teña pouco que perder.

E pouco que gañar.

E así sempre.

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -
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Haberá quen diga algo como que perdo 

unha hora da noite.

Haberá quen diga.

Pero de noite durmo. 

E o tempo é para os vivos, para os 

conscientes.

Un home ou muller, en coma, poden 

contabilizar o tempo igual que un home ou 

unha muller que non están en coma?

Un home ou muller que pasan, eu que sei, 

once anos en coma, levan tanto tempo 

vivido coma un home e unha muller que 

levan once anos sen estar en coma?

Non.

Non.

Pois iso.

O mesmo plan coas Illas Canarias xa non 

funcionaría.

Non.

Chámolle ao meu plan, Einstein Revolution.

Revolution.

E logo pregúntome: para que quero máis 

tempo.

Para que? 

Para que quero máis tempo? O tempo é 

banal.

Vou facer ao revés, vou ir vivir a Portugal 

e restar unha hora de tempo a cada día da 

miña vida.

Para que quero máis tempo? Para que?

Para que ?

Para que ?

Son artista. 

Es poeta.

Estou máis alá do tempo. Podo crear unha 

imaxe poética e atemporal. Un vaso de 

auga, si, un vaso de auga mesmo, e de fondo 

escóitanse, que sei eu, sons de disparos, por 

exemplo.

E quen teña unha sensibilidade especial 

pode flipar. Ou quen teña unha 

intelectualidade especial. Pode flipar quen 

estudou, por exemplo, a Kandinsky aos 

cinco anos e preparou a súa educación. 

Pode flipar.

O can non flipa con Kandinsky.

Os cans non comprenden a Kandinsky. 

E as persoas sen educación e sen 

sensibilidade non comprenden unha imaxe 

de auga caendo cuns sons de disparos de 

fondo.

E tampouco comprenden a Kandinsky.

Pásalles como aos cans.

Como aos cans. Si.

Non sei o que comprendo. Comprendo e non 

comprendo, comprendes?

Comprendo. 

Comprendo e non comprendo.

E preciso tempo para comprender.

Preciso tempo.

Quero tempo.

Si.

Agora quero tempo. Si.

Para crear e para comprender. 

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -
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Imaxe de auga con sons de disparos de fondo. 
Ou non.

Puta poesía.

Abaixo a poesía.

Abaixo a poesía.

Arriba o melodrama.

Arriba o melodrama.

Non hai conflito.

Non. 

Non lle dei a ración de empanada de carne 

de porco maltratado ao can. Non sei sequera 

se algunha vez vin un can.

Empaqueto a ración de empanada de carne 

de porco maltratado no meu texto de teatro 

e cómoo chorando, comprendes?

Si.

Como chorando o porco, como chorando 

o texto, como chorando as horas que me 

faltan e as horas que me sobran e seguro 

que durmo descansada, artística, poética, 

creativa e interesante.

Distánciome de min e véxome a chorar e 

a comer o texto e a ración de empanada 

de carne de porco maltratado e flipo. 

E extásiome como toda artista ten que 

extasiarse. 

E re-flipo.

Si.

Canta xente hai no mundo que coma porco 

maltratado envolto nun texto de teatro que 

fala, eu que sei, de utopías, por exemplo?

Os meus textos falan de utopías.

Sempre.

Canta xente hai así? 

Comiches algunha vez porco maltratado 

envolto en teatro puro e duro? 

Non.

Eu. Eu son unha puta artista.

Es unha puta artista.

Que creo no amor.

Que cres no amor.

E ao can que o fodan, e ao porco que o 

fodan. 

E a min que me dean un premio 

performático. Que certo que mo van dar 

cando coma a ración de empanada de carne 

de porco maltratado envolto nun texto de 

teatro, chorando, nunha instalación dun 

museo de arte moderna. 

Ou sen chorar.

O mellor vai ser elaborar a imaxe e comela 

sen chorar, cun ton de neutralidade que 

reforce o dramatismo xa implícito na acción 

de comer porco maltratado envolto nun 

texto de teatro que fala de utopías.

Es poeta.

Vexo outro can só, este can parece ben 

tratado aínda que estea só, a este non lle 

merco unha ración de empanada de carne 

de porco maltratado.

Este can está limpo.

Este can non merece un texto.

Eu merezo un premio.

Ti mereces un premio.

Un puto premio.

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -
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Un puto premio. 

Outro final: deixo a ración de empanada de 

carne de porco maltratado na mesa do bar e 

marcho, uns metros máis adiante aparece o 

can. Xa non teño a ración de empanada de 

carne de porco maltratado.

Non.

Non merco outra.

Non.

É mentira.

Si. 

Marcho.

Si.

Estoume a fartar do puto can. 

Si.

Marcho.

Si.

Marcho xa. 

Si.

A crear.

Si. 

Entro no coche e atraveso a fronteira. A 

fronteira de Portugal linda con España. 

Entro en Galicia. O cartel pon: España.

España.

Vese que alguén pintou cun spray algo así 

como Galiza, con z, pero como é delito 

pintar nos carteis que poñen España, ou nos 

carteis que poñen calquera cousa, vese que 

pintou rápido.

Porque é delito.

Porque é delito.

En vez de Galiza semella que pon nabiza. 

Nabiza. Por riba de España.

España.

Xusto na fronteira hai un indixente facendo 

dedo, non sei se é de Portugal ou de nabiza 

porque está xusto na fronteira. 

Paro.

Monta no coche o indixente.

Eu sei que é indixente porque está sucio e 

porque cheira mal.

O indixente come un bocata. 

Fíxome.

Detéñome.

O moi fillo de puta come un bocata de 

bacon envolto en poemas de Baudelaire, e 

come todo, o bocata e a poesía.

La nature est un temple oú. Bocado.

Bocado. Sortir de confuses paroles. Bocado. 

Bocado.

Ĺ homme y passe à travers des forêts de 
symboles. Bocado.

Bocado. Bocado. Bocado.

Comme de longs échos qui de loin se 
confondent.
Dans une ténébrouse et profunda unité.
Vaste comme la nuit et comme la clarté.
Bocado. Bocado. Bocado. Bocado.

Bocado.

E bótoo do meu coche a hostias. Por 

roubarme a idea, por roubarme a 

individualidade.

Esa imaxe era miña e íanme dar un premio, 

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -
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e un indixente de merda quítame o premio, 

e ter un premio e que alguén cho quite 

cun bocata de bacon envolto en poemas de 

Baudelaire é moi difícil de soportar, pero se 

por riba é un indixente quen cho quita, un 

indixente que cheira mal.

Un indixente non pode comer a Baudelaire. 

Non ten dereito. 

Non ten sentido.

Non ten sentido.

Ningún sentido. 

Ningún sentido.

E sigo adiante.

Inqueda, eu.

Artista despremiada, eu.

Conmocionada e revolucionada, eu.

O indixente, eu que sei.

Eu que sei.

Igual mañá leo no xornal que apareceu un 

indixente morto de pena entre a fronteira 

de Portugal e o país rectificado con spray, 

pero seguro que ese non ha ser o meu 

indixente, ha ser outro, matado polos 

fascistas ou polo estado, pero non o meu, 

non o que eu saquei a hostias do meu coche.

Non.

Mañá non merco o xornal.

Non.

Quero chegar a casa.

Si.

Quero chegar a casa e crear.

Si.

A miña alma de artista é receptiva ás fortes 

emocións.

Si.

Sensitiva.

Si.

Teño que chegar a casa e crear algo 

con todo isto, algo conceptual, algo 

sobre cans mortos de fame e indixentes 

mortos de pena. Algo que conmova a 

un público sensible, a un público que 

comprende a Kandinsky, e que conectemos, 

así, conmoción con conmoción, para 

purificarnos. 

Si. 

Para purificarnos.

Para purificarnos. Si 

Para entrar nunha catarse moderna.

Nunha catarse, si. Moderna. 

Os días que merco porco maltratado, choro 

moito.

E os días que boto indixentes a hostias do 

meu coche, choro moito.

Son días malos para min.

Días moi malos.

Comprendo.

Teño que escribir sobre todo isto.

Si

Demasiados estímulos para crear.

Si.

Quero crear un collage, un enorme collage 

no que apareza un poema de Baudelaire 

morto de pena, un poema atropelado por 

un can e un can atropelado, eu que sei, por 

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -
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un país rectificado con spray, e un corazón 

vermello, si, o meu, o meu corazón vermello 

cunhas pingas de, de sangue, si, de sangue, 

que caen sobre un bocata de bacon.

Es poeta.

Quero chegar a casa.

Quero chegar a casa e crear.

Es poeta.

Apuro.

Si.

Quero tempo.

Tempo. Si.

Na estrada hai unha manifestación polas 

preferentes, berran estannos roubando, ou 

algo así, pero non están diante dun banco, 

non, están na rúa e non hai ningún banco, 

están errados, o lugar para manifestarse 

polas preferentes é diante dun banco, para 

molestar os banqueiros, os culpables, e non 

á xente que ten présa, non a min, a unha 

muller que ten que facer un collage coa dor 

que lle produce o mundo.

Es poeta.

Non entendo ben o que berran.

Estannos roubando, ou algo así.

Estannos roubando.

Apartade, hostia, que estragades o meu 

texto sobre a fraternidade, ide a un banco, 

que estragades a creatividade da xente 

que non ten nada que ver coas vosas 

preferentes. 

Es poeta.

As preferentes están anticuadas, vós 

estades anticuados, e non tendes porque 

poñervos así, porque se vedes ao can, e se 

vedes ao indixente, se vedes como quedou o 

indixente despois de que o botara a hostias 

do meu coche, se o vedes.

Es poeta.

Un home vello moléstase comigo porque 

pito e porque berro que aparten. 

E faime xestos obscenos.

Un vello que leva postas unha especie de 

antenas, unha camiseta desas típicas das 

preferentes, de cores vivas, e unha bucina 

na man. 

Un vello patético. 

Patético.

Arriba o patetismo.

Es poeta.

Bérrame. Bérrame e dime algo así como 

métete a Baudelaire por el culo, pija, e dime 

tamén ti mataches o indixente. Dixo métete 
a Baudelaire por el culo, dixo ti mataches o 
indixente. E dixo pija. 

