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É tão bom o sonho
JOÃO GARCIA MIGUEL

Princípio
Pedro Calderón de la Barca propõe o sonho como um exercício para os 
impasses interiores que condicionam a liberdade. O sonho torna-se um 
instrumento para conter os assaltos da realidade exterior e as paixões 
profundas do ser. Animando o sonhar, consegue-se modificar o destino, 
sublimando as negras emoções e os seus bloqueios, combatendo os 
fantasmas, os céus e os deuses. O sonho é uma arma, com a qual Segismundo 
vence o passado que lhe impuseram, para que se tornasse num composto 
de homem e de besta, num ser desenfreado. Segismundo liberta-se do 
passado, libertando, também, os que o rodeiam, perdoando a Basílio, o pai 
que o encarcerou por medo dos fados e horóscopos que vaticinavam a sua 
morte, aos pés do seu filho. Tais receios levaram-no a encarcerar, à nascença, 
Segismundo numa torre, longe das vistas e do coração do mundo. A perda 
da liberdade faz-nos menores, mesquinhos, falhos de domínio emocional, 
impedindo e reduzindo a nossa humanidade, conduzindo-nos à bestialidade 
e à maldade, dominados pelos instintos mais básicos. A perda da liberdade 
leva-nos à alienação que estrangula o corpo e a alma. Segismundo reage 
violentamente, liberto e trazido para o palácio, após um longo período de 
cativeiro. Enfadado com os constrangimentos que se lhe opõem, mata um 
homem, atirando-o pela janela do castelo, como se de uma brincadeira se 
tratasse. O rei volta a encarcerá-lo. Da torre de morte sairá por motivos de 
revolta do povo, que saindo à rua lhe pede que impeça que os sucessores 
estrangeiros, que o rei deseja nomear como seus herdeiros, venham a 
subir ao trono. Num segundo momento, após vencer o exército do rei seu 
pai em batalha sangrenta, Segismundo opera uma reviravolta interior, 
compreendendo que tudo na vida é sonho. As consequências desse novo 
estado são o perdão e a aceitação, que revelam um ser novo e criador. 
O enigma torna-se maior quando se percebe que foi o pai que lhe instigou 
o sonho, como uma forma de amenizar os sofrimentos da sua vida de 
prisioneiro.

Nota de ensaio | 3 de Novembro | vazio
Quando se trata de esvaziar-nos, ficamos sem jeito, sem saber que fazer. 
E depois, sem hesitação, começam as comédias, por detrás das quais 
nos escondemos e aparecemos vazios. Há dois conceitos sobre os quais 
devemos trabalhar nesta peça: o sonho e a vida. Antes de tudo, o vazio.

Somos o quê?
Os homens sonham sem consciência plena do estado físico em que se 
encontram. Quais são as fronteiras desse estado, ambíguas portas de 
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entrada e de saída do corpo, onde se estabelecem os maiores equívocos? 
O argumento de que a vida é um sonho leva a considerar que a nossa 
condição natural é estar nessa criativa fluidez permanente, ou seja, alimentar 
o que em nós é fantasia. A realidade, o permanecer no real, implica um 
esforço permanente de vontade e vigilância que, esse sim, é antinatural, 
tornando impossível de determinar quando estamos, ou não, a sonhar. Sonhar 
é fazer acontecer e estar vigilante é criar distância para com o mundo. Estar 
na fantasia ou sonhar é o estado natural do criador, do actor, do performer.

Nota de ensaio | 5 de Novembro | dois caminhos
Primeiras ideias: ter um narrador, que age como se estivesse num sonho 
e explica didáctica, cínica e poeticamente a peça. Os actores fazem acontecer 
as narrativas e os espectadores estão dentro e fora do sonho. São eles os que 
sonham e serão eles que podem contar o sonho depois de acordar. Temos de 
os incluir no tempo da representação, no qual devem ser construídos dois ou 
mais caminhos que convergem através das múltiplas narrativas.

Criança

A Criança Nova que habita onde eu vivo
Dá-me uma mão a mim
E a outra a tudo o que existe
E assim vamos os três pelo caminho que houver... 
alberto caeiro

O acaso e o sonho são da família de mundos mágicos que se movem do 
outro lado do real. Os territórios do sonho são construídos com as regras 
do acaso. Os jogos são instrumentos que potenciam o acaso e o sonho, 
permitindo que a razão seja ultrapassada por fora da própria razão. 
A criança ama os jogos de acaso para alegremente abrir mais caminhos 
nos “caminhos que houver”. A criança nova joga com o acaso e com os 
sonhos para criar seres impossíveis e mundos por fazer ainda. Os actores 
são crianças novas a cada instante do nosso trabalho.

Nota de ensaio | 6 de Novembro | famas
Para Calderón, o sonho é diferente da memória e o sonho do sono é 
diferente do sonho acordado. Essas diferenças quais são? Para as perceber 
temos de introduzir simplicidade nos textos e nas representações: um jogo 
claro para explicar as nossas próprias dúvidas, devemos procurar uma 
estética da discussão e da dúvida.

