
É uma relação de todo improvável, mas a contemporaneidade tem destas coisas: 

quando um autor “menor” é rebuscado do baú das preciosidades, ou das 

antiguidades vivificáveis, pode de facto ressurgir em qualquer parte do globo, mesmo 

numa pequena cidade de um Oeste que não tem a ínfima parte da fama do outro e 

que, culturalmente, é uma semi-pasmaceira auto complacente. 

Karl Valentin é nomeado como clown metafísico por Brecht. É na opinião de alguns 

teóricos a referência física do teatro épico, essa invenção de B.B. 

Brecht disse que Valentin não conta blagues, ele é a própria blague. Num país em que 

o humor se identifica com as expressões do requentado mais óbvio, Valentin é uma 

intrusão, um cómico burlesco inesperado, um autor que não conta piadas garantidas 

mas que espalha um tipo de humor nos alicerces dos rituais e estruturas de 

conservação como um antídoto rebelde para o conformismo. 

A Ida ao teatro, A Primeira Comunhão, O 

Projector avariado, o Teatro obrigatório, são 

pequenas peças, sketches – e a forma breve 

tem essa eficácia do resultado imediato e da 

mobilidade extrema, na montagem e na fama 

partilhável, história fácil de contar, como fogo 

em palha – em que o mundo às direitas é 

metido às avessas pelos caminhos da lógica 

contestada e nessas avessas se percebe, 
E o génio de Valentin é duplo: é um especialista da graça verbal, da piada literal levada 

mostrada, dada e baralhada de novo, a 
ao absurdo, de uma profundidade lida na tacanhez do desejo das personagens 

convencionalidade bacoca do mundo às 
retratadas, na ambivalente superfície das palavras, mas é também o criador da sua 

direitas. Assim é escanhoada aos limites do 
figura e da parceira, Liesl Karlstadt, ambos dedicados ao mundo do cómico, opção de 

masoquismo evidente a relação conjugal do 
vida e porventura de coincidência entre vocação humana para se ser livre e condição 

casal de a Ida ao teatro e a sua visão pequeno 
do próprio ser. E essas figuras, Valentin e Liesl, como Chaplin e Keaton, são 

burguesa, os seus limites de entendimento das 
personagens físicos: o corpo é desde logo uma marca do que são, o corpo é sujeito, 

liberdades e da liberdade do outro e a sua 
ele liberta-se de uma total sujeição ao figurino e também de uma dependência da 

sujeição absoluta à sedução mundana meio 
palavra como se fosse a sua ilustração. Não, o corpo é sujeito e funde-se com a 

parvónia, assim se vê na primeira comunhão o 
palavra. Este tipo de clown e o seu jogo é já um resultado da modernidade e explora a 

modo como a educação progride por etapas 
confrontação entre uma humanidade ainda artesanal, ainda dependente da 

simbólicas ritualizadas e sem conteúdo real e a 
operacionalidade da mão e das virtudes do polegar oponível e as convenções e 

infantilização absurda de quem um dia virá a ser adulto, mas que ali, no gag revelador, 
maquinismos da sociedade burguesa industrial em ascensão. Estamos na Europa dos 

se encerra numa adolescência prolongada infantilmente até à senilidade. 
anos vinte.  

karl Valentin nas Caldas

Isabel Lopes e Victor Santos, A Ida ao Teatro Obrigatório, Karl Valentin
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Fernando Mora Ramos



Tradução do alemão de Carlos Borges

A maioria dos diálogos Valentin-Karlstadt move-se de facto  Valentin e Chaplin foram muitas vezes comparados entre si, 
em dois níveis: o furioso-obcecado, lógico-aparente, no entanto o que têm em comum é 