A min pija, a min que me conmove un can 

sucio, a min que recollo indixentes que 

cheiran mal, a min que me cuestiono todo: o 

tempo, a solidariedade e os premios. A min, 

un vello disfrazado vaime dicir esas cousas 

insoportables.

Insoportables.

O mundo é moi inxusto e desacompasado.

Si. 

E o vello é moi inxusto e desacompasado.

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -
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Moito. 

Das preferentes hai xa séculos.

Si.

Do vello hai xa séculos.

Si.

O vello non comprende a Kandinsky.

Non.

O vello pensa nos cartos e eu non. 

Eu penso na arte.

Es poeta.

Eu acabo de renunciar a un premio 

performático por un indixente que cheira 

mal e o vello só pensa nos cartos.

Protesto. Protesto.

Me gusta.

Protesto, señoría.

Me gusta.

Coa súa puta venia protesto, señoría.

Me gusta.

E véxome a min mesma, desde arriba, desde 

o ceo.

Me gusta.

E amarro o vello, forte, e o vello amárrame 

a min tan forte, tan, tan forte.

Me gusta.

E o vello cheira a vello, e cheira a morte 

obscena, cheira a noites sen durmir e a 

pastillas vermellas e azuis e verdes, cheira 

a un mar con peixes afogados e a destrezas 

cunha bici enferruxada, a falas co espello, 

a desesperación co espello, a hostias co 

espello, cheira a paseos por un cuarto 

redondo, a copas de cava baleiras, a saúdos 

dados con mans enfundadas en luvas 

grosas, cheira a palabras en francés ditas 

nunha taberna de mala morte, a nenos que 

atravesan mares, a putas agochadas nos 

cuartos, a pachuli caducado.

Es poeta.

Aparta.

Aparta que me contaxias o cheiro e o que 

preciso para escribir son as sensacións do 

teu cheiro, pero non o teu cheiro.

Xa non estás de moda.

As preferentes non están de moda. 

Ese cheiro non está de moda.

Es un anacronismo que fere a beleza.

Un anacronismo. Que fere a beleza.

Eu quero indies, hispsters, intelectuais 

incomprendidos, quero xornais en varios 

idiomas, quero fotos dixitais e quero 

unha pantalla así de grande cuns sons 

que non poidan ser entendidos, quero 

que na pantalla apareza unha guerra e 

que de fondo toque un grupo de música 

experimental, quero un grupo que toque 

por riba dos corpos abatidos.

Si. 

Abatidos. Mutilados. Caídos.

E auga a caer nun vaso cuns sons de 

disparos de fondo, creando unha imaxe 

única. Incomparable. Inconmensurable.

Inconmensurable. 

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-
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Unha imaxe para músicas modernas, 

premodernas e posmodernas, para poesías 

en idiomas minoritarios e maioritarios. 

Unha imaxe sublime.

Sublime.

Para textos de teatro.

Para textos de teatro poéticos.

Moi poéticos.

Si.

Arriba a poesía.

Arriba a poesía.

Unha imaxe que cree unha conmoción 

colectiva.

Je suis esa imaxe.
Je suis musique,
Je suis la hostia.
Je suis la hostia.

Deixádeme ir a por esa imaxe.

Deixádeme ir ou paso por riba.

Paso por riba se fai falla.

Deixádeme ir.

Ou paso por riba.

Vou pasar por riba.

Pasar por riba.

Mellor pasar por riba que quedar parada.

Nunca quedar parada.

E fecho os ollos.

E fecho os ollos e acelero.

E fecho os ollos e acelero e paso por riba do 

vello, e paso por riba da muller do vello e 

paso por riba dos fillos do vello e de todos 

os manifestantes.

E marcha atrás paso por riba do indixente 

morto de pena.

E marcha atrás paso por riba do país 

rectificado con spray.

E marcha atrás paso por riba de todo, e 

borro todo, e cando chego a Portugal miro 

o reloxo e volve ser a mesma hora. Podo 

borrar todo.

Porque non pasou nada.

Porque é a mesma hora.

Porque esta hora non existiu.

Non quero esta hora do meu tempo.

Esta hora non existiu.

Non existiu.

Esta hora.

Non.

Existiu.

Non.

E aparece un can famento que dá voltas.

E aparece un can famento que dá voltas.

E aparece un can famento.

Que dá voltas.

O espectador achégase ao espazo escénico, ao 
lugar da actriz.
Soa God Save the Queen, dos Sex Pistols. Ou 
non.
O espectador baila coa actriz God Save the 
Queen, dos Sex Pistols. Ou non.
O espectador queda en escena. Si. Queda en 
escena e ocupa un lugar.
A actriz busca outro lugar na escena.
Un lugar no que poder seguir a comunicarse co 
espectador, co seu espectador.

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -
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II. A INACCIÓN 

Comprendes? Eu estou nunha terraza, 

soa, escribindo ou facendo calquera cousa 

importante, e aparece un can, un can sucio, 

comprendes? Un can abandonado e sucio, 

comprendes?

Miro o can, o can mira para min, mira para 

min e hai unha comuñón, comprendes? 

Logo marcha. 

O can busca polo chan da terraza comida, 

busca comida, miro para el mentres busca, 

pasan uns minutos, non sei se moitos, non 

sei, o can busca comida e eu miro, non 

escribo nin fago nada importante, miro. 

Si. 

Entro na cafetería.

Si.

E decido non mercar nada para o can.

Que lle poño? Di ela, a camareira.

Nada, digo.

Fóra hai un can abandonado que non me 

interesa, digo.

Prefiro non querer nada, digo.

O eterno retorno, digo.

O eterno retorno.

E por iso vou quedar aquí mentres vostede 

mira para min.

Así remata a acción. 

Así, quieta, remata o sensentido.

Sen facer nada.

Sen escribir nada.

Sen teatro.

Porque se non hai acción non hai teatro.

E que non me veñan con iso das accións 

verbais.

Abaixo as accións verbais.

Arriba a parálise.

Arriba a parálise.

Se non hai acción non hai teatro, dicía 

Aristóteles.

Ou alguén.

Quizais algún director que coñecín algunha 

noite nalgún pub de capital de provincia.

Se non hai acción non hai teatro, berraba 

borracho. E eu coreaba que si, que se non 

hai acción non hai teatro.

Pero as cousas son como son.

E hoxe retráctome.

Hoxe quedo así. Aquí. Non vai pasar nada, 

aseguro a quen me mire. Nada.

Vostede pode seguir a mirar para min.

Si.

Un consello: mire sen esperanza. 

Mire sen agardar nada porque non vou dar 

nada.

Inda ten esperanza?

Inda ten esperanza.

Inda lle queda esperanza?

Inda lle queda esperanza.

Decido a inacción. 

Así non mato. 

Vostede tamén está quieto. Aquí todos 

estamos quietos. 

Ninguén nos pode chamar asasinos.

Ninguén nos pode chamar nada.

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -
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Ninguén nos

Shhhh

Non hai interacción posible.

Non é posible a incomunicación, dicía 

Watzlawick.

O non comunicar é unha forma de 

comunicación, dicía ese tarado.

Pero eu paso de escoitar a Watzlawick, el 

tampouco me escoita a min.

Nin vostede me escoita, nin eu o escoito a 

vostede.

Nin eu

Shhhh

E se morren os cans que morran.

E se morren os indixentes que morran.

E se morren os vellos con antenas que 

morran.

Se morren os vellos con antenas que

Shhhh

Á merda Kandinsky, Baudelaire e 

Watzlawick.

Aquí, eu e vostede.

Inactivos.

Incomunicados.

Felices.

O pensamento é en branco e negro.

O pensamento é rápido.

O pensamento evítase coa meditación. 

Deixando a mente en branco. 

Non en branco e negro, non. 

Fóra negro. 

Só branco.

Porque se non penso nos cans non existen 

os cans.

Se non penso en Kandinsky non existe 

Kandinsky.

Para moita xente Kandinsky non existe. 

Para min desde hoxe tampouco.

Para moita xente non existen os cans 

famentos. Para min desde hoxe tampouco.

Cans e Kandinsky, fóra.

Se non penso en vostede, non existe 

vostede.

Vostede, fóra.

O poder da mente.

O inmenso poder da mente.

O tempo non existe. Nin as dúbidas.

A mente en branco.

Cun pouco de vontade.

Os santos eran os mellores, eses que 

pasaban a vida subidos no alto dalgún 

lugar, sen comer, sen durmir, coa mente en 

branco, en contacto con deus. 

Inactivos totais. 

E os inactivos totais nunca poden ser 

asasinos.

Eu quero ser unha santa desas subida no 

alto dunha columna de mármore branca que 

alguén puxo no centro dunha praza porque 

lle daba estilo. 

Quero subir e quedar aí. 

Sen comer.

Sen durmir.

Sen pensar.

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -

O ESPECTADOR.-

A ACTRIZ. -
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E que os libros de historia se fagan cargo de 

min.

Non gañarei un premio performático por 

comer porco maltratado envolto en teatro, 

pero pasarei aos libros de historia.

Os libros de historia faranse cargo da miña 

inacción.

Eu, santa.

Eu, inactiva.

Eu, non asasina.

Eu, humilde.

Eu.

Eu.

Eu.

Estame vostede a mirar?

Porque para min vostede non existe.

Estame vostede a mirar?

Porque para min vostede non existe.

Estame vostede a mirar?

Porque para min vostede non existe.

Está vostede a morrer?

Porque para min vostede non existe.

Está vostede cunhas antenas postas?

Porque para min vostede non existe.

Berra vostede?

Porque para min vostede non existe.

Come porco maltratado?

Porque para min vostede non existe.

É vostede un can?

Porque para min vostede non existe.

É vostede Kandinsky?

Porque para min vostede non existe.

É vostede un bocata de bacon envolto nun 

poema?

Porque para min vostede non existe.

Está vostede só?

Porque para min vostede non existe.

Está vostede en Portugal? 

Porque para min vostede non existe.

Para min.

Vostede.

Non.

Existe.

E desde a miña columna de mármore branca 

non vexo pasar nenos gordos comendo 

algodón de azucre.

E non vexo un home coa pirola de fóra.

Non vexo unha morea de barcas cargadas de 

negros.

Nin unha vella en zapatillas de casa.

Non vexo unha panda dun colexio do opus 

que sae de excursión.

Un vendedor do círculo de lectores.

Unha adolescente que fuxe do instituto.

Un desafiuzamento con violencia física.

Outro desafiuzamento con violencia física.

Non vexo unha muller vella que arrastra 

paseniño a bolsa da compra.

Un home que comeza a envellecer ao lado 

dunha moza preñada.

Un rapaz con grans que chora mentres 

outros rapaces lle chaman parvo.

Outro desafiuzamento con violencia física.

Unha meniña á que lle acaban de regalar un 

coello nunha gaiola.

AveLina Pérez
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Rapaces que cantan himnos.

Adultos que mercan en zara.

Un pasteleiro cunha torta de aniversario en 

forma de vulva.

Outro desafiuzamento.

Con violencia.

Física.

E sinto unha caloriña.

Unha caloriña reconfortante, un aloumiño 

de calor reconfortante que parte da base 

da miña columna de santa e chega ao punto 

máis alto da miña columna de santa. 

Unha caloriña poética, beata e 

reconfortante.

Poética.

Beata.

Reconfortante.

E é un can, un can que non comprende a 

Kandinsky, que fai as súas necesidades na 

miña estatua.

Un can abandonado fai as súas necesidades 

na miña beatificación e logo marcha a dar 

voltas por unha praza. 

Pola miña praza.

Un can abandonado dá voltas por unha 

praza. 

Un can sucio.

Un can abandonado e sucio.

Un can famento.

Abandonado.

E sucio.

Dá voltas

Por unha praza.

A actriz, a catro patas, ouvea dando voltas ao 
espazo escénico. Ou non.
Soa God Save the Queen, de Sex Pistols, 
mentres a actriz ouvea a catro patas. Ou non.
O espectador toma o lugar da actriz. Si. Toma 
o lugar da actriz.
Mentres a actriz ouvea e camiña a catro 
patas, o espectador, no lugar da actriz, toma 
a palabra. Quere dicir, ou ten que dicir, que el 
está nunha terraza, só, facendo calquera cousa 
importante e aparece. 

UN CAN.

Fin. 
Ou non.
Si. 
Fin.
Si.

AveLina Pérez



PPatrícia Portela

Escudos Humanos
Uma peça de acção com muitas palavras

Coros, monólogos, diálogos e debates numa espécie de ópera 
falada trágico-greco-cómica com palavras realçadas por actores, 

trovadores e músicos.

PERSONAGENS 
EsCudos Humanos

namoradas E namorados dos EsCudos Humanos

Jornalistas

FotógraFos

mãEs

maniFEstantEs

PrEsidEntE do País quE dEClara guErra

PrEsidEntE do País quE vai sEr ataCado

viCE-PrEsidEntE do País quE dEClara guErra

FilHa do viCE-PrEsidEntE

vítimas

insPECtorEs da alFândEga

ProFEssorEs

EstrElas dE roCk E FutEbolistas

FigurantEs

Cada travessão corresponde a uma nova personagem.
Cada deixa pode ser dita por um grupo ou individualmente.  
Todos podem fazer todas as personagens.

Composição ideal
Um grupo mínimo de 10/15 pessoas (pode ir até 60, 70, ou mais).

Parte I

— Numa sexta-feira o nosso país declarou guerra a outro por 

razões de segurança.

— Suspeitava-se que o país em causa tinha mais armas 

químicas que o nosso.

— Durante o fim-de-semana a decisão foi comentada nos cafés, 

nos clubes, nas casas, entre amigos.

— O meu pai comentou ao jantar que era inevitável,

— a minha tia queixou-se que iam subir os preços outra vez,

— a minha irmã skypou ao seu chat friend peixinho74 para 

saber se o país dele era ao pé do país que ia entrar em guerra e 

se precisava de asilo político (ou outro) na casa da nossa mãe.

— O meu avô relembrou os seus tempos de guerra e barafustou 

sobre o que estava mal no nosso país,

— e eu expliquei ao meu avô que isto não tinha nada a ver 

com o que estava mal no nosso país, que era muito mais 

complicado, ao que ele me respondeu que hoje em dia tudo tem 

a ver com tudo por causa da internet.

— Outras coisas aconteceram naquela sexta-feira e naquele 

fim-de-semana, mas esta foi mesmo a pior de todas.

— Um país que declara guerra a outro é um assunto...

— socialmente...

— economicamente...

— politicamente...

— estrategicamente...

— financeiramente...

— historicamente...

— higienicamente...

— e até ecologicamente grave para a humanidade!

— Foi naquele fim-de-semana que tudo começou...

— Aquele fim-de-semana em que salvaram um urso polar que 
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ficou preso num iceberg que se desprendeu do Pólo Árctico e 

andava à deriva pelo mar.

— Aquele fim-de-semana em que fomos jogar à bola de manhã 

e o João torceu um tornozelo.

— Aquele fim-de-semana em que a minha avó comeu tantos 

doces de ovos na festa de anos do meu irmão que ficou duas 

semanas de cama com dores de fígado.

— Aquele fim-de-semana em que choveu torrencialmente, era 

páscoa, os teus pais até vieram mais cedo de férias e foi uma 

chatice porque estávamos a reunir em tua casa e já tínhamos 

bebido todas as garrafas do bar.

— Sim, a nossa primeira reunião foi na casa do Tó Zé.

— Nessa reunião discutimos o mundo, a política, a vida, a 

última música do mika, as notícias da actualidade, o que 

devíamos fazer para mudar tudo para melhor e as possíveis 

consequências do que faríamos para a média das notas e para o 

equilíbrio do Universo em geral.

— A decisão foi rápida e evidente.

— No domingo almoçámos e jantámos com as respectivas 

famílias sem abrir a boca,

— e na segunda-feira o telejornal abriu connosco, um grupo 

de activistas do país atacante que decidira ir de autocarro 

até ao país que em breve seria atacado para servir de Escudo 

Humano.

— Anunciámos as nossas intenções,

— as nossas opiniões,

— as nossas ilusões,

— e a data de partida.

— Tudo muito bem dito numa declaração à imprensa:

Declaração de imprensa com jornalistas, fotógrafos e pedestal 
próprio para o Porta-voz com microfone e tudo:

— Querido país e queridos pais. Sentimo-nos forçados a agir. 

O mundo um dia será nosso e não podemos deixar que aqueles 

que são hoje nossos progenitores o tratem desta maneira. 

Partiremos sem demora hoje de madrugada para o país prestes 

a ser atacado pelo nosso próprio país. Discordamos da decisão 

de declarar guerra ao país em causa e tentaremos contrariar 

essa decisão. Contamos servir de Escudos Humanos a famílias 

residentes no país prestes a ser atacado. Contamos ocupar 

locais da máxima importância para a sobrevivência dessas 

mesmas famílias actuando como protecção humana contra 

a sua possível destruição e/ ou exterminação pelo nosso 

país. Escolhemos como locais a ocupar os seguintes alvos 

prioritários deste conflito: dois reservatórios de água, uma 

central eléctrica, um armazém de distribuição de comida, um 

poço de petróleo e uma farmácia que se encontra nomeada na 

lista negra do nosso país como sendo uma fábrica de armas 

químicas. O objectivo do nosso posicionamento geográfico 

é adiar a guerra até ao ponto de a tornar desnecessária, 

obsoleta, absurda. Temos consciência de que perderemos 

(muito provavelmente!) as duas primeiras semanas do último 

trimestre de aulas, mas não se preocupem, levamos os nossos 

livros para estudar  nos tempos livres. Três elementos do nosso 

grupo levam computadores portáteis com muitos gigas de 

memória e apresentámos uma proposta ao conselho executivo 

de: 1. entregar um trabalho extra sobre o país para onde 

vamos, 2. sugerimos a realização dos exames pela internet 

(caso nos demoremos mais tempo do que o previsto a resolver 

este problema). Achamos que contribuir para a paz no mundo 

não só será uma aprendizagem enriquecedora para todos 

nós nesta nossa última fase de crescimento (já avançada), 
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como uma garantia de um melhor futuro profissional e maior 

qualidade de vida, razão pela qual, no fundo, no fundo, 

estamos todos inseridos em programas educacionais há mais 

de 10,  15 anos. Acreditamos ser esta uma causa da maior 

importância ao nível da matemática, da físico-química, da 

história, da geografia ou da música, e tudo o que pedimos 

aos nossos professores é a maior compreensão para não nos 

chumbarem por faltas. Pedimos desculpa aos nossos pais, 

familiares e amigos por não termos avisado com a devida 

antecedência mas sabíamos que se o fizéssemos não nos 

deixariam partir. Compreendemos que a prioridade dos que 

zelam por nós seja o nosso conforto mas devem compreender 

que a nossa prioridade é o mundo. Contamos com o Vosso 

apoio. Obrigado.

—Estamos agora disponíveis para responder a perguntas.

Segue-se um ataque de perguntas dos jornalistas – estas são 
algumas sugestões, podem acrescentar outras do vosso agrado. Os 
fotógrafos tiram fotografias e colocam os Escudos Humanos em 
poses.

— Quem vai conduzir o autocarro?

— Vão ter saudades de casa?

— Com tantos países em guerra porque é que escolheram este?

— Quando pensam chegar ao país em guerra?

— Quantas horas de viagem vão fazer? Quantos quilómetros?

— Têm alguma reunião marcada com algum representante do 

país prestes a ser atacado? Têm um calendário de actividades?

— Já se conhecem há muito tempo? São amigos? Familiares? 

Namorados? Quantos de cada?

— A vossa associação é legal? Tem nome? Registo? Estatutos? 

Carta de intenções?

— Algum de vocês fala a língua do país de destino? Levam 

telemóveis?

— Os Escudos Humanos olham uns para os outros, não 

respondem e dizem adeus aos media em pose para a primeira 

página de jornal.

