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que vemos em palco nem sempre 
representam o casal. Multiplicam-se 
e transformam-se em crianças, 
alter-egos que se apoderam delas e 
que, entre o frenesim da 
esquizofrenia e a realidade, as 
levam a discutir com Peter desde 
questões inocentes como a vinda de 
um bebé ao mundo até questões 
políticas. É aqui, e não na 
homossexualidade, está o cerne do 
texto, explica a encenadora Marta 
Lapa. Apesar de pormos uma lente 
de aumento na temática gay, uma 
vez que o tema do casamento (com 
ou sem adopção) entre pessoas do 
mesmo sexo está em debate em 
Portugal, Lapa explica que a autora 
do texto, escrito em 1984, propõe 
questões mais abrangentes acerca 
dos preconceitos e das ideias que 
temos em relação à maioridade, à 
responsabilidade e à normalidade. 
É claro que a peça põe claramente 
um novo modelo de família em 
palco, mas questiona sobretudo o 
momento em que se escolhe a 
paternidade e os limites da vida 
adulta. Será que aquelas pessoas 
estão prontas para assumir a 
paternidade? De resto, a 
homossexualidade é um dado 
adquirido, que nos “é apresentando 
sem interrogações”, tal como devia 
acontecer na sociedade actual, 
opina Lapa.

Nesta encenação, a terceira da 
coreógrafa Marta Lapa (co-
fundadora da Escola de Mulheres), 
percebe-se a inexistência de 
adereços cénicos. Se há um 
elemento que é manipulado pelos 
actores é o próprio corpo. A 
encenadora explica que trabalhou 
tudo com os actores e muito do que 
está em palco foi proposto por eles, 

confessando ainda que não lhe 
interessava pôr objectos em cena 
nem repetir o que o texto dizia. 
“Tudo é apoiado na contracena e 
no trabalho do actor”, explica. Há 
aqui também muito do seu trabalho 
como coreógrafa, no sentido em 
que “a proposta de encenação é 
muito livre e pouco naturalista”, 
acrescenta.

“Com o Bebé Somos Sete” é a 
primeira encenação da companhia 
num espaço próprio: o Clube 
Estefânia, conhecido pela sua 
tradição de teatro e danças de salão 
desde o século passado. À vista já 
está o Festival de Monólogos que 
decorrerá de Maio a Dezembro. 
Agora já sabemos onde encontrar 
essas mulheres que falam de temas 
fracturantes e não só…

O capitalismo 
must go on
“Boom & Bang” é a história 
dos dias em que o mundo 
assistiu ao fim da economia 
de mercado e sobreviveu 
para contar. Vistos daqui, 
deste país onde também foi 
preciso salvar os bancos dos 
banqueiros, tiveram (ainda 
têm) a sua piada. Inês 
Nadais

Boom & Bang
A partir de David Hare. Pelo Visões 
Úteis. Encenação de Ana Vitorino e 
Carlos Costa. Com Ana Vitorino, 
Carlos Costa e Pedro Carreira. 
Porto. Labirintho Bar. R. Nossa Senhora de Fátima, 
334. Dias 26, 27 e 28/01; 23, 24 e 25/02; 23, 24 e 
25/03. Às 22h. Tel.: 226007023. 

Houve aquele segundo, claro, em 
que também nós, Brutus, pensámos 
que talvez fosse a melhor ir a correr 
até ao banco levantar tudo, 
independentemente do tamanho 
que tudo pudesse ter atingido 
depois de uns meses a render no 
banco, e guardar tudo muito bem 
guardadinho debaixo do colchão. 
Foi bom enquanto durou, mas, 
claro, não durou muito: séculos de 
fé inabalável no capitalismo 
mostraram ser superiores a todas 
esses pequenos afrontamentos de 
Verão, superiores mesmo à morte 
do próprio capitalismo, e por isso, 
como bons ocidentais leais à 
economia de mercado, 
sobrevivemos para contar (e o 
dinheiro ficou não a render mas no 
banco). “Boom & Bang”, que tem 
estreia terça-feira no Labirintho, 
Porto, é a história, estupidamente 
divertida, desses dias - um “Conta-
me como Foi” o 15 de Setembro de 
2008, para o caso (é o caso) de 
ainda não termos percebido como é 

que isto começou e onde é que isto 
vai parar.

No caso do Visões Úteis, isto 
começou em “The Power of Yes”, a 
peça-inquérito que David Hare 
escreveu por encomenda do 
National Theatre e em que expõe a 
crise, e sobretudo os seus 
protagonistas, em todo o seu 
esplendor, e acaba neste país onde 
também foi preciso salvar os bancos 
dos banqueiros, para o seu próprio 
bem. No país em que um banqueiro 
suspeito de desvios monumentais 
vai à Assembleia da República e 
pisca o olho aos deputados porque 
como toda a gente sabe, ora essa, 
“os bancos não querem pagar 
impostos” (era o que faltava) - e em 
que, muito naturalmente, os ex-
ministros se transformam da noite 
para o dia nos donos do jogo 
financeiro (eles vão dizer os nomes: 
Armando Vara, Dias Loureiro e 
Miguel Cadilhe, por ordem 
alfabética). É a economia, estúpido.

“Boom & Bang” é o espectáculo 
em que o Visões Úteis nos explica 
como se fôssemos realmente muito 
burros as regras desse jogo - usando 
termos impróprios como “crédito 
securatizado”, “alavancagem”, 
“opções de compra” e “activos 
tóxicos”. Talvez o público não saia 
da sessão totalmente esclarecido, 
mas é isto é só “um breve 
contributo teatral para a 
compreensão da crise financeira”, 
como anuncia desde logo o 
subtítulo do espectáculo. 
“Andávamos a ponderar o que 
podíamos fazer para montar mais 
um espectáculo portátil, daqueles 
de meter na mala do carro e aí 
vamos nós, e cruzámo-nos com o 
texto do David Hare, que permitia 
uma reescrita a partir da realidade 
portuguesa. E começámos 
justamente por tentar perceber 
conceitos complicados porque isso 
espelha o que realmente aconteceu: 
foi tudo tão rocambolesco que as 
pessoas normais não 
compreenderam o que se estava a 
passar”, resumem Carlos Costa e 
Ana Vitorino. Ao contrário de Hare, 
que transformou “The Power of 
Yes” num rigoroso inquérito à crise 
do capitalismo, o Visões puxou pelo 
lado burlesco da história e 
transformou-a num espectáculo 
que, visto daqui, até tem a sua 
piada. “A ida do Oliveira e Costa à 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
é mesmo uma piada de mau gosto. 
Toda esta história é uma palhaçada. 
E nós transformamo-la numa 
palhaçada assumida, com as nossas 
All Star de imitação”, continuam.

A certa altura, estamos a rir-nos 
dos bancos, que como “toda a gente 
sabe” são “uma grande merda”, 
mas também estamos a rir-nos do 
dia em que aceitámos ter mais um 
cartão de crédito, ir de férias, 
oferecer uma jóia à esposa: 
“Venderam-nos a tanga de que o 
mercado é decente, e os nossos 
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Um teatro 
fracturante
“Com o Bebé Somos Sete”, 
a nova produção da Escola 
de Mulheres, aborda a 
paternidade num contexto 
homossexual. Cláudia 
Silva

Com o Bebé Somos Sete
De Paula Vogel. Pela Escola de 
Mulheres. Encenação de Marta 
Lapa. Com Cristina Carvalhal, 
Margarida Gonçalves, Sérgio Praia. 
Lisboa. Clube Estefânia. R. Alexandre Braga, 24-A. 
Até 31/01. 5ª a Sáb. às 21h30. Dom. às 16h. Tel.: 
213542249. 7,5€ a 10€.

A Escola de Mulheres vem desde 
1995 a diferenciar-se por centrar o 
seu trabalho numa dramaturgia de 
temática e escrita feminina. Assim, 
para a nova produção que está no 
Clube Estefânia, até dia 31, foi 
escolhido mais uma vez o trabalho 
contemporâneo da norte-americana 
Paula Vogel, dramaturga regular 
nas montagens da companhia e que 
trata de temas “fracturantes” como 
a sida, a pedofilia, a prostituição e a 
violência doméstica. Desta vez, em 
“Com o Bebé Somos Sete”, um casal 
lésbico, Anna e Ruth (Cristina 
Carvalhal e Margarida Gonçalves) 
resolve ter um bebé do seu amigo 
gay Peter (Sérgio Praia). Anna 
engravida e os três vivem juntos, 
num triângulo amoroso 
aparentemente sem conflitos. 

Parece uma história clara, até 
descobrirmos que as duas actrizes 

Repo-
sição

Depois da 
estreia, 
em Agosto, 
no festival 
Citemor, de 
Montemor-
o-Velho, o 
espectáculo 
“Velocidade Máxima”, de 
John Romão, está agora no 

Negócio, 
da ZDB 

(Lisboa), 
onde 

fi ca até 
ao próximo 

dia 31. Peça-
inquérito sobre a 

identidade e o poder no 
contexto da prostituição 

masculina, “Velocidade 
Máxima” faz contracenar 
o actor e encenador 
John Romão com três 
prostitutos brasileiros 
residentes em Lisboa. É de 
quarta a sábado, às 21h30, 
e os bilhetes custam 7,5€.

“Com o Bebé Somos Sete” põe 
claramente em palco um modelo 
alternativo de família, mas 
questiona sobretudo os limites 
da paternidade como escolha