«(…) “Parceira” é só um simples substantivo colectivo para frequentemente sem-sentido, nível de Valentin e o de pés somente de natureza superficial: 
tudo o que Liesl Karlstadt se tornou para Karl Valentin: co- na terra, e que permanece nos limites normais da razão, de ambos representavam só acções e 
autora, co-encenadora, amante, organizadora, psiquiatra, Karlstadt. (…) personagens nascidos da sua própria 
ponto. Tão importante como o trabalho de ponto era o da (…) Esta técnica de condução do diálogo foi  fantasia, e ambos faziam tudo, tanto 
improvisação. Valentin nunca se manteve escravo dos seus frequentemente apelidada de dialéctica, o que é quanto possível, por si próprios: 
textos, mas deixou sempre, apesar do seu jogo estudado inapropriado, pois que a dialéctica tenta manter um desempenho, direcção, figurinos, 
com precisão, um grande espaço para a pensamento em movimento, descortinar novos conteúdos, cenografia – em Chaplin acrescente-se 
improvisação. Liesl Karlstadt afirmou- enquanto nos diálogos entre Valentin e Karlstadt se ainda a montagem e a música. Além 
se rapidamente como uma mestra da observa o contrário: a obstinada persistência de ambos os disto ambos os cómicos eram 
improvisação. Mostrou-se sempre à lados. Isto é cómico, mas não dialéctico. (…) excelentes actores que dominavam 
altura dos mais loucos achados de completamente os cambiantes da 
Valentin, tanto na vida privada como no gestualidade e da mímica. Abstraindo Em A ida ao teatro um casal pequeno-burguês acaba numa 
palco. Quanto à questão do pontar e destas coincidências exteriores, a insanável confusão, porque a senhoria lhes tinha oferecido 
improvisar Liesl Karlstadt exprimiu-se e s s ê n c i a  d o  s e u  c ó m i c o  e ra  dois bilhetes para o teatro.(...)
uma vez da seguinte maneira: fundamentalmente diferente.» O pequeno-burguês não pode permitir-se, regra geral, uma 
“Ele, nos vinte e sete anos que ida ao teatro, porque ultrapassa os seus meios financeiros e 
trabalhámos juntos, todos os dias antes além disso se dá num meio que lhe é estranho e o torna 
da cortina subir, em cada peça, que nós inseguro. O gesto magnânimo da senhoria da casa na peça 
já tínhamos representado cem ou não é avaliado como um presente, mas como um ataque à 
duzentas vezes, dizia: “ Não sei nada. Tu pequena-burguesia. E é precisamente o Fausto de Goethe 
dizes-me cada palavra.” Eu digo: “Sim, que é representado, a peça preferida da alta burguesia. Os 
eu faço isso.” E foi o que fiz também ao longo dos vinte e sete preparativos para esta ida ao teatro – comer ainda qualquer 
anos. Sem que o público desse por isso. Mas ainda quero coisa rapidamente, deixar uma nota ao filho que não está 
acrescentar: as melhores ideias, as coisas mais engraçadas habituado a que os pais se ausentem, mudar de roupa – 
surgiram durante as representações, quando as pessoas se tudo isto leva à atrapalhação e à discórdia. 
riam. Mas perdeu-se muito, pois quando ele estava de bom-
humor e o público era bom, quando o entendia, então 

O casamento é, em suma, o tema preferido da literatura de 
ocorriam-lhe muitas coisas novas, e durante a 

comédia. O tipo de tratamento diferente deste tema pelos 
representação eu pensava: “Tenho de me lembrar disto, 

autores de comédias torna a diferença entre humor e 
tenho de me lembrar disto”, e ele também – e quando 

cómico nítida. Comparemos dois dramaturgos que se 
terminávamos, de dez ditos já nem um sabíamos.” (…)

dedicaram preferencialmente aos problemas do 
(…) Para os primeiros ensaios, Valentin aparecia muitas 

casamento, em que as coisas em comum destes dois autores 
vezes só com alguns fragmentos de diálogo ou até só com 

de facto também se esgotam: Molière e Curt Goetz. 
um rascunho, que fixava uma peça nos seus contornos mais 

Enquanto na comédia clássica de Molière, por exemplo em 
rudimentares, e mesmo quando ele, o que era caso muito 

O Doente Imaginário, a instituição casamento é posta em 
raro, surgia com um texto manuscrito, isso ainda não queria 

causa, quando não dada por completamente sem préstimo, 
dizer que desse o texto, de facto, por acabado. Ele era um 

para Curt Goetz esta instituição é algo dado, que é aceite 
encenador no sentido de Bert Brecht, um encenador e 

acriticamente. A comédia de “boulevard” trata, na verdade, 
dramaturgo, que experimentava cada proposta, e se ela lhe 

dos conflitos do casamento – enfim, é disso que vive –, no 
parecesse boa, aceitava-a. O que ele trazia em mini-cenas, já 

entanto tem como objectivo final consolidar o casamento. A 
havia antes experimentado o seu efeito. Ele lia as novas 

questão, se o casamento é uma instituição com sentido nem 
ideias no círculo familiar, se ninguém se risse, o texto era 

sequer se põe. Se nós, para ficarmos pelo nosso exemplo, 
deitado fora. A maioria dos estímulos recebia-os Valentin de 

atribuirmos Molière ao domínio do cómico e Curt Goetz ao 
Liesl Karlstadt. “ (…)

do humor, podemos dizer que o cómico é esclarecedor, que 
(…) Tendo Valentin concebido uma nova peça, o trabalho 

desmascara, e o humor é antes apaziguador, ocultando o 
ficava-lhe muito facilitado por Liesl Karlstadt não estar 

núcleo de um problema. Neste sentido Valentin é, 
fixada a nenhum papel. Ela estava em condições de 

inequivocamente, um cómico.
representar qualquer personagem-tipo com a mesma 

Não é por acaso que os nazis encaravam os cómicos com 
segurança. Embora Valentin fosse melhor actor, mais fino 

particular desconfiança, enquanto promoviam os 
nos seus meios, mais diferenciado e preciso do que a 

humoristas.
Karlstadt, ela era sem dúvida mais versátil. (…)