Parte II

— Arrumámos as mochilas na bagageira do autocarro.

— Eu levava:

— 5 pares de cuecas, 2 pares de calças, 1 escova de dentes, 2 

pastas de dentes, fio dental, 5 t-shirts, 1 casaco, 1 par de ténis, 

champô, amaciador, gel de banho,

— gel pró cabelo,

— 1 corta-unhas, 1 tesoura, cera fria para a depilação,

— 1 kit de primeiros socorros com pensos rápidos, álcool, 

acetona, gaze, fita adesiva, betadine, agadine, água destilada,

— um cantil, chocolate negro,

— 2 chouriços daqueles que agora já não vendem nas escolas,

— detergente para lavar a roupa à mão,

— bolachas maria, saquetas de chá, bacalhau seco, m&m’s,

— latas de feijão vermelho, feijão frade, atum, grão, ervilhas,

— cotonetes, aspirinas, trifene, ben-u-ron, compensan, 

antigripine, alka seltzer, guronsan, barrinhas de cereais,

— 2 packs de 12 cervejas,

— um canivete suíço,

— 1 abre-latas, 1 saca-rolhas, 4 colheres, 1 faca com serrilha,

— eu pintei o cabelo um dia antes de partir e comprei umas 

jardineiras novas com o dinheiro que a minha avó me deu nos 

anos.

— e livros:

— lucky luke,
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— corto maltese,

— três mangas dos originais,

— a metamorfose do kafka,

— os três mosqueteiros,

— um dicionário de bolso,

— em busca do tempo perdido de proust, só o volume I,

— uma cópia do código penal e da constituição tiradas da 

internet e impressas em papel reciclado,

— a obra quase completa do albert camus, organizada 

cronologicamente de trás para a frente,

— e a obra de alberto pimenta toda sublinhada e com notas de 

outro leitor a lápis,

— dois livros da sophia de mello breyner,

— dois livros do cortázar,

— dois livros do morel, repetidos,

— dois livros do mário de carvalho, o das piscinas e o da brisa 

da tarde,

— a colecção dos livrinhos azuis de ficção científica, o nº 37 e 

o 72,

— o do carneiro eléctrico que até deu um filme e o da banheira 

de um polaco com um nome que terminava em lem,

— e um mapa para localizarmos a central eléctrica, os 

reservatórios de água, o armazém de comida, o poço de 

petróleo,

— e a farmácia.

— Todos, por sinal, numa cidade de fronteira.

— Estávamos prontos a mudar o mundo assim que fosse 

preciso.

— E o preciso era uma coisa precisa agora mesmo, sem demora!

— Partimos.

Podem escolher outros livros, outros ingredientes, outros adereços da maior 
necessidade, o objectivo é personalizar ao máximo esta lista.

— Gritámos os nossos slogans de forma estridente pelas janelas do 

autocarro e seguimos em frente, que era mais ou menos a direcção 

certa para ir ter ao país que precisava de ser socorrido,

— Mais ou menos em direcção à guerra,

— Mais ou menos em direcção aos locais críticos e indispensáveis ao 

bem-estar da população prestes a ser atacada, de forma a tornar o 

ataque do nosso país inadmissível!

O autocarro arranca.

Parte III

— Durante a viagem, foram vários os voluntários de outros países que 

se juntaram a nós por concordarem com a nossa causa.

— Ao final do dia éramos quase 500 divididos em 7 autocarros de dois 

andares.

— Fomos a grande notícia do telejornal de segunda-feira.

— E na terça-feira também.

— O meu irmão escreveu-me num sms que eu tinha aparecido no jornal 

da noite,

— e a minha mãe deixou-me 10 recados no telemóvel a dizer para me 

vestir melhor, que parecia uma maltrapilha na televisão! ouviam-se os 

gritos estridentes do meu pai, lá ao fundo, em cada uma das mensagens 

no meu voicemail.

— Mostraram a nossa viagem na televisão, em detalhe.

— Mostraram os preparativos, as despedidas, a primeira paragem para 

fazer chichi, para comer uma sandes, para fazer exercício, mostraram 

as canções animadas no banco de trás, tudo filmado com um telemóvel 

e enviado por nós pela net.
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— Quando parámos na primeira bomba de gasolina, fomos 

todos entrevistados, em conjunto e em separado,

— estávamos todos felizes, tínhamos todos o cabelo 

comprido, alguns até tinham a barba por fazer, e, sobretudo, 

tínhamos todos muitos sonhos, tínhamos todos namorados e 

namoradas que nos apoiavam, algumas e alguns deles até nos 

acompanhavam, e outros ainda tinham cães,

— ou tinham sapatos muito resistentes, cantis para muitos 

litros, mochilas indestrutíveis,

— alguns tinham guitarras, ou batuques, ou cassetes,

— ou cds,

— ipods com a última temporada do heroes e 2 gigas de 

músicas pop, rock, grunge, soul, r&b, rem, e outras,

— mp3s com a banda sonora ideal para esta jornada 

inesquecível.

— Estávamos preparados para o pior que não aconteceria, 

graças a nós.

Cantar uma canção com uma viola, de preferência uma canção 
muito má, tocar uma canção dos tops no ipod ou cantar em 
karaoke.

— Na quarta-feira chegámos à alfândega mas não deram 

notícia nenhuma na televisão nem autorização para passar a 

fronteira.

— O guichet de atendimento estava fechado e dormimos à 

porta de outro país de quarta para quinta.

— Na quinta de manhã chegou uma rapariga que se queria 

juntar a nós.

— Trazia um vestido lindíssimo e trazia muito bâton.

— Com ela vinham 10 jornalistas, de máquina fotográfica em 

riste.

— Eram todos estrangeiros e de jornais muito importantes 

financiados por grandes multinacionais, também elas muito 

importantes.

— Hi, I am Jennie!, disse a rapariga do vestido lindíssimo.

— Lembro-me de pensar que isto da paz era uma coisa fixe, 

interessava a ricos e a pobres, interessava a nacionais e 

estrangeiros, a punks, a hippies, até a betinhos!

— Lembro-me de achar que o mundo era uma coisa fixe e de 

sentir que éramos os maiores!

— Todos diferentes, todos iguais!

— A rapariga do vestido lindíssimo sentou-se ao nosso lado e 

os jornalistas deliciaram-se a tirar fotos dela sentada nas mais 

variadas posições,

— connosco sempre em pano de fundo.

— Ela abraçou-me de repente, como se me conhecesse há 

muito, e mil flashes dispararam. A Joana levantou-se e saiu a 

correr disparada, fechou-se na casa de banho batendo com a 

porta. Acho que ficou chateada comigo, mas não fui eu que a 

abracei.

— Os guichets da recepção abriram finalmente e corremos 

para a fila de espera para sermos os primeiros, não havia 

tempo a perder.

— Joana! Joana! Despacha-te! Já abriram as portas! sai daí!

A joana não sai da casa de banho. Todos preenchem um formulário. 
Uns são os Escudos Humanos, outros são os inspEctorEs da 
alfândEga. Estão todos frente a frente.

— Idade?

— 18.

— Data de nascimento?

— 16 de março de 1990.

— Nome do pai?
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— João.

— Apelido?

— Silva.

— Nome do avô?

— Da parte do pai ou da parte da mãe?

— Está a brincar comigo, é?

— Não me lembro, sempre lhe chamei avô.

— Pense bem.

O inspEctor levanta-se e deixa o Escudo Humano a pensar. 
Entretanto, noutro guichet.

— Idade?

— 19.

— Data de nascimento?

— 14 de julho de 1988.

— Nome do pai?

— Alberto.

— Nome do avô?

— Alberto.

— Como é que sabe se lhe estou a perguntar pelo nome do pai 

do seu pai ou pelo nome do pai da sua mãe?

— São os dois alberto.

— Consegue lembrar-se de algum traço característico do rosto 

do seu pai?

— ... o nariz?

— Mmmm... só um momento, vamos averiguar.

O inspEctor sai e deixa o Escudo Humano a pensar. O primeiro 
entrevistado lembra-se do nome do avô.

— Ah, tinha o mesmo nome do meu pai, João silva, por isso 

não me lembrava.

— É só um momento, vamos confirmar estas informações.

O inspEctor sai para confirmar os dados.
Outro inspEctor faz perguntas e quase nem deixa espaço para 
responder.

— Conhece alguém neste país?

— Não.

— Tem algum destino marcado?

— Sim.

— Tem algum contacto?

— Não.

— Alguma reserva em algum hotel?

— Não.

— Quem é que o convidou? Quanto tempo vai ficar? Que 

carimbo é este no seu passaporte? Sabe que cidadãos de países 

que nos declaram guerra não são autorizados a entrar no nosso 

país que pretendem atacar, antes, durante ou mesmo algum 

tempo após o conflito? Vem sozinho? Vem acompanhado? É 

casado? Já cá esteve alguma vez? Conhece alguém? Pertence a 

algum partido político? E o seu pai?

Pertence? E a sua mãe? Pertence a algum grupo activista? E o 

seu avô? Aguarde um momento enquanto vamos averiguar as 

suas declarações.

— Já passava das duas da tarde quando o soldado no guichet 

de recepção da alfândega (que até sabia dizer “Bom dia, um 

galão por favor, obrigado” em português porque tinha passado 

umas férias em albufeira há uns anos atrás) voltava a sublinhar 

que cidadãos de um país atacante não eram autorizados a 

entrar num país que estivessem a atacar, nem vice-versa.
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— Inspeccionaram as nossas mochilas e todas as malinhas de 

toilette com champô e cremes foram confiscadas.

— Deram-nos um novo formulário para preencher, tiraram- 

-nos uma fotografia, scanearam-nos os olhos, com raio x, com 

perguntas, pagámos umas taxas não sei do quê, uns selos não 

sei das quantas, um visto de saída, um visto de entrada, e 

aguardámos.

Todos esperam.

— Às 17h a fronteira fechou as portas.

— Os formulários ainda não estavam preenchidos, nem 

confirmados, nem avaliados, nem autorizados, tivemos de 

esperar até ao dia seguinte.

