IMAGENS SEM TEXTO
TEXTO SEM IMAGENS
PEQUIM-LISBOA (PARTE-2)
texto adaptado de ''CHINESE F ANTASTICS''

Num teatro:
Num teatro de Pequim. O palco, alçado numa
plataforma à altura de uma cabeça humana, prolonga-se pela orquestra desprovido de cortinas.
As entrada e saída dos actores são duas portas,
uma de cada lado do palco. Os músicos - flautistas, pífaros, tocadores de tambor e de gongo - agacham-se a um canto do palco, supondo-se invisíveis. A audiência senta-se numa
plateia e balcão comendo pevides de melância
fritas e conversando descontraídamente, pelos
vistos, desprezando o espectáculo que ruidosamente prossegue.
Por vinte centavos em moeda chinesa pode-se
comprar uma cadeira no balcão, o melhor lugar
donde se pode apreciar os actores e espectadores. Chega-se ao teatro passando o Chien
Men, um enorme portão flanqueado por torres
que comunica com a Cidade Tártara e a Cidade
Chinesa. À hora do espectáculo, o portão fica
bloqueado por rickshaws, camelos, carroças,
palanquins, automóveis e todos os tipos de
transporte possíveis, cobertos e descobertos.
À distância ouve-se o barulho da confusão - altercações de condutores, o chocalhar dos sinos
dos camelos, o trepidar das campaínhas dos
rickshaws, estrondos de gongos, apitos de bu~
sinas, ruídos de rodas, fricções de cordagens.
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Empurrado através do portão para a extensão
da praça do mercado e através das sinuosas travessas chega-se à rua do teatro onde, por vinte
centavos pagos na bilheteira se obtém um lugar
na primeira fila do balcão e urna chávena de
chá quente equilibrada na balustrada de protecção. A chávena de chá encontra-se sempre
cheia, tanto faz que se beba ou que se despeje
no chão o conteúdo, porque assim que se encontre vazia, um empregado sempre sentado na
coxia, relampeja um bule de chá sobre as cabeças dos espectadores vizinhos e adestradamente
reenche a chávena precipitando urna cascata de
fluído âmbar entre os olhos do espectador e o
palco. E assim, pequenas ca11eatas de chá
quente correm permanentemente - na chávena
da senhora Manchu, sentada em apóteose estática na esquerda, nas chávenas dos condutores
de camelos agachados num burburinho à direita. O contraste entre a senhora Manchu e os
condutores de camelos é talvez suficiente para
dar um indicativo do espírito democrático reinante na assembleia. A senhora tem o cabelo
tratado com urna pasta oleosa e elaboradamente penteado sobre protuberantes armações
em forma de asas de morcego feitas de arame e
entrelançados de fitas, a cara pintada de vermelho e branco, e o seu frágil corpo embrulhado
numa seda pálida azul com fantásticos brocados; os condutores de camelos, com palha nos
cabelos, amarelo nos olhos, sujidade nas mãos
e poeira no vestuário, encontram-se tal qual
corno quando acordaram pela madrugada nas
suas camas aconchegados pelos camelos.
Mas diferenças sociais são anuladas no teatro,
quer no balcão ou na plateia, onde janotas, oficiais, pais de família, mulheres, crianças e criadagem se misturam, e onde, corno que celebrando uma festa comum, bebem desproporcionadas quantidades de chá e falam alto, enquanto que o espectáculo continua, e cumprimentam-se mutuamente apertando as mãos à
maneira chinesa, apertando uma mão à outra e
olhando a pessoa cumprimentada, em vez de
lhe estenderem a mão. O espectáculo talvez já
tenha começado· há horas ou mesmo dias, pode
ser uma longa peça ou uma série de pequenos
episódios que se sucedem continuamente. Chegar tarde não apresenta quaisquer inconvenientes pois que para um ocidental cada porção
da peça é tão misteriosa corno a seguinte. Os
ternas favoritos são histórias da antiga História.
O reportório recente põe ênfase em namorados
desleixados, sogras teimosas e maridos ciumentos mas dorninandos.
O tema do marido fracalhote é mais divertido na
China que noutro lugar do mundo, porque todo
o marido chinês pretende que num burlesco
teatral a posição dE; uma mulher dominadora é
uma situação absurda e totalmente impossível
na vida social. As características medievais das
peças chinesas são explicadas pela adopção de
tradições clássicas gregas sem quaisquer inovações através dos séculos. As noções de acção,
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movimento cemco e diálogo são ainda o que
eram nos dias do macabro teatro-de-mistério.
