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Tudo está em movimento movediço, o que é constante não dura, a
inconstância comanda ao momento, a vivência sobrepõe-se ao projecto, o momento
à duração. Dele nada se sabe, tem emprego e carreira, uma linha ascendente,
teve um gato na infância, referência de dignidade a meio de um discurso sobre a
insignificância deles mesmos, dela sabe-se que o fantasma do pai a persegue, que
a genética é uma palavra para qualquer circunstância, que a mãe é chata e que,
naquela casa rasca, se sente desclassificada, socialmente humilhada.
Que fazer quando o que acontece nos desfaz e a psicologia dos amores
— humores — ciclotímicos parece ditar leis inescapáveis?
Que será o futuro?
Qual futuro?
Fernando Mora Ramos

Casa de brincar e teatro, casa de brincar - aos disfarces, às escondidas,
às casinhas, às primeiras coisas sérias. O jovem casal instala-se, a casa, um
laboratório concreto de intimidade nova em experimentação, paredes de prisão
coexistente.
Ser dois complica. E cada um, virado para si, que espaço tem para outro?
Dentro? Mas dentro tudo é volúvel, a realidade é volátil, somos vários, contextuais,
ficções de nós mesmos ou “zeligues”, à Woody Allen. Por instantes há encontro,
no resto do tempo — um casal é um modo de gerir tempo, territórios e fantasmas
— conflito, amuo, desentendimento em busca de novo momento de encontro,
entendimento. Tudo é cíclico nas emoções, altos e baixos e eles são adolescentes
retardados, como se é hoje: entre abandono e protecção excessiva não há regra
que liberte, tudo se soma e mede.
Ele vai subir na carreira, ela pensa que a casa é um pardieiro, ter uma
criança pode sonhar-se, será que se amam? Quem dos dois sente e sente que
sabe? E os dois que sabem de si mesmos um? Ele perde-se nos olhos dela, pedra
que cai num poço sem fundo de olhos claros. Ela ama-o quando faz o pino e
obriga-o a repetir: “diz que me amas”; trouxe-te uma prendinha, abre. Eu sou o
mais novo chefe de departamento comercial da empresa, disse no dia previsto.
Amar pode ser uma experimentação, uma argumentação, uma vivência,
a palavra amor pode selar um contrato? As tentações e as chatices são muitas,
o pai dela pegou fogo às cortinas, a mãe nãoa queria fora de casa, os meninos
na escola são indisciplinados e a vizinha do andar de cima, uma yupie dos fundos
de investimento swap que ali pausa intermitente, propõe-lhes inesperadamente a
excitação que o trabalho não traz: uma curtição a três, movida a comprimidos.
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(…)
Que pretende ao escrever
teatro? Trabalhar uma forma?
Transmitir posições políticas?
Contar uma história?
– Creio que a motivação é quase
inconsciente. Quando estava na escola,
representava, fazia encenações, fazia
a luz, portanto, para mim era natural
escrever. A palavra falada é muito
importante. Hoje em dia tenho uma
concepção completamente diferente
do teatro: o texto é sempre fundamental,
mas os seres humanos no espaço e a
voz é que contam – é a junção destes
factores que faz da coisa teatro.

É verdade que trabalha em voz
alta para compreender a sua
linguagem?
– Sim. Eu escrevo com uma caneta,
mas é verdade que é muito importante
para mim ouvir o texto em voz alta. Eu
não leio ao mesmo tempo que escrevo,
não sou completamente louco! Mas
depois de ter escrito, sim, testo o texto
lendo-o.

Escreve para que os seus
textos sejam encenados ou
para serem lidos? O teatro
não existe fora do palco?
– Maeterlink [poeta e dramaturgo
belga, Prémio Nobel da Literatura
em 1911] disse que preferia o Hamlet
enquanto texto, por isso, não o queria
ver no teatro. Claro que eu acredito que

qualquer um pode ler uma peça pelo
prazer literário, mas o verdadeiro fim
de um texto teatral é ser representado.
É, em todo o caso, importante escrever
textos que possam perdurar no tempo,
caso contrário não teríamos os textos
gregos, ou os de Racine... Não sou
muito fascinado pelos encenadores
que trabalham a partir de romances
– não é um verdadeiro texto teatral.
(…)
Muitas das suas personagens são
invisíveis. Por exemplo, em The
Country, The City e, sobretudo,
em Attempts on Her Life. Elas
têm uma presença mais forte
fora de cena?
– Nós podemos inventar personagens
que, se as víssemos em cena, seriam
ridículas ou excessivas. É uma maneira
de aumentar o mundo imaginário
do teatro. Mas não é assim tão
bizarro fazê-lo. É como Moscovo,
em Tchekhov – toda a gente fala
dela, mas não é necessário vê-la.

Uma palavra sobre os seus
grandes mestres. Tem-nos?
Nós falamos sempre de Pinter
quando falamos de si.
– Quando comecei, não conhecia
lá muito bem Pinter. Como muita
gente da minha geração, eu estava
fascinado com a obra de Beckett e foi
preciso muito tempo para lhe escapar.
Foi o verdadeiro mestre e a verdadeira
sombra por detrás de mim.
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[In The Guardian, entrevista com Andrew Dikson a 24 de
Março de 2017]
Tradução de Carlos Borges

NÃOÉPERVERSO

O primeiro volume das
peças completas de Martin Crimp começa, não com as peças, mas com alguns
fragmentos de prosa provocadores. Num deles, o narrador descreve como está a
ser invadido pela personagem sinistra chamada “o Escritor”. O Escritor destrói a
casa do narrador, arruína-lhe o piano, rouba-lhe a escova de dentes elétrica. O
pior de tudo é as coisas que ele escreve. “Como pode alguém que passa tantas
horas a ver as árvores mudar de cor, ou as crianças a saltar, inventar tanta dor e
brutalidade?”, alega o narrador. “Não é perverso?”

INERENTEMENTECRUEL
Solicitado uma vez a explicar o que estava por detrás da crueldade nas suas obras,
Crimp replicou secamente que “o diálogo é inerentemente cruel”.

ESCREVERBEM

Quando eu lhe pergunto se
escrever se tornou mais difícil ou mais fácil ao longo dos anos, ele faz uma pausa
judiciosa. “Ficou mais difícil escrever e mais fácil escrever bem.”

LEVADOPORUMAVOZ

Do que ele gosta é do anonimato de escrever diálogos, reflete: pode desaparecer
neles. “Uma coisa que não é má de se possuir como habilidade é a de se ser capaz
de alinhar por detrás de qualquer personagem e falar como ele. Se deixar uma
personagem falar por muito tempo, elas leva-o então para algum lado, em vez de
ser você a empurrá-la para aquele lugar. Eu gosto de ser levado por uma voz.”

QUEMFALA

Mas muitas das suas peças protestam
contra a inanidade da vida moderna – as fatuidades do” marketing” e RP [Relações
Públicas], os anestesiantes “toques” publicitários dos tecnocratas. Não refletem os
seus pontos de vista? Ele emite uma curta gargalhada. “Eu nunca responderei a
essa pergunta. Essas pessoas estão a falar. Eu não.”

EXACTAMENTE

A música aflora com
frequência nas suas peças, e os próprios textos estão meticulosamente pontuados.
Vê similitudes entre as formas de arte? Toca piano e cravo, diz ele, mas hoje
em dia só para seu próprio prazer. “E vejo realmente a escrita e a música como
muito diferentes. O sentido opera muito diferentemente”. Suspira um pouco. “Talvez
numa outra vida eu venha a ser compositor, de modo que não terei de lidar com
estas questões de sentido e interpretação. Isso seria bastante… tranquilo.” Assim os
jornalistas não teriam de o incomodar com perguntas maçadoras? Faz um sorriso
de tubarão. “Exactamente.”

PRÓXIMOPROJECTO

Acaba precisamente de completar uma peça para o National Theatre, mas jurou
segredo. E a notícia de uma recente colaboração com Benjamin, Lessons in Love
and Violence, também acaba de ser anunciada. Está programada para Maio de
2018, mas de novo Crimp não pode dizer muito. “Tudo o que posso esclarecer é
que é sobre uma pessoa que está dividida entre o privado e o político.” Lessons in
Love and Violence soa como um sumário decente para o seu catálogo passado,
sugiro. “Uma vez escrevi uma peça chamada Cruel and Tender,” diz ele. “Espero
ser ambas as coisas.”
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In Quatro Pensamentos Indesejados
Tradução: Isabel Lopes