Dispersos
Encontrar sementes para semear o futuro. Esta tentação ultrapassa a 
mera instituição de estratégias e comportamentos artísticos. A utilização 
dos sonhos como matéria criativa, integrando futuros que se desejam, 
impõe a criação de técnicas de aceitação, sem métodos pré-definidos. 
O uso dos sonhos é uma afirmação política e poética. Ao procurar associar 
performativamente o corpo, o tempo e os sonhos, ultrapassamos a razão 
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com o uso da razão. A vida é impelida a aceitar o outro lado, a morte como 
uma continuidade. A vida ao procurar ser sonho percebe a sua limitação e 
vê-se como uma interrupção, uma diferença, uma separação que necessita 
de ser de novo reunida. Ao associar-se os sonhos ao corpo, oferecemos a 
inquietação, propomos agrupar e reagrupar conteúdos físicos, movimentos 
interiores, irreprimíveis que transbordam e transvasam limites. O trabalho 
artístico tem algo de científico, nessa sua obsessão de contornar obstáculos 
e dificuldades da vida, desafiando a morte que experimenta, monta e 
desmonta, em incessantes e ininterruptas possibilidades e repetições.

Nota de ensaios | 10 e 11 de Novembro | verdades
Estar acordado no sonho e lá permanecer. Para cada actor pedimos 
caminhos dentro dos sonhos. Um teatro sem razão de ser – sem corpos – 
torna-se um teatro que se afasta da mente do espectador e dos seus sinais 
nervosos interiores. Introduz discursos-roturas que falem, expliquem, 
excedam as cenas e dêem voz à necessidade dos corpos estarem próximos e 
distantes. De manter os sonhos e o real numa permanente tensão, de molde 
a que seja possível ver ambos sobrepondo-se. Podemos ter duas peças 
ao mesmo tempo que são dois lados de uma mesma coisa? Esticar cada 
imagem até se sobrepor à próxima, num instante voltar atrás, sair e entrar, 
perfurar o que é visível com o invisível, usar as duas facetas e planos do 
sonho e do real juntos ou quase, revelando-os.

Confuso

Eu tô te explicando pra te confundir,
Eu tô te confundindo pra te esclarecer,
Tô iluminado pra poder cegar,
Tô ficando cego pra poder guiar.
tom zé

Nota de ensaio | 12 de Novembro | pés
A questão da liberdade é fundamental: porque é que uns têm mais 
liberdade que os outros? E porque nos pode ser negado sermos 
simplesmente livres, de uma forma arbitrária? Dentro da peça, quem tem 
essa maior liberdade criativa e existencial é o narrador, que é uma espécie 
de palhaço cibernético. Um Chaplin, navegante cósmico com sapatos 
gigantes, que como martelos no chão batem os ritmos do coração. Os pés 
surgem referidos no texto de Calderón de várias formas e parecem estar 
ligados, tanto ao sonho como à liberdade.

Abrir o escutar
O universo dos sonhos é um espaço livre de constrangimentos das 
realidades que nos circundam. Essa fluidez libertária permite aceder aos 
retratos e imagens do nosso psiquismo estrutural. A liberdade de associação 
e as possibilidades de sentidos que se abrem são instrumentos basilares 
para as abordagens performativas. Há quase trinta anos que procuramos 
aprender, instruir o escutar do mundo exterior no seu profundo ressoar, 
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sincronizando o de fora com o de dentro, os ruídos exteriores com 
os sons do corpo. Procuramos conhecer o corpo e aprender a sonhar. 
É com essas técnicas de escuta e sincronização que galgamos resistências, 
desobstruímos passagens e elaboramos objectos artísticos com base 
em gigantescos contrastes entre mundos.

Nota de ensaio | 12 de Novembro | rei
A solidão, o poder, o negro e o vazio do rei, o senhor do mundo e da 
natureza. Trabalhamos com os textos e os actores como matéria e materiais 
experimentais. Experimentamos o texto e as qualidades dramatúrgicas 
de cada cena da peça. Neste caso, experimentamos o sonho, a morte, 
a continuidade, a suspensão da vida. O trabalho com os actores é como 
percorrer terras que são de ninguém. Todos os actores contribuem para 
todas as personagens. As decisões são tomadas em áreas desconhecidas, em 
assembleias ocasionais, em momentos não prenunciados. Tomam-se notas 
fortuitas e os métodos têm mecanismos exploratórios do ser, sem que se 
busque revelar ou radiografar o entusiasmo ou o desespero de cada corpo. 
Procura-se o recipiente, o zero, a morte. No fim, procura-se que o corpo 
empurre o texto e o corpo.

Respirar
Os sonhos são opostos à razão. O corpo sonha e liberta-se, esvai-se talvez. 
O corpo pensa e a mente organiza-se de forma a seguir um passo atrás 
do outro, sem sobressaltos. O corpo desgasta-se e cansa-se a pensar 
racionalmente, e descansa e fica leve quando sonha. No sonho, respira-se 
secretamente por poros interiores que desligam a vida. O sonho situa-se 
fora da vida, livre dos seus constrangimentos, e coloca-se ao lado da morte. 
A morte é um estado de continuidade interrompida pela vida e pelo real. 
É talvez por isso que o corpo descansa quando sonha. Associamos o sonhar 
a um livre discorrer, que vem do fundo dos tempos e se ancora no animal 
e na natureza. O pensar indirecto, como se fosse uma parte de um todo, 
está próximo dos componentes inconscientes. O sonhar, enquanto retrato 
interior dos processos psíquicos, torna-se importante matéria para a 
construção e desenvolvimento dos sistemas criativos.

Nota de ensaio | 12 de Novembro | apropriados
Existem movimentos próprios dos sonhos: qualidades de ângulos vivos, 
fisicalidades de osso e articulação, esquinas com duplas perspectivas, o 
engasgar dos músculos e o flutuar livre das correntes. O narrador é o próprio 
movimento do sonhador espreitando por detrás de cada acção, falando ao 
coração de cada espectador: é a fada, a consciência que vacila, a legenda que 
dança, o comentário piadético, o enigmático aparte, o mural do conselho 
imoral, o palhaço psicanalista, o demiurgo economista. E tudo o mais.

Produto natural
“Os sonhos contêm imagens e associações de pensamentos que não criamos 
através da intenção consciente. Eles aparecem de modo espontâneo, sem 
a nossa intervenção, e revelam uma actividade psíquica alheia à nossa 

vontade arbitrária. O sonho é, portanto, um produto natural e altamente 
objectivo da psique, do qual podemos esperar indicações ou pelo menos 
pistas de certas tendências básicas do processo psíquico. Este último, como 
qualquer outro processo vital, não consiste numa simples sequência causal, 
sendo também um processo de orientação teleológica. Assim, podemos 
esperar que os sonhos nos forneçam certos indícios sobre a causalidade 
objectiva e sobre as tendências objectivas, pois são verdadeiros auto- 
-retratos do processo psíquico em curso.” (Jung, 2008, 17)

Nota de ensaio | 5 a 13 de Dezembro | descobrimento
“Vejam bem que não há só águias em terra quando um homem se põe a 
sonhar” – há homens a voar e a atirar coisas pelas janelas. Estabelecemos 
sequências de cenas com tempos muito longos e fizemos experiências com 
cenas constantemente interrompidas até à exasperação, para que os actores 
se afundem nas ideias de morte e de sonho. Através da leitura de Hal 
Foster, do seu livro Prosthetic Gods, descobri uma saída para a peça, nos 
textos de Gauguin que o autor ali apresenta.

Sentidos
Nietzsche define com aguda clareza a realidade empírica a que estamos 
amarrados e à qual atribuímos sentimentos de profundo sofrimento. 
Como ele diz, o problema não está no “sofrimento enquanto tal”. Ou seja, 
o problema do ser humano é dar um sentido ao sofrimento. E o “facto de lhe 
faltar uma resposta para o grito interrogativo: sofrer para quê?” (Constâncio, 
2013, 195). Como resolver, então, este problema? A consciência vai procurar 
resolver esta pergunta, que se radica na sede primitiva de aparência, com 
investimentos na ciência e nas artes, ambas buscando superações da 
verdade, sentidos do mundo, exacerbados pelo ideal ascético que é uma força 
da verdade enquanto tal. “O ser humano, o mais corajoso e mais habituado 
à dor de entre todos os animais, não nega o sofrimento enquanto tal: ele 
quer o sofrimento, até o procura, desde que se lhe mostre um sentido para 
isso, um para quê do sofrimento” (Constâncio, 2013, 195-196). A necessidade 
de dar um sentido ao sofrimento é uma força que dirige e orienta a vida 
do ser humano, manifesta nos sinais e ideias que dominam cada época da 
humanidade. Basílio, o rei, busca a verdade nas estrelas e Segismundo busca 
a verdade no corpo. Ambos procuram vencer-se a si próprios, buscando 
sentido para o sofrimento. Contudo, segundo o filósofo, através do sonho 
estamos mais próximos dessa fonte primitiva de onde nos despegámos e 
abandonámos o animal, para nos vermos a evoluir na realidade empírica 
do mundo, mais distantes de nós mesmos. Essa sede primitiva manteve-se 
enquanto desejo, como uma vontade de potência, que emerge através do 
sonho contaminando todas as manifestações humanas. Essa sede toma por 
isso várias formas e nunca saberemos se estamos dentro ou fora do sonho. 
Aceitando o sonho, é a maneira que resistir menos, recuperando o sentido 
animal trazendo-o para o real. O animal que representa em nós o que é 
instinto. E assim, oferecendo menor resistência, estaremos mais próximos 
de nós próprios enquanto origens e, em simultâneo, dos restantes sistemas 
que erigimos. Com maior precisão, teremos mais garantias de estar em 
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ambos os lados das coisas, procurando aproximar o que nos escapa. O corpo, 
ao sonhar-se, aproxima-se do real, em movimentos incessantes entre 
profundidade e superfície – entre interior e exterior. O sonho arrasta as 
matérias psíquicas e necessita de aberturas sucessivas para as sobrepor ao 
real. A boca surge nestes movimentos de abertura e fechamento como um 
instrumento performativo, cuja experiência criativa faz acontecer o sonho 
no mundo. A boca, como parte do corpo, tem um poder transformador 
e transfigurador. Na peça, a boca, os beijos, os braços, os abraços, os pés 
e o voar são contrastes repetidamente enunciados.

Nota de ensaio | 8 a 15 de Dezembro | da solidão
A peça é um hino à solidão e ao isolamento. A solidão de Segismundo, a sua 
imensa solidão, a inexistência de relações com o exterior, que atormenta 
a sua alma, torna-o num corpo deserto de onde irrompem sonhos como 
trepadeiras. Em contraste com essa solidão e isolamento perturbador 
e doloroso, desenvolve-se uma estranha e transbordante qualidade, que 
irrompe do corpo prisioneiro na torre solitária. Esta peça é um objecto 
que  pode ser visto de olhos fechados, como um sonho.

Boca e beijos, braços e abraços
Tristan Tzara afirma “o pensamento faz-se na boca”, uma deslocação da 
mente para o corpo, um regresso às fontes que é investimento na verdade. 
“El mundo es, originariamente, algo que pasa por la boca” (Sloterdijk, 1986, 
130). Este prazer da boca é um desvio para a oralidade, para o beijo, para o 
emergir do corpo, através do orifício que liga o interior ao exterior. A boca 
é a fonte primária dos afectos e da nutrição do ser. Rosaura, a mulher, 
boca e beijos, beija as mãos e os pés de Clotaldo. Beija o chão. Os soldados 
vêm beijar os pés de Segismundo. Toda a peça é sobrevoada por beijos e 
bocas, braços e abraços, tentativas de diminuir as distâncias simbólicas e as 
diferenças, permitindo que o pensamento seja consonante com a vibração da 
carne. Coloca o poema e o poeta dentro dos corpos, abre-lhes a boca, através 
da qual se expressa e saem para o mundo os sonhos. A boca é, enquanto 
símbolo, um buraco para um fundo vivo e inacessível, uma ligação entre o 
mais profundo e a mais superficial palavra ou pele. Os pensamentos feitos 
na boca são corpos vivos que se afastam e morrem nas batalhas do amor e do 
ódio. A boca deixa sair sonhos, animais, corpos, palavras que se movem no 
espaço para serem escutadas, vozes que se perdem e morrem na distância.

Nota de ensaio | 16 a 18 de Dezembro | revelado
Ensaios: depois de séries de ensaios parcelares, fazemos passagens integrais 
para compreender o que nos falta. Há sempre coisas que descobrimos que 
se podem fazer. É como se a peça nos escapasse sucessivamente. O que é 
uma peça? É um sonho que teima em esconder-se e que ainda não ressoa 
no fundo dos ossos e do corpo. Sem sonho, apenas temos uma quantidade 
de ideias soltas, sem ligações entre si. Sem termos a figura de Segismundo 
desenhada, não temos peça. Basílio e Segismundo têm de ser encontrados, 
lá muito no alto, nos sonhos, fechados entre paredes de torres de morte. 
O pai e o filho amam-se.
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Diferenças
“Like Freud, Gauguin sees life, not death, as the great force of 
discontinuity, and eros as an essential way, in life, to restore the continuity 
that life otherwise disturbs (this also anticipates Georges Bataille). […] 
Gauguin wrote in Avant et Après: ‘I dreamed I was dead and, oddly enough, 
it was the true instant when I was living happily… I have begun to think, 
to dream rather, about that instant when everything was absorbed, asleep, 
overwhelmed, in the original slumber’. It is a dream of existence, avant et 
après, free of difference.” (Foster, 2006, 49-52)

Nota de ensaio | 19 de Dezembro | de um rio
O trabalho gosta de ser lento. Os actores demonstram necessidade do 
tempo para desenvolver a sensibilidade criativa e a matéria corpo/
texto, corpo/ideias. Contudo, têm pressa. Como dissolver sonhos nas 
estruturas da carne? A vida interior da peça começa lentamente a tomar 
forma, aparecendo e crescendo aos tropeções, obsessiva, repetindo-se, 
escondendo-se. Aparecendo como um ser que vem de dentro de um sonho 
para fora, como um sonho de carne e ossos?

Para abrir
Peter Sloterdijk ajuda-nos a perceber as propostas de Nietzsche e os 
modos como o filósofo propõe que as matérias da psique – consciência e 
inconsciente – se relacionem, para de forma criativa se abrirem e fecharem 
de novo.

