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O CAMINHO ATÉ AQUI
É com muito prazer que estamos a trabalhar no texto do Pedro Galiza. 
Digo estamos, porque o trabalho em teatro não pára na estreia, 
continua, sempre, até ao último dia.  E é preciso acreditar, cada um de 
nós tem de acreditar. Primeiro no texto, depois no outro. O espectáculo 
tem de ser uma plataforma de confiança mútua. Na simplicidade 
que é o jogo teatral. Mas também na complexidade que é a verdade, 
no jogo teatral. O processo não tem de provar nada além do que 
queremos dizer. O que queremos dizer está no ponto de partida, a 
dramaturgia que escolhemos. As palavras com que nos apresentamos. 
E as sugestões do espaço, figurinos, do som, da luz, da voz dos actores 
articulando todas as áreas, fundindo com humanidade este TERNO, 
dando-o a conhecer ao espectador, destino desta máquina, último 
intérprete deste texto. Obrigado Pedro.

João Cardoso

ou sem ter chegado. Lembro-me de um dia termos feito um ensai

TERNO é o primeiro texto que uma companhia a que não pertenço me 
convida a escrever.
Pondo de lado o sentido da responsabilidade (que está cá…), toca-
me muito que seja a Assédio essa companhia, não só por ser um 
projecto cuja dedicação à dramaturgia contemporânea me é caríssima 
e me inspira um profundo respeito, mas por ser também a estrutura 
com quem há quinze anos me profissionalizei como actor (tinha eu 
uns tenros, talvez ternos, vinte e um). Mudou quase tudo entretanