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Pensa, logo sangra
Semânticas do desejo

Estamos perante um quadríptico, 
quatro faces. Ou mesmo perante 
um políptico, se pensarmos que os 
espectadores procurarão — talvez 
procurem — encontrar as relações 
que podem neste encadeamentos de 
textos estabelecer uma razão una, 
uma quinta ficção, a sua.

A forma poética, rítmica, musical 
porque rítmica, de Álvaro Zuñiga, 
em função de prólogo, abre as portas 
à ideia de pensar, melhor, às ideias 
de pensamento que as ficções que se 
lhe seguem sugerem e é puro jogo, 
lúdico à solta numa combinatória 
frásica que, passo a passo, verso a 
verso, por efeito de uma variação na 
repetição, pela negação de um au-
tomatismo radical ao engrenar uma 
palavra inesperada, desencadeia, 
aleatoriamente, revelações inespera-
das: o seu fito, um inesperado ime-
diato. Desse modo a palavra sangra, 
que tem um significado espacial 
tipográfico na disposição da mancha 
na página, tem ecos que nada têm 
dessa objectividade técnica. E segue. 

Não podemos deixar de pensar que 
pensar é uma actividade perigosa. E 
de muitas formas. Não só por pen-
sarem muitas pessoas foram mortas 
e despedaçadas, como os dogmas 
— económicos, tanto quanto reli-
giosos — pensamento petrificado 
que mata, são também a razão de 
guerras constantes — a ideologia, 
como disse Althusser, são as ideias 
mais os actos. 

Em Alvaro García de Zúñiga o 
lúdico tira da cartola rítmica ines-
perados sentidos, que fazem correr 
riscos gerando na forma novas 
possibilidades de imaginar a própria 
liberdade dos materiais na sua livre 
relação consonântica e sequencial 

— a sequência é o ritmo, as palavras 
notas sonoras, a música uma semân-
tica do desejo. 

Em Danan a vontade do sujeito 
ancorada no ilimitado laico da 
possibilidade do pensar abre para 
outros possíveis como para outro 
inferno: a criatura humana junta 
em si a oferenda sumptuosa do 
pensamento — diz sobre Nietzsche 
— como um possível mental para si 
mesmo e a extrema vulgaridade do 
“homem sem qualidades”, preso nas 
circunstâncias do seu presente e dos 
engodos da poliédrica sexualidade: 
estamos localizados nesta sociedade 
e num ambiente que é o da “pequena 
burguesia universal” de que fala 
Agamben referindo justamente a sua 
não identidade, a sua volatilidade 
identitária assente nos padrões de 
vida que o consumo impõe, de fora 
para dentro, inteligências formata-
das, o pensado cumprido como ut-
ilidade e pragmatismo. O filósofo a 
que Danan dá corpo está entre vári-
os possíveis: a assumida condição 
familiar e o canto das sereias — cor-
pos, calçõezinhos justos— entre a 
grande obra projectada e o manual 
de divulgação, entre o pensamento 
e a impossibilidade de o partilhar, 
solilóquio monologado que é a sua 
vida, desconectadas as ideias dos 
actos : nem os alunos sabem do que 
fala. Leiam Nietzsche diz, e cita: 
“desde que não existe Deus que a 
solidão se tornou insuportável, é 
preciso que o homem superior passe 
à acção”. 

Motton é amigo dos mortos. Fala de 
um lugar que não é neutro e diz-se 
amigo dos sem tecto, dos loucos e 
dos deserdados, a sua família e os 
seus amigos. Ser parceiro é outra 
coisa, ser amigo é ser igual nessa não 



conformidade para com a norma: 
ele revela-se o grande memento, 
aquele que diz “lembra-te” e diz 
não numa sociedade de sins — faz 
lembrar Brecht. E o caso aqui é que 
os mortos têm coisas a dizer e o seu 
tempo é a diversidade profunda da 
história e das civilizações: a citação 
que faz de um “Livro dos mortos do 
antigo Egipto” fala-nos dessa nova 
vida que só com a morte começa e 
que implica um conjunto de rituais 
de regresso do corpo, animados — é 
a palavra certa — por uma alma que 
vai à frente, ou que estará por todo 
o lado, dada a sua fantástica mobil-
idade: nem a dos anjos se assemel-
ha. E diz-se em oração: as minhas 
pernas voltarão a andar.  

