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Jogando luz nos desvãos da ditadura
‘História dos Porões’ é capítulo sério da não encerrada questão das prisões ilegais, sequestros, tortura e vidas roubadas
CACO FARIAS/DIVULGAÇÃO

CRÍTICA

HISTÓRIA DOS PORÕES
Top Teatro. Rua Rui Barbosa,
201, Bela Vista, tel. 2309-4102.
6ª e sáb., às 21 h; dom., às 19 h.
R$ 20. Até 23/11.

SEM ARROUBOS PANFLETÁRIOS, TEXTO
É BASTANTE CLARO E DURO

Jefferson Del Rios

vo foi mostrar de forma realista
o clima geral da ditadura, com
umelenconumerosoaos gritos,
usando celas e corredores, agora o tempo e o espaço são o da
memória. A autora admite que
foi tomada pela curiosidade de
saber quem são os que torturavam,osquemandavamnaliber-

dade: cidadãos que acreditavam estar defendendo a nação a
serviço de uma causa nobre ou
carrascos acobertados por uma
máquinaclandestina(nãoconstavadosorganogramasdasinstituições militares oficiais).
O tom da peça, e sua representação, não é de “revanchismo” (outro termo muito caro
aos chefes das “casas da morte”, como aquela de Petrópolis onde, ao que se sabe, desapareceu a diretora teatral Heleny Guariba). O espetáculo dirigido por André Garolli reflete bem o ponto de partida da
autora: “Usei trechos de depoimentos, citações, opiniões e
sobretudo um pouco de ficção
para poder construir a linha
dramática da peça Não Tomo
Partido. Julguem vocês”.
Texto bastante claro e duro,
mas que não defende a dizimada guerrilha que não tinha condições de ameaçar o regime.
Por ficção, pode-se imaginar fatos puramente fantasiosos para incriminar o senhor de cabelos brancos. Não é isto. Tratase de recurso literário com base na realidade. A prisioneira
que aparece não é uma vítima
específica, simboliza muitas.
Os estupros mencionados evo-

alargamcomocírculosrecorrentes em um lago. O impacto da
potência crua de cada um deles
seexpandeatédesmantelarorecolhimento politicamente correto que nos escudava desse encontro. O prazer escorre como
uma lava espessa e nos petrifica.
Imobilizados em nossa dificuldade em reconhecer que, nesse
caso,nãoexistebússolapararealizar o itinerário correto com o
movimento, só nos resta a emoção da descoberta de que nesses
corpos desabilitados, que fazem
dadesabilidadeasuaignição,desabrocha uma dança que nos faz
sair do teatro mais fortes.

O título, Disabled Theatre, pode ser um alerta, na forma de
uma metáfora, para nos fazer
pensar sobre o papel da arte na
nossa relação com o mundo. Do
que o teatro está desabilitado?
Uma pista pode ser encontrada
no início do trabalho: ele começacomatradução,poisosatores
falam uma língua que o diretor
não compreende. A necessidade
primeira é a de recorrer a uma
mediação para se acercar do outro, para conhecer a sua realidade. Jérôme Bel e o espetacular
elenco do Theater Hora abrem
umafrestacorajosaquandopropõem que o tradutor é a dança.

ESPECIAL PARA O ESTADO

Um homem de cabelos brancos
remexe papéis sobre uma escrivaninha. Fala pausada de um senhorcomnadadeespecial,afora
os suspensórios verdes. Tenta
aparentar calma, ou está cansadodealgo,masfumamuito.Militar reformado do esquema repressivodeEstadoqueprendeu,
torturouematougenteimpunemente. Diz que não encostou a
mão em ninguém – eles quase
sempre falam assim ou, ao contrário, que “guerra é guerra” –,
masadmiteapossibilidadedealguns exageros para salvar o Brasil “desses comunistas”.
Mais um dos que comandaram atrocidades. Eles têm gosto por expressões antiquadas
como a “cizânia” entre os brasileiros. Observe quem usa o
termo “cizânia”. Sentem-se patriotas que nos livraram do
mal com os instrumentos do
Dops (leia-se Delegacia de Ordem Política e Social) e, na fase do horror absoluto, dos
DOI-Codi (traduzindo: Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna).
Quando A História dos Porões,
de Analy Alvarez, começa, o ho-

Realismo.
Peça também
evoca a
repressão
na Argentina
mem de cabelos brancos tenta
espantar fantasmas, e eles são
mulheres: uma presa política
que esteve em suas mãos, duas
filhas e a esposa que o abandonou ao saber o que ele praticava. Enquanto mastiga cigarros,
tem rompantes em favor da ordem, da disciplina e da religião.

