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A peça Howie the rookie, de Mark O’Rowe, agora apresentada pela Assédio, estreou em 1999, 
em Londres, e valeu nesse ano ao seu autor, então com vinte e oito anos, a obtenção dos 
principais prémios para criação dramática na Grã-Bretanha e na Irlanda. Foi apresentada en-
tre nós no ano seguinte. A tradução que serve o presente espectáculo conheceu então a sua 
primeira vida no palco nacional, com o título “Agá o Piolho”. O título “Sarna”, com que agora 
se apresenta, repõe a primeira opção do tradutor, fazendo menção ao núcleo metafórico a 
partir do qual, a duas vozes, as apertadas linhas deste conto de violência e desagregação 
estabelecem as suas trajectórias. 
 Actualizaram-se algumas soluções textuais que, na fidelidade ao texto original, 
tomavam o pulso ao linguajar das ruas e aos jargões urbanos, quase sempre devedores, 
como alguns produtos industriais, da chamada obsolescência programada. Seria um erro 
pensar, no entanto, que a linguagem falada pelas personagens de O’Rowe pode ser identi-
ficada na próxima esquina. Trata-se antes de uma linguagem de autor, igual a si mesma em 
ambos os monólogos que constituem esta peça e indiferente às singularidades (psicológicas 
ou outras) que separam as personagens. Um dos principais méritos que se impôs ao recon-
hecimento crítico, e seguramente interpelará o espectador, é o desafio artístico a que essa 
linguagem corresponde: o de não se deixar localizar em nenhum registo convencionado, 
de ser, numa palavra, uma linguagem contaminada, tal como o mundo de que dá conta. No 
contexto de “Sarna”, a dinâmica do plano linguístico reproduz, assim, a mesma espécie
de atribulação que as personagens, literalmente, sofrem na própria pele.  

Francisco Luís Parreira

Depois de Ossário (Crestfall) e Terminus, Sarna (Howie the rookie) é o terceiro texto de Mark 
O’Rowe que produzimos – porque são textos que, tanto pela sua linguagem verbal, como 
imagética, nos seduzem, textos que têm, como que, uma energia própria que nos transporta 
para os universos absolutamente marginais, que o dramaturgo tão bem evoca e retrata. 
A estrutura monologada, permite um desenvolvimento da história focada a partir do ponto 
de vista de cada uma das personagens, como se o tempo teatral nos retardasse as acções e 
nos permitisse entrar de um modo mais profundo nas suas narrativas.
O actor, que optámos fosse somente um a fazer as duas personagens, desafia-se na con-
strução de dois momentos distintos, dando-nos em cada um deles, as peças necessárias do 
puzzle que constitui esta história.
Ao espectador conferimos o papel de confidente/testemunha/depositário dessas memórias.
Num espaço minimal, pondo a nu o jogo teatral e o virtuosismo do actor, o espectáculo 
apresenta-se simples e sem ilusões, colocando à vista estes dois fantasmas à procura do seu 
próprio corpo. O cómico e o dramático em alternância constante, surgem numa linguagem 
inspiradamente reinventada por Francisco Luís Parreira a que Pedro Frias deu forma com a 
versatilidade, a disponibilidade e o talento que um repto como este exige.

João Cardoso


