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Lilith
Encenação de João Garcia Miguel
Texto original de Francisco Luis Parreira
A primeira mulher de Adão, Lilith, enfastiada com o paraíso, e depois de discutir 
com Adão a respeito de quem é que devia ficar por cima, dirigiu-se aos altos 
portões e saiu dali para fora. Começou a dormir com os demónios que andavam 
por ali à volta, a espreitar por cima dos muros. Isto é tudo o que dela diz a 
mitologia judaica: que foi a primeira prostituta. O que a mitologia não diz é que, 
deste modo, ela abandonou um paraíso e foi ter a outro: o paraíso da linguagem. 
Este segundo paraíso, que dá um trabalho descomunal, está cheio de velhos 
discos de colecção, riscadas ilusões de amor, vogais que não se deve ouvir no 
quarto ao lado, coisas que costumam aparecer e prendem como anémonas.
Sobre o palco, duas actrizes e um actor prendem-se a essa coisas para atirá-las 
por cima dos muros, a ver se se descobre onde é que está o terceiro paraíso. O 
fundo narrativo projecta a situação mítica para a actual prosa do mundo, 
articulando memórias, instantâneos, hábitos de passagem em que por vezes se 
deixa ouvir, sobretudo quando estamos nus uns com os outros, o resto de um 
terrível silêncio da mitologia.

“As she walked and perceived new things, her brief springtimes were growing 
denser and denser. A plan of settle herself in the historical neighborhood of a big 
european city was gradually taking hold of her spirit. She yearned for old attics, 
white linen hanging on windows, the breeze of the sea pervading narrow alleys, 
yards and garrets out of which, every now and then, the music of an old record 
would resound. In Lisbon, who knows. In Athens, at the Piraeus. Oh yes — there, 
watching her face, she would be able to ask, in her determinative effectivity, as 
they say in german idealism, what is this? What is this thing going on around my 
own death? And so, full of hope and excitement, as they say, she opened her 
mouth and sang a song that was like this.” from the original text

Fotos Jorge Reis
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Novidades sobre a Companhia JGM
Os próximos meses serão frutíferos em colaborações para a Companhia JGM. Actualmente João Garcia Miguel encontra-se em 
digressão com a sua nova peça As Barcas, uma criação feita a partir de textos do dramaturgo medieval Gil Vicente. Encontram-se já 
agendadas apresentações em Espanha (Bilbao e Valência), Alemanha (Dresden), Itália (Cosenza), Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro). 
Em Portugal, depois da estreia na Guimarães Capital Europeia da Cultura / Fábrica da ASA Portugal, As Barcas serão ainda 
apresentadas em Lisboa, Coimbra, Torres Novas e Aveiro. No estúdio da Companhia no Carvalhal (Óbidos, Portugal) estão a decorrer 
ensaios para a nova peça Lilith que será estreada no Teatro Municipal S. Luiz, em Lisboa (Portugal). Em Setembro João Garcia Miguel 
será artista residente no Festival Préavis de Desorde Humane através do Secteur du Théâtre des Bernardines et quartier Réformés-
Canebière (Marselha, França). Nesse contexto apresentará o Projecto Die Kreatur Ouvert. Ainda este ano, a Companhia irá receber 
nas suas duas salas - Lisboa e Carvalhal - outras companhias em residência artística, assim como dar continuidade ao Programa de 
Formação em Artes Performativas organizando workshops e e seminários com a presença de professores e artistas nacionais e 
internacionais.
No que diz respeitoa trabalhos para digressão em 2012/2013, a JGM tem cinco produções disponíveis: Romeu e Julieta, O Filho da 
Europa, As Barcas, Lilith e Die Kreatur Ouvert.  

Próximos espectáculos de João Garcia Miguel
A JGM está a preparar duas peças de teatrao, ambas dirigidas e encenadas por João Garcia Miguel. Lilith, com texto original de 
Francisco Luis Parreira e a colaboração de uma actriz e um actor gregos e que estreará no Teatro Municipal S. Luiz (Lisboa, Portugal) 
em Setembro. Em 2013, a principal produção será Yerma, a célebre peça do poeta e dramaturgo espanhol Frederico Garcia Lorca, e 
contará com a colaboração de uma actriz espanhola.

As novas produções para a a nossa próxima temporada são, nas suas formas inesperadas, a materialização do desejo e expressão da 
vontade da companhia de se encontrar com os outros a partir da arte. Elas expõem a consciência de quem somos, do nosso 
pensamento teórico e das nossas ideias. A diversidade dos métodos e abordagens que utilizamos nos processos criativos, dão acesso 
à dimensão intelectual, emocional e corpórea, a lugares onde se cruzam o humano e o inumano, causando disjunção e perturbação da 
percepção,  para poder voltar a criá-los num outro mundo e lugar.

João Garcia Miguel, Julho 2012
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Informações sobre espectáculos
Clique para mais informação sobre produções disponíveis 
para digressão:
 As Barcas  (dossier)  Romeu e Julieta (dossier)   
O Filho da Europa (dossier)   

Para mais informações sobre disponibilidade de produções 
e datas para digressão assim como DVD 
OBRAS COMPLETAS JGM 2003-2012 
POR FAVOR CONTACTE:
e.hora@joaogarciamiguel.com
e.garcia@joaogarciamiguel.com
tel l fax.00 351 214080494
mobile: 00 351 933327229
Rua Palmira, 5 R/C Dto .1170-285
Lisboa, Portugal
www.joaogarciamiguel.com

Clique para ver video e mais fotos JoãoGarciaMiguel/2012
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