




DE DANIEL KEENE

ENCENAÇÃO DE LUÍS VARELA

INCLUI A CHUVA E TERRA NATAL



TRANSPORTAR A LUZ NUM CESTO



Há precisamente 20 anos, quando se preparava para pôr 
em cena, na cidade francesa de Grenoble, quatro peças 
curtas de Daniel Keene, o encenador Stéphane Müh 
conversou com o autor de Terra Natal sobre diversos 
temas. Interrogado acerca da natureza das suas 
personagens, este respondeu: «Tentam todas transportar 
luz num cesto, tentam fazer entrar um infinito de dor 
num dedal.» Eis a origem do título desta introdução 
ao espectáculo agora montado por Luís Varela no Teatro 
da Rainha, conjugação improvável, mas possível, de duas 
peças distintas na forma e no conteúdo: A Chuva e Terra 
Natal. A imagem é poética, talvez com uma carga metafórica 
diferente da linguagem praticada nas peças em apreço, 
mas são palavras do Autor ele mesmo e procuram 
sintetizar algo central neste teatro: a condição existencial 
das personagens. Daí que nos socorramos dela, mais 
como uma janela que se abre do que como uma porta 
que se fecha.

Daniel Keene nasceu em 1955 num subúrbio de Melbourne, 
capital costeira do estado de Victoria, no sudeste 
da Austrália. Aí foi erigido o Melbourne Arts Precint, com 
um complexo teatral e a National Gallery. Filho de um 
operário e de uma mulher-a-dias, Keene frequentou 
brevemente uma licenciatura em Direito. Desistiu das 
leis, dos artigos, dos códigos e emigrou para a Europa, 
onde permaneceu durante dois anos. Residiu sobretudo 
na Grã-Bretanha, sobrevivendo de diversas actividades. 
Chegou a ser servente de pedreiro. No regresso à Austrália 
levava uma bagagem repleta de teatro. Fundou um 
pequeno grupo, a que deu o nome Skelter (como na canção 
Helter Skelter, dos The Beatles). Foi actor, sem sucesso, 
dedicando-se posteriormente à escrita das suas próprias 
peças e adaptação de outros autores. Escreve textos 
dramáticos desde 1979, alternando formatos de maior 
fôlego com peças curtas, num estilo que foi adquirindo 
notoriedade pela extraordinária economia de meios, 
diálogos fragmentados, forte tensão emocional entre as 
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personagens e muita energia. Assinou até à data mais de 
70 textos teatrais. 
Sem reconhecimento no seu país de origem, andou pelos 
EUA durante a década de 1980. Foram anos de quase 
mendicidade na Nova Iorque dos yuppies que então 
medravam pelos grandes centros urbanos perseguindo 
the great American dream. O sucesso e o reconhecimento 
chegaram mais tarde para Daniel Keene. No final de 1997,
lançou um projecto teatral independente com a encenadora, 
coreógrafa e bailarina, de origem neerlandesa, Ariette 
Taylor. O Keene/ Taylor Theatre Project (KTTP) estendeu-se 
por cerca de cinco anos, produzindo 17 espectáculos num
total de 33 peças longas e curtas. O teatro colocado em cena 
pelo KTTP notabilizou-se por dar voz a gente das classes 
desfavorecidas, homens e mulheres sem-abrigo, jovens 
desempregados, permitindo vislumbrar com genuinidade 
vidas raramente representadas em palco. Não só conheceu 
grande êxito no panorama teatral de Melbourne, como 
acabou por promover a internacionalização de Keene 
enquanto escritor. 
Ao longo das últimas décadas, o Autor de A Chuva e Terra 
Natal amealhou inúmeros prémios literários e de artes 
performativas. O seu nome aparece frequentemente 
em parcerias internacionais, tendo sido representado 
regularmente em Espanha, Alemanha, Bélgica, Suíça, 
China, Canadá, Portugal. 
Excepcionalmente bem recebido em França, viu as suas 
peças curtas reunidas em dois volumes pelas Éditions 
Théâtrales, Paris, no início deste século. São peças 
recorrentes nos teatros parisienses e da Província 
francesa, podendo afirmar-se, com toda a certeza, que se 
trata de um dos autores contemporâneos mais apreciados 
pelos encenadores franceses. Laurent Gutmann, que 
encenou Terra Natal em 2006, no Centro dramático 
regional de Thionville-Lorraine, destaca-lhe a «forma 
singular de entrelaçar o real e a poesia, a experiência 
humana essencial e os sinais do mundo contemporâneo, 
a banalidade e a trivialidade, bem como uma forma bas-
tante particular — fulgurante — de lirismo, do trágico 



da existência e da sua redenção.» Em 2016, foi 
nomeado Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras 
pelo Ministério da Cultura francês. 

