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É a “Truta”: há quem tente decifrar 
as letras pensando que se trata de 
uma sigla e há quem procure no Goo-
gle chegando à definição do peixe. 
Mas estamos a falar de uma associa-
ção cultural, formada por um grupo 
de amigos que estudaram na Escola 
Superior de Teatro e Cinema, e que 
desde 2003 se reúnem esporadica-
mente para fazer teatro e outros pro-
jectos culturais. 

A origem do nome veio da primeira 
peça que apresentaram em 2003, “A 
Força do Hábito”, de Thomas Ber-
nhard, apresentada em Lisboa no 
Teatro da Comuna. Tinha como tema 
os conflitos numa companhia de 
circo, gerados pela imposição do seu 
líder em ensaiar o “Quinteto da 
Truta” de Schubert. Esta peça não 
influenciou só o nome, foi uma afir-
mação de que o trabalho dos actores 
neste grupo dava certo. De uma 
grande amizade construída na Uni-
versidade surgiu a empatia para fazer 
um teatro livre de convenções. 

Neste momento, cinco actores da 
Truta - Paula Diogo, Joaquim Horta, 
Rúben Tiago, Raúl Oliveira e Tónan 
Quito - estão na sala do pequeno audi-
tório da Culturgest (ainda vestidos 
com os figurinos), depois de oito 

horas de ensaio, uma semana antes 
da estreia da peça “A Resistível Ascen-
são de Arturo Ui”, de Bertolt Brecht 
(estreou ontem), para nos contarem 
a história deles. É um “novo ciclo” 
que vai se formando para o grupo, 
porque “é a primeira vez que uma 
instituição nos acolhe, o que é um 
reconhecimento do nosso trabalho”, 
explica Tonán Quito.

A grande marca da Truta é a diver-
sidade dos actores que já trabalharam 
com companhias importantes. Teatro 
da Cornucópia, Garagem, Praga, 
Artistas Unidos, são algumas das 
experiências dos “trutas”, se assim 
podemos chamar estes actores que, 
às vezes, se distanciam durante os 
trabalhos paralelos para depois se 
voltarem a encontrar. 

Este “encontro” é um conceito 
importante para o grupo, pois consi-
deram “ a troca de ideias, afectos e 
preocupações imprescindível” para 
a criação dos espectáculos. “Quere-
mos apresentar ao público um teatro 
mais humano, por negação à coisa, 
ao produto, à fábrica”, dizem no 
texto de apresentação da peça. 

Paula Diogo é uma das “trutas” que 
sempre regressa à associação, depois 
de passar por vários projectos, com 

uma bagagem cheia de experiências. 
Em 1995, co-fundou o Teatro Praga 
e em 2003 fundou a produtora de 
cinema Pato Profissional Lda, no 
mesmo ano em que se tornou uma 
“truta”. Conjugou o trabalho nestes 
projectos durante vários anos. De 
momento, a actriz já não está a tra-
balhar com o Teatro Praga e com a 
Produtora Pato Profissional. Tem 
feito trabalhos em Itália e França.

Entre um trabalho ali e uma cola-
boração acolá o trabalho na Truta 
sempre é um regresso enriquecedor, 
onde “há espaço para partilhar os 
conhecimentos adquiridos em outras 
companhias e experimentar novas 
linguagens e criações”. Por outro 
lado, “ fazer este trabalho com a 
Truta é como voltar de uma viagem 
longa e às vezes parece que não nos 
encaixamos no lugar onde chegámos. 
Demoramos a estar ali outra vez.”

Quanto à linha estética, Paula acre-
dita que a Truta ainda não é definível 
e passível de enquadramentos. “ Não 
podemos perceber um traço 
comum... Para nós, isso não é claro. 
Temos que trabalhar mais para per-
ceber isso.” Talvez, pontua Paula, 
existam alguns temas, como a cons-
tituição do poder, que de alguma 

forma está presente em todas as 
peças teatrais da Truta. Mas ainda 
não se sabe se é um traço que pode 
definir alguma coisa. 

