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Imaginem que na Rua Augusta, em 
Lisboa, 200 pessoas param de andar 
no mesmo segundo e, de repente, 
andam para trás. Rodopiam, deitam-se 
no chão, fotografam, comem flores e 
perseguem turistas. A única coisa que 
têm em comum é um auricular no 
ouvido. O que é que se passa aqui? 

É o que muitos vão perguntar 
(excepto aqueles que leram esta repor-
tagem) porque, de facto, a situação 
que o leitor imaginou (se não imagi-
nou, ainda há tempo para imaginar) 
vai acontecer na turística Rua Augusta, 
no dia 9 de Julho, às 18 horas. 

Essas pessoas vão estar a ouvir o 
programa da Antena 2 que, na ver-
dade, é uma peça radiofónica intitu-
lada “Em Busca da Revolução Perdida” 
(uma analogia ao título do livro “Em 
Busca do Tempo Perdido”, do escritor 
francês Proust), escrita por Ligna, 
grupo de artistas de rádio de Ham-
burgo (Alemanha), formado por Tors-
ten Michaelsen, Michael Hüners e Ole 
Frahms, e narrada pela actriz portu-
guesa Carmem Dolores, e por mais três 
locutores da Antena 2, Luís Caetano, 
Luís Ramos e Alexandra Corvela. 

São, pois, “duas peças numa”: a 
peça que se passa na rua e a peça, já 
gravada, que vai ser transmitida em 
directo pela Antena 2 para todo o país, 
das 18h até as 19h. O texto é peculiar: 
contém já as instruções coreográficas, 
cruzadas com os dados históricos 
sobre a Revolução dos Cravos.  

Qualquer pessoa pode participar 
nesta “performance”. Aliás, nos dias 
sete, oito e nove de Julho as rádios 
Antena 1, 2 e 3 vão convidar os ouvin-
tes a inscrever-se para participar. É 
preciso fazer inscrição, para receber 
um saco com um pequeno rádio por-
tátil e auricular, uma esteira, uma 

máquina fotográfica e flores comestí-
veis. Quem não conseguir inscrever-se 
pode participar, desde que tenha con-
sigo tais itens - avisa-se que as flores 
comestíveis foram importadas da Ale-
manha - e apareça no cruzamento da 
Rua Augusta com a Rua Santa Justa às 
17 horas, onde Torsten Michaelsen - 
um dos artistas do Ligna - falou com o 
Ípsilon, quando esteve em Lisboa para 
produzir a peça com a Antena 2.

Dispersão num espaço
controlado

O trabalho do grupo Ligna não é uma 
manifestação. O conceito trabalhado 
é justamente o contrário: a dispersão. 
É tentar transformar um espaço com 
um grupo de pessoas comuns. Torsten 
não se refere ao grupo como massa, 
discursa sobre o indivíduo que se dis-
persa dentro da massa. Esta individu-
alidade é possível por causa do uso do 
rádio portátil. Além do rádio, cada 
ouvinte leva consigo um auricular. 

Uma das primeiras instruções da 
peça é: “Espalhem-se por toda a Rua 
Augusta”. Os ouvintes-participantes 
podem posicionar-se onde bem enten-
derem. Sendo assim, dispersos, têm a 
possibilidade de sair do papel de 
ouvintes de uma peça de rádio e fazer 
uma coreografia em conjunto (não 
propriamente como na dança, mas 
como uma composição de movimen-
tos do quotidiano, tipo uma mão esten-
dida que indica um cumprimento), 
destacando-se no meio dos transeun-
tes, ou desaparecer quando receberem 
a instrução para ficarem “invisíveis”, 
ou seja, paralisados.

De certa forma, o Ligna também 
quer subverter a normalidade de uma 
rua, que no passado foi cenário da 

revolução que marcou a história por-
tuguesa. Agora a mesma rua é palco 
para a sociedade do consumo, onde 
turistas desfilam distraídos, olham as 
montras, olham-se uns aos outros. 

A ideia casa-se com outro conceito 
trabalhado pelo grupo: fazer uma 
intervenção num “espaço controlado” 
e proporcionar uma “situação não 
controlada”. A primeira vez que o 
Ligna fez esta experiência foi em 2002, 
na estação de comboios de Hamburgo, 
“uma zona muito controlada por 
videovigilância, com placas proibido 
fumar” ou alguém a dizer “não se 
sente no chão”. “Teve um efeito muito 
forte”, diz Torsten. Aí, o tema não era 
obviamente a revolução portuguesa, 
mas a história alemã - o nazismo e a 
queda do Muro de Berlim.

Apesar de a Rua Augusta não ter tal 
sistema de controlo, por ser um espaço 
aberto, Michaelsen acredita que as pes-

soas já incorporaram o controlo. “Há 
um movimento condicionado dentro 
do espaço, porque as pessoas perce-
bem aquele sítio apenas de uma forma. 
Agem como se fossem controladas.” 
Provocar uma ruptura deste movi-
mento controlado faz parte do ideal do 
Ligna. Por exemplo, explica Torsten, 
“numa das vezes que apresentámos na 
Áustria, fizemos a ‘performance’ numa 
zona muito turística. Uma mulher que 
vivia naquela zona há 20 anos partici-
pou. E pela primeira vez ela deitou-se 
na rua [onde vivia] e olhou para o céu 
e ficou muito feliz por ter tido uma 
nova visão daquele espaço”.

