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A CIDADE DOS PÁSSAROS

O título engana, aponta mais ao poético-lírico que
ao cómico. Ou não, pode haver quem, de modo literal,
se ponha a rir. Os pássaros, uma cidade? De literalidades vive o riso, as obscenas rompem com excessiva facilidade a argamassa precária de uma educação cada
vez mais “pronta a vestir”. Tudo é rápido, até pensar,
actividade de processos lenta. Argumentar é outra
coisa, somar parágrafos contrapostos em diálogos de
surdos tornou-se ritual.
Aqui chama-se teatro. Não, não é esse. Não é
fazer rir por obrigação, nem chorar porque dependemos de doses de adrenalina para nos sentirmos vivos,
como dependentes da auto-flagelação, nem é este o
rir de nenhum nicho de mercados da consciência: é
outro mundo, quer dizer, é este mundo espelhado de
forma (de)formada, recriada. O teatro é uma reconstrução artística do real. Não pratica géneros, mesmo
praticando, porque, como duplo inventado desse real
num espelho sempre diferente — mistura disciplinas
de forma integrada — não as soma. E essas disciplinas são, em cada integração espectacular, um perfil,
um paradigma identificável, um rosto concreto, uma
mistura imperfeita com a sua beleza concreta.
Em A cidade dos pássaros traduzimos a problemática da democracia em situações exemplares diversas, cómicas, da liberdade de opinião, tema maior,

à cunha, tema comum. De tudo falamos, da manipulação, de alienação, da pulsão autoritária dos ditadores e do seu austeritarismo guerreiro. Do que seja “a
identidade da pátria” à manipulação disso pelas ambições megalómanas dos que confundem poder pessoal
com interesse geral, que manobram para se instalarem — as suas economias — como nação. O ditador
diz: eu sou a nação. O caso de Trump é claro.
Dois atenienses voltam costas a uma Atenas decadente — a outra continua, pelos vistos, paradigma
metodológico da democracia — dominada pela corrupção e pelo amiguismo, pela oligarquia partidocrata. Querem fundar uma nova cidade — mundo novo
— junto das nuvens, na terra livre dos pássaros. Que
se passará? Será que esse desejo utópico segue um
caminho exemplar de emancipação?
Na versão que fizemos a partir da ficção de
Chartreux baseada em Aristófanes, o que mais nos
interessou, e interessa, é revalidar um teatro directamente político pela via do cómico, de um cómico do
comentário directo, dúplice de humor e cúmplice dos
espectadores. E que essa revalidação prove que hoje
— na era da cultura mediática espectacular — a força das formas presenciais da representação teatral e
a sua capacidade para ser popular sem ser popularucho — o mesmo é dizer populista — são instrumento

de verdade e de crítica — o concreto físico do teatro,
o seu gesto verbal, as acções corporais mostram e
demonstram o que está detrás dos comportamentos,
essa duplicidade com que agem os seres entre si.
O levantamento crítico feito na peça — na representação — do processo da “resistível ascensão de
Pistéteros ao poder” lembra o Arturo Ui de Brecht.
As máquinas organizadas das extremas direitas
que hoje por essa Europa fora regressam têm neste
espectáculo um retrato possível, pela via da clarificação imagético-gestual da subida exemplificada de
um tiranete ao poder — em registo de fábula. E a representação escrutina-o fabularmente passo a passo — pelo cómico, pelos seus “exageros gestuais” e
pela visível escalada da ascensão, da astúcia inicial ao
exercício aberto do poder tirânico — de um modo que,
literal, é de uma transparência que entra olhos dentro. E entra sem cegar, como acontece na relação com
o não-presencial da vida “animada” e imperial dos ecrãs. Aqui entre presenças, estamos despertos, alerta,
não entorpecidos. Essa é a assembleia teatral, democrática, como muitas não são.
A nosso ver, cómicos, um serviço público feito à
democracia.