— Dormimos em sacos-cama distribuídos pelas cadeiras da 

sala de espera e o nosso ressonar foi fotografado e filmado em 

pormenor,

— especialmente se estávamos ao pé da rapariga do vestido 

lindíssimo e com muito bâton.

— Na sexta-feira e após 5 horas de espera, apenas o Toninho e 

a Maria, que não tinham a mesma nacionalidade que nós, nem 

o mesmo passaporte (e por acaso eram filhos de diplomatas), 

foram autorizados a passar a fronteira.

— O Toninho,

— a Maria,

— e a Jennie!

— Decidimos sem demora e por unanimidade que eles 

deveriam seguir viagem sem nós, dirigir-se à primeira 

embaixada, ao primeiro órgão de estado que encontrassem, 

explicar muito bem a urgência da nossa situação e pedir uma 

declaração qualquer ao governo do país prestes a ser atacado 

que nos deixasse entrar.

— Por certo compreenderiam a importância e a necessidade da 

nossa missão.

— A Maria não estava a gostar muito da ideia de ir sozinha 

com o Toninho...

— nem com a Jennie...

— e apressou-se a sugerir alternativas...

— E se enviássemos um mailing a todos os nossos pais e 

familiares para procurarem outros familiares distantes que 

fossem cidadãos de países actualmente neutros ou autorizados 

a entrar neste país prestes a entrar em guerra como nosso e 

pedíamos cidadania a esses países? Enviávamos mensagens 

pelo telemóvel e...

— Podíamos ir ao posto dos correios mais próximo?

— E se enviássemos um pedido urgente de alteração de 

cidadania para aquela ilha que tem um nome que eu agora não 

me lembro mas que tem boas relações com este país prestes a 

ser atacado?

— E se pedíssemos para casar com alguém que fosse de um 

país que não está em guerra com este, ou mesmo alguém deste 

que subscrevesse a nossa causa?

— ....

— Não há resposta.

Parte IV

— Maria parte com o Toninho mas não vai convencida.

— De sexta para sábado dormimos todos outra vez na 

alfândega, excepto o Toninho e a Maria.

— E a Jennie.

— E os jornalistas que partiram com eles.

— Todos adormeceram menos eu.
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— O silêncio.

— Quando não se tem sono parece que se tem mais som. Todos 

os ruídos parecem amplificados. Alguém tosse na sala ao lado 

e parece um trovão. Passa um carro lá ao fundo. Mas o pior são 

mesmo os ruídos que não se percebem, que podem ser tudo o 

que imaginamos... Um ranger que parece um soldado a entrar 

de mansinho, a tapar-nos a boca e os olhos, a raptar-nos... Um 

estalido que parece um bicho esquisito com muitas pernas, 

a rastejar, daqueles que só existem nesta parte do mundo, 

a picar-me no tornozelo, e eu a contorcer-me com dores 

inimagináveis que me calam a voz, eu, mudo, a agonizar e a 

morrer durante a noite,

— e todos a dormir, ninguém daria por nada...

— Estás acordado?

— Estou.

— Estava a falar alto?

— Não... (Pausa.)
— (Pausa.)
— Tens medo?

Parte V

— Na quinta de manhã apareceram mais 2 jornalistas.

— E acabaram-se as bolachas maria.

— Os 7 autocarros de dois andares tinham partido na noite 

anterior porque se acabara o tempo de aluguer e tinham de 

regressar.

— Um contrato é um contrato, acabou-se o serviço.

— Com eles partia a nossa última oportunidade de regressar a 

casa.

— A alfândega abria mais tarde nesse dia e não nos puderam 

atender por motivos técnicos.

— Uma impressora sem papel, um computador que crasha, um 

funcionário doente.

— Sexta-feira e sábado passaram-se à espera.

— No domingo chegaram vários repórteres de guerra ao outro 

lado da fronteira.

— Ao lado para onde queríamos ir e não podíamos entrar.

— Os jornalistas acompanhavam o Toninho e a Maria,

— e a Jennie vinha à frente.

— A Maria fez-me sinal e disse-me por gestos “liga a tua net”. 

Sentei-me no chão, levei 10 a 15 minutos a sacar uma rede 

wireless daquelas sem código de segurança e abri o meu mail. 

Li as mensagens, percebi o plano e dirigi-me ao guichet da 

alfândega.

— Desculpe incomodá-lo mas faz-se tarde. Precisamos mesmo 

de entrar, somos um grupo de teatro e fomos convidados a 

fazer um espectáculo na próxima quarta-feira! Temos de entrar 

todos ainda hoje senão não há espectáculo!

— Não há espectáculo de quê?

— De teatro.

— Isso é o quê?

— O espectáculo?

— Sobre o quê?

— Sobre... uma central de energia, um armazém de comida, um 

poço de petróleo,

— ... e uma farmácia.

— Isso pertence a alguma dessas acções pacifistas?

— Não! Que disparate! Nem pensar! Não tem nada a ver com 

Paz, é arte!
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Silêncio. O inspEctor da alfândEga sai para ir falar com os seus 
superiores.
O inspEctor da alfândEga regressa.

— Têm alguma confirmação?

— Sim, temos, mas está no nosso computador, temos de a 

imprimir.

— E porque não falaram nisso antes?

— (O inspector desconfiou por breves momentos do nosso 

calendário de actividades.)

— Porque não achámos necessário, respondi.

— E onde é que está o cenário?

— Não temos cenário, é um projecto site specific!

— Um grupo de teatro do país prestes a ser atacado tinha 

enviado uma carta a convidar-nos a participar num festival 

de que nunca tínhamos ouvido falar, a Maria e o Toninho 

deveriam ter muito para contar.

— Imprimimos o mail de confirmação e 4 horas mais tarde 

obtivemos autorização para atravessar a fronteira,

— mas, como era domingo, só pudemos partir na segunda.

— Segunda bem cedinho de manhã, prontos para entrar no 

país prestes a ser atacado, percebemos que nenhum de nós 

tinha a sua mochila.

— Perguntámos nos perdidos e achados da alfândega mas 

responderam-nos que nunca se responsabilizavam por nenhum 

objecto perdido ou extraviado nas salas de espera.

— Entrámos no país que vínhamos defender apenas com o que 

trazíamos vestido no corpo,

— ou guardado nos bolsos.

— Não é fácil mudar o mundo sem uma muda de roupa sequer!

— Sem dinheiro.

— Nem desodorizante.

— Nem bolachas maria.

— Na terça-feira já estávamos todos instalados em famílias 

locais que muito simpaticamente e sem hesitação nos 

acolheram com uma generosidade que ainda não conhecíamos 

no nosso país natal.

— Foi nesse dia que as nossas mães apareceram na televisão 

pela primeira vez a exigir que regressássemos imediatamente a 

casa.

— Ouvimos a declaração das nossas mães na tv cabo traduzida 

em várias línguas, e respondemos na cnn, com a ajuda de um 

jornalista que nos acompanhava desde o domingo anterior.

— Explicámos porque não voltaríamos,

— explicámos que tínhamos acabado de entrar no país que 

queríamos, que as famílias nos tinham acolhido muito bem e 

que até nos tinham emprestado algumas peças de roupa, que 

nos alimentam bem

— e explicámos porque era importante estarmos onde 

estávamos.

— As nossas mães não nos deram ouvidos e mantiveram a sua 

posição.

— E nós mantivemos a nossa.

— Sem nos darmos conta iniciámos um debate nacional antes 

do final da semana. Discutia-se pelo nosso país inteiro se nós, 

os filhos, deveríamos ou não regressar e se seria ou não útil a 

nossa deslocação àquele país em perigo.

Genérico de um debate.

— Boa noite, bem-vindos ao frente-a-frente deste serão 

intitulado “Vale a pena ou não?”. Temos connosco uma mãe, 

um professor, um filho que não foi e um especialista destas 

matérias que tentarão responder em directo às perguntas 

colocadas pelos nossos ouvintes e telespectadores.



27 Dramaturxias Itinerantes ~ Dramaturgias Itinerantes
Patrícia Portela

 — Durante o debate, vários argumentos a favor e contra foram 

apresentados.

— A mãe dizia que isto é tudo um esquema para faltar às aulas, 

tudo um disparate,

— o filho que não foi afirmava que os filhos que tinham ido 

seriam utilizados pelo líder do país atacado, e que isto tudo 

não passava de uma acção de propaganda.

— Uma outra mãe, ao telefone, chorava em directo e 

perguntava “porque é que tinha logo de ser o meu filho a ir e 

não outro qualquer”, e soluçava “ai coitadinha de mim, vou 

perder o meu filho na guerra, este governo não se preocupa 

com nada, este governo não tem nada de andar a criar 

problemas com outros países obrigando os nossos filhos a 

resolvê-los”.

— Alguns ouvintes afirmavam que era inútil toda esta acção, 

eram poucos os Escudos Humanos e nem o inimigo nem a 

pátria mudariam o curso da guerra por causa deles.

— O especialista compreendia todos os argumentos 

apresentados durante o debate mas o que o preocupava 

mesmo era a pátria não se preocupar pelo menos oficial 

e mediaticamente com os Escudos Humanos, facto que 

considerava inadmissível.

— O programa nessa noite subiu de 15% para 85% de 

audiência.

— E logo no dia a seguir, e muito curiosamente, a pátria, 

afinal, preocupava-se não só com os filhos que estavam no 

país à beira de ser atacado, mas sobretudo (e mesmo muito 

sobretudo!) com as mães desoladas, as sondagens televisivas, 

as próximas eleições que podem ser perdidas (já no mês que 

vem), o dinheiro que uns gastavam e que outros faziam,

— tudo afinal preocupava muito a pátria;

— e o porta-voz do governo da pátria apressou-se a anunciar 

em horário nobre que a pátria defenderia a todo o custo os 

seus também mui nobres miúdos, que estaria sempre com eles, 

que eles eram muito importantes, muito corajosos e muito do 

futuro do país, e anunciou também e ainda, nas entrelinhas e 

nos entantos, que apesar de toda a bravura, a permanência do 

nosso país no país quase a ser atacado em nada seria alterada, 

assim como não se alteraria a decisão anterior de fazer uma 

guerra.

