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Um casal urbano com pouco dinheiro, 
informa-nos a didascálica inicial. 
Ele chama-se Jasmim, ela chama-
se Jana. Logo na primeira das oito 
cenas em que a peça se desenrola, 
ficamos a saber, pela voz dele, que 
vivem juntos há sete anos. Tudo se 
passa no interior de um pequeno 
apartamento, espaço exíguo ocupado 
pelo jovem casal que preenche o 
tempo como funâmbulos numa corda 
bamba. Sobre eles pesa a nuvem 
grave de uma separação iminente, 
mas assim como dão um passo 
nessa direcção, logo o exterior os 
empurra de novo para a redoma 
em que se encontram confinados. 
Perdem-se em hesitações, avanços 
e recuos, indefinições, nada na vida 
deles parece destinado a concretizar-
-se. Às tantas, julgamos estar a 
olhar para dois peixes num desses 
aquários domésticos que adornam 
salas como jarras com flores de 
plástico. Mas depois associamo-los 
a um globo de neve, como aquele 
para que o título Pertinho da Torre 
Eiffel remete.
Tal como a vida de Jana e de Jasmim, 
também o globo está avariado. 
A neve não funciona, constata 

Jasmim. «Antigamente virava-
-se esta merda e ficavam a cair 
uns farripos de neve», diz. Jana 
emociona-se ao ouvi-lo, talvez por 
fazer o mesmo tipo de associação 
que agora fazemos. 
A neve deixou de funcionar na vida 
do casal, é como se o tempo tivesse 
parado, o passar das estações deu 
lugar a uma repetição, tudo patina 
no espaço da vida real como 
veículos no gelo incapazes de sair 
do mesmo lugar. A estagnação 
tolheu-os e agrilhoou-os, ainda que 
permanentemente ameaçados pela 
ruptura. Sucede que a própria 
ameaça de ruptura se tornou 
rotineira, faz parte de um jogo que 
satura a intimidade com discussões 
parvas, inúteis, inconsequentes, 
mas por vezes violentas e até cruéis. 
É um jogo de provocações, 
simulações, manipulações, um 
desses jogos que desgastam a 
paciência até a presença do outro 
se tornar insuportável. Pelo meio 
fazem amor, mas até nesse 
reencontro com a paixão estas 
vidas parecem disfuncionais. 
De manhã, ele diz que é melhor 
comerem qualquer coisa porque 

“A vida inteira é isto?”
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«uma pessoa se coiso-e-tal tem 
de comer». Logo ela contrapõe, 
friamente, «não fui eu que fodi, 
foste tu». 
Já nem a paixão equilibra este casal 
na corda cada vez mais bamba de 
um mundo onde estão sozinhos 
sem na realidade estarem isolados. 
A mãe de Jana, figura fisicamente 
ausente, interpõe-se pelo telefone e 
à porta de casa. Chega a entrar no 
apartamento, mas nunca a vemos. 
É personagem em off. Tem o efeito 
das pessoas que observam os 
peixinhos dentro do aquário, com 
as retinas ampliadas pelo vidro que 
se intromete entre interior e exterior. 
Surge-nos deformada pela ausência, 
como se fosse um fantasma. Mas 
não é, está viva, é real. Interfere, 
condiciona, coage.
Há nestas relações uma carência 
de nitidez. Logo no início, Jasmim 
mostra-se espantado por Jana se 
incomodar com os binóculos no 
parapeito da janela. Porque será 
que os binóculos a incomodam? 
Será que por serem um instrumento 
que nos aproxima do real com 
clareza? Preferiria Jana viver um 
sonho que a realidade traiu? 

É uma hipótese, tal como é uma 
possibilidade que a mãe de Jana 
seja a melhor personificação da 
realidade nesta peça onde tudo 
se exercita nesse escrutínio do 
próximo pelo distante. Quer isto 
dizer que não é por estar ausente, 
distante, que a mãe deixa de influir e 
condicionar, seja como pretexto ou 
desculpa para Jasmim partir/ficar, 
seja como condicionante efectiva 
nas decisões da filha dependente.
Eis-nos perante outra dimensão do 
jogo, a dimensão das dependências. 
Enquanto os quadros se sucedem, 
o espectador é levado pela 
encenação de Fernando Mora 
Ramos a olhar para o casal sobre 
diferentes pontos de vista. O cenário 
move-se. Se tivéssemos um globo 
de neve na mão, agitaríamos o globo, 
inverteríamos as posições, para 
observar o efeito da neve a cair num 
cenário estático. Se, por outro lado, 
estivéssemos diante de um desses 
aquários redondos que servem de 
centro de mesa, andaríamos à volta 
dele espreitando os movimentos dos 
peixes. Neste caso, o espectador 
está circunscrito à sua posição 
estática e o que se movimenta, 