Os encenadores estão encurralados no canto do fundo à esquerda de um enorme
quadrado negro de tinta. O texto explicativo diz “isto transmite a tensão do teatro”
– mas esta massa negra rodeando as três cabeças humanas não será antes um
dispositivo para iludir a insignificância do quadro e portanto do pintor?
O escritor fica muito satisfeito consigo próprio quando pensa nestas coisas. Começa
a fazer mentalmente uma lista do que é impossível agora: o retrato pintado (como é
óbvio), a peça bem-feita (hilariante), o gesto radical (Oh, a sério?), empenhamento
político (ha ha ha!). Quantos mais exemplos de impossibilidades e falhanços
ele descobre, mais contente fica. Quanto mais sangue derramado, quanto mais
morte (já agora, ele teve sempre razão acerca desta guerra), quanto mais caos,
quanto mais terror. Quanto mais má-fé, quanto mais mau sexo, quanto pior a arte.
Fantástico! E agora, a coroar tudo, este suposto “retrato” dos encenadores a serem
despejados dos seus confortáveis teatros para o canto de um quadrado escuro.
Isto só pode confirmar os seus piores receios – que foram sempre o que ele mais
desejou na vida.

QUANDO
OACTOR
SEPÕEA
ANDAR

Quando o actor se põe a andar, quer que o autor tenha a certeza de que isso não
tem nada a ver com o texto, ou a personalidade do encenador, que está sentado
no banco de trás, a sorrir furioso. Não não não, as razões dele são pessoais, a
vida dele é complicada, ele assumiu um compromisso - sim sim - claro- mas as
coisas mudaram desde então, ele é um ser humano e as suas decisões têm de
ser respeitadas. O teatro tem as suas exigências – com certeza – ninguém diz o
contrário - mas a vida também, a vida também.
O carro está preso no trânsito. As luzes vermelhas dos travões à frente deles brilham
constantemente numa linha ininterrupta dali até ao cruzamento com a avenida
perpendicular. Gente às compras atravessa a rua para cá e para lá mesmo à frente
deles com os seus sacos de queijo, caranguejos, pães de cacete. Já atrasados. E
agora este telefonema ridículo. Até o condutor, um homem que conduz todos os
dias, cuja profissão é conduzir, suportar o trânsito – até o condutor parece furioso.
Olhem para a forma como ele bate com as palmas das mãos no volante, como se,
ao fazê-lo, pudesse pôr o carro a avançar.
O autor sente-se agoniado. “Nada a ver com o texto”? Parece-lhe difícil de acreditar.
Se não tem nada a ver com o texto, porque é que o actor sentiu necessidade de o
referir? Começa a representar as réplicas do actor mentalmente: todas as palavras
se desmoronam. Sente a necessidade de voltar a ligar ao actor para se tranquilizar.
Mas como é que ele pode rebaixar-se ao ponto de voltar a ligar ao actor? O
encenador já fez tudo o que era possível. E aliás o actor (o encenador adverte-o)
deixou muito claro através dos seus intermediários que já não há mais nada para
discutir. O que é que quer dizer, diz o escritor, “através dos seus intermediários”? A
verdade ganha forma: o actor nem sequer vai falar com eles.
O autor refaz os seus passos até à peça. Abre as portas de par em par, abre
as torneiras, experimenta os interruptores, retira as tábuas do chão e examina a
canalização. Encosta o ouvido ao estuque e escuta: consegue ouvi-lo a secar e a
estalar enquanto seca. Começa a deitar abaixo o estuque das paredes com uma
picareta para poder observar o tijolo à vista. O tijolo à vista deixa-o aterrado. Tudo
o que ele fez é de refugo e inacabado. Os tijolos estão rachados. Nada funciona.

In Quatro Pensamentos Indesejados
Tradução: Isabel Lopes

Há interruptores para a luz e globos pendurados do tecto, mas onde estão os fios
para os ligar? É tudo uma fraude. Todo o edifício devia ser condenado! Dói-lhe a
barriga. Caga na sanita, mas até a sanita é defeituosa: por mais que descarregue
o autoclismo, aquela merda, aquela parte secreta e mal-cheirosa de si mesmo,
permanece ali a flutuar na água emporcalhada de merda onde toda a gente a

pode ver. E até a sua palavra mais preciosa, a palavra que ele colocou com tanto
cuidado no chão da casa de banho, antes de baixar as calças, até essa preciosa
palavra subitamente estica as pernas e antes que ele possa apanhá-la – hei! – se
escapa por uma fenda.
O carro avança a distância de um carro, ficando a par de um café. Lá estão
as chávenas de café, lá estão os copos de vinho e de cerveja, ali nas mesas da
esplanada estão as sandes e os cinzeiros que fazem com que a vida valha a pena.
Os clientes recostam-se nas cadeiras para gozarem o anoitecer de Outubro, não
apenas indiferentes ao trânsito, mas saboreando o seu lento desfilar.