Terra Natal integrou a primeira temporada do KTTP, em 
1997. A Chuva foi apresentada, pela primeira vez, no ano 
seguinte. O que as liga, antes de mais, é serem duas 
peças breves no conjunto de uma Obra vasta onde a 
opção pela brevidade sobressai tanto pelas limitações 
de concretização material de um texto dramático como 
pela necessidade, assumida pelo Autor, de explorar 
relações possíveis entre uma peça teatral e a brevidade 
do poema. Na introdução a Pièces courtes 1 (2005), Daniel 
Keene declara que pensa nestas peças como em «poemas 
recalcitrantes, incertos do seu nascimento e, todavia, 
confiantes no seu ser.» A sua dimensão poética não 
está, porém, ligada a uma tentativa de embelezamento 
sentimentalista da realidade, nem, muito menos, a uma 
abstracção linguística alheia à experiência quotidiana, 
banal, do dia-a-dia. Talvez se ligue antes a uma tentativa 
de compreensão do mundo que encontra na gente 
comum, como acontecia com Caravaggio, modelos 
acabados de uma paráfrase poética dos grandes dramas 
da humanidade. 
As peças breves de Keene chegam-nos, deste modo, 
como uma espécie de poema que sintetiza narrativamente 
o essencial, libertando-se do supérfluo para se concentrar 
num mínimo de palavras certeiras, enérgicas, vigorosas, 
cujo encadeamento oferece um quadro geral tanto da 
crueldade que matiza a História como dos afectos e do 
amor que redimem os indivíduos. Nenhuma palavra é 
fortuita nestes textos, nenhuma fala se apresenta como 
meramente ornamental, tudo concorre para um sentido que 
não tem de ser nem é unívoco, mas antes representativo de 
uma situação acerca da qual o Autor se exime de tecer juízos
ou de ensaiar julgamentos.
Se dificilmente retiramos desta poesia uma ilusória promoção 
de paraísos terrestres, também nela o inferno não se 
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impõe enquanto solução final da vida humana. Destarte, 
talvez seja justo perspectivar este teatro enquanto visão 
fiel à natureza contraditória e paradoxal das relações 
humanas, recusando qualquer tipo de hiperbolização 
dos sentimentos e das emoções, optando por dar lugar 
a «pessoas desprovidas de privilégios, sem estatuto nem 
poder», isto é, personagens«dolorosamente reais», tão 
dignas de respeito como susceptíveis do nosso desprezo, 
porque nelas a acção se desenrola sempre num estado 
de abertura ao mundo. Não são personagens fechadas 
em si mesmas, impermeáveis a influências exteriores. 
São, tal como nós, pessoas afectadas por um passado 
que as persegue, um presente que as desassossega e 
um futuro que as inquieta.

Uma mulher idosa fala de um passado remoto, mas nítido 
no interior da sua consciência como um velho fantasma 
que a persegue. A dor fantasma é dor ainda, mesmo que 
o órgão amputado já não exista. Presença e ausência 
são, claramente, o dilema instalado naquele ser cujas 
memórias convocam um tenebroso imaginário colectivo: 
fileiras intermináveis de seres humanos transportados 
por comboios para campos de extermínio. O holocausto 
nazi, tema que atravessa várias peças de Daniel Keene, 
ecoa neste monólogo adaptado agora por Luís Varela 
com notável originalidade. Ofereceu-se profundidade a 
Hanna, a velha que nos narra uma experiência particular 
da juventude perdida.
Quando era jovem, esta mulher frequentava um descampado 
por onde passavam pessoas que lhe confiavam os 
objectos que mais amavam. O comboio lá está, à laia de 
metonímia de uma viagem para o desaparecimento. As 
memórias de Hanna digladiam-se contra o esquecimento, 
enquanto os objectos conservados ao longo dos anos 
começam também eles a transformar-se em pó. Terá 
alguém regressado para reaver o objecto confiado? 
A possibilidade desse regresso justifica a conservação 
da memória? Não serão todas aquelas coisas guardadas 
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ao longo de anos o vestígio que sobra das vidas que se 
perderam?  
A Chuva, considerada amiúde a mais bela das peças 
breves de Daniel Keene, é um desses textos raros 
capazes de, com poucas palavras, transformarem um 
dilema simples numa intensa e complexa questão de 
ordem emocional. A inexistência de juízos morais acerca 
dos acontecimentos relatados permite que a multiplicidade 
de sentidos e de significados não se dilua, a escrita 
fragmentária e o discurso elíptico favorecem o intimismo 
com que o extermínio dos judeus durante a II Grande 
Guerra é reflectido. Esse mesmo intimismo iremos 
encontrar numa disposição particular dos actores em 
cena, um monólogo a três vozes (Isabel Lopes, Lavínia 
Moreira, Sara Delgado), nesta recriação de um texto 
belíssimo que nos interpela mais sobre os processos 
de desumanização a que a humanidade está sujeita do 
que sobre a questão histórica e política inerente aos 
factos. Por aqui perpassa igualmente o problema da 
transitoriedade de toda a vida, pelo que não nos 
imiscuímos de pensar nesta peça como um desses 
pequenos tesouros que o Autor nos lega tal como a 
Hanna legaram outrora um estojo de violino vazio. 