oferecendo diferentes ângulos 
de observação, é o cenário onde 
a acção decorre. Talvez esta seja 
uma maneira de desmontar 
a dependência que sentimos 
enquanto observadores da realidade, 
uma maneira de oferecer diferentes 
pontos de vista que, de outro modo, 
ficariam reduzidos à posição 
demarcada daquele que observa 
um rosto sem poder ver o que se 
esconde por detrás do rosto.
Aceitemos a hipótese de que o 
outro lado, o avesso, seja o exterior 
ausente nesta peça, a sociedade 
que invade os diálogos, a estranha 
e ameaçadora figura da mãe, os 
empregos precários que se 
apossam destas vidas tornando-as, 
também elas, precárias, instáveis, 
contingentes. O sonho não foi 
de todo afastado, mas o real como 
que o comprimiu até uma espécie 
de sufoco. Tudo aparenta, então, 
uma dificuldade desesperante e 
extenuante, incapaz de aceitar a 
alegria de viver e a felicidade senão 
enquanto artifícios de um ideal 
traído pelas circunstâncias. Veja-se 
como são incapazes de lidar com o 
silêncio e a paz dos fins-de-semana, 

com esses momentos de ócio em 
que ficam diante um do outro sem 
saberem o que fazer.
A propósito de fins-de-semana, 
dizia Thomas Bernhard: «o sábado 
é um dia que todos receiam, ainda 
muito mais que o domingo, pois no 
sábado todos sabem que têm ainda 
pela frente o domingo e o domingo 
é o dia mais terrível, mas ao 
domingo segue-se a segunda-
-feira e esta é dia de trabalho, o que 
torna o domingo suportável.» Na 
sua maioria, as pessoas não estão 
habituadas a não terem o que fazer. 
Ficam atrapalhadas diante do nada 
e do silêncio, são incapazes de o 
partilhar por julgarem nada haver a 
partilhar no nada e no silêncio. 
Então inventam coisas para 
preencher esse espaço vazio que 
se intromete entre o eu e o outro. 
O vácuo, acrescentava Bernhard, 
torna as pessoas meio malucas. 
A dificuldade está em não saber 
como preencher esse tempo e 
espaço comuns que nos expõe à 
presença do outro. No trabalho 
obedece-se ao cumprimento de 
tarefas, está tudo definido, cada 
qual sabe o papel que tem de 



cumprir, é mais prático. No 
ócio, as mãos ficam sem saber 
onde se meter. Agarram-se ao 
cigarro para disfarçarem a ruína, 
escondem-se nos bolsos, buscam 
desesperadamente uma qualquer 
ocupação que as liberte de se 
sentirem inúteis. O que fazer 
quando nada há para fazer? 
Curioso como a hipótese de um 
“bom emprego” percorre as 
«discussões de casalinho» do 
princípio ao fim da peça, minando 
a sobrevivência e armadilhando o 
amor nestas existências fragilizadas 
pela mais natural das dúvidas: o que 
é uma vida normal? Daí que o futuro 
projectado por Jasmim e Jana acabe 
sempre abortado, voluntariamente 
interrompido por motivos acerca 
dos quais não nos cabe especular. 
É preciso ver para pensar, é preciso 
observar e assistir para formular um 
ponto de vista que, desconfiamos, 
dificilmente poderá ser unívoco.
Desarrumação, desnorte, 
precariedade, são condições 
frequentes em várias personagens 
de Abel Neves. Pertinho da Torre 
Eiffel não é excepção. Jasmim 
divide-se entre o desemprego e 

trabalhos esporádicos como 
baby-sitter. Jana, a certa altura, 
desabafa com a mãe ao telefone: 
«claro que é precário como os 
outros.» Refere-se aos empregos, 
ao ganha-pão. Das discussões entre 
ambos, ora absurdas e cómicas, ora 
trágicas e provocadoras, sobressai 
o desejo de uma vida normal, como 
a das pessoas que não têm 
problemas. Que pessoas serão 
essas? Uma vida normal é o que 
lhes sobra de ideal, espécie de 
utopia traída pelas circunstâncias. 
Jasmim, nome de flor, tenta 
normalizar a relação introduzindo 
flores no meio do tabuleiro. Flores: 
que papel desempenham no 
decorrer da acção? São recorrentes 
na obra de Abel Neves. Em Nunca 
estive em Bagdad, peça com a qual 
Pertinho da Torre Eiffel estabelece 
vários pontos de contacto, Glória 
refere-se-lhes com nostalgia, como 
se pudessem ser refúgio do desnorte 
em que vive. No conto Valéria no 
meio das flores, estas são o último 
reduto num mundo onde religião e 
política faliram. Mas na peça Flores 
para mim, Catarina, paraplégica, 
olha com repugnância e raiva para 