A Rua Augusta foi escolhida por 
Torsten Michaelsen por permitir esta 
dispersão. “Há muito movimento, há 
muita vida, há espaço onde as pessoas 
podem desaparecer dentro da multi-
dão e ressurgirem novamente.”

A escolha deu-se também por ser 
um dos cenários da Revolução dos 
Cravos. Partindo deste contexto do 
“25 de Abril”, o local do espectáculo 
poderia ter sido o Largo do Carmo, 
mas era um sítio demasiado pequeno 
e fechado, e o resultado seria como 
“um grupo de turistas com um rádio 
a seguir alguma coisa”.

Revolução de 25 de Abril
“Na manhã do 25 de Abril de 1974 
as rádios informavam aos ouvintes 
para não saírem à rua, apelavam à 
calma, e que esperassem que os mili-
tares concluíssem a operação. Mas 
os ouvintes não obedeceram ao 
apelo: saíram de casa e participaram 
numa revolução. Um sonho estranho 
tornou-se realidade, um sonho que 
muita gente sonhou ao mesmo tempo 
com olhos abertos: num dia o reino 
da ditadura caiu.” 
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Engula a revolução
O trabalho do grupo 
Ligna não é uma 
manifestação. 
O conceito 
trabalhado 
é justamente 
o contrário: 
a dispersão. É tentar 
transformar um 
espaço com um grupo
de pessoas comuns

“Em busca da Revolução Perdida” é uma peça radiofónica, do grupo alemão Ligna, que será a
muns e qualquer um pode participar. Peculiar, convida as pessoas a deitarem-se no chão e a comer fl
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O Ligna 
estreou o 
espectáculo 
em 2002, em 
Hamburgo, e 
repetiu a 
experiência 
em Viena e em 
Berlim. Chega 
agora a Lisboa 
como “Em 
Busca da 
Revolução 
Perdida” 

Isto são palavras do Ligna. Os artis-
tas alemães acreditam que o sonho 
colectivo que moveu as pessoas a pro-
curarem a liberdade com as próprias 
mãos, no 25 de Abril, perdeu-se a par-
tir do fim de 1975 e 1976, e depois da 
revolução houve uma decepção para 
alguns. A peça radiofónica “Em Busca 
da Revolução Perdida” propõe-se 
transmitir uma ideia “às pessoas de 
que uma outra realidade é possível”.

O paralelismo feito pelo grupo 
reside justamente aí. “As pessoas 
viviam numa ditadura, tinham um 
dia-a-dia controlado, bastante triste. 
Num dia saíram às ruas para fazer o 
destino delas, e transformar o 
espaço”, resume Torsten. 

O grupo elegeu o tema “25 de 
Abril” depois de ter feito várias entre-
vistas a historiadores em Portugal e 
depois de uma incursão pelos espa-
ços públicos de Lisboa. A peça é uma 

grande ironia porque evoca um lugar 
que “já teve muitos estados da alma”, 
onde as pessoas corriam atrás de uma 
revolução mas hoje “correm atrás de 
um sapato ou de um perfume”, diz 
João Almeida, director adjunto da 
Antena 2, que os convidou, com 
Ronald Grät, director do Instituto 
Alemão Goethe. “Os sonhos mais fan-
tásticos, mais utópicos, deram lugar 
aos sonhos de consumo.”

João Almeida conheceu o trabalho 
do grupo Ligna, em Berlim, quando 
Portugal foi o país convidado na 
Semana de Teatro Radiofónico em 
2007.

É a primeira vez que uma peça do 
Ligna vai ser transmitida a nível 
nacional. Apesar de muitas pessoas 
que não vivem em Lisboa não terem 
a oportunidade de ir à Rua Augusta, 
podem ouvir a peça na Antena 2, com 
dados suficientes para visualizarem 
a “’performance’ do público” e a rua, 
garante João Almeida. 

“As pessoas vão ser convidadas a 
fotografar de olhos fechados, depois 
de rodopiarem, e perdem os sentidos, 
e também vão ser convidadas a comer 
flores, para engolirem a Revolução”, 
antecipa, depois de dar uma garga-
lhada, no seu gabinete, na Antena 2. 

Algumas fotografias tiradas pelos 
participantes vão ser publicadas no 
“site” www.rtp.pt, onde também 
estará a filmagem da “performance” 
do público. 

Nesta peça, diz, “a rádio é o narra-
dor e os intérpretes são os ouvintes”. 
“Há uma espécie de salto que passa 
pela sala [de teatro] e pelos actores 
tradicionais.” Afinal, a proposta é con-
vidar os ouvintes a viver a arte, pô-los 
na rua, porque, como finaliza, “a rádio 
dá-se muito bem com a rua”.

á apresentada na Rua Augusta, dia 9. É feita por pessoas co-
r fl ores, como quem diz: engula a Revolução. Cláudia Silva

A peça, que se passa 
na Rua Augusta 
e é sobre o 25 de Abril, 
é uma ironia: evoca o 
lugar onde as pessoas 
corriam atrás 
de uma revolução 
mas hoje “correm 
atrás de um sapato 
ou de um perfume”
João Almeida