BIOGRAFIA

CRIMP

Martin Crimp, nasceu em 1956 em Dartford, Kent. Na escola demonstra a sua
habilidade para idiomas como o francês, latin e grego, mas também para música.
Martin Crimp estudou literatura na Universidade de Cambridge, onde completou os
estudos em 1978. Nos anos 80, Martin Crimp inicia a sua carreira como dramaturgo,
escrevendo para a rádio. A sua primeira peça, Clang, influenciada por Beckett e
Ionesco, é dirigida pelo seu colega, Roger Michell. Martin Crimp diz ser influenciado
por Beckett, num modelo da experimentação formal do teatro e pela escrita de
Pinter na forma dos diálogos oscilantes marcados pelo selo da originalidade. Em
1985 Three Attempted Acts, vence o prémio do Giles Cooper Award, e em 1986
Definitely the Bahamas, é vencedora do Radio Times Drama Award.
As suas primeiras peças para teatro foram criadas pelo Orange Tree Theatre
de Richmond, na periferia de Londres. Entre 1982 e 1987 o Orange Tree Theatre
produziu: Living Remains, Four Attempted Acts, A Variety of Death-Defying Acts,
Definitely the Bahamas, Dealing With Clair e Play With Repeats. Em 1988 é escritor
residente do Orange Tree Theatre no âmbito do programa da Thames Television.
Paralelamente toca piano e cravo, ensina música e trabalha no Coro de Câmara
de Canonbury.
Foi no decorrer dos anos 90 que as suas peças começaram a ser reconhecidas fora
das fronteiras britânicas, nomeadamente graças a uma residência em Nova Iorque
e à sua colaboração no Royal Court Theatre de Londres em 1997, na qualidade de
autor associado.
Em 1990, No One Sees the Video é a primeira peça criada pelo Royal Court Theatre,
seguindo-se Getting Attention, The Treatment, Attemps on Her Life, The Country,
Face to the Wall, Fewer Emergencies, The City e In the Republic of Happiness.
A peça Attemps on Her Life, criada pela primeira vez no Royal Court em 1997, foi
posteriormente traduzida para 20 idiomas e produzida em Nova Iorque e em Los
Angeles (2002 e 2007).
Tracce di Anne é criada pelo Piccolo Teatro de Milão (1999), The Country foi criado
no Berliner Ensemble, Schauspielhaus Zürich em co-produção com o Festival de
Outono de Paris e Théâtre de la Colline (2001), Into the Little Hill, com partitura
musical Georges Benjamin foi produzida pela Ópera de Paris (2006) e Face au
Mur; Tout va mieux; Ciel blue ciel, foi criado do Théatre de la Colline (2008).
Em 2008 Crimp colabora na criação dos diálogos do filme Angel do realizador
François Ozon.
Crimp é também tradutor e adaptador de Ionesco, Koltés, Molière e Genet.
The Misanthrope, versão da peça Molière, é criada pelo Young Vic, e pelo CSC
Theatre, Nova Iorque, com Uma Thurman e Roger Rees; The Chairs, tradução da

peça de Eugène Ionesco, criação do Royal Court Theatre e Théâtre de Complicite;
Roberto Zucco, versão inglesa da peça de Bernard-Marie Koltès, criado pelo Royal
Shakespeare Company; The Maids, tradução da peça de Jean Genet, criado pelo
Young Vic; The Triumph of Love, versão inglesa da peça de Marivaux, The Almeida
Theatre.
Em 2012 faz a sua primeira encenação, Play House / Definitely the Bahamas, no
Orange Tree Theatre de Richmond e escreve in the Republic of Happiness para o
Royal Court Theatre.
Ainda em 2012 volta a colaborar com o compositor George Benjamin, escrevendo
o libretto para a ópera Written on the Skin estreada no Aix-en-Provence Festival.
Em Maio de 2018, estreará com George Benjamin, a ópera Lessons in Love and
Violence no Royal Opera House, antes das apresentações em Amesterdão,
Hamburgo, Lyon, Chicago, Barcelona e Madrid.
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