A técnica do diálogo Valentin e Chaplin

Liesl Karlstadt e o método

A ida ao teatro

O Cómico

Quando Brecht diz que Valentin é a própria blague é porque dele se solta essa liberdade de quem não vive para contar graças a metro, cada piada cada dólar, mas de quem vive 

livremente a inadaptação, naquele modo fora de tom que Pirandello descreve no Humorismo, um modo que é ingenuamente acusador das verdades oficiais, do mundo das falsas 

aparências em que os analfabetos fazem de doutores e em que os poderes são reverenciados e o oportunismo uma regra. Valentin tem essa capacidade que a infância ainda não 

aculturada e regrada tem, aquela que diz “o rei vai nu” e que fustiga o preconceito, como o nosso Cervantes tão bem estigmatiza no seu Retábulo das maravilhas, um sketch do seu 

Século de ouro em que faz uma análise “científica” do preconceito como um verdadeiro mecanismo de ilusão colectiva convencionado entre poderes e aparências, o que nunca foi 

tão actual como hoje, em que domina a chamada sociedade do espectáculo.  

Realizar este espectáculo no âmbito de uma parceria com a câmara e num projecto apoiado por programas da Mais Centro (CCRC) é mais que um dever, é um prazer. No coração das 

Caldas esta Ida ao teatro obrigatório é uma lança no coração do sistema urbano, uma lança para ferir imobilidades rasteiras e conformismos, assim como falsas inovações e pseudo 

vanguardismos analfabetos.  

E uma segunda vez em associação também com a Associação Comercial e agradecendo a cedência do espaço da Florescar ao seu proprietário, senhor Orlando Flores, aqui estamos 

realizando o nosso mais que quinquagésimo espectáculo, a expensas nossas enquanto os dinheiros europeus não saltam todos os obstáculos das burocracias, agora 

sofisticadamente electrónicas e onlinicas. 

Mais uma vez num novo espaço e devolvendo-o por momentos à cidade com outra cara. A cara de um imaginado Cabaret, semelhante aos espaços em que Valentin, na sua Munique, 

nos idos de vinte do século passado e depois, enquanto pôde – chegou depois quem sabemos -, apresentava as suas farsas.

E agora senhores e senhoras, no Cabaret da Rainha, os actores: a Isabel Lopes, o Victor Santos e o Carlos Borges. Podem crer, é um privilégio.

 

Isabel Lopes, Victor Santos e Carlos Borges, 
A Ida ao Teatro Obrigatório, Karl Valentin

Sobre Karl Valentin

Interpretação 

Encenação 
Tradução 

Cenografia e Figurinos
Música 

Iluminação
Colaboração artística 

Isabel Lopes 
Victor Santos 
Carlos Borges

 Fernando Mora Ramos 
 Isabel Lopes (Ida ao Teatro) 

e Adélia Silva Melo (Teatro Obrigatório)

  José Carlos Faria 
 Carlos Alberto Augusto  

  Filipe Lopes e Fernando Mora Ramos
 Rogério Guimarães

29 e 30 de Abril e 1 de Maio às 21h30,
6 e 7 de Maio às 19h30 e 8 de Maio às 12h00

Lotação Limitada | Reservas até 48h de antecedência
Informações: 262 823 302 | 966 186 871 |

 | www.teatro-da-rainha.comgeral@teatro-da-rainha.com
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KARL VALENTIN.  Eine Biographie,  Michael Schulte, 
München, Piper, 1998 (1982) 

O teatro é situado, na medida em que nasce e vive num 
sítio, e aí cria outros lugares, daí se alarga a todos os 
lugares, que somos nós. Por isso nos interpela, sempre, 
de um modo único.
Contextualizar o texto que o teatro (também) é, 
conferir-lhe sentido, compreendê-lo, contradizê-lo, é o 
apelo a que a Associação Património Histórico  PH - 
Grupo de Estudos responde, participando no debate 
que a representação de  Ida ao Teatro obrigatório pode 
suscitar. Assim se associa ao Teatro da Rainha numa 
realização estimulante, criativa e susceptível de nos 
aproximar: protagonistas, figurantes, actores da cidade 
que somos.
Esse encontro será no dia 6 de Maio, às 19h30, após a 
realização do espectáculo.

 Isabel Xavier

companhia subsidiada apoio

co-financiamento
CALDAS DA RAINHA
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