as flores oferecidas por Mirita: «Por 
que é que as pessoas hão-de achar 
que eu gosto de naturezas mortas? 
Não há coisa mais degradante do 
que ter de aceitar flores. Ficar com 
elas, vê-las definhar e apodrecer 
bem diante dos olhos é um 
espectáculo degradante.» Qual 
o papel das flores em Pertinho 
da Torre Eiffel? Estão em cena 
desde o início, são vítimas da fúria 
de Jana — «odeio flores, e jarras 
de plástico, estás farto de saber 
que odeio flores» —, são réstia de 
ternura atrapalhada nas mãos de 
Jasmim: «a florista disse-me que 
se aguentam muito tempo, não sei, 
acho que podem ficar fora de água, 
não me lembro bem do que ela me 
disse.» Talvez sejam o que sobra de 
beleza e sensibilidade num universo 
cruel, porventura uma projecção da 
natureza morta em que a existência 
das personagens se transformou, 
ou quem sabe um resquício de 
genuinidade e pureza em vidas 
devastadas pela impiedade do real. 
A cada espectador estas duas 
personagens inspirarão sentimentos 
diversos mediante a empatia que 
consigamos gerar por elas. Não 

estão em palco para nos convencer 
de nada, da mesma forma que o 
mundo não é o que é para nos 
convencer do que quer que seja. 
Quase no final, Jana pergunta a 
Jasmim porque tem ele que «ser 
igual a toda a gente horrível que 
anda por aí». Ele pede-lhe desculpa, 
porventura ao contrário do que 
fariam todas essas pessoas 
horríveis que andam por aí. Serão 
desculpas sentidas? Será o pedido 
autêntico? Poderá restar alguma 
autenticidade numa vida edificada 
sobre a mentira?

Henrique Manuel Bento Fialho
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Comecemos pelo autor, que tem uma 
obra imensa. É a primeira vez que 
encenas uma peça de Abel Neves?

É a segunda. Estivemos juntos em 
Salvador da Bahia a fazer a sua 
Supernova, numa co-produção 
entre o TNSJ e o Teatro Vila Velha, 
com uma colaboração do Cendrev, 
de que deixara de ser responsável 
artístico. Era, já nessa altura, um 
alerta para a turistificação do 
planeta, para esse colonialismo 
de novo tipo, verdadeira praga a 
condenar tudo o que é patrimonial 
a apresentar-se como folclore 
diante dos pagantes de pacotes de 
férias numa vertigem massiva sem 
precedentes. 
É uma calamidade, uma cheia 
de tornados sazonais, e, é 
claro, os pagantes são os mais 
endinheirados, os do Norte, mesmo 
com o low cost. 
E os animais de feira somos nós, os 
que agora plantam hotelaria 
de estaca por todo o lado — o 
ridículo que é chegar a um 
restaurante e eles quererem vender 
conceitos para épater o paladar 
do turista não tem limite. Essa 

descaracterização das pessoas 
e lugares torna isto um hipermercado 
global, estamos sempre na loja, uns 
a comprar outros na prateleira. 
Ao lado disso, os campos 
de concentração, as cidades 
improvisadas de tendas e materiais 
precários para os deslocados de todo 
o mundo. Chegamos ao extremo 
de em certos lugares e profissões, 
de natureza ainda reconhecidamente 
“humanartesanal”, as pessoas 
terem de fazer um teatro mimético
daquilo que foram, porque isso 
rende, fingem que são pescadores, 
ou aldeões, etc. A Supernova 
abordava já esse tema.

O que te atraiu especificamente 
em Pertinho da Torre Eiffel?

Quando leio uma peça e me produz 
uma forte impressão inicial não 
desligo, vem-me uma vontade de 
fazer, de fazê-la, não me larga. É 
tudo menos uma decisão muito 
ponderada. Limitações anteriores 
são obviamente equacionadas, 
elenco e determinantes espaciais, 
custos rapidamente imaginados, etc. 
Não quer dizer que não leia peças 