A cor garrida dos trajos, o movimento cuidado
dos actores, a lentidão do desenvolver do tema,
a articulação encadeada do protagonista principal na maneira como se mantém estático descrevendo trechos do tema, a intromissão dos
músicos no palco, a constante música estridente, a ausência ae cenário, a aparente construção dos mecanismos cénicos e mesmo do
ponto, o aparecimento e desaparecimento rotineiro dos actores pela maneira como entram por
uma porta, recitam um texto e saem pela outra
porta, o uso de uma iluminação fixa constante
e a não existência de uma cortina que corte a
monotonia de uma contínua mudança de apetrechos cénicos, produzem em qualquer ocidental a impressão de que o teatro chinês continua numa fase bárbara de deficiência e mediocridade. Está-se sempre inquieto a ver se os
actores tropeçam nas posturas descontraídas
dos músicos que se espalham pelo chão, se o
ponto vai comer o seu farnel sem ter a mínima
preocupação de desaparecer por detrás de cortina lateral ou se o músico que ocasionalmente
bate o estrado com um pau não vai por acidente
esmigalhar os pés de um dos actores. As razões
de tais batidas no palco são estranhas e acontecem exactamente no fim de cada momento
crucial do desenrolar da acção, pondo ênfase no
seu aspecto dramático. Os chineses parecem
acreditar que depois de uma passagem excitante, um barulho repentino atirado às orelhas
sensíveis do público, como na passagem do
bater do portão no Macbeth, desenvolve a
expectativa e desperta o interesse para as passagens seguintes. É de notar que o método de
bater no chão com um pau foi também usado
correntemente em França no teatro com o fim
duplo de anunciar a subida do pano e de concentrar a atenção do público na boca da cena.
Um dos conceitos mais insólitos do teatro na
China é a assumida invisibilidade dos objectos
que são positivamente visíveis. Estes, não
sómente criam uma ilusão de existência de
objectos que realmente não existem, mas também a inexistência de coisas que verdadeiramente existem. É fácil de conceber montanhas,
tabernas, cavalos, tempestades de neve, campos de batalha e rios sem a ajuda de cenário, se
a acção assim os sugere, mas é necessária
uma certa prática e uma decepção antecipada
para fazer crer que o visível não pode ser visto,
como os músicos que se agacham na mesma
posição que eles tomam com as suas indumentárias e o ponto que vai fazendo o seu trabalho
indiferente aos olhares.da audiência.
A apresentação de um drama chinês também
pressupõe a vontade própria da audiência de
ignorar acções que podem ser observadas mas
que não fazem parte das peças. Um amante
frustrado cai no chão e diz que se afogou num
poço, e o seu gesto não é deslocado se ele se
levantar imediatamente e sair do palco. Um
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comerciante dormindo na cama e estrangulado
por um ladrão não infringe os preceitos drarná·
ticos se, enquanto morto, se aproximar de urna
mesa e se refrescar com urna chávena de chá.
Mei Lang-Iong, um actor conhecido, bebe cons·
tanternente chá enquanto actua. O seu criado,
supostamente invisível, atravessa o palco e
serve-lhe urna chávena. O actor Mei sem interferir com a acção dramática, levanta a sua
enorme manga em frente da cara e, fazendo
contas que se esconde atrás de urna pequena
cortina, bebe o seu chá. Depois do chá bebido
ele volta a passar a chávena ao seu criado, que
antes de se retirar aproveita a oportunidade
para com pôr a indumentária do actor acamando-lo as pregas da camisa, ajeitanJo-lhe os churnassos do casaco, limpando-lhe as plumas do
chapéu ou sacudindo-lhe as poeiras ilusórias do
seu traje. A actriz principal, se o tempo está
quente, tem um sistema para se refrescar ao
mesmo tempo que evita que a cera e a pintura
se lhe derretam no rosto. O seu criado, colocado
acima do palco mas à vista dos espectadores,
abana um grande leque de penas de pavão que
ele balanceia com urna tal precisão de movi·
rnentos que ele consegue provocar urna suave
aragem na direcção da actriz. Caso a actriz
mude de posição, o criado persegue-a de modo
a que a aragem sopre constante sobre ela en·
quanto no palco. Pode acontecer que um dos
criados embalados pela monotonia da peça ou
mais possivelmente pela falta de sono durante
a noite anterior venha a adormecer ou mesmo
acabe por ressonar, altura na qual ele é desper·
tado à sua tarefa por um pontapé dado por um
prestável ajudante. O método de permitir aos
espectadores de superar a falta existente de
um cenário pelo uso das suas próprias imaginações é levado a um ponto extremo na arte dra·
rnática chinesa em relação a outros tipos de
teatro. Um caçador que sobe a urna cadeira e
diz que está no cimo de urna montanha, encontra-se no que respeita à audiência tanto no
cimo de urna montanha corno se estivesse de
pé sobre um rochedo pintado e estivesse ro·
deado por pinturas de cumes, e se o ponto lhe
atirar urna mão cheia de bocadinhos de papel
é óbvio que ele se perde numa tempestade de
neve. Urn homem abanando urna bandeira pro·
duz a ilusão de que urna ventania sopra, a velo·
cidade do vento sendo indicada pelo vigor com
que ele abana a bandeira. Um homem agitando
paus no ar pressupõe que rema um barco, um
homem que carrega urna tela pintada com urna
roda guia urna carroça, um homem que estala
um chicote e levanta urna das pernas monta a
cavalo. Casas, castelos, estradas, tabernas,
prisões, portas, janelas, escadas, são criadas
quer verbalmente quer por gestos apropriados.