— Uma coisa não implicava a outra.

— Nada era incompatível.

Parte VI

Conferência do prEsidEntE do país prEstEs a sEr atacado.

— Declaro, como líder deste país, que eu próprio me colocarei 

à frente dos tanques para defender os Escudos Humanos.

Aplausos e fotografias.

— A declaração televisiva do líder do país prestes a ser atacado 

durante o telejornal da noite foi seguida de imagens de última 

hora de uma manifestação espontânea organizada por mães 

que não eram as nossas mas as dos filhos do próprio país que 

estava quase a ser atacado.

— As mães não percebiam porque é que os filhos dos outros 

eram assim tão importantes para o seu líder e afirmavam que 

se o governo se preocupasse mais com os filhos dos outros 

do que com os seus, que não contaria mais com o apoio de 

nenhuma mãe nacional. Deixariam de cozinhar, de coser os 

botões e as calças rasgadas, de lavar a roupa, tal como leram 

numa tragédia grega.

— Não era uma comédia?
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— Ao mesmo tempo, e inspiradas pelas mães do país onde 

estavam os seus filhos, as nossas mães redigiram um novo 

comunicado e garantiram em directo para vários canais 

de televisão que se os seus filhos não regressassem a casa 

imediatamente, que elas próprias não só e também deixariam 

de fazer tudo o que as outras mães ameaçavam deixar de fazer, 

como se poriam a caminho.

— Reunimo-nos de emergência para discutir a estratégia mais 

eficaz a tomar e evitar a todo o custo tamanha vergonha.

— Seria uma desgraça.

— Ser levado de volta para casa, preso por uma orelha, sem 

hipótese de salvação.

— Na quinta-feira da segunda semana afirmámos num 

comunicado que não voltaríamos para casa enquanto a nossa 

missão não fosse cumprida e apelámos aos nossos irmãos, 

primos e vizinhos (que tinham ficado no nosso país prestes 

a atacar o país onde estávamos) para convencerem as nossas 

mães a não se porem a caminho e não armarem confusão.

— Várias vozes se levantaram contra e a favor da partida das 

nossas mães.

— Várias vozes se levantaram contra e a favor da nossa 

presença no país prestes a ser atacado.

— Várias vozes se levantaram contra e a favor do ataque 

prestes a ser realizado contra o país onde estávamos e que não 

ficaria seguro se o abandonássemos.

— E sem nos darmos conta abrimos um debate internacional 

antes do final da segunda semana.

— nos blogs, nos sites, no you tube, nos chats, na televisão, na 

rádio, nos jornais,

— nos transportes públicos e nos cafés do mundo discutia-se 

se os filhos deveriam ou não regressar, e se era mesmo útil tê- 

-los deslocados naquele país em perigo,

— se seria útil as mães irem lá buscá-los e, se fossem, se os 

conseguiriam trazer.

— O nosso governo fazia contas e anunciava diariamente 

quanto custaria aos contribuintes uma operação para proteger 

os Escudos Humanos e as mães ao mesmo tempo.

— Quanto custaria um dia de guerra, um dia de paz, e qual a 

estratégia mais barata, mais eficaz e pedia para termos todos 

muita calma.

— As opiniões do país, dos governantes, dos pais e dos filhos 

divergiam.

— O que fazer?

— Apoiar as mães?

— Apoiar os filhos?

— Apoiar o estado?

— Apoiar as vítimas? E quais vítimas? As nossas? As deles?

Todas?

— E se apoiar uns for inevitavelmente apoiar outros?

— E se estar contra uns for inevitavelmente estar contra 

outros?

— Mães e vítimas.

— Filhos e carrascos.

— Estados e mães.

— Carrascos e vítimas.
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Parte VII

— A guerra começou.

Silêncio.

— Ouviu-se a primeira bomba.

Ouve-se uma bomba ao longe.

— O primeiro estrondo.

— Os primeiros disparos.

— Os primeiros gritos.

Ouvem-se ruídos, sons, gritos, confusão.

— Os primeiros helicópteros.

— As primeiras corridas,

— gente a fugir.

— Na fronteira, os táxis triplicam o preço e fazem negócio com 

os passageiros, com os rebeldes, com os atacantes, com todas 

as diferentes facções.

— E as pessoas?

— Correm,

— fogem,

— escapam,

— evadem-se,

— desertam,

— querem partir,

— perdem-se nos vários verbos da mesma acção.

— Torcem braços e pernas para poderem ser levadas para o 

hospital e saírem dali.

— Os soldados, exaustos, entram pelas casas adentro, só para 

caírem nos sofás e tirarem as botas por uns momentos.

— Assistimos ao vivo a tudo aquilo que na televisão é 

considerado colateral.

— Civis colaterais.

— Filhos colaterais.

— Histórias colaterais.

— Geografias colaterais.

— Sofás colaterais.

— E assistimos ao silêncio aterrador a seguir a tudo isto.

— Nunca nos mostram os momentos em que tudo pára e os 

momentos antes de tudo começar.

— Nunca ninguém nos disse que a partir do momento em que a 

guerra começa todos querem o mesmo,

— que a guerra termine.

— E se a guerra não termina por inteiro, todos querem que 

termine individualmente, e um a um, todos

— correm,

— fogem,

— escapam,

— evadem-se,

— desertam,

— querem partir,

— perdem-se nos vários verbos da mesma acção.

Sons de helicópteros, explosões, silêncio.

— O pior de ser Escudo Humano são mesmo as noites.
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Duas pessoas sentam-se a conversar, um Escudo Humano e uma 
Vítima – este diálogo pode ser acompanhado de gestos como se 
falassem línguas diferentes e só assim pudessem comunicar.

— Olá.

— Olá.

— Consegues dormir?

— Não.

— Eu também não.

Pausa, sorriem, um oferece água e pão a outro. Apresentam-se.

— António.

— Ana.

— Muito prazer.

Apertam a mão, fazem uma vénia. a Vítima pergunta.

— O que é que vocês estão aqui a fazer? Porque é que ficam? 

Ninguém quer ficar aqui.

Silêncio.

— Ela não sabia. Ela não sabia dos Escudos Humanos, não 

sabia dos nossos grandes objectivos, dos nossos grandes 

planos, das nossas grandes opiniões.

— Ela não sabia porque é que estávamos ali.

— Pensei em explicar-lhe, mas como começar?

— Ela disse:

— Aqui de férias?

— Fiquei o resto da noite acordado e ela também. O mundo não 

fazia sentido e nós víamos o dia nascer em silêncio, cada um a 

pensar quem seria o outro, à espera das próximas bombas, do 

próximo batalhão, da próxima carrinha das nações unidas ou 

da cruz vermelha que nos viesse salvar.

— A guerra continuava e era assim para a maioria. Uma espera.

— E as nossas mães a caminho, descontroladas, furiosas e, 

como sempre, cheias de energia.

— De tupperwares, de bússolas e de calçado confortável,

— de batas e aventais, mas com fatos de executivas ou 

uniformes por baixo.

— Multifuncionais, cheias de bolsos cheios de tudo o que é útil 

para qualquer circunstância,

— mães macgyver, de canivetes suíços em punho.

— Imbatíveis.

— Assustadoras.

— Aceleradas.

— Invencíveis.

— E a caminho.

— E nós, de manhã, a voltar à carga e a reafirmar que não 

apoiávamos nem a pátria nem o país estrangeiro, nem as mães. 

Éramos contra. Contra os dois, contra os três, contra a guerra, 

e que era por isso que ali estávamos, não havia muito mais a 

dizer.

— Ah! e a Jennie aproveitou o momento mediático para pedir, 

com gentileza, que a filha do vice-presidente passasse na 

alfândega e se juntasse a nós e às nossas convicções,

— ... seguida dos seus milhares de jornalistas e relações 

públicas, assistentes e secretárias.

— Sim, havia o rumor de que a filha do vice-presidente do 

nosso país tinha fugido de casa para vir ter connosco,

— a filha do vice-presidente era hippie,

— mas também era snob,

— dizia-se nas colunas de sociedade que era viciada em 

cocaína ou em drogas leves ou em café ou em aspirinas,
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— dançava de forma obscena nas discotecas até às 6 da manhã.

— E ninguém sabia que idade tinha.

— Mas sabia-se que estava no país vizinho do país em que nós 

estávamos, pronta a juntar-se à nossa causa e a juntar-se à 

Jennie, a sua namorada e companheira de aventuras nas noites 

loucas do jet set adolescente.

Parte VIII

— O líder do país atacado veio explicar numa nova declaração 

que se preocupava tanto com as suas mães como com as 

mães dos outros e enviou o batalhão maior do seu exército 

para defender as suas mães da aldeia de fronteira onde nos 

encontrávamos.

— O nosso país pediu ajuda aos países vizinhos alegando 

antigas alianças.

— Foram constituídos, com toda a rapidez, três novos 

batalhões que se deslocaram à velocidade da luz até ao país 

onde estávamos para fazer frente ao novo batalhão que nos 

cercava.

— Enquanto isso outro batalhão, mas de jornalistas, aguardava 

na fronteira para entrar e fotografar todos os incidentes.

— E um batalhão de grupos extremistas que viam na aldeia 

o sítio ideal para se fazerem ouvir acerca de assuntos vários 

mudou-se para o centro histórico da aldeia mais próxima para 

se tornarem mais visíveis.

— E a possível filha do vice-presidente, e, secretamente, até o 

próprio vice-presidente, chegavam à fronteira, arrastando com 

eles um batalhão ainda maior de jornalistas e fotógrafos de 

revistas light, e outras.

— A aldeia tornou-se no foco mais perigoso do país a ser 

atacado.

— A aldeia com mais estrangeiros.

— Com mais jornalistas.

— Com mais activistas.

— Com mais extremistas.

— Com mais soldados do país atacante, do país atacado e de 

outros.

— E mais mães.

— Todos a postos para atacar.

— Todos nas margens, cercando a aldeia.

— A norte, a sul, a este e a oeste.

— E cá dentro,

— nada.

— Aqui na aldeia do país atacado,

— nenhum apoio médico passa a fronteira.