 Sem espaço físico
Outra questão importante para se 
entender o percurso e o trabalho da 
Truta é saber diferenciá-lo de uma 
companhia de teatro. Uma compa-
nhia trabalha com um elenco fixo, a 
tempo inteiro, com um repertório 
delineado e geralmente trabalham 
num determinado Teatro. A Truta 
ainda não tem um espaço físico, 
depende de subsídios, bilheteiras e 
de alguma instituição que os acolha. 
E um detalhe importante: encon-
tram-se para iniciar um projecto 
quando há desejo e não quando lhes 
é imposto.

É essa liberdade de criação que 
beneficia a Truta. É o fazer teatro 
quando se quer fazer. “Somos jovens 
e vamos fazer teatro com as condi-
ções que temos. Não vamos sonhar 
em ser uma companhia e não quere-
mos estar obrigados a fazer isso”, 
explica Rúben Tiago. Para o actor é 
“melhor trabalhar com o Teatro 
Nacional e outras companhias impor-
tantes e voltar para a Truta com uma 

experiência significativa” do que fun-
dar mais uma companhia convencio-
nal.

Além de terem produzidos clássi-
cos do teatro como Thomas Bernhard 
, Paul Auster e Brecht (ver caixa), a 
Truta desenvolve, desde 2003, acções 
de formação do público infantil, na 
área da arte contemporânea e da pro-
moção da leitura do livro, como “A 
Biblioteca Sensível Itinerante”, pro-
jecto que nasceu de uma parceria 
com o artista italiano Antonio Cata-
lano, no Centro de Pedagogia e Ani-

As trutas
Um grupo de amigos estudou na Escola Superior de Teatro e Cinema. Fundaram
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O palco deles já foi o Teatro da 
Comuna (“A Força do Hábito”, 
de Thomas Bernhard - 2003), 
Hospital Miguel Bombarda 
“(Da Mão para a Boca de Paul” 
Auster- 2005), Galeria ZDB 
e Chapitô (“Da Felicidade”, 
criação colectiva - 2006). Agora 
estão em cena na Culturgest, 
em Lisboa, com “A Resistível 
Ascensão de Arturo Ui” de 
Bertolt Brecht. 

“Quando se encena um 
clássico como Brecht há sempre 
muita gente a dizer como e 
o que se deve fazer”, explica 
Tonán Quito. Mas o grupo não 
se intimidou. Sem complexos, 
baseou-se no texto do alemão, 
sem fórmulas prontas. “Foi um 
bocado irresponsabilidade 
nossa, porque lemos o texto, 
gostamos e resolvemos fazer, 
simplesmente, porque é a 
nossa vontade”, mesmo 
existindo o “peso de fazer 
Brecht”, explicam. 

“A Resistível Ascensão 
de Arturo Ui” foi escrita 
em 1941, em plena II 
Guerra Mundial, 
por um alemão 
que “sentia na 
pele” os efeitos da 
guerra. A peça 
é uma parábola 
da ascensão de 
Hitler ao poder, 
tendo como 
pano de fundo 

uma história de gangsters, 
como Al Capone, em Chicago. 
O espectáculo é construído 
com base em símbolos, onde 
os gangsters são os fascistas e 
Chicago é a Alemanha.

Para o público português, 
a temática do nazismo pode 
não ser tão clara, porque no 
espectáculo não há alusões 
directas aos referentes. 
Arturo Ui é a personagem que 
representa Hitler, interpretado 
pelo actor Tonán Quito. É de 
estatura baixa, mas não tem 
o bigode, que é característica 
visual associada ao ditador. 
“Não queríamos fazer uma 
colagem do texto, do nazismo. 
Queríamos dessacralizar” o texto 
brechtiano, diz Raúl Oliveira.

Não é por isso que 
o texto perde a sua 
marca, sendo que 
o contexto político 
pode ser readaptado 
ao cenário político 
mundial. Arturo Ui 

escolhe um actor para 
lhe ensinar como 

falar ao público, 
como andar e se 
vestir. Queria 
ser prestigiado 
e ter atenção 
do mundo. 
Deste ponto 
vista, o mais 
importante 
é “que o 

público consiga tirar ilações 
sobre o que é o poder, como se 
produz um político, as manobras 
políticas”, diz Raúl.