O seu leitmotiv é a memória: como 
é possível que este presentismo que 
nos engoliu tudo destrua e nesse afã 
destruidor estabeleça um absoluto 
presente que só pode ser cego de 
ser raso: o valor dessa presença dos 
mortos na nossa vida é equacionado 
como uma possibilidade da presença 
da memória no presente, como pos-
sibilidade de negar à cegueira o seu 
desígnio: é o pensamento vivificado, 
em acção. E Motton diz aos contem-
porâneos: vocês - o planeta, o mun-
do também —estão num camião 
que vai guiado de modo cego e 
avança a grande velocidade contra 
um muro e pior que isso, vocês são 
a carne picada de um sistema que 
nem umas migalhas quer gastar 
convosco — uma referência clara à 
saúde pública. É a sua metáfora do 
presente. O desprezo do passado, 
a sua domesticação padronizada, a 
musealização do real coligada com 
a betonização da natureza e com 
o extermínio puro e simples dos 
modos de vida passados e da nature-
za, o desrespeito dos mortos, fará 
com que a história, num momento 
porventura final, vos aniquile, vos 
aperte o pescoço com a sua mão 
negra, diz.

Quatro textos que reflectem sobre o 
nosso presente de formas diferentes, 
um espectáculo que é de alguma 
forma um heterodoxo ensaio sobre 
as possibilidades do pensamento, 
no encarar actual da sua própria 
negação — a vulgarização absolu-
ta da vida e dos comportamentos, 
como a sua própria “excelência 
mediatizada” — o vulgar e o gros-
seiro estão na moda, no poder — e 
o nivelamento por baixo do que seja 
um conceito, espelham bem a falta 
de profundidade do pensamento 
hoje. 
Como diz Danan: o pensamento não 
tem mais profundidade do que o 
mar da China. 

Pense, logo sangrará. E siga.

Fernando Mora Ramos 
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Fernando Mora Ramos em O homem que queria (não) ser sábio ©
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António Parra em s/t©
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…eu achava que devia tratar as letras como se elas fossem personagens. Não queria 
fazer uma pintura que fosse abstracta no sentido mais extremista do termo. Não, 
isto é uma pintura concreta, isto são sinais alfabéticos concretos que se baseiam em 
formas relacionadas com o corpo humano, em símbolos relacionados com o corpo 
humano, com um seio, com a boca, com o nariz... As pessoas começaram a comunicar 
umas com as outras com sons e com gestos e com o corpo, quer dizer, a comunicação 
com o corpo é que é básica. E depois à volta dos contactos corporais começaram-se 
a estabelecer regras de comunicação e apareceram os alfabetos, uns mais abstractos 
como o caso do alfabeto cuneiforme, que é extremamente abstracto, que é uma con-
strução matemática genial, mas muito básica, e a nossa escrita que passou por várias 
civilizações, por várias culturas, e que foi evoluindo, evoluindo até chegar àquilo que 
hoje é uma escrita riquíssima. 

João Vieira, numa entrevista dada a Fernando Mora Ramos, em 2009, por ocasião do 
espectáculo Letra M, cuja cenografia e figurinos eram da autoria do pintor 

Nos alfabetos teratomórficos apresentados por Baltrusaitis, a acrobacia do corpo 
forma letras que ilustram perfeitamente este papel da infralíngua: porquê representar 
corpos humanos formando a letra A, ou B, se não é para demonstrar que as letras, 
a ortografia cujos signos pertencem à linguagem que se poder dizer todas as lingua-
gens, continuam a ser tributárias do corpo? Como se, sob a a aparente generalidade 
do signo escrito, reemergisse a acção do verdadeiro operador universal do sentido, a 
infralíngua.
Estes alfabetos revelam o solo onde a ortografia se engendra: o corpo, cujos movimen-
tos ínfimos, necessários à composição das letras, estão integrados num gesto. 