— Tudo está prestes a acontecer, mas lá fora.

— Aqui,

— ninguém tem armas químicas,

— ninguém tem trabalho,

— ninguém vai à escola,

— não há electricidade,

— não há água,

— não há leite,

— não há pão,

— não há pessoas, só há refugiados,

— não há atacantes, só há vítimas,

— todos a servirem de Escudos Humanos de alguém.

— Construíram um muro de 8 metros de altura em cimento e 

arame farpado à volta da aldeia.

— Ninguém pode sair ou entrar.

— A aldeia é um campo de concentração,

— a alfândega é um campo de refugiados.

— O nosso país é um centro de recruta de militares.
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— Todos os dias uma fila de tanques do país atacado, seguida 

de uma fila de tanques do país atacante, atravessa o muro e 

entra na aldeia passando por cima dos jardins plantados nas 

rotundas, em vez de os contornar.

— Todos os dias o único jardineiro que ainda reside na aldeia 

planta novas sementes nos jardins das rotundas.

— Somos os sobreviventes.

— Ou resistentes?

— As nossas mães na fronteira não são autorizadas a entrar.

— Oferecem-se em troca da saída dos seus filhos.

— Nós!

— Os filhos recusam.

— Nós!

— As mães dos poucos filhos que restam na aldeia também 

protestam, também querem que os seus filhos saiam mesmo 

que elas não possam partir.

— As mães dos dois lados manifestam-se, reclamam, vão 

novamente à televisão.

— As mães dos dois lados organizam-se, conferenciam, 

reúnem-se, apresentam propostas de ordens de trabalho umas 

às outras, tudo com tradução simultânea.

— Algumas das nossas mães dizem que não vêm como mães 

mas como médicas, como enfermeiras, como socorristas, e 

oferecem-se como voluntárias para passar a fronteira e tratar 

dos feridos em nome da cruz vermelha, dos médicos sem 

fronteiras, e de todas as organizações não governamentais.

— Mas a sua agenda secreta é tratar dos filhos, pegar neles e 

levá-los para casa.

— É autorizada a entrada de todas as mães.

— E imaginamos o pior cenário!

— As nossas mães a chegar e a abraçar-nos,

— a esborrachar-nos contra elas,

— a fazer muitas perguntas,

— a reclamar do que trazemos vestido,

— a reclamar que cheiramos mal,

— a perguntar se já tomámos banho, se já lavámos os dentes,

— se já tomámos as vitaminas.

— E nós a resistir, a não querer ir com elas,

— as mães de outros filhos a oferecerem os seus filhos para 

partirem connosco ou em vez de nós.

— Mas nada disto acontece.

— Não foi este o filme.

— Os camiões de primeiros socorros, com bens, comida, 

medicamentos,

— e com as nossas mães lá dentro,

— são desviados para outro lado qualquer por rebeldes de uma 

facção oposta a... não se sabe bem a quem...

— E as mães não chegam. Não se reencontram com os filhos.

— E nós, os filhos, ficamos preocupados. Queremos proteger as 

populações, o mundo... e as nossas mães.

— No nosso país, lá longe, as manifestações aumentam, contra 

e a favor.

— O governo continua a apelar à calma dos cidadãos do 

país mas não é ouvido, o barulho das multidões abafa toda e 

qualquer outra palavra.

Fazer manifestação com cartazes e palavras de ordem.

— Todos saem à rua:

— as nossas famílias,

— os nossos amigos, os amigos dos amigos, os professores, 

os amigos dos professores, as famílias dos professores, os 

vizinhos, os amigos dos vizinhos,

— até quem não tinha nada a ver com isto,

— toda a gente decide manifestar-se por uma ou outra razão,

— e todos em conjunto parecem lutar pelo mesmo.
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— As multidões inundam as ruas, bloqueiam o trânsito.

— Gritam palavras de ordem, gesticulam de punhos fechados 

ou de dedos esticados.

— Alguém dá um passo até à primeira pedra,

— ao primeiro gás lacrimogéneo,

— ao primeiro carro incendiado.

— A violência escala nas ruas.

— A minha irmã parte um braço e vai parar ao hospital.

— O meu primo aleija-se num joelho.

— Nós na aldeia,

— em silêncio,

— à espera de mais um bocado de guerra.

— As nossas mães em local desconhecido.

— E ninguém saberá nunca como é que tudo começou naquele 

fim-de-semana de páscoa em que reunimos na casa do Tó Zé,

— naquele fim-de-semana em que estava a chover.

— No mesmo fim-de-semana em que salvaram um urso polar 

que andava à deriva, perdido, em cima de um iceberg que se 

descolara do Árctico.

— No mesmo fim-de-semana em que a minha turma inteira 

partiu para defender um país prestes a ser atacado menos eu. 

Deixei de ter amigos, deixei de ter aulas e já não me lembro 

porque não fui com eles mas agora também não sei porque 

estou aqui. Os meus vizinhos diziam-me para ir ter com eles, 

para apanhar boleia, os meus pais transferiram-me para outra 

escola com medo das más influências mas as más influências 

já tinham partido. De quem eu tenho mesmo saudades é da 

Cristina. Era fixe jogar matraquilhos com a Cristina, falar de 

livros complicados com a Cristina, comer amendoins com a 

Cristina. Eu quase não leio, mas gosto de filmes, íamos sempre 

ao cinema juntos, eu e a Cristina. Ela comparava sempre todas 

as histórias que se passavam no ecrã com um livro que já tinha 

lido. Ela sabia como começavam e acabavam todas as histórias. 

Agora ela foi-se embora. Tenho medo que ela volte diferente. 

Que já não goste de livros nem de matraquilhos. Não me 

apetece ler sozinho, não me apetece ir à escola, não me apetece 

ver futebol, não me apetece estar com ninguém, nem comer 

amendoins. Vejo todos os dias o telejornal e sei tudo sobre 

o conflito mas não me consigo decidir sobre o que se passa. 

Não me interessa, por mais que pense não sei o que achar, só 

quero ver a Cristina na televisão, reconhecer os caracóis dela 

na multidão, de certeza que os caracóis dela dão nas vistas, e o 

cameraman vai fazer zoom sobre ela e eu consigo ver que livro 

é que ela está a ler agora, e saio de casa e vou ver um filme que 

tenha a ver com a história que ela estiver a ler. Aqui no bairro 

há gajos mais velhos a tentar recrutar gajos mais novos como 

eu para irem em vários autocarros com gps até à fronteira 

do país em guerra com o nosso. Uns dizem que se querem 

juntar aos Escudos Humanos, outros dizem que pagam a 

mercenários para fazer serviços, outros dizem que são de ongs, 

de asociações sem fins lucrativos subsidiadas pelo estado. 

São todos muito organizados, têm todos muitos autocolantes, 

altifalantes, megafones, e sites onde te podes inscrever e até 

contribuir para uma causa à escolha. Todos os dias envio 

um sms à Cristina mas ela não me responde. Ao fim do dia 

passo no café onde costumávamos pedir duas minis pretas e 

amendoins antes de irmos para casa jantar. Da última vez que 

estivemos os dois no café do senhor antónio ele perguntou, 

como perguntava sempre, em tom de provocação, se queríamos 

pagar tudo junto ou separado. Engraçado, tudo junto são duas 

palavras e separado é uma só.
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Parte IX

— Nas ruas o grau de violência aumenta e descontrola-se.

— É decretado estado de emergência no nosso país.

— A vida é um dominó que se joga

— politicamente,

— financeiramente,

— ecologicamente,

— socialmente,

— estrategicamente,

— pessoalmente,

— e até historicamente em várias direcções.

— O nosso governo perdia finalmente votos por querer manter 

a guerra.

— As opiniões dividiam-se e precisava de um golpe de asa para 

ganhar as sondagens.

— Precisava de salvar as mães que precisavam de salvar os 

filhos para que eles salvassem o seu mandato para poderem 

continuar a salvar o nosso país e mesmo o mundo.

— As forças especiais que ainda não tinham seguido para 

o país prestes a ser atacado ficavam no país natal para 

controlarem a agitação nas ruas.

— O nosso país tornava-se inseguro do dia para a noite e uma 

grande percentagem da população decide emigrar.

— As manifestações são grandes e alastram-se a outros países 

de tal maneira que não se distingue o fim nem o princípio de 

cada uma, não se distinguem as fronteiras, só nas ilhas é que o 

fim se percebe bem porque o limite é o mar.

— Na televisão o governo insiste que está a ganhar a guerra 

enquanto o país atacado diz o mesmo. Cada um no seu canal 

oficial.

— E enquanto eles ganham e perdem,

— todas as pessoas, por serem pessoas e por estarem todas na 

rua ao mesmo tempo, ameaçam o poder do presidente.

— A mudança é, por vezes, uma questão de pontualidade.

— O presidente do nosso país também tinha uma boa noção de 

timing e, ao receber as últimas sondagens políticas, preocupa- 

-se com o poder que aumenta na rua e que diminui no gabinete.

— Num acto de coragem, elaborado por uma especializada 

equipa de consultores e estrategas políticos baseados em 

muitos livros ainda mais especializados, anuncia que vai 

visitar, pessoalmente!, os Escudos Humanos.

— O vice-presidente (que já lá estava!, não por ser vice- 

-presidente mas por ser pai e ter ido atrás da filha) anuncia 

oficialmente que acompanha o seu presidente.

— No gabinete de relações internacionais do país atacado, a 

informação desta deslocação chega por fax.

— O líder do país atacado reconhece a presença no seu país 

das duas maiores entidades do país atacante, lê esta acção 

como um sinal de negociação positivo, e num golpe de asa 

(que mais parece um golpe de estado à sua própria nação!), 

marca um encontro oficial na aldeia de fronteira num palacete 

entre o poço de petróleo, a central eléctrica e a farmácia onde 

possivelmente se escondem armas químicas.

— Os preparativos começam de imediato para o luxuoso jantar 

de recepção seguido de entretenimento cultural recheado de 

estrelas nacionais, tradicionais ou não.