Acha que não tem contas a acertar e não se arrepende de nada
do que Analy e Izaias Almada já
mostraram na encenação de
Lembrar É Resistir, encenado
nas dependências subterrâneas
do antigo Dops da Praça General Osório, em São Paulo.
Se, da primeira vez, o objeti-

Jérôme Bel transforma o palco
em um espaço da liberdade
Em ‘Disabled Theatre’,
coreógrafo propõe uma
reflexão sobre o papel
da arte em nossa
relação com o mundo
Helena Katz
ESPECIAL PARA O ESTADO

Onde pega? Por que seca a garganta a ponto de arder, silenciando a voz? Como se chama
essacoisaqueseinstalaederrubaoqueparecetãobemassentado no corpo habituado a ir ao
teatro? Para responder a perguntas assim, Jérôme Bel precisou aceitar o convite que havia
recusado, feito por e-mail por
Marcel Bigiel, dramaturgo do
grupo suíço-alemão Theater
Hora, que existe desde 1993. Assistiu a DVDs deles, não acreditounoquevia,nãoentendiaporque chorava. Pediu um encon-

Ministério
da Cultura e

apresentam

tro de 3 horas com o elenco. Pediu outro encontro, de 5 dias.
Pediu para trabalhar com eles.
Foram mais 4 semanas para
compreender que não poderia
dirigi-los da forma habitual, que
não cabia organizar seus materiais no tempo e no espaço, e
que o caminho seria o de se render a seus desejos e emotividades.Elesnãodeviamserrestringidos,levadosasecomportarvisando a aceitação do público. A
deficiência, a desabilidade não
iria ser escondida, bem ao contrário: seria necessário fazer do
palco um lugar de liberdade, de
ser o que se deseja. A nova criação precisaria saber como não
aliená-los – um risco traiçoeiro,
permanentemente à espreita.
Jérôme,que construiu a carreira discutindo o papel da ilusão no
teatro,arremataaqui,emDisabled
Theatre, a sua aula magna sobre o
assunto. A princípio, parece que
vamos encontrar paisagens que

nãovivemos.Mas,aospoucos,cada um dos solos vai agindo como
umaventosa,sugandoumadança
efervescente para fora, uma dançaquenosperturbapelanaturalidade com que desmancha os impedimentos que estavam pespegadosnaquelescorpospelanossa
percepção embrutecida.
O verbal sucumbe face à força
sem névoa dessas danças que se

cam também a repressão na Argentina, e, neste particular, História dos Porões é teatro em sintonia com o que aconteceu no
Cone Sul, onde as ditaduras se
coligaram na “Operação Condor” para a troca ou eliminação de adversários de todos os
lados destas fronteiras.
O caráter sexual destruidor
afloraquandoohomemdecabelosbrancoseBíbliaàmãorelembra seu convívio com uma militanteencarcerada.Oatoquecometeu é o contraponto gritante
àssuas concepções deautoridade, família, obediência e o papel
das mulheres na sociedade. O
militar fez questão de enfrentar
as jovens rebeldes descritas em
livros como Mulheres Que Foram à Luta Armada (Luiz
Maklouf Carvalho, Ed. Globo)
ouMemóriasdoExílio(obracoletiva inicialmente editada em
Portugal, em 1976), e Memória
de Mulheres no Exílio (igualmenteumtrabalhocoletivo,publicado pela Ed. Paz e Terra, 1980).
Semderramamentosemocionais ou arroubos panfletários,
Analy Alvarez, André Garolli e
elenco abrem uma janela da denominada “sucursal do inferno”. Interpretações sólidas de
Luiz Serra, que como cidadão
esbarrou neste mundo sombrio
(a ditadura custou muito caro
aoteatro), ede Isadora Ferrite e
LuizaBraga. Histórias do Porão é
um capítulo sério da não encerrada questão das prisões ilegais, sequestros, tortura, exílios e vidas roubadas.
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