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Apesar das dificuldades que, nos ultimos anos, debilitaram o 
campo editorial e livreiro nacional, a produ91i0 do repert6rio teatral 
publica do em lingua portuguesa tern manifest ado uma capacidade 
de resistencia invulgar. Ao !ado de dramaturgos consagrados, que 
prosseguem o seu trabalho criativo em moldes j<l merecedorcs 
de reconhecimento, surgem publicados com regularidade novos 
autores, envolvidos numa r<~nova~ao continua da esc ri ta tcatra I. 
Todavia, pel a sun poucn competitividade no mcrcado livrciro 
quando comparadas com as remessas regula res de best-sellers 
bern rna is rent6veis, essas obras passam despercebidas do grande 
publico, alimentando-se assim a mitica ideia da escassez ou ate 
ausencia de urn teatro portugu~ (v. Ferreira, 2014). 

Contrariando tal preconceito, e optando pela pesquisa da 
realidade factual da dramaturgia nacional disponivel em publica~es, 
o estudo de Am6nio Conde, Fresco Bruegtlio.no: Dez estudos • um 
eJJSaiosobrtdrumlllllrgiasportuguesasentre 1990e 2010, tcm o grande 
mcrito de propor uma altcrayii.o profunda de tal imagem, nurn cstudo 
sistematico das obras produzidas no universo multifacctado c mal 
conhecido do dramntmgia actual de autores portugueses. 

Oestinada inicialmente a realiza~ao de urn doutoramento 
em Estudos Teatrais na Universidade de l>vora, a disscrta~!o 
veio a merecer a aten~ao, fora do ambito academico, da cditora 
Companhia das llhas, cujo catalogo refl.ecte urn program a 
consistcntc na publica~ao de teatro, em pe9as ineditas e estudos 
criticos ou ensaisticos, como eo caso deste Fresco Bruegtliano. 
Com algumas remodela~<>es, este livro-editado com o apoio 
do Centro de Hist61ia da Arte e Investiga~iio Artistica (CHAJA) 
da Universidade de Evora-vern cumprir wn dos objectivos 
mais estimulantes do trabalho academico, o da promo~iio e da 
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divulga~ao do saber universitario para um publico alargado. 
Ao Jivro impressa, acrescentou·se t!ma versaodigital que potencia 
o accsso a obra num suporte alternativo cada vez mais utilizado. 

Centra dona avalia~ao critica do conjunto do que Antonio Conde 
designa como «propostas dramatttrgicas», sublinhando nesta formula 
pouco convencional a sua pluralidade eo seu valor experimental, 
o estudo distanda-se do campo das preocupa~iies te6ricas que, nos 
estudos de teatro, tcm vindo a contestar a visao textocentrica do teatro. 

Pelo contrario, Antonio Conde devolve its problentaticas 
relativas ao texto dramatico urn espa~o academico e cientifico de 
relevo, em sintonia com urn desejo expresso por Maria Helena 
Serodio (2004), citado a qui pelo ant or, o da «necessidade do estudo 
concreto das dramaturgias (por ela] elencadas>> (p. 9) noscu 
estudo. Fa-lo com uma metodologia de leitura dos textos 
convinceme, que tem em conta oseu valor dramatico e 
perfonnativo, e que, permit indo nm trabalho hermeneutico 
pormcnorizado sabre o seu conteudo, (re)afinna o potencial 
anaHtico da confronta~iio entre texto e contexto, entre dramaturgia 
e Hist6ria, e, no caso presente, entre teatro, politica e Hist6ria. 

Neste corpus, o autor esclarece a rela~ao entre fic9ao e realidade, 
em particular a <<incideucia da pesqnisa dramattirgica sobre as 
realidades portuguesas envolventes da teatralidade e a actualiza~ao 
intema nas esteticas em exercita~ao» (p. 18), entendid•ts como tra9o 
estruturante no surgimento das novas dramaturgias. 

Numa percep~ao evolutiva da dramaturgia portuguesa nesse 
periodo, organiza, na Introduyiio, um olhar cronol6gico sobre a 
materia do livro. Parte de uma retrospectiva sum aria do seculo xx, 
no qual identifica as raizes do que se seguiu, com destaque para 
a ruptura rcvolucionaria de 1974 e a politiza~ao do tcatro como 
forma de adesao it mudan9a, mas tambem ap6s a normaliza9ao da 
vida politica nos a nos 1980, a sua reconfigura~iiocomo fom1a de 
<<resistencia cultural>> (p. 12). 

0 percurso hist6rico definido nlio resulta de tuna mera 
percep9ao subjectiva da Hist6ria pelo autor. Pelo contra rio e 
confirmado nos dez estudos ou capitulos da obra peJa evidencia 
do objectivo politico-dramatttrgico das escritas surgidas com 
a viragem poHtica e cultural do 25 de Abril, e pel a progressiva 
transforma~ao deceptiva da revolu9ao em fantasm a esbatido e 
<< reincama~ao no secuJo XXl dosebastianismo>> (p. 17). 

Nesta obra extensa, que nlio cstani Ionge de represemar wn 
panorama exaustivo do objecto tratado, o lei tore posto em contacto 
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com urn vastissimo conjunto de autores e obras, distribuidos com 
clare>..a e eficicia. 