En el acontecimiento del materialismo dionisíaco, es preciso que 
la psique individual se confronte con la llegada de un contexto 
cada vez más poderoso y sutil de “mundo”: tiene que aprender a 
liberar el incesante desvelamiento de un mundo de mundos de su 
inicial dimensión insoportable y a transformarlo creativamente 
en algo soportable; debe, pues, aprender a aceptar dentro de sí 
misma el impacto de lo excesivo que “llega” del exterior, a fin de 
corresponder a la apertura externa de mundos por medio de un 
incremento de la apertura interior al mundo. (Sloterdijk, 1986, 171)

É no contexto da fisicalidade que se reconhece melhor a necessidade de 
abertura do corpo. É na fisicalidade – em que boca e mundo se intersectam 
– que o abrir se impõe ao fechado. São estes movimentos de abrir o corpo 
ao mundo que permitem o perdão final de Segismundo. O corpo que se 
fecha não deixa entrar nem sair emoções, e deixa de pensar. O sonho possui 
a capacidade de abertura das intimidades do corpo. Segundo Sloterdijk, 
a fundamentação do estilo nietzschiano passa pela instauração de uma 
“estética somática”, uma estética do corpo, que instaura as verdades da 
intimidade, que passam pelo sentir do sentido, gestos e fluir das coisas 
mínimas, que atravessam o corpo. E também pela música do falar e do 
espaço, que o faz sentir-se bem e lhe dá novos sentidos. “Aquilo que 
prevalece progresivamente en las afirmaciones nietzscheanas acerca de 

la verdad es, más allá del carácter musical de su discurso en términos 
generales, ese placer agridulce de llevar el mundo en la boca” (Sloterdijk, 
1986, 130). O corpo da criança-actor vai pelos caminhos que houver. 
A expressão artística é o agir da criança que experimenta de novo o mundo 
e se reconhece nele, abandonando-o. Vai construindo novos mundos que 
se lhe assemelham. Leva o mundo na boca “como un mundo amado e 
odiado al mismo tiempo: la alegría salvaje de morder y ser mordido, sin 
la cual los dionisianos de esta adivinación no tendrían un fundamento 
corporal” (Sloterdijk, 1986, 130). Estamos perante uma filosofia do corpo, 
impulsionada pelo crescimento interior de um homem dividido. Uma 
divisão crescente entre a razão e o instinto, entre o pensar e o agir, que 
conduz ao surgimento dos valores associados a essa “estética somática”, 
ou às verdades do sonho. É no espaço da verdade íntima sentida e das 
resistências que se lhe antepõem como dores que Segismundo se ergue 
para perdoar o pai. E ao vencer-se a si mesmo, revelando essa alegria 
selvagem de morder e de ser mordido, come o mundo.

Nota de ensaio | 20 e 21 de Dezembro | espelhos da morte
A ambição de ultrapassar a linguagem falada, promovendo o abraço da 
carne com o fundo do corpo, é imposta pelas ideias que as palavras são 
incapazes de fazer vir ao de cima. Os sonhos, o que são? De onde vêm 
as vozes do oráculo, os pensamentos de Deus, as imagens que os deuses 
escolheram para falar aos homens? Como descrever o sonho de um corpo 
habitado por corpos que flutuam e se tocam, vistos de uma distância que 
nos pertence, mas da qual não fazemos parte? Como descrever o estado 
físico do sonho apercebido e recordado, que dá forma a pensamentos e 
emoções vividas? Como fazer o sonho acontecer nos corpos do actor e do 
espectador? Como materializar os sonhos, essas forças que caminham 
vindo dos territórios da morte onde tudo se une?

Contador
So, how is it? To be in a hole… Have you seen the fire? Would you like to be 
a King? I would like to be a King. Kings are good. Kings are strong. Kings 
are the best at everything. Want to sing a song? Em cada mulher há torres 
de morte, águas que crescem como dedos, ondas que empurram barcos, 
corações para noites negras. Rosaura, a Moscovita, filha acaso da boca 
e da espada – filha da mãe violeta, violenta, Violante, a mãe que amou a 
espada de Clotaldo: espada amada, espada abandonada. Rosaura, por sua 
vez, despiu-se para o prazer, estremeceu para Astolfo, o Duque da loucura, 
fios de carne que deixaram cair flores e a sua virgindade. Rosaura caiu para 
fora do abraço e beijou a terra abandonada. Pensou: o mundo são lágrimas. 
Rosaura corre como homem disfarçado à Polónia para se vingar – matar 
com a espada do homem que matou a mãe, matar o homem que a matou 
a ela, matar o ciúme. Da boca sai a espada, da voz sai a sombra, do lençol, 
a água mordida pelas flores. Rosaura, faminta de coração e carne, cai do 
cavalo à porta da torre da morte. Dentro da torre está a cabra, o homem 
videira e a planta do sonho. Ó meu amor, em cada espada eu mato e morro 
contigo. Do coração de Rosaura sai novo delírio de homem, feito de mulher 
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e sonhos. Rosaura é, nesta história, um pé que penetra e rompe a meia, 
um pé rodeado por uma meia, um pé de meia.