“há gente normal que é feliz”
Uma conversa com Fernando Mora Ramos
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para 30 intérpretes. E que não 
invente dobras e distribuições 
de grandes engenharias, para 
fazer coisas de tamanhos 
aparentemente impossíveis para 
uma microestrutura — dessa 
costela somos elásticos. Mas sou 
um amante de teatros de câmara. 
Foi aliás assim que nasceu o teatro 
português, na câmara da rainha, 
onde se pariu o Monólogo do 
vaqueiro — percebe-se bem que Gil 
Vicente já lidava com este tipo de 
problema, a escala das coisas. É um 
problema português, o tamanho. 
A perfeição quer-se pequenina 
como a sardinha. Longe de mim 
estar a fazer o elogio do grande, 
muito menos do desmesurado — 
temos essa mania de contrapor 
ao nosso pequeno essa coisa do 
somos o maior disto e daquilo, 
é reactivo e consola, também 
amamos elefantes brancos e mais 
ainda agora que estão extintos. 
No Pertinho da Torre Eiffel, desde 
logo a estranheza do título e 
o modo como a Torre entra na 
narrativa — agita-se o souvenir, 
que habita uma campânula, e 
dessa agitação surge uma neve 

que cai em flocos minúsculos 
para pasmo dos nossos olhos. E 
a ligação dessa magia de trazer 
por casa, coisa de feira — a certa 
altura fala-se de andar na roda 
grande —, ao melhor momento 
de vida entre os dois. Isso é de 
tal modo forte que ela, Jana, ama 
mais a Torre na relação de ambos, 
nostalgia que ainda rende, que o 
outro, ele mesmo, ali presente. Mas 
o que me atraiu logo fortemente 
foi aquele desentendimento tão 
estruturante do quotidiano entre 
os dois, Jana e Jasmim. Como se 
fossem duas criaturas coladas uma 
na outra, como acontece em certos 
nascimentos.

Estão em conflito continuado.

O conflito é constante e eles 
não conseguem perceber como 
sair daquele desamor viciado, 
que os une e afasta num regime 
constantemente elástico, que 
não controlam, são vítimas desse 
vaivém que os faz mover parados. 
São “toxicoamorosos”, chamando 
amor aqui a algo mais vasto do que 
o gosto de ti, à vida diária, a níveis 

de intensidade relacional que vão 
ao mecânico, à rotina, e que têm 
noutros momentos a aparência 
do passional — é também aquela 
ideia lusa de que o amor passa pela 
posse, pela propriedade, do fado do 
quanto mais me bates mais gosto 
de ti.
A mim interessa-me muito 
perceber como em nome da 
liberdade e da individualidade, 
até de singularidades, as pessoas 
estruturam relações de obediência 
a determinantes exteriores, sejam 
mitos kitsch, sejam economia 
fatal, sejam engendramentos 
próprios, engrenagens policiais 
na interdependência conjugal. 
Creio que num país com os níveis 
de violência doméstica que este 
mantém, estranhas estatísticas, 
Pertinho é um objecto analítico vital.

A primeira vez que li a peça, um dos 
aspectos que mais me inquietou 
foi a omnipresença de uma figura 
ausente: a mãe de Jana. Não está 
ausente por ter morrido, antes pelo 
contrário. Como se coloca em cena 
um corpo que está sempre fora de 
cena?

Essa é a parte da farsa. 
A peça é uma mistura de estilos, 
de registos teatrais, é uma 
tragicomédia dramática, um objecto 
curiosamente cinematográfico, 
em dadas sequências dialogais, 
tem momentos de diálogo de série 
televisiva, outros que roçam os 
níveis de exposição do casal a 
coisas como os bigbrothers, para 
evidenciar a sua falsidade, claro. 
Essa liberdade da escrita do Abel é 
notável. E ele não cede a nenhum 
bem parecer daquela parelha, 
eles são meigos acidentalmente, 
enraivecidos frequentemente, 
extravasam facilmente sentimentos 
e acusações. E a história do ciúme 
gruda, é uma estranha cola afectiva.
É muito estranha a incapacidade 
desta forma monogâmica para a 
laicidade, o casal encontra no 
ciúme a sua religação negativa, 
a sua religião, sentem isso como 
prova de vida da relação. Há uma 
limitação extrema da possibilidade 
de conhecer as variantes emotivas 
que as relações podem conter, o 
universo das colorações afectivas 
possível que a laicidade contém, 
muito mais perto, a meu ver, da poesia.



A mãe é uma presença policial, 
controla a filha, a filha necessita 
daquele telefonema regular para 
fazer o ponto da situação dos 
afectos e casos casalinghe, ela é o 
barómetro daqueles humores, 
o conselheiro, o seu confessionário 
é proactivo, como se usa agora. 
Esta é uma peça para dois 
intérpretes, dois personagens, 
telemóvel (a mãe e a espanhola), 
duas jarras de flores e um 
babygrow. A espanhola é tanto 
mais forte como presença quanto 
o facto de ele nunca atender o 
telefonema tornar o caso insidioso, 
invasivo. O mistério adensa-se.

Outro aspecto para mim curioso 
tem que ver com os objectos. Nesta 
peça, que me parece de um extremo 
realismo, os objectos parecem ter, 
paradoxalmente, uma voz própria. 
Nomeadamente o telemóvel, mas 
também o frigorífico e a jarra de 
flores. Concordas? 