As entidades das personagens estão deter·
minadas por símbolos arbitrários: urna cara
branca significa urna pessoa com más intenções,
urna cara sem pintura urna pessoa bem inten122

cionada, uma cara vermelha uma pessoa fiel,
uma cara multicor um ladrão, uma cara com os
olhos e o nariz pintados de branco um palhaço,
cuja entrada em cena, independentemente que
ele diga ou não qualquer coisa engraçada, desencadeia inevitávelmente alegria, um véu preto com tiras de papel branco preso sob a orelha
direita identifica um fantasma, um véu vermelho uma noiva, um chapéu quadrado um bom
dignatário, um cl).apéu redondo um mau dignatário, um pano amarelo cobrindo a cara uma
pessoa doente, um pano vermelho cobrindo a
cara uma pessoa morta, um bocado de crina de
cavalo na mão um deus, uma pena de pavão
caindo da nuca sobre as costas um herói invencível. Escuridão é-nos dada por uma vela acesa,
a passagem do tempo pelas batidas num tacho.
Para além de um "hao! hao! -bem! bem!"
vociferados esporádicamente pelas partes da
casa especialmente interessadas no desenrolar
da acção a audiência parece não mostrar o mínimo interesse pela peça. Há conversas constantes, saudações efusivas, grupos que bebem
chá, vénias e apertos de mão, constante calcorrio, e pessoas que trepam sobre as costas das
cadeiras. Uma audiência traz para o teatro a sua
maneira de se entreter. A parte mais estranha
de todo este espectáculo ainda está para ser
descrita. Do balcão olhando para a orquestra o
espectador observa que de vez em quando
sobrevoam a audiência aquilo que parecem embrulhos sem rumo. São na realidade toalhas
quentes. Nenhum chinês considera uma festividade completa senão lhe forem fornecidas frequentes vezes toalhas embebidas em vapor fervente com as quais ele se refresca a cara, o pescoço e as mãos: sentir uma toalha quente fazendo vibrar a pele é para ele o verdadeiro
prazer máximo de se refrescar, mais estimulante que vinho de arroz.
Portanto o teatro tem também um negócio paralelo de servir toalhas. Tem um quarto onde elas
são fervidas e empregados que as distribuem e
as recolhem. Vindo de uma porta lateral ao pé
do palco um empregado carrega uma braçada
de toalhas quentes, dobradas em molhos de
seis. Como seria impossível de avançar pelas
coxias sem que lhe roubem as toalhas o empregado distribui-as atirando-as por cima da cabeça
de toda a gente. As toalhas rodopiam no ar até
chegarem aos pontos mais remotos da casa,
onde são apanhadas por outros empregados que
as desdobram e distribuem aos clientes das
redondesas. Vêem-se deliciadas massagens de
crâneos, e lavagens de caras, e cada utente
satisfeito regozija como se tivesse tomado um
banho. Depois de usadas as toalhas são entregues e voltam pelos ares até ao empregado da
porta para serem de novo fervidas e redistribuídas. O visitante a um teatro chinês volta
para casa para sonhar, se ele o conseguir,
não sobre as peripécias que ele viu no palco mas
sobre as toalhas quentes emanando vapores das
cabeças da audiência.
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