Nota de ensaio | 22 de Dezembro | fazer acontecer perdão
Nesta obra (referimo-nos ao construir de um objecto performativo), 
procuramos fazer acontecer o perdoar como parte integrante do teatro, 
como algo que emerge do fundo do ser, onde todas as coisas se ligam entre 
si. Aí se revelam propriedades de um conhecimento interior elevado, um 
estado de criação contínua e fluida, rios de caudais profundos. Sonhar é 
um acto interior de liberdade, que derruba barreiras, ódios, resistências 
indefinidas, que anima e amaina as paixões. O sonhar investe no perdoar 
como uma paixão virada para o conhecimento íntimo, dança de forças que 
nos mantêm unidos. Perdoar é sonhar o amor e existir acima de tudo, por 
cima de tudo.

Consistimos

“Por mais certa que seja a forma como, das duas metades da vida, 
a que está desperta e a que sonha, a primeira nos surja como sendo 
incomparavelmente a mais privilegiada, mais importante, mais 
digna de existir e de ser vivida, e mesmo a única que é vivida, 
gostaria porém, mau grado o aparente paradoxo, de sustentar 
precisamente a apreciação oposta do sonho no que diz respeito 
àquele misterioso fundamento do nosso ser, cujo fenómeno 
somos.” (Nietzsche, 1997, 38)

Nietzsche aprofunda a importância da “unidade do homem com a 
natureza”, defendendo que o sonho, que nos sustenta e fundamenta 
enquanto seres, é íntimo desse “Uno-Primordial” ou unidade fluida. 
Defende a existência de um plano “primordial”, no qual o sonho será uma 
“aparência de aparência”. Sabemos que essa aparência de que os sonhos são 
feitos é entendida, também, como uma fisionomia, uma face distorcida do 
mundo real. No entanto, essa aparência dos sonhos devia ser apreendida, 
segundo Nietzsche, como “uma satisfação ainda mais alta do desejo 
primitivo à aparição” (Nietzsche, 1997, 38). O filósofo vê nos “poderosos 
impulsos da arte um desejo fervoroso à aparência”, os quais se sobrepõem 
à aparência do real empírico, que nos rodeia. Ou seja, os sonhos são a 
aparência de um fundo primordial e a aparência dessa aparência, que a arte 
também persegue. A arte é uma redenção, que nos “promete” aproximar 
a aparência ao “Uno-Primordial”, sobrepondo-a depois ao real como outra 
pele. Tanto a arte como os sonhos são aparências de uma aparência do 
fundo ou Uno-Primordial, divergindo nos seus propósitos.

Nota de ensaio | 27 de Dezembro | fins
Começamos espalhados no espaço. Depois, lê-se e escrevem-se textos que 
se rescrevem sucessivamente até ao fim. Ensaia-se, ensaia-se, ensaia-se. 
Inventam-se mapas e métodos com a função precisa de construir a peça. 
Criamos novas ferramentas. A seguir, as personagens, os ritmos interiores da 

peça, as descobertas diárias de novos pormenores que se impõem. Atenção 
renovada a cada actor e a cada detalhe. Mudamos cenas, construímos de 
novo. Insistimos. Corpo, sensibilidade e força interior. Os detalhes são 
negociados dia a dia segundo o acaso, os jogos, as acções, palavras e sons, 
a fantasia e os nossos limites, que são, no final, o que nos permite criar. 
Somos filhos dos limites finitos. Rezamos para que deixem os artistas 
morrer e ressuscitar, sonhar e morrer de novo. Ávidos de vida e sonhos.

É importante deixar agradecimentos especiais: ao Miguel Borges, que 
ensaiou os actores e ousou que chegássemos mais alto. À Sara Ribeiro, um 
poço onde todos vão beber energia. Aos poetas actores, que nos tornaram 
possível construir o sonho: Gil Dionísio, Diana Sá e Emílio Gomes. Ao 
poeta Herberto Helder, que lemos e relemos, à tradução do Orlando Neves, 
às teorias da simulação do Nick Bostrom, aos poemas da Gertrude Stein, 
ao Tiago Porteiro e ao Bruno Schiappa, que estiveram connosco a reflectir. 
Aos Residents, ao Zeca Afonso, ao super-casal transformador de melodias 
Roberto e Patrícia. Aos espontâneos jovens, os nossos dreamcats: Ana, Rita, 
Inês, Gonçalo e Tyrone, o mago da imagem fotográfica. Um agradecimento 
especial à Raquel e à Laura, as nossas produtoras; ao corredor de fundo 
Marcos Barbosa e ao super-técnico e criativo Luís Bombico, que regressou 
à casa. E ao José Pina, à Catarina, ao Miguel Lopes, à Francine, ao Daniel 
Pinto, ao Paulo Vieira, à Cristiana, ao Manuel Sesma Sanz, ao Nuno 
Cardoso. Ao Tadeusz Kantor, ao Grotowski, ao Barba, ao Victor García. 
Ao povo português, que nos paga para ser artistas. 
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“Citando a peça mais do 
que representando-a”
MANUEL GUSMÃO*

Ao fazer da palavra espetáculo, ao levar as imagens de uma língua até à 
cena e, mais do que isso, ao levar a imagística barroca até à simbologia 
teatral, Calderón atingiu um dos limites do teatro.