Creio que a economia dramatúrgica 
da peça passa pelos objectos, 
há uma semiologia dinâmica 
dos objectos. O frigorífico conta 

a instabilidade económica do 
sujeito masculino dentro da 
casal, é tudo para a vida, eterno, 
menos o frigorífico e a televisão, 
que eram dele, são dele — o caso 
do frigorífico rivaliza com o caso 
da mãe à porta de casa, está 
sempre nesse jogo do regresso da 
presença. Isso desenha a economia 
de um dia a dia muito precário, 
necessitado das idas ao prego. 
Mas isso é muito o lado dele, aliás 
muito estranho, como se no meio 
de ser tudo junto, a partilha da 
miséria, alguns objectos de valor 
fossem mais-valias dele. No fim ele 
compra o vestido que lhe oferece 
com a venda do frigorífico. É o que 
nos fica como fundo naquele happy 
end — todos falsos, é claro. Quando 
Jana refere a venda da televisão, ele 
responde-lhe que isso permitiu um 
excelente fim-de-semana marcado 
pela degustação dos famosos 
pimentos quê? Padron, pimentos 
padron, unos pican y otros non. Já 
antes referira o sublime que foi uma 
feijoada de marisco. 
Sim, concordo plenamente com o 
que dizes, são vozes. No caso da 
mãe, percebe-se nas respostas 

da filha, indo a coisa ao ponto 
de sabermos que há chantagem: 
dou-te dinheiro para casares se 
não for com o Jasmim. E para a 
casa, com quarto para a criança 
que entretanto não vinga. O bebé 
é uma personagem passageira, 
mas central, é um revelador 
inacreditável dos comportamentos 
dele. É um amor que não resiste 
a nada, nem ao aparecimento de 
um rival na gravidez dela. Jasmim 
é um filho dono, um demagogo 
afectivo, capaz de grande técnica 
na gestão dos afectos. É típico 
chico--esperto, pequeno filho 
da puta. E ela é uma corajosa 
dependente, alguém que na volta 
dos afectos age entre o ciúme 
extremo e uma certa coragem 
momentânea. Mas falta-lhe 
projecto. Nenhum deles, aliás, 
tem um projecto pleno. Foram 
engolidos pela precariedade e 
pelos modelos alheios (eu penso 
muito as relações com a categoria 
da alienação, as pessoas que não 
vivem nem os seus interesses, 
nem as potencialidades do 
que são enquanto seres, que 
são escravos de dependências 

e interdependências, não as 
dominam), que mais ou menos 
cumprem, são actuantes, passivos 
e agentes de operacionalidades 
domésticas, vida de ruminantes.

Achas que a voz dos objectos é 
audível no decorrer da acção?

A economia dos objectos é muito 
interessante na peça. A certa altura 
parecia-me um pouco bric-à-brac, 
mas percebi que não era, é muito 
divertido, ver aquele frigorífico 
a dançar. Sim, porque mesmo 
o ridículo, o ridículo daquela 
forma de viver — o Beckett é 
que diz que o ridículo mata, será 
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assim? — em cima de situações 
amorosas expressas de modo 
rosado, patético, é motivo de 
riso. Mas estamos a rir do quê? 
Aquela sinceridade com que ela 
diz a certa altura “não me deixes”, é 
risível e tocante ao mesmo tempo, 
novela mexicana, como disseste, 
e sentimento real, assim sentido. 
E o bom teatro é o que joga essas 
misturas, esse inseparável que 
existe entre riso e choro.
Voltando aos objectos, se o 
circuito do frigorífico é economia, 
o circuito da jarra é barómetro 
amoroso. Ela está como centro 
de mesa, depois vai parar à 
bancada da cozinha, depois ao 
lava-louças, depois ao lixo. E 
quando chega ao lixo estamos 
na cena cinco, que é quando ele 
regressa de um hiato maior na 
relação — ela perdeu entretanto 
a criança — com as mesmas 
flores que sempre lhe oferece em 
situações de retoma amorosa. Em 
cena ficam as murchas no lixo e as 
novas de novo no centro da mesa. 
É sinal de reconquista. É muito 
divertida esta aritmética espacial 
dos objectos.

Falemos mais especificamente de 
Jana e de Jasmim. São personagens 
muito contemporâneas, um jovem 
casal urbano a partilhar uma vida 
comum há sete anos. O que achas 
que mais os caracteriza?