José Gil 
In Monstros. Relógio D´Água 
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De Alvaro García de Zúñiga



Ulisses e as Sereias - pormenor de vaso grego do século V a.c

Monólogo Interior

Se o monólogo interior é uma interface que faz comunicar dois mundos de repre-
sentação (interior e exterior),o teatro pode escolher dar a essas representações uma 
realidade visual enquanto corre o fio das palavras, pode acontecer que esse fio seja 
encoberto pelas imagens para, como um rio subterrâneo reaparecer mais além. Mas, 
seja como for, o monólogo interior teatral na sua idealidade é o que permite sustentar 
a interface como membrana vibrante entre os dois mundos.

                                                                                                                  J. Danan
In Théâtre de la pensée. Editions-Médiane

/ ”Desde que não existe Deus a solidão tornou-se insuportável;  é preciso que 
o homem superior passe à acção” / aquele que vai conseguir libertar-se das suas 
correntes / sejam elas de ouro / e renascer / nascer finalmente

“O nosso século é um século agitado, é por isso que não é um século apaixo-
nado; aquece continuamente porque sente que não está quente – no fundo, 
gela” / leiam Nietzsche / é uma oferenda do homem ao homem / uma oferenda 
sumptuosa / leiam  Nietzsche ou pelo menos ouçam-me / vocês que lêem os jornais / 
vocês que têm ideias sobre política e sobre tudo / só vos digo uma coisa / ponham a 
vossa vida de acordo com as vossas ideias

 Citações de Nietzche integradas na peça O homem que queria (não) sábio de Joseph Danan
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O HOMEM QUE QUERIA (NÃO) SER SÁBIO
De Joseph Danan 



NOTAS ESPARSAS 

leitmotiv : não é possível mais nada / é preciso recomeçar tudo de outra maneira

Guarda nocturno

O que estará em jogo nessa noite : o adultério, o suicídio. Roçar-se-á um e outro. 

Foucault, Le Courage de la vérité, p. 33 : prática do « discurso verdadeiro » / A nossa filoso-
fia procura alguém a quem falar verdadeiramente, a quem dirigir este discurso de verdade.
 [p. 166] O estilo de vida como lugar de emergência da verdade

Foucault, Dits et écrits II
[p. 83] monogamia : « é insuportável e inadmissível para os homens modernos que a nossa 
sociedade encerre o desejo e o prazer sexual em formas de tipo contratual. […] eu diria que 
sou contra toda a forma de « gamia ». Eu acho ridículo constranger as relações sexuais por 
meio  de uma lei, de um sistema ou de um contrato. » 
[p. 1362] «Há momentos na vida em que a questão de saber se se pode pensar de uma ma-
neira diferente daquela em que se vive é indispensável para continuar a olhar e a reflectir. »
= ruptura / mudar a sua vida
O nosso filósofo está « instalado », com mulher e filhos. Põe a si próprio a questão da rup-
tura para mais « verdade » (do desejo, do viver / verdade « filosófica »)

Sobre a moral (especialmente conjugal), cf. Dits et écrits II, p. 1374 e segs.

Dits et écrits II, p. 1490 : como ser « o obreiro da beleza da sua própria vida » 

p. 1494 : o intelectual é aquele que trabalha para a modificação do seu próprio pensamento 
e da dos outros
cf. também 1495 : não dizer aos outros o que devem fazer mas re-interrogar, dissipar as 
familiaridades, sacudir os hábitos…

Noite que acaba por ser o pesadelo e o delírio febril e que o conduz ao limiar do acto para 
estar de acordo com o seu pensamento.

[enraivecer] de ser na separação entre a vida e a obra (a vida sacrificada à obra) quando 
devia haver harmonia [não : escrever uma coisa e fazer outra]

É uma pulsão que o impele a escrever sobre a monogamia. – Ou não é antes uma encomen-
da ? (de um livro para uma colecção de filosofia para adolescentes) [em lugar de escrever 
o seu ensaio sobre Spinoza] Detonador : ele apercebe-se que isso diz respeito à questão da 
liberdade e, mais amplamente, a toda a sua vida inteira . E isso mete-lhe medo. Terá ele a 
coragem da verdade ?