Em breve, ele iria sentir a necessidade da música, e nos divertimentos 
reais que a partir de 1651 foram a sua única produção dramática ele 
ultrapassou os limites do teatro para raiar as margens de uma forma que 
nessa altura se consolidava: a ópera. A história do espetáculo seguiria 
esse curso e quando Metastásio, inconscientemente ou não, recupera a 
dramaturgia de Calderón e a lança nos novos caminhos da ópera, há um 
pendor aristocrático que se vai sobrepor às fundas raízes populares de um 
teatro como o de Calderón.

A Vida É Sonho é a um tempo a obra máxima de uma convenção 
espetacular e já a sua obra última. O decorrer da história do espetáculo 
iria calar para sempre os modos de existência espetacular deste teatro. 
Sem o público dos pátios de comédia, sem a atmosfera cultural e social 
do Século de Ouro, a palavra que em A Vida É Sonho foi espetáculo tende 
a tornar-se literatura apenas. O seu esplendor transforma-se: e de teatral 
a palavra apenas guarda para nós os seus valores poéticos, e não os 
dramáticos.

Se só um conhecimento histórico poderá devolver o que se perdeu 
da palavra em A Vida É Sonho, para ela voltar a ser espetáculo, para 
ela reencontrar as razões populares da sua existência exuberante, 
o teatro tem de se preparar para a presença da palavra em cena. […] 
A recuperação dos valores dramáticos de A Vida É Sonho e dos seus 
valores populares, se já não pode ser feita pela reconstituição das 
formas para sempre determinadas pelo público do século XVII, poderá 
talvez ser feita graças a modernas formas de apresentação cénica que 
obrigatoriamente façam sentir a sua existência passada e a sua ausência 
presente. Citando a peça mais do que representando-a, um desnível 
se cria entre a cena e o texto, que volta a provocar, agora de uma 
maneira incómoda, a evidente presença da palavra sobre as tábuas de 
um teatro, volta a conferir aos versos de A Vida É Sonho a sua condição 
fundamentalmente espetacular.
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Pedro Calderón de la Barca
BERNARD SESÉ*

Madrid, 1600-1681. Depois de Lope de Vega, é o maior autor dramático 
espanhol do Século de Ouro. Originário de uma família aristocrática, fez 
os seus estudos na Universidade de Alcalá e depois em Salamanca. Tem 
apenas 23 anos quando representa, no palácio real, a sua primeira comedia. 
Alistado no exército, serve em Itália e na Flandres. De volta a Madrid, vive 
da sua produção dramática. Em 1634, torna-se dramaturgo da corte de 
Filipe IV. Entre 1638 e 1642, participa em expedições militares. Em 1651, 
é ordenado padre, mas não deixa de escrever peças religiosas e profanas 
enquanto capelão da Capilla de los Reyes Nuevos, em Toledo. Em 1663, é 
nomeado capelão do rei em Madrid, onde morre, deixando inacabado o seu 
último auto sacramental, La Divina Filotea. Comparada com a prodigiosa 
fecundidade de Lope de Vega, a obra de Calderón é relativamente reduzida, 
compreendendo 120 comedias e 80 autos sacramentales.

O sistema de valores
Por causa da sua cultura teológica, Calderón avulta no campo das peças 
religiosas e comedias de santos. Exalta a razão e a inteligência ao serviço de 
um dogma católico de matriz rigorosamente tridentina: La Devoción de la 
Cruz, El Príncipe Constante, El Mágico Prodigioso, La Cisma de Inglaterra. 
Entre as peças históricas ou lendárias, El Alcalde de Zalamea é a mais 
célebre. Um lavrador rico, feito alcaide da sua aldeia, ordena a execução 
de um oficial que maculou a honra da sua filha. A reivindicação da honra 
como valor supremo do indivíduo é o fundamento da ação dramática.

Uma meditação sobre o homem e o seu destino atravessa todo o 
teatro de Calderón. A ideologia monárquica e a ortodoxia católica 
nunca são postas em causa, mas a inquietude filosófica é real e isenta de 
preconceitos. La Vida Es Sueño (1635) é a obra-prima do teatro filosófico 
de Calderón e uma das grandes criações do teatro universal. O conflito 
entre o príncipe Segismundo, aprisionado numa torre, e o rei Basílio, que 
submete o destino do seu filho aos ditames dos astros, figura o eterno 
dualismo entre Criador e criatura. Neste drama violento e tumultuoso 
ganham corpo as grandes questões políticas, psicológicas e metafísicas 
da época barroca. A organização simultaneamente rigorosa e subtil tem 
por pedra angular o problema da liberdade e do livre-arbítrio. La Vida 
Es Sueño é uma entusiasmada apologia das forças vivas da consciência 
contra o poder do mal.