A volatilidade sentimental, como 
diria Crimp e disse a propósito 
de Playhouse, a peça que fizemos 
sobre um jovem casal como este, 
europeu. Mais universais, sem 
traços tipicamente locais. Estes 
nossos são globalizados mas com 
uma marca de bairro muito vincada, 
são muito ali de Alcântara ou da 
Graça, muito fadistas, ele com 
toque mesmo chuleco — o Abel 
viveu muitos anos no Bairro da 
Graça, em Lisboa.
Por outro lado, essa vocação 
para não serem livres, sendo 
infelizes, permanentemente 
guerreando-se pelas coisas 
insignificantes, por irrelevâncias, 
até por supostas coisas ditas que 
não acontecem — neste aspecto é 
curioso verificar que quase não há 
momentos de pausa, de silêncio 
partilhado, eles são incapazes, 
são da estética do “cheio”, do 

preenchimento constante do tempo 
com falas, fogem de não estar 
sempre reactivos. Pensando na 
Dança da morte, a peça forte de 
Srindberg sobre a vida conjugal, 
é interessante verificar que entre 
o casal de Strindberg há uma 
guerra de sexos, de cérebros, 
em que cada um é, depois de 
tantos anos de relação, um campo 
inimigo para o outro. E a coisa é 
mesmo dura, como dois colossos 
que se digladiam. As memórias 
constituem-se em armas de 
arremesso, são lembradas de 
forma perversa para levar o outro 
ao tapete. Isto tudo de modo 
muito civilizado. Aqui não só os 
campos são interpenetrados, 
interdependentes, ambos vivendo 
uma dependência do outro, como 
o combate estala na irrelevância, 
desce ao mais mesquinho, como 
quando ele lhe pergunta, depois 
de lhe ter oferecido as flores, se 
ela finalmente as quer depois de 
ter percebido que tem de se pôr na 
alheta pois a mãe dela está lá em 
casa.
Triste mesmo é o sonho que têm 
ambos — com papéis distribuídos, 

ele manager e designer de imagem 
e ela artista de variedades —, e 
muito os caracteriza, essa ideia 
de que indo a um concurso — ela 
canta e dança, tem umas pernocas 
jeitosas e é capaz de sorrisinhos, 
o problema são as mamocas — a 
vida se lhes abre como um paraíso, 
como acontece, pensa ela e não 
ele, à gentinha jet-set — que será 
isso? — das revistas cor de rosa. 
Sonhar com esse sonho que todos 
dizem sonhar é sonhar um não 
sonho, um pronto a sonhar que 
nada tem dentro, pois tudo o que 
o mercado permite realizar — em 
patamares diferentes — acaba 
quando começa, como será a 
história da maior parte, quase 
todos, dos que participam neste 
tipo de castings cerimoniais de 
meia tijela inteira. Há uns que 
parecem vingar, poucos, pois não 
há mercado para muitos, mas que 
depois desaparecem, duram o 
tempo de uma juventude sugada 
pela atracção dos holofotes. 
É a sociedade do espectáculo 
a funcionar. E no espectáculo, 
acedendo à renda mediática 
— é a tua imagem que anda 



aí, diz ele — há muito poucos. 
Há os estruturantes, locutores, 
comentadores, estrelas de 
programa, donos de concursos, 
e há as vítimas ocasionais. E 
obviamente há rebanhos de gente a 
querer entrar...

Do início ao fim da peça assistimos 
a inúmeras hesitações, avanços e 
recuos, indefinições. Tudo parece 
desarrumado naquelas vidas e 
nada funciona, nada se define ou 
concretiza. Há algum espaço para o 
amor?

Não sei, fico sem jeito ao pensar 
que não há, isso custa--me pensar. 
Mas há naqueles diálogos um 
curso entrópico que me perturba e 
fascina. Acho que o que descobri 
como mais interessante nesta 
escrita, e isso tem a ver com 
afecto — uma forma mais diluída 
do amor, chamar-lhe isso —, é 
o trabalho do Abel em cima da 
ilógica dialogada, da falta de 
sentido na pergunta resposta, na 
fala-contra-fala — contexto em que 
os jogos de poder são constantes 
e quase imperceptíveis, como 

se as falas fossem concorrentes 
—  dos desvios de conversa, do 
modo como a mesma coisa fica 
entremeada de muitas outras, bolo 
a fazer, espanhola, o próprio sentido 
do que se diz, uma desconversa 
muito estruturada. E isso não é 
aquele absurdo disruptivo-
-cómico à Ionesco, não, é algo que 
creio que a certa altura o Debord, 
nos Comentários à sociedade do 
espectáculo 
— grande livro — refere como 
incapacidade do sujeito 
contemporâneo imerso na massa 
para o discurso lógico, para uma 
estruturação lógica do pensamento. 
E não estou a falar de silogismos 
nem de argumentações de 
superfície, para uso televisivo, 
em tempo recorde, que sempre 
encobrem o que querem 
esconder com outra coisa, falo de 
capacidade de escutar e reagir com 
racionalidade verbalizada.
Estes seres são sempre 
inconsequentes, não terminam 
nada, nem os raciocínios. Eles são 
zapping mental e sob o efeito do 
fluxo afectivo que os guia e tolhe 
ao momento, sob impacto exterior 

ou da pressão que jogam um sobre 
o outro, a mãe, a espanhola, ou 
o concurso falhado, o júri, ou o 
emprego que se abandonou, mas 
deixou imagem, ou o que seja — 
realizado mesmo na íntegra só 
o J da t-shirt dele — eles nada 
concluem. Isso começa nas acções 
domésticas, sempre inconclusas 
— seja fazer o café, o bolo de 
maçã, etc. — e acaba nas formas 
de verbalizar o desejo, sempre 
chocado nos humores de ambos, 
vigilantes.
O único momento de felicidade 
pura parece o número de 
publicidade: Jasmim declara que 
a ama, e ela diz “não me deixes”. 
Quando parte para a ideia do trio, 
mais um quarto e mais o filho, o 
momento não resiste e quebra-se 
tudo ali. Pouco depois ela corre-o 
de casa. Ele é o pai, mas ela não 
lhe perguntou nada. E, entre 
eles, é claro, não é necessário 
preservativo. Só fora. Mas não será 
amor toda aquela miséria? Creio 
que a lógica fadista 
e de bairro manda muito. 
É um casal que, no entanto, 
para sete anos de casa, resiste 

muito ao que sofre. Hoje em dia a 
volatilidade aprofundou--se e são 
muito mais os divórcios que os 
casamentos. As relações são muito 
pronto--a-vestir e despir, muito 
imitantes da oferta. Parece 
que nada resiste à comercialização 
dos próprios modos de relação. 
Este amor, destes dois, ainda tem 
algo artesanal. Não sei é se é isso 
que se chama amor...

Por outro lado, há uma face cómica 
no desconcerto deste casal. Não sei 
se eles achariam piada a si mesmos, 
mas quem 
olhe para eles parece ver alguém 
a correr muito sem sair do mesmo 
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lugar. Parece que patinam. 
Parece-te justa esta avaliação?

Completamente de acordo. E 
patinam mesmo. Talvez naquela 
correria parada, naquela ginástica 
intra-paredes exista algo de jogo, 
de jogo adolescente retardado. E 
depois como foder é mesmo no 
quarto que não se vê, não sabemos 
se isso corre bem. Mas presumo 
que sim.

Queres falar do cenário? Não 
saímos do apartamento onde vivem 
a Jana e o Jasmim, mas a 
perspectiva que temos do mesmo 
não é estanque. O que pretendeste 
com aquele imóvel móvel? 

Pensei logo num espaço que 
simulasse um plateau de cinema, 
que isto tivesse algo de filme 
a viver. As pessoas hoje não 
destrinçam o filme da própria 
vida, vivem dentro de filmes, 
seguem narrativas, buscam esses 
momentos de felicidade que a 
publicidade vende insistentemente. 
A força das narrativas no espaço 
supostamente íntimo das pessoas 

tornou-as miméticas. E o mimetismo 
vemo-lo espalhar-se como uma 
doença, a doença das praxes, dos 
concertos hipermassivos, tudo isso 
hipercontrolado. Revêem--se em 
filmes e em séries, a fazer como 
os intérpretes reagiram neste e 
naquele filme, as mesmas roupas, 
pensam os próprios casamentos 
e vestidos como viram num filme, 
fazem filmes da sua vida iguais aos 
filmes da vida do vizinho.
Este cenário saiu-me à leitura. 
Pensei duas paredes, duas paredes 
a fazer os movimentos de rotação 
do espaço doméstico, num tempo 
de vida conjugal minimamente 
significativo como amostra, tal 
como a terra faz a sua translação 
e rotações. Isso permite olhar para 
eles de ângulos diferentes. 
E portanto não imitar uma casinha 
a fingir de verdadeira e sossegada 
ali. Como se os espectadores 
mudassem algo de ângulo de visão, 
cada um a sua câmara.
Estes movimentos impedem que 
nos colemos àquelas histórias 
como se fossem a nossa, pois, 
apesar de tudo, das distâncias 
sociais e culturais, todos temos 

um pouco do que ali acontece e 
todos somos um pouco românticos 
num sentido convencional, cliché, 
influenciados também pelos filmes 
e pelas aldrabices do mercado, 
filhos do capitalismo que somos 
mesmo os anticapitalistas que 
também somos.
Sabes uma coisa? Veio-me à ideia 
que o tipo se chama Jasminto e ela 
Janada. P
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Abel Neves nasceu em Montalegre, 
no mês de Abril de 1956. É autor 
de obra vasta e multímoda, 
compreendendo peças para teatro, 
textos para cinema e televisão, 
livros de poesia, romances e ensaio. 
Trabalhou na Comuna-Teatro de 
Pesquisa  entre 1979 e 1991, 
participando inclusive como actor 
em múltiplas criações. Na mesma 
companhia, entre 1987 e 1989, foi 
responsável pela disciplina de 
Dramaturgia no Curso de Formação 
de Actores e Animadores Culturais. 
Em 1990, foi coordenador de 
Dramaturgia no Estágio de Criação 
Dramática para jovens actores 
e autores europeus no âmbito 
da Convenção Teatral Europeia 
e, em 1997, orientou o Curso de 
Guionismo, ADIIS–Associação 
Para o Desenvolvimento.
Com trabalho desenvolvido, 
sobretudo, na componente de 
Dramaturgia e Assistência Literária, 
estreou-se em livro com a peça 
Amadis (Imprensa Nacional/Casa 
da Moeda, 1987). O mesmo texto 
havia sido produzido pela 
Comuna-Teatro de Pesquisa, com 
direcção de João Mota, em 1985. 

Desde então, publicou mais de 50 
livros com peças para teatro, 
destacando-se Além as Estrelas 
são a nossa Casa (Edições Cotovia, 
1999) e Teatro (Companhia das Ilhas, 
2015). Na primeira reuniu 30 
pequenos textos, sugerindo a 
possibilidade de serem concebidos 
diferentes espectáculos sob o 
mesmo título agrupando alguns 
desses textos. Isso mesmo veio a 
suceder, com produções distintas 
em Portugal e no estrangeiro. Em 
Teatro, o Autor coligiu 8 peças 
produzidas ao longo dos anos por 
diferentes companhias nacionais e 
internacionais. De destacar Nunca 
estive em Bagdad (2010), levada 
à cena em Badajoz (2006), Beja 
(2008), Luxemburgo (2009), 
Bruxelas (2010) e Coimbra (2012). 
Esta mesma obra foi traduzida para 
alemão, castelhano, francês, húngaro, 
inglês, polaco e romeno, estando 
editada na Alemanha, França, Polónia 
e Roménia. 
Em 2009, foi o vencedor, com a 
peça Jardim Suspenso, da edição de 
2009 do Prémio luso-brasileiro de 
Dramaturgia António José da Silva, 
o único galardão no domínio da 
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literatura e das artes, atribuído 
conjuntamente por instituições 
de Portugal e Brasil, no caso 
o Instituto Camões e a Fundação 
Nacional de Arte.
Paralelamente à actividade teatral, 
Abel Neves publicou o primeiro 
romance, Corações piegas  (Edições 
Cotovia, 1996), e o primeiro livro de 
poemas, Eis o amor a fome e a morte 
(Edições Cotovia, 1998). Tem 9 
romances publicados. Com O espírito 
das vacas (Edições Húmus, 2019) 
venceu o Prémio Literário Bento da 
Cruz em 2018. Escuro celeste dos 
olhos (Averno, 2019) é o seu mais 
recente livro de poesia.
O autor de Pertinho da torre Eiffel 
(Edições Húmus, 2020) foi também 
professor convidado na Escola 
Superior de Teatro e Cinema, na 
Universidade de Évora e na Escola 
Superior de Música e das Artes do 
Espectáculo, onde leccionou na 
área de dramaturgia. Publicou 
em Algures entre a resposta e a 
interrogação (Edições Cotovia, 
2002) um conjunto de textos 
ensaísticos em volta do teatro, 
resultantes de comunicações 
em seminários, participações em 

fóruns, colóquios e encontros 
diversos.
Além de teatro, romance, poesia 
e ensaio, Abel Neves publicou ainda 
um volume de contos intitulado 
O bibliófago e mais historietas breves  
(Edições Húmus/Adab, 2017). 
De salientar ainda que Pertinho 
da torre Eiffel é a segunda peça de 
Abel Neves encenada por Fernando 
Mora Ramos, depois de Supernova 
(Cena Lusófona, 2000), com 
produção conjunta de DRAMAT, 
Teatro Nacional de S. João, Teatro 
Vila Velha, Teatro Viriato, CENDREV 
e Assédio, levada à cena em 
Salvador da Bahia, Brasil, 2000.
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Autor: Abel Neves
Encenação e cenografia: Fernando Mora Ramos
Música: Augusto Lino 
Iluminação: António Anunciação, com Lucas Keating e Sandra Teixeira

Interpretação: Fábio Costa e Marta Taveira

Direcção de produção: Ana Pereira 
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    Sandra Teixeira e Lucas Keating 
Montagem de luz e som: António Anunciação, Lucas Keating 
      e Sandra Teixeira
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