Para o programador de teatro 
da Culturgest Francisco Frazão, 
a Truta representa uma nova 
geração de actores que volta a 
encenar textos de Bertolt Brecht. 
“Os textos de Brecht foram muito 
encenados em Portugal a seguir 
o 25 de Abril pela geração do 
teatro chamado independente.” 
E agora parece que está a haver 
um subtil retorno aos clássicos 
do dramaturgo alemão. “Este é 
o primeiro de dois espectáculos 
na Culturgest com esta marca 
de Brecht.” Gonçalo Amorim irá 
encenar “A Mãe”. 

A Truta é uma associação 
recente, “mas as pessoas que 
a constituem têm trabalhado 
com os grupos de teatro mais 
importantes e interessantes 
em Portugal, como Cornucópia, 
Garagem, Artistas Unidos 
e Praga”, afi rma Frazão. O 
programador acredita que a 
originalidade reside nessa 
fusão de proveniências. E é o 
que permite criar espectáculos 
“inovadores”.

Frazão acredita que não 
há uma linha estética que 
defi na o teatro feito pela 
associação. “Não há uma 
receita. Já encenaram clássicos 
assim como fi zeram criações 
colectivas.” C.S.

O regresso a Brecht

mação do Centro Cultural de Belém 
(CCB), e o “Diário do Sr. Lepidóp-
tero”, que partiu de um convite do 
Serviço Educativo do Teatro Viriato 
para habitar uma biblioteca infantil 
abandonada no Parque Aquilino no 
âmbito do Festival Mariposas e Outros 
Trajectos em Viseu, em 2005. Com 
o projecto “A Biblioteca Sensível Iti-
nerante” a Truta já andou em quase 
todas as bibliotecas do país a promo-
ver a leitura para as crianças.

Outro projecto importante para o 
grupo foi “EN2/ PT” (2008), no Cen-
tro de Arte Moderna da Fundação 
Gulbenkian, dirigida por Rúben Tiago 
e interpretada pelos actores convida-
dos Andresa Soares e Nuno Lucas e 
pelo próprio Rúben. Este trabalho 
consistiu numa performance teatral 
que teve como ponto de partida a 
realização de uma viagem na Estrada 
Nacional nº 2 (EN2), a mais longa de 

Portugal (739 quilómetros).
Ter ou não um líder? É importante 

a figura do encenador? Num texto de 
apresentação da peça diziam que, 
pela primeira vez, a figura do ence-
nador está presente desde a fundação 
da associação. Mas, numa conversa 
com o Ípsilon, a Truta chegou a con-
clusão que não é primeira vez que 
Joaquim Horta assume este papel. 
Também o fez em “A Força do 
Hábito”.

Por mais que alguém assuma um 
papel de líder, há sempre um pro-
cesso participativo. O lado difícil de 
não se ter um encenador, dizem, é 
chegar a um consenso. “Há uma 
grande divergência de gostos e opi-
niões, mas também há diferentes 
maneiras de as resolver de projecto 
para projecto.” E é por isso que a 
figura de um interlocutor que ordene 
certas questões é importante.

Uma forma de renovar o imaginário 
do grupo é convidar actores, “que por 
normas são actores que gostamos e 
apreciamos o trabalho”. “É umas das 
regras do jogo”, diz Raúl Oliveira. 

Carlos Alves, um dos actores convi-
dados da peça, acredita que o benefí-
cio de trabalhar num colectivo cultu-
ral, onde todos são amigos, é o facto 
de o actor estar mais implicado na 
composição da peça. “Opinamos na 
construção das cenas, na actuação do 
outro.”

Também para o actor convidado 
Duarte Guimarães, que trabalha há 
muitos anos com o Teatro da Cornu-
cópia, a Truta é marcada pela liber-
dade de opiniões. Por ser recente e 
os actores jovens, Guimarães acredita 
que estão a todos à procura de uma 
linha. “Ainda é muito aberto.”

A Truta ainda é uma descoberta. 
Os actores vão se descobrindo e nós 
a eles.

Ver agenda de teatro pág. 38 e 39

Gonçalo Amorim, actor 
convidado, e  Rúben Tiago, 
também fundador do grupo

Tonán Quito interpreta 
Hitler, mas sem bigode