«A besta, no homem, está mais perto da superfície do 
que nós pensávamos», escreveu Bertrand Russell a 
propósito de Ibsen, autor que Daniel Keene confessou 
ter sido dos primeiros a causar-lhe um impacto real. Mas 
ao contrário do que sucede em Ibsen, as personagens de 
Keene parecem nada ter de absolutamente excepcional 
ou extraordinário. Será mesmo assim? Terra Natal é uma 
peça que joga tudo na superfície dos papéis em cena, 
ainda que sugerindo a todo o momento a existência de 
dados inacessíveis por detrás dessa superfície. É como 
se os corpos se apresentassem diante de nós sob a 
forma de sombras que nos caberá descortinar, revelar, 
elucidar.
Uma família em crise seria, porventura, a síntese mais 
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honesta da tragédia quotidiana concebida numa 
sequência de quadros simples, directos, enérgicos, 
fugazes como os dias. Um pai em vias de ficar 
desempregado (Nuno Machado), um filho adolescente 
a iniciar-se na vida adulta (Carlos Batista), uma mãe 
perdida num labirinto de dúvidas, entregue à leitura 
de horóscopos, convencida de que não lhe restam 
decisões para tomar (Lavínia Moreira), uma avó atreita 
a recordações vagas (Isabel Lopes), uma jovem apaixonada 
onde o futuro se projecta como uma reiteração do presente 
(Sara Delgado). São personagens que fazem coisas 
vulgares, jantam, trabalham, discutem, olham para as 
estrelas em busca de sentido. Têm gestos bruscos, mas 
também de ternura, protegem-se por detrás de máscaras 
para não ficarem inteiramente expostos. Talvez a greve 
do pai e a iniciação sexual do filho sejam o zénite destas 
existências, mas até nisto são comuns como qualquer 
um de nós. 
Há, no entanto, algo de especial nesta família que a 
torna passível de se tornar exemplo. Jacques Nichet, 
o primeiro a montar um texto de Keene em França, disse 
em artigo publicado no Le Monde que o Autor de Terra 
Natal, «tal como Ödön von Horváth, lança um olhar sobre 
o povo esmagado pela sociedade, os excluídos, os 
explorados, os que estão afastados do poder.» 
Chamar-lhe teatro social talvez seja demasiado simplista, 
redutor como é qualquer cliché ou rótulo aplicado 
às obras de arte. Será social sem ser moralizante ou 
partidário, político certamente, porque qualquer acto 
público é um acto político. Social, então, no sentido mais 
nobre de adoptar um registo sociológico do seu tempo 
sem reduzir os intervenientes a estereótipos fixados e 
temporários. 
Tal como em A Chuva, também em Terra Natal a memória 
repousa no núcleo central de uma trama marcada pelo 
estigma do desenraizamento. Mas ao invés do que 
acontece em A Chuva, as acções em Terra Natal 
desenrolam-se com dinâmicas diferenciadas, como numa 
peça musical com variações de intensidade, ora num 



crescendo, ora num diminuendo, que acompanham 
os gestos simples, directos, lacunares de personagens 
que se exprimem tanto pelo que dizem como pelo 
que deixam por dizer. Os silêncios são fundamentais 
neste contexto doméstico que entrecruza memórias 
de raízes perdidas com inquietações acerca de um 
futuro incerto.
Afirma Daniel Keene: «O que a maioria das minhas 
personagens têm em comum é a dificuldade de se 
exprimirem, mas não são sempre incapazes de enunciar 
o que pretendem dizer, o que sentem, o que sabem.» 
Assim é em Terra Natal, uma peça onde o vazio deixado 
pelo desenraizamento abre uma ferida silenciosa em 
gente que actua como que determinada pelo destino. 
E nisto sublinha-se a negrito uma condição existencial 
que remete cada elemento do todo familiar para a sua 
própria solidão, a daqueles que se confrontam com 
a angústia de a dado momento serem chamados 
a decidir sobre o rumo a dar às suas vidas únicas 
e singulares. Ocorrem-nos, não por acaso, os versos 
de W. B. Yeats em Com o Tempo a Sabedoria: 
«Embora muitas sejam as folhas, a raiz é só uma; / Ao 
longo dos enganadores dias da mocidade, / Oscilaram 
ao sol minhas folhas, minhas flores; / Agora posso 
murchar no coração da verdade» (tradução de José 
Agostinho Baptista). 