Nietzsche :
La Volonté de puissance I (TEL, Gallimard)
« A minha filosofia : arrancar o homem da aparência, qualquer que seja o perigo ! E não ter 
medo de perder mesmo a vida ! » (p. 4)

La Volonté de puissance II (TEL, Gallimard)
« Prodigiosa descoberta de si : tomar consciência de si, não tanto como indivíduo mas 
enquanto humanidade. » (p. 10)
« O nosso século é um século agitado, é por isso que não é um século apaixonado ; ele 
aquece-se continuamente porque sente que não é quente – no fundo, ele gela.» (p. 36)
« Nós sabemos que o desaparecimento de uma ilusão não cria logo de seguida uma ver-
dade, mas um novo fragmento de ignorância, um alargamento do nosso « espaço vazio », 
um acrescentamento do nosso « deserto. » (p. 59)
« Desde que já não há Deus, a solidão tornou-se intolerável ; é preciso que o homem supe-
rior meta mãos à obra. » (p. 160)

A Meditação de S. Paulo (Rembrandt)

Notas de Joseph Danan para Fernando Mora Ramos 
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(…)
Ao princípio imaginei que a cantaríamos todos juntos mas não apareceu mais nin-
guém, o que não é de espantar. Portanto tentem usar a vossa imaginação, pelo amor 
de Deus, ou isto vai ser horrível.

«Para ele, no Inferno, possa o meu coração estar em mim na casa do meu coração 
e permanecer em mim, - recusarei os bolos do mundo do leste e oeste e do Lago das 
Flores – e na minha barca para navegar acima e abaixo, Contigo, sempre Conti-
go. – A minha boca, falarei com ela; as minhas duas pernas, caminharei com elas 
– abre-me a porta! Com as tuas duas mandíbulas abertas à força e os teus dois 
olhos cegos e com os meus pés amarrados juntos e as minhas pernas andando por 
si – o meu coração ganhando poder sobre o meu coração, as minhas mãos sobre 
as minhas mãos, e as minhas duas pernas andando por si, - tudo o que te agradar, 
pois estou aprisionado junto às tuas portas, o meu coração a caminho de existir 
– Tu és apenas o meu duplo a fortalecer os meus membros. Não faças tresandar 
o meu nome nem me leves a alma, porque eu emergi das cheias, a primeira cheia 
e a segunda cheia e as cheias abriram-se para mim e eu ombreei com os maiores 
enquanto eles dançavam, afastando-se para o horizonte e eu alcei as coxas e corri 
para cima e para baixo ao longo das margens do canal imundo para toda a eterni-
dade. Não deixes que me consuma como o que é destruído no seu momento de 
força. Deixa que tudo o que é inerte passe a existir - Não serei levado a representar 
festivais de demónios ou de loucos.»
(…)

Excerto de Um monólogo de Gregory Motton, 
Glosa Mottiana de um poema dos Livros dos Mortos, 

pertencente à colecção do Museu Britâncio
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Pesagem do coração por Anubis. Pormenor do Livro dos Mortos do escriba Ani. Egipto, 1275 a.c., 
pertencente à colecção do Museu Britânico

UM MONÓLOGO
De Gregory Motton 



Álvaro García de Zúñiga
Nasceu em 1958 em Montevideo, nacionalidade portuguesa.Formado fundamen-
talmente em música (violino e composição com Norbert Brainin, Amadeus Quar-
tet, Sergio Prieto, Roque de Pedro, etc.), o teatro musical leva-o para o teatro tout 
court e daí passa para outras literaturas. Autor de peças de teatro, argumentos para 
cinema, uma adaptação para ópera, várias obras em prosa e poesia, a escrita leva-o 
à encenação de teatro e à realização cinematográfica e radiofónica.
Para o poeta, Alvaro García de Zúñiga, a língua (e as línguas) são a matéria prima 
do seu trabalho. Uma língua musical, visual, uma língua inventada, esvaziada, 
destruída e reconstruída, geradora de sons/sentidos múltiplos. Uma língua sem na-
cionalidade específica que se diverte a cruzar-se com outras línguas e a inverter as 
convenções linguísticas. Uma língua elástica em que as normas não são impositivas 
e as diferenças são bem vindas. Uma língua estrangeira, lógica e sonora.
Muitos dos seus textos foram encenados pelo autor ou objecto de leituras públicas. 
Realizou vários filmes de curta e média metragem, peças de teatro radiofónico e 
arte acústica.
Em 1996, com Teresa Albuquerque forma a associação blablaLab no âmbito da 
qual levam a cabo projectos transversais e pluridisciplinares que se implementam 
em diferentes cidades da Europa (Berlin, Zurique, Paris, Lille, Colónia…).