— Os nossos presidente e vice-presidente apressam-se a 

organizar a sua comitiva cultural e anunciam o programa 

artístico que desejam oferecer ao país atacado,

— que obviamente inclui concertos, recitais, e até peças de 

teatro.

— Num raio de 40 quilómetros à volta da aldeia todas as 

populações são evacuadas e a guerra é adiada ou deslocada 

para outras regiões, por motivos de segurança.
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— Várias empresas profissionais de filmagens e de efeitos 

especiais são contratadas para cobrir o evento em directo de 

todos os ângulos e de todas as perspectivas possíveis.

— A nossa comitiva incluía o Camané, a Mariza, os Xutos e 

Pontapés, os Buraka som sistema, o Lobo antunes, a Paula 

rego, os gato Fedorento e o Cristiano ronaldo.

— O país atacado (e organizador do evento) anunciava que o 

programa de festas incluía, para além de estrelas nacionais, um 

concerto exclusivo de Madonna, outro dos radiohead e outro 

ainda de robbie Williams.

— O mundo da cultura não tem fronteiras nem nacionalidades, 

afirmou o porta-voz do país atacado,

— tem só mais ou menos dinheiro.

— O nosso presidente apressou-se a subir a parada: convidou 

o David Copperfield, o Leonardo di Caprio e o Papa, que 

gentilmente recusaram por incompatibilidade de agenda.

— Representantes de todos os países directa ou indirectamente 

envolvidos no conflito mostraram interesse em estar presentes 

neste momento único da História das nações.

— Foram duas árduas semanas de montagem, de construção 

de palcos, andaimes, estruturas, plataformas, teias, telas, 

projectores, projecções, camarins, casas de banho, geradores 

eléctricos, cabos, mesas de luz, de som, de vídeo.

— Tudo para 3 dias de espectáculo ininterrupto que 

culminariam com um frente-a-frente entre os dois presidentes 

dos dois países que seria transmitido para a população 

mundial e seguido de fogo de artifício.

— Num raio de 80 quilómetros, todos os soldados, todos os 

voluntários, todos os resistentes e todas as populações foram 

convidados a ajudar na construção do evento.

— E o mesmo aconteceu às mães, evacuadas de uma cidade 

controlada por um grupo rebelde que deixara de ser rebelde, 

atiradas para os braços de uma empresa de montagem de 

espectáculos, devido às suas capacidades multifacetadas e 

macgyverescas.

— Foi assim que as mães reencontraram os filhos enquanto 

martelavam, limpavam, lavavam, arrumavam.

— Foram momentos intensos que passaram totalmente 

despercebidos aos órgãos de comunicação porque coincidiram 

com a abertura do programa de festas, com a chegada dos Vips 

e com os foguetes lançados para comemorar a ocasião.

— Durante 3 dias foram realizados concertos, houve djs, peças 

de teatro, poesia, exposições e até se ouviu fado.

— No jantar de gala comeu-se caviar, lagosta, consommés, 

trufas, chocolate negro. No espaço do concerto comeram-se 

salsichas, hambúrgueres, cerveja, vinho de pacote e sumos de 

lata.

— Até que chegou o momento pelo qual todos esperavam.

— Todos os jornalistas carregaram no ON nas suas cabinas e 

prepararam-se para um relato em directo.

Parte X

Relato de rádio.

— O nosso presidente de um lado,

— o outro presidente do outro,

— frente a frente,

— no palco,

— um dá um passo,

— o outro dá outro,

— avançam os dois,

— ao centro uma mesa,

— avançam para a mesa,

— há expectativa no ar,
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— olham-se nos olhos,

— suspiram,

— em que estarão a pensar?

— chegam ao mesmo tempo,

— arrastam a cadeira,

— sentam-se,

— olham-se nos olhos,

— não voltam a desviar o olhar,

— tiram o casaco,

— ajeitam a gravata, desapertam o botão da camisa,

— apoiam o cotovelo na mesa,

— e começa o jogo.

Gritaria, cada um a apoiar o seu prEsidEntE e os dois a jogar ao 
braço de ferro de forma concentrada e violenta.

— De repente dá-se um corte de energia.

— Oooohhhhhhhhhh!

— A luz regressa e os presidentes tinham desaparecido.

Parte XI

— No dia seguinte estávamos todos na escola, a entrar nas 

aulas, de roupa lavada, cabelo cortado e a fazer um teste de 

físico-química.

— A mim o teste correu-me muito mal e quando cheguei a 

casa liguei a televisão para ver as notícias. O nosso presidente 

anunciava que tinha ganho o braço de ferro, que tinha ganho 

a guerra que tinha acabado ontem e que tinha pago um resgate 

astronómico a uma equipa de agentes secretos que apanhara 

todos os maus da fita em fuga e os entregara às autoridades 

internacionais para serem julgados por crimes contra a 

Humanidade.

— O nosso presidente congratulava-se e fazia já campanha 

para as próximas eleições.

— Ao fim do dia cheguei a casa para jantar e o meu pai 

comentava que era inevitável, ainda bem que o tinham 

apanhado.

— O meu avô lembrava os tempos de guerra e duvidava de 

todas as notícias.

— A minha tia queixava-se que os preços tinham subido na 

mesma e que agora já não iam baixar.

— As nossas mães voltavam dos seus empregos, punham o 

comer na mesa, conversavam e dividiam tarefas com os nossos 

pais.

— Eu lembrava-me constantemente daquela rapariga que me 

perguntou se eu estava naquela aldeia de férias e adormecia a 

pensar nela.

— Eu lembrava-me das noites em que não conseguia dormir e 

em que o céu parecia infinito.

— Eu levei 3 dias a escrever um email ao meu chat friend 

peixinho74 a tentar contar tudo o que tinha acontecido, ele 

nunca respondeu.

— O Tó Zé marcou nova reunião e voltámos a beber a 

garrafeira do bar dos pais dele. Corria um boato que o 

resgate que o nosso presidente pagara aos agentes secretos 

correspondia ao valor exacto de que o país atacado necessitava 

para finalmente comprar as armas químicas que não tinha 

ainda construído quando fora atacado e de que agora precisava 

para atacar de volta o país que o atacara porque isto não ficava 

assim.

— A reunião foi acesa e todas as decisões tomadas com muita 

urgência.
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— Foi naquele domingo em que um grupo de activistas 

destruiu uma plantação de legumes por causa da sua 

identidade genética duvidosa,

— naquele domingo em que o treinador da nossa selecção 

de futebol se encontrou com o presidente de um outro país 

também em conflito há muito tempo, e, em conversa de sofá, o 

político disse ao treinador:

— Aqui no nosso país gostamos muito de futebol porque é um 

jogo em que se pode ganhar ou perder sem matar ninguém.

— E esse presidente ganhou as eleições no dia seguinte.

— Aquele domingo em que a minha avó comeu demasiadas 

fatias de pão-de-ló de alfeizerão e ficou a chá e torradinhas 

com mel durante duas semanas.

— Aquele domingo em que saí de casa mais cedo para a 

reunião em casa do Tó Zé para poder ir primeiro beber uma 

mini com a Cristina ao café do senhor antónio. Ao terceiro 

amendoim descascado declarei todo o meu amor por ela.

— Eu respondi-lhe com o nome do autor do poema que ele 

tinha decorado para me dizer e perguntei-lhe se ele agora 

gostava de poesia.

— Eu respondi-lhe que preferia filmes.

— Fomos ao cinema e chumbámos naquele ano, mas valeu a 

patrícia portela pena porque a vida nunca mais foi a mesma 

apesar de ter voltado ao normal.

Fim.

Paço d’Arcos, Outubro de 2007
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AVELINA PÉREZ 

www.avelinaperez.com 
Formada en interpretación na escola Santart. Titulada en 

Dirección de Escena e Dramaturxia pola ESAD de Galicia. 

Comezou como directora da Compañía Teatro do Lume e 

acaba de crear un novo proxecto escénico: AveLina Pérez, que 

abarca as producións propias, a escrita teatral e a impartición 

de obradoiros. Directora e dramaturga así como actriz das 

pezas: Vaguedás, A que non podes dicir cocacola, Reconvertindo 
espazos (cocreadora), Gañaremos o pan coa suor da túa fronte, 

Os cans non comprenden a Kandinsky (Premio Coiro de Pita da 

Sala Ingrávida) e Deixa de tocala, Sam. Moi vinculada ao teatro 

social, durante anos dirixiu o grupo intercultural de teatro 

do Milladoiro, así como os obradoiros de mulleres de Porto 

do Son e de Mondariz, con varias postas en escena. Acadou 

varios premios en dramaturxia breve e radio-teatro, ademais 

dos premios Álvaro Cunqueiro coa peza Ás oito da tarde, cando 
morren as nais e o Abrente de Textos Teatrais 2018 con O día no 
que bicar a terra.

PATRÍCIA PORTELA
www.patriciaportela.com
Autora de performances e obras literárias, vive entre Portugal 

e Bélgica. Estudou cenografia, cinema, dança e filosofia. 

Entre 1994 e 2002 trabalhou sobretudo como figurinista ou 

cenógrafa para teatro independente e cinema em Portugal, 

recebendo o Prémio Revelação 94 da Associação de Críticos de 

Teatro pelo seu múltiplo trabalho. Criadora de performances e 

instalações transdisciplinares, faz regularmente itinerâncias 

pela Europa e pelo mundo. Reconhecida nacional e 

internacionalmente pela peculiaridade da sua obra, recebeu 

vários prémios; destaca o Prémio Madalena Azeredo de 

Perdigão/F.C.G. para Flatland I (2004) e menção honrosa para 

Wasteband (2003). Autora de vários romances e novelas como 

Para Cima e não para Norte (2008) ou Banquete (2012, finalista 

do Grande Prémio de Romance e novela APE), participou no 

46 International Writers Program em Iowa City (2013), foi uma 

das 5 finalistas do Prémio Media Art Sonae 2015 e a primeira 

autora a receber uma bolsa literária em Berlim do Instituto 

Camões (2016). É membro fundador da Associação Cultural 

Prado desde 2003 e curadora das edições colectivas Prado 

desde 2008. É colaboradora do Jornal de Letras e do portal 

virtual www.coffeepaste.com.  
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