A honra, valor fundamental da sociedade espanhola do século XVII, 
é um tema dramático exacerbado pelo teatro de Calderón. Os conflitos 
provocados pela honra, os sentimentos e as paixões que aí se manifestam, 
são representados de um modo particularmente cruel e sangrento em 

* In Michel Corvin 
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Théâtre à Travers 

le Monde. Paris: 

Bordas/SEJER, 

2008. p. 245-246.
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e hagiográficos: La Devoción de la Misa. Calderón é também autor de 
algumas peças breves, intermédios e sainetes: El Dragoncillo, El Pésame 
de la Viuda. Goethe dizia que Calderón era o génio dotado da mais elevada 
inteligência. A sua obra dramática, diversa e profusa, traduz um esforço 
estrénuo para tentar desvendar, por detrás das paixões, da obscuridade ou 
do reflexo das aparências, a cifra secreta do mundo.

El Médico de Su Honra, onde o marido, que se crê ultrajado, faz sofrer até 
à morte a esposa suspeita. Em El Mayor Monstruo de los Celos, um marido 
decide a morte da sua mulher para que esta não possa, uma vez viúva, 
pertencer a outro homem. Em El Pintor de Su Deshonra, o assassino da 
sua jovem esposa infiel verá o crime perdoado em virtude do princípio 
segundo o qual “aquele que vinga a sua honra não comete nenhuma 
ofensa”. Calderón põe em cena um outro princípio análogo, comummente 
aceite, em A Secreto Agravio, Secreta Venganza.

Mestre em todos os géneros
Pela comicidade das situações, pelo emaranhamento das intrigas, pela 
jovialidade dos diálogos, pela acuidade de observação dos costumes e pela 
intuição psicológica, Calderón sobressai, tanto quanto Lope de Vega, no 
género das comédias de capa e espada. Sob a aparência ligeira ou cómica 
do argumento, encontramos frequentemente as mesmas questões e a 
mesma visão do mundo que no seu teatro filosófico ou religioso. Situadas 
em Toledo, Sevilha ou Madrid, estas peças compõem uma espécie de 
fresco vivo e colorido dos modos de vida em Espanha sob o reinado dos 
últimos Habsburgos. Os títulos são muito sugestivos: La Dama Duende, 
Casa con Dos Puertas Mala Es de Guardar, Las Manos Blancas No Ofenden, 
El Galán Fantasma, No Hay Burlas con el Amor, No Hay Cosa Como Callar, 
El Escondido y la Tapada.

Representadas por ocasião das sumptuosas festividades reais, as 
peças mitológicas de Calderón são faustosamente encenadas, como 
óperas barrocas. É sobretudo a partir de 1650 que encontra inspiração na 
mitologia greco-latina. Episódios das Metamorfoses de Ovídio são, assim, 
transpostos e interpretados em chave cristã. Estas peças admiráveis 
são obras de grande espetacularidade. Expõem também os conflitos 
das paixões, a inquietação existencial, os grandes problemas morais e 
metafísicos que desde Ésquilo, Eurípides e Sófocles inspiram os poetas 
trágicos: Eco y Narciso, La Estatua de Prometeo, Ni Amor se Libra de Amor, 
La Fiera, el Rayo y la Piedra.

Com Calderón, o auto sacramental – cultivado antes por Timoneda, 
Lope de Vega, Mira de Amescua, Tirso de Molina e Valdivielso – atingiu 
a perfeição. O auto sacramental é uma peça alegórica em um ato, 
celebrando, o mais das vezes, o sacramento da Eucaristia. No século 
XVII, era costume representar os autos sacramentais no Corpus Christi. 
Os autos de Calderón caracterizam-se pelo esplendor da encenação e 
da cena, pela ornamentação profusa e pela função simbólica da música. 
O arsenal conceptual, emblemático ou teológico é sempre animado por 
um fôlego lírico ou dramático que confere às alegorias, aos mitos e aos 
símbolos uma dimensão de espetáculo total, onde sentidos e espírito são, 
a um tempo, seduzidos. Os autos podem ser classificados segundo o tema 
predominante (note-se que certos autos retomam, no modo alegórico, 
o argumento de certas comédias). Temas filosóficos e teológicos: La 
Vida Es Sueño, El Gran Teatro del Mundo, El Gran Mercado del Mundo; 
temas mitológicos: El Divino Orfeo, Los Encantos de la Culpa; temas 
bíblicos: La Cena del Rey Baltasar, Tu Prójimo Como a Ti; temas lendários 
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