Joseph Danan
Joseph Danan é professor no Institut d’Études Théatrales (Sorbonne Nouvelle –
Paris 3) e autor dramático.  As suas peças foram encenadas por Alain Bézu (com 
quem tem colaborado regularmente também como dramaturgista), Jacques 
Kraemer, Joël Jouanneau, Jacques Bonnaffé e muitos outros… Algumas das suas 
peças foram montadas em Portugal pelo Teatro da Rainha. Joseph Danan é tam-
bém romancista, poeta e ensaísta. Entre as suas recentes publicações incluem-se : 
Qu’est-ce que la dramaturgie ? (Actes Sud - Papiers), L’Atelier d’écriture théâtrale, 
em colaboração com Jean-Pierre Sarrazac (Actes Sud - Papiers), Entre théâtre  et 
performance : la question du texte (Actes Sud - Papiers), La Vie obscure, romance 
(Editions du Paquebot), Le Théâtre des papas (Actes Sud - Papiers, colecção Heyoka 
jeunesse). A aparecer em fins de 2016 – princípios de 2017 : Nouvelles de l’intérieur 
/ Nouvelles de l’étranger, novelas (Editions du Paquebot), Lendemain, folhetim 
teatral (publie.net).

Gregory Motton
Nasceu em Londres em 1961, filho de mãe irlandesa e pai inglês. Nas peças de 
Motton, o realismo desliza histericamente para a sátira com uma rara violência. 
Impondo-se como um dos mais inovadores dramaturgos ingleses dos últimos vinte 
anos, já escreveu mais de 20 peças. Traduziu várias obras de Strindberg e Jon Fosse, 
é autor de diversas adaptações teatrais e argumentos de filmes.
Mais recentemente, Gregory Motton começou a escrever musicais - Nefertitiand 
Akhenaten, The Mystery Of Hill Street and Dracula. 
Em 2014 lançou o álbum Damnation e Louvor (Exile Music) que contém uma 
seleção de 27 canções dos seus musicais.
Das suas obras destacam-se  Ambulância  (Setembro de 1987, Royal Court The-
atre); Queda (Julho de 1988, Royal Court Theatre); Ao Olhar para Ti (Renascido) 
de Novo  (Junho de 1989, Leicester); Lazy Brien (Peça radiofónica, 1992); Recado 
aos Corações Despedaçados  (Março de 1993, Liverpool); A Terrível Voz de Satanás 
(Julho de 1993, Royal Court Theatre); Gato e Rato (Carneiros) (Abril de 1995, 
representada em inglês, Paris, Petit Odéon); Forest Mirrors (para o projecto Shell 
Connections) Uma Pequena Sátira; Um Monólogo; Em Louvor do Progresso; A 
Ilha de Deus; Gengis entre os Pigmeus, The Rape Of Europe (Levellers Press 2011) e 
Petrol (Levellers Press 2013).

BIOGRAFIAS
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Alvaro García de Zúñiga DR 

Gregory Motton DR 

Joseph Danan DR 
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O governo vai emitir informações importantes sobre o desastre.
Dirija-se com cautela para uma zona que tenha iluminação de 
emergência.
A corrente será restabelecida.
Ligue a rádio ou a televisão, sintonize qualquer estação local e 
siga as instruções oficiais que estejam a ser emitidas.
Siga quaisquer instruções que estejam a ser dadas.
Ouça apenas informação oficial.
Não entre em pânico.
Mantenha-se calmo.
Isto é uma retransmissão
Não entre em pânico.
Mantenha-se calmo.
Mantenha-se calmo.
Mantenha-se calmo.
Mantenha-se calmo.
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Excerto de Remaining calm de Alvaro García de Zúñiga



Antigo Cabaret de L’Enfer, inaugurado em 1892, em Montmarte, Paris
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Rua Vitorino Fróis - Praça da Unversidade, Pólo 2
2500-208 Caldas da Rainha
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geral@teatro-da-rainha.com
www.teatro-da-rainha.com 
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