Nmn sudnto esclarecimento inicial, Ant6nio Conde emmcia 

o quadro te6rico-hist61·ico que adoptou para u sua investiga,ao, 
com as respectivas fontes: a imprescindivel invcstiga9iio de Maria 

Helena Serodio, ja referida s11pra, de que •·etem tun modelo para a 
analise dramatUrgica a que se propoe e que !he permite descrevcr 
a maioria das obras produzidas entre finais do seculo XIX e ao 

Iongo do seculo XX (p. 9); a par6dia, identificada por L. Hutcheon 
(1989) como tra~o predominante na transforma>1io das artes em 

geral (p. 5); a raps6dia, proposta por Jean-Pierre Sarrazac (2002) 

como «metodo de composi9ii0 a partir do precedente» (ibidem); 
eo quadro de glo/Jalizafiio cultural elaborado por Alexandre Melo 
(2002), como caracterizador da epoca em causa. De forma coerentc 
rcoorreu tambem a documentos nao acadcmicos, que refiectem 

posi9oes programaticas inscritas no terreno da vida e da politica 
teatral ponuguesas, nomeadamente artigos ou testennmhos do 

e ncenador, actor e ensaista Fernando Mora Ramos. 
Mas e no cerne do estudo, focalizado na analise textual do corptiS 

das obras seleccionadas no panorama editorial da escrita para 

tearro entre 1990 e 2010, que o leitor encontrar.i a originalidade 
e a utili dade da obra. 

Em <<tres gem96es porruguesas bali>;adas pela convulsao de 

1974» (p. 16) que idc ntificou na lntrodu9ao, os dez estudos tratam 
a produ9ilo da segundo e da terceira gcra,ao, surgidas depois 
de 1974. A segunda (do Primeiro ao Quarto Esrudo) e conotada 
como <<agente e vitima das tr•nsforma,oes» oriundas da ruptura 

revolucion:iria com a decc~ao que a seguiu (p. 15): inclui autores 
como Luisa Costa Gomes, Mario de Carvalho, jaime Rocha, jorge 

Silva Melo, Carlos J. Pessoa e Armando Nascimento Rosa. Com 
jacinto Lucas Pires, o Qllinto F.studo prossegue para a terce ira 

gera9ilo, na <<Sua estreante condi9ilo de cidadania no processo 
de europeizafii<J egloba/itllfiiO» (ibidt!m), em d ialogo como forte 

intpacto da importa,ao de obras pela tradu¢-io textual e pel as 
<<l'l'lerrit<>rialim¢accnicas>> (p. 179). Abel Neves, Pedro Eiras e 
jose Maria Vieira Mendes sao objecto de um capitulo cada um, 

que antecedem um util!ssimo Nono Estudo relativo a colectiineas 
focali"adusna contemporaneidade, as Drnmn.t111~~ias Emergeutcs, 
de 2001, e as pe,as curtas das Urgencias, surgidas no quadro de 
poHticas institucionais: com a Oficina de Esc rita do DRAM AT, 

no primeiro caso, e como projecto Panos, na Culturgest, de 2004 
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e 2006. Mais discutivel na sua dcnomina~llo, o Decimo Estudo 
trata «Dramaturgias avulsas e me nos afirmailas», onde figura 
Miguel Castro Caldas, hoje nome consagrado na escrita teatral. 

0 Ultimo capitulo, intitulado «Urn Breve Ensaio», fecha o 
livro, com urn comentario do autor, que aponta uma contradi~ao: 
apesar do seu «refinamcnto dramaturgico intemo ( ... ) equiparavel 
as novas dramaturgias exogenas» (p. 510), nao existe para esse 
repert6rio um reconhecimemo local. Mas a hipotcse a'•an~ada por 
Antonio Condee que a sua marginalidade deriva tambem dasua 
propria <<consistencia dramaturgica interna» (ibidem). 

No tcrmo desta leitur•, deixurei urn a nota final inspirada pelas 
qualidades desta publica~ao, que podc hojc scr considcrada como 
urn a referenda no campo do estudo dn dramaturgia portuguesa 
contcmporanca e do teatro em Portugal. 

Diz respeito ao devir dos tcxtos, cscritos nao para serem 
apenas publicados e lidos, mas para se encontrarem como palco 
e ai terem uma recep~o que porventura n mera publica~o em 
livro nao permitc alcan~ar. A maioria dos textos do corpus teve 
um percurso teatral pleno nas encena~Oes de que forarn objecto. 
E e precisamente nesse pomo que o livro poder:i ou dever.i ser 
prolongado, em trabalhos futuros. 

Fica assim uma sugestiio: o da realit.a~ao de urn mapeamento 
da recep~ao cenica dos textos que perm ita retratar a importancia 
dessas novas dmmaturgias para a historiografia do teatro em 
PortugaL A leitura do livro de Ant6nio Conde, fica claro que as 
propostas dramaturgic as elencadas no esn.do muito devem ao 
surgimento de novas praticas ardsticas, de novos processos de 
cria~ao e de novos participantes na vida teatral que alteraram o 
esratuto do texto na rela~ao com a cena. Urn estudo dedicado a essa 
reconfigura~ao da rcla~iio entre o palco c a escrita no quadro da 
nossa contemporaneidade niio poderia dcixardc contribuir para wna 
desej:ivel revisao do modo de con tar a hist6ria do teatro em Portugal 
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