À CONVERSA COM LUÍS VARELA



Daniel Keene é um dramaturgo australiano 
praticamente desconhecido por cá. Como surgiu 
o interesse pela obra dele?

Desde que deixei de estar integrado numa companhia 
de repertório (o Centro Cultural de Évora, depois 
CENDREV), a escolha do repertório que enceno tem 
muito de acidental, às vezes de caprichoso. Cheguei 
a Daniel Keene há muitos anos: o meu amigo 
Jean-François Lapalus, actor exigente e de fino gosto, 
passou-me o primeiro volume das peças curtas que li com 
muito interesse. Mais recentemente, muitos anos depois, 
o meu amigo Pierre-Etienne Heymann, encenador e 
espectador intransigente, falou-me muito agradado duma 
encenação de uma das suas peças longas vista em Paris: 
Dreamers. Regressei a Keene, a essa peça e ao resto 
das peças curtas publicadas em língua francesa. Depois, 
somou-se o convite do Teatro da Rainha e a necessidade 
de escolher uma peça (ou duas, no caso) cujo elenco e 
pressupostos de realização se adequassem às condições 
e meios de produção da companhia.

A Chuva e Terra Natal são duas peças curtas. 
Keene diz algures que começou a escrever este tipo 
de textos para tentar perceber se uma peça podia 
funcionar como um poema. Será que pode?

A resposta deveria apoiar-se numa prova: a encenação. 
Assim, a pergunta implícita seria: «O espectáculo que 
resulta da tua encenação funciona como um poema?» 
Eu fiz tudo nessa direcção, conjugando as contribuições 
dos actores, do cenógrafo, do desenhador do espaço 
sonoro, do figurinista, do iluminador no sentido da 
obtenção de um objecto sonoro e visual que pudesse ser 
percebido, recebido mais com instrumentos emocionais 
do que intelectuais, ao contrário do que poderia ser uma 
tendência minha na abordagem dum texto de teatro.

Terra Natal (1997) é cronologicamente anterior 



a A Chuva (1998). Diferentes na forma, têm porém 
a ligá-las a presença fortíssima de uma personagem 
idosa. Será possível descobrir alguma 
complementaridade entre as duas peças a partir
desta personagem? 

Não sei se há complementaridade, a tal ponto as temáticas 
se afastam: o Holocausto, com o peso que tem na nossa 
cultura europeia em A Chuva, e a banalidade e insignificância
das vidas de gente comum da actualidade, algures numa 
cidadezinha duma qualquer “austrália”, em Terra Natal. 
O que há talvez mais é uma recorrência de temas, de tópicos,
de imagens literárias, de fantasmas que atravessam estas e 
as outras peças curtas de Keene e que se põem a dialogar 
pelo simples facto de serem pronunciados, exibidos. O 
mais forte desses indícios, quando se juntam estas duas 
peças em particular, é efectivamente a presença de uma 
mulher idosa, protagonista dum longo monólogo em 
A Chuva (Hanna, uma velha) e de uma Avó portadora de um 
discurso bem diferenciado sobre a vida, a História, o amor, a 
liberdade, a memória em Terra Natal. Em dois terrenos tão 
distintos há-de afirmar-se, não uma complementaridade, 
mas uma coincidência, um contacto, uma repetição de 
algo parecido com um estar no mundo daquelas duas 
personagens que ganham corpo na mesma actriz (o que 
tem uma importância enorme, no caso). 

Os diálogos de Terra Natal colocam em tensão três 
gerações de uma mesma família. Achei curiosas as 
referências astrológicas, por me parecerem 
contrastar com a dinâmica de opções e decisões 
em causa. À excepção da avó — «Quando se é velho 
consegue-se ficar completamente imóvel.» —, todas 
as personagens vivem agitadas pelos seus conflitos 
interiores. O destino está nas estrelas ou nas opções 
que fazemos?

Gostava de não responder a esta pergunta. Por uma vez, 
de forma muito deliberada, encarei a encenação como 



uma espécie de exposição, de disposição dos dados que 
permita ao espectador a construção de sentidos, ou de 
arremedos de sentido, em vez de assumir eu à partida 
uma direcção, um rumo da fábula. Estou, perante estes 
textos, mais na posição de mediador que de intérprete. 
Gostava de conseguir que a tua pergunta pudesse ser 
formulada por algum espectador, depois de ver o 
espectáculo.

A insegurança do filho, a frustração do pai, os receios 
da mãe, tudo isto temperado por uma espécie de 
bloqueio emocional. Parece ser uma peça de 
diálogos sobre a incapacidade de dialogar. Estarei a 
ver bem?

Já percebeste que, pela mesma razão, gostaria de não 
responder a esta pergunta.

O título Terra Natal remete para as raízes. No monólogo 
A Chuva isto também está presente, nomeadamente 
na origem dessa chuva a que a peça alude. Que 
personagem é Hanna, uma sobrevivente ou uma 
vizinha do Holocausto?

Keene diz algures que os personagens são o que proferem. 
Hanna é inequivocamente uma testemunha. E mais — e 
estará aí a sua dimensão trágica —, uma testemunha viva 
de acontecimentos que ainda não sabia ler. É o drama dela. 
Está ali, quieta, de pé, parada no meio do descampado, e os 
deportados dão-lhe coisas e ela guarda-as, inventaria-as, 
conserva-as tanto tempo quanto o tempo deixa. Daí o peso 
do frasquinho de farmácia com uns centilitros de chuva que 
um menino com uma espessa cabeleira negra um dia lhe 
deu. É uma testemunha carregada com o peso da 
ignorância e do remorso. (Aqui pareço entrar em 
contradição com as minhas recusas a responder 
taxativamente sobre Terra Natal, mas é porque as duas 
peças, tão diferentes, põem questões diferentes, mesmo 
no plano da enunciação.)



A certa altura diz: «Não quero imaginar». A sua vida 
é um investimento na memória contra o esquecimento. 
Será por isso que recusa a imaginação? 

É a culpa, o remorso de ter dito ao menino, tão menino 
como ela, “tu vais voltar” e de ter recebido tanta coisa 
tão preciosa de tantas e tantas pessoas que partiam sem 
se interrogar sobre o seu destino. 

Parece existir nas duas peças uma abordagem da 
relação trágica que temos com o tempo. Hanna 
guarda os objectos como memórias de vidas que se 
perderam. Terra Natal está marcada, desde o início 
até ao fim, pela celebração da passagem do 
tempo: o aniversário de Filipe. «O tempo não pára 
para ninguém», diz o pai ao filho. Já a avó perde-se 
em evocações do passado. No entanto, os objectos 
guardados por Hanna estão a apodrecer e a 
desfazer-se em pó. A avó de Filipe está empenhada 
em que ele conheça a sua história, mas ele resiste-
-lhe. Como é que esta relação com o passado pode 
ser interpretada actualmente? Por vezes parece que 
há um desinvestimento na memória em prol de um 
investimento no esquecimento. Não estará latente 
nestas peças um olhar crítico sobre o modo como 
estamos a preservar as nossas memórias colectivas 
e as nossas histórias pessoais? 

Há uma coisa de que não falámos. A combinação 
destas duas peças é uma de centenas de combinações 
possíveis das peças curtas de Keene. Eu não gostaria 
de tirar conclusões demasiado categóricas sobre o 
teatro e a poética do dramaturgo a partir de uma das 
muitas combinações possíveis. Não sei se algum 
encenador antes fez esta combinação. Sei que para mim 
faz todo o sentido, sobretudo tendo presente o elenco 
de que posso dispor no Teatro da Rainha. Escrevi numa 
das minhas notas sobre o trabalho que há outras 
combinações tão ou mais pertinentes ou defensáveis 



dum ponto de vista de uma certa lógica narrativa, das 
isotopias temáticas. Imagina A Chuva e O Violino. 
Estaríamos no universo trágico do Holocausto. Imagina 
Terra Natal e Pedra, Papel e Tesoura, que Jorge Listopad 
encenou em 2007 no Teatro de Almada. Estaríamos no 
universo do proletariado enfrentando a expulsão do 
mundo do trabalho. Por isso, prefiro falar do universo 
Keene, mais do que da resultante desta montagem 
improvável, acidental, poética. O universo de Daniel 
Keene... 











BLOCO DE NOTAS
LUÍS VARELA



Escreve Daniel Keene que prefere os quartetos às sinfonias 
(também eu, e indubitavelmente quando se trata de 
Beethoven). No quarteto «a contribuição de cada instrumento
pode ser claramente ouvida e talvez compreendida».
Juntamos duas peças curtas de Daniel Keene (A Chuva 
e Terra Natal) e um pequeno grupo de três actrizes e dois 
actores. Dos laços improváveis entre um monólogo sobre 
a História do século XX (o Holocausto, recorrente em Keene) 
e a crónica do quotidiano de gente banal do universo do 
trabalho algures na distante Austrália, partimos para um 
espectáculo-poema (outra ideia força de Daniel Keene) 
em que as vozes como que se apresentam em camadas, 
deixando vibrar asressonâncias da ausência, da terra 
natal perdida, no chão dum presente arenoso que teima 
em não revelar futuro, mesmo quando a vida explode 
nos corpos duma velha avó que cita de cor (canta?) 
estrofes de poemas de Yeats — hinos à liberdade e à 
transgressão — e dos adolescentes que fazem a descoberta 
do amor em febres de primavera.
Ao espectador pede Keene que acolha estas curtas 
peças-poema com todos os sentidos, que faça a experiência 
de os receber com todas as suas capacidades emotivas. 
Por nós, queremos (tentamos) que o espectáculo seja uma 
experiência tão particular como a escuta concentrada 
e disponível do quarteto n.o 14 de Beethoven: atentos 
às vozes de cada instrumento, aos diálogos, à explosão 
coral quando acontece.

«No meu entender, o cinema é uma composição de 
imagens de que emerge linguagem; o teatro é um corpo 
de linguagem do qual podem brotar imagens», escreve 
Daniel Keene num texto sobre a sua peça curta To Whom 
It May Concern.

14 DE FEVEREIRO DE 2021
[DUAS PEÇAS-POEMA]

24 DE FEVEREIRO DE 2021



Penso em A Chuva, a primeira das duas peças que 
compõem o espectáculo que preparamos. A velha Hanna 
fala. É um longo monólogo, um esforço de libertação de 
uma imagem da infância — um menino a caminho do 
campo de concentração (de extermínio?) que lhe confia 
a chuva e há-de voltar para a reaver — que teima em não 
se deixar verbalizar, obstruída por outras imagens que se 
vão intrometendo para adiar o dizer.
E penso no documentário de Alain Resnais Nuit et 
Brouillard, na voz branca de Michel Bouquet por cima 
de uma música contida de Hanns Eisler e de imagens 
que já todos vimos mil vezes, aqui destacadas/
/distanciadas pela força poética do cinema. Nos minutos 
iniciais do filme, os detalhes da entrada dos deportados 
nos vagões de mercadorias cortam o fôlego pela 
inocência, pela ignorância: um homem que tenta entrar 
e é impedido pelos ocupantes, outro, de sobretudo e 
chapéu mole elegante, parece deixar um recado amável 
ao militar que fecha o vagão... Quase no fim, o acumulado 
de coisas retiradas aos presos: pentes, sapatos, óculos...
Volto a Keene: «o cinema é uma composição de imagens 
de que emerge linguagem; o teatro é um corpo de 
linguagem do qual podem brotar imagens». A velha 
Hanna fala.

        
 

A peça Terra Natal não é sobre o mundo do trabalho ou 
sobre a emigração económica, fenómeno que nos entra 
pela casa dentro todos os dias quando vemos na televisão 
as massas de africanos, de asiáticos, de eslavos que 
procuram na Europa o seu Eldorado. Mas no centro está 
uma família (cinco gerações) que virou costas a uma 
Irlanda de guerra e fome para desembarcar numa 
Austrália de promessas de abundância. O RAPAZ vai 
fazer dezasseis anos — «Eu não tenho um jeito especial 
para nada... Não sei o que quero fazer.» A AVÓ conta-lhe 

2 DE MARÇO DE 2021
[RAÍZES-EMIGRAÇÃO]



histórias do êxodo e canta-lhe canções da terra. A MÃE e 
O PAI já nasceram na Austrália. Ele trabalha, ela cuida da 
casa, pelo menos por agora. Onde reconhecem raízes? 
A que chamam terra natal? A uma Irlanda distante de 
que só a avó tem uma memória antiga? A uma Austrália 
onde, ao chegarem «varreram para o lado o que estava 
antes deles, não viram nada»? Onde «tiveram de construir 
uma nova casa a partir do nada, homem mulher e filho 
tão longe de tudo o que conheciam antes»?
Cresci na Nazaré. Menino, vi partirem para Toronto e 
Leamington muitos vizinhos, familiares — era a fome e a 
guerra colonial. O Canadá era o Eldorado. Ouço relatos: 
os mais velhos agarrados com toda a força às raízes (o 
rancho folclórico, o clube e os seus bailes de Carnaval, 
as cegadas...), com a cabeça no regresso; os do meio 
esquecidos de voltar, ali diluídos, a reinventarem-se; os 
mais novos são canadianos, simplesmente.
Diz a AVÓ: «Na sua cama estreita ela [a minha avó] 
rezava, implorava a deus para voltar para casa. Mas 
nunca voltou a casa. Veio para aqui, para este lugar no 
fim do mundo, para começar uma vida nova e esquecer 
a antiga e a sua mãe disse-lhe que nem ela, nem as 
irmãs, nem os irmãos alguma vez voltariam a ter fome ou 
medo».
Onde está, o que é a terra natal?

Terra Natal. Diálogo entre o PAI e o RAPAZ (ao serão, 
diante da televisão? numa tarde de domingo a caminho 
do futebol?):
«Então e aprenderes um ofício? / Qual? / Não sei vais ter 
de descobrir / Não tenho um jeito especial para nada / 
Aprendes a ter é para isso que serve a escola 
profissional / Há um rapaz na escola que vai ser 
carpinteiro / Podia ter escolhido pior / pausa / Tu és 
o quê?/ Tu estiveste no trabalho comigo / Mas tu és o 
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quê? / O que é que quer dizer o que é que eu sou? / Sou 
pintor à pistola / pausa / Eu não sei o que quero fazer / 
O tempo não pára para ninguém.»
Vem-me ao espírito uma obra que há quase trinta anos 
foi de leitura obrigatória para quem se interessava pela 
realidade do mundo do trabalho (como podia não me 
interessar eu que, por esses anos, mergulhava a fundo 
no universo teatral de Michel Vinaver e de Peter Turrini?): 
La Misère du Monde, obra colectiva sob a direcção 
de Pierre Bourdieu sobre o mundo do trabalho na França 
do início dos anos ’90. Transcrevo um parágrafo:

Segundo Heródoto, tudo se passou bem entre os Persas 
enquanto eles puderam contentar-se em ensinar os filhos 
a montar, a servir-se do arco e a não mentir. Com efeito, 
é certo que, nas sociedades diferenciadas, a questão, 
absolutamente fundamental em qualquer sociedade, 
da ordem das sucessões, quer dizer, da gestão 
da relação entre os pais e os filhos e, mais precisamente, 
da perpetuação da linhagem e da sua herança, no 
sentido mais vasto do termo, se coloca de maneira 
muito particular. Em primeiro lugar, para continuar 
aquele que, nas nossas sociedades, encarna a linhagem, 
quer dizer, o pai, e aquilo que constitui sem dúvida 
o essencial da herança paterna, quer dizer, essa espécie 
de «tendência para perseverar no ser», para perpetuar 
a posição social que o habita, é muitas vezes necessário 
distinguir-se dele, ultrapassá-lo e, num certo sentido, 
negá-lo; tarefa não isenta de problemas, tanto para o pai, 
que quer e não quer essa ultrapassagem assassina, 
como para o filho (ou a filha) que se confronta com 
uma missão dilacerante e susceptível de ser vivida como 
uma espécie de transgressão.

Volto à peça Terra Natal. Alguns dias depois deste 
diálogo entre pai e filho, está a família toda à mesa de 
jantar. «PAI: Vou dizer-te o que eles me propõem 
propõem-me uma indemnização de despedimento com 
um bónus quatro semanas de salário e uma carta de 



recomendação há nove anos que lá estou meti baixa por 
doença dois dias dois miseráveis dias / longa pausa / o 
pai serve-se duma cerveja e bebe.»

Logo numa das primeiras sessões de trabalho à mesa, 
em finais de Dezembro de 2020, um dos participantes 
no colectivo artístico interrogava-se sobre a sequência 
das duas peças no espectáculo: parecia-lhe fazer 
sentido começar pela peça Terra Natal, que tem por 
quadro a banalidade do dia-a-dia de uma família 
operária nos tempos de hoje, e terminar por A Chuva, 
peça cujo quadro é duma ordem mais geral e abstracta, 
mais universal: a deportação e o subsequente extermínio 
pelos nazis de camadas bem identificadas da população 
durante a Segunda Guerra Mundial. 
Esta formulação teve a vantagem de permitir pôr em 
causa a minha hipótese de partida de ordenação das 
duas pequenas peças na estruturação do espectáculo: 
A Chuva seguido de Terra Natal. E voltou a questão 
do lugar da História (política) no teatro contemporâneo. 
Persistimos em convocar primeiro a História, não 
como fundo à maneira de Brecht (na cenografia como 
na dramaturgia), porque os tempos históricos de 
uma peça e outra, sendo diferentes (a memória dos 
anos 40 do século passado e a “actualidade”), não 
se esclarecem reciprocamente, mas como moldura 
de memória para uma recepção mais intensa e 
emocionalmente rica da pequena estória de actuais 
«pessoas desprovidas de privilégios, que não têm 
nenhum “estatuto”, que não têm nenhum poder» 
(cito Daniel Keene).
Talvez as dezenas de peças curtas de Daniel Keene 
sejam isso mesmo: um painel de estórias de vidas 
insignificantes sobre um fundo de História do 
século XX. 

14 DE MARÇO DE 2021
[HISTÓRIA-ESTÓRIA]



 

Duas curtas peças sem qualquer continuidade que não 
seja a do universo poético, imagético, político, moral, de 
Daniel Keene. Ao cenógrafo cabe a tarefa de criar um 
espaço cénico capaz de dar forma visível ao espaço 
dramático de um longo monólogo movido por uma 
memória traumática de infância — «Um rapazinho com 
uma espessa cabeleira negra como carvão deu-me um 
frasco um pequeno frasco um velho frasco de farmácia 
castanho com uma etiqueta rasgada e uma bola de 
papel a fazer de rolha» — e, logo de seguida, ao de uma 
história do quotidiano duma família operária dos 
subúrbios, só aparentemente banal porque há uma Avó 
que transporta com ela memórias, imagens e objectos 
de outros tempos, outros espaços; porque há um rapaz 
e uma rapariga que descobrem o futuro diante de nós...
O José Serrão criou para este díptico improvável, um 
chão para um fundo de História (os deportados, os 
comboios, os campos) e para uma moldura de vida 
presente (a casa, a fábrica, o parque, o mundo da Avó): 
um imenso areal, descampado num caso, mítica 
«austrália» no outro, por cima do qual tremem, fremem, 
folhas de árvores, de florestas que são passado e futuro: 
um espaço poético para peças-poema, para a poesia 
deste estranho teatro.

 
 

Nada em particular junta Terra Natal e A Chuva, à parte 
a proximidade das datas de escrita, à parte a abundante 
recorrência de imagens poéticas numa e noutra 
pequenas peças. Mais óbvia seria a reunião, num mesmo 
espectáculo, de A Chuva e O Violino, por exemplo, ou 
de A Chuva e O Primeiro Comboio; ou a reunião de Terra 
natal e Nem Perdida Nem Achada... No entanto, à medida 
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[UMA ACTRIZ EM VIAGEM]



que o trabalho de encenação avança e se aprofunda, o 
que parecia oculto vai-se revelando: as pontes poéticas 
(não tanto dramatúrgicas) que se estabelecem entre a 
personagem Hanna, de A Chuva, e a personagem avó 
de Terra Natal. E neste processo de revelação (como 
num laboratório de fotografia, lento, cauteloso, atento aos 
contrastes certos) está uma actriz em viagem. Circulando 
com uma extrema sensibilidade entre as duas peças, 
carregando imagens, memórias, pesos e levezas de uma 
para outra, somando-as, a Isabel Lopes cria uma figura 
inquietante e bela que vai para além de cada uma das 
personagens. Poesia.
Penso em Brecht e na Weigel e pergunto-me quando 
escreverá o Fernando, o encenador mais cúmplice da 
actriz, um poema que, à sua maneira, diga: «Mas a 
sempre mesma e sempre mutável / Não ficou 
desiludida quando o chão se fez outro de repente.»

 
  

Chegados aqui, a quase três semanas da estreia, 
o trabalho suscita questões novas. As actrizes e os 
actores adensam as suas figuras (personagens aqui, 
sombras, vozes, memórias ali) sem pararem um processo 
de busca, sem deixarem de se surpreender. Os sons do 
Rui Rebelo vão invadindo o espaço de representação: 
um murmúrio aqui, um estrondo fabril ali, uma melodia... 
Peça a peça, os figurinos do José Carlos vão ganhando 
forma. Os objectos de A Chuva vão-se impondo. Ontem 
e hoje, o António fez a primeira implantação da bateria 
de projectores que hão-de permitir desenhar a partir 
de amanhã o ambiente luminoso do espectáculo.
Sobra para mim o problema do ritmo, da respiração 
de todo o espectáculo. A Chuva tem uma única 
didascália inicial (Hanna, uma velha), mas tem um 
aspecto gráfico, entre parágrafos longos e parágrafos 
curtíssimos (de uma palavra) que sugerem a forma 

13 DE ABRIL DE 2021
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«poema» com as suas cesuras e pausas; Terra Natal, 
pelo contrário, abunda em didascálias, sendo que 
a dominante é pausa (ocorre 90 vezes na curta peça!), 
logo seguida de outras didascálias que convocam 
o silêncio, a interrupção da palavra, modo indirecto 
de propor mais pausas no fluxo discursivo. 
E se a pausa é como uma cesura ou uma marca de fim 
de verso no longo «poema» que é a peça? E se a pausa 
é, em Keene e nestas peças, o modo primeiro de dar 
corpo à dimensão poética (rítmica e sonora) 
da representação, uma espécie de musicalidade oculta 
que as vozes dos actores, os sons, a mobilidade da luz 
e da folhagem... e os silêncios revelarão?
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— Então como te correu o dia?
— Bem
— O que é que fizeste?
— Nada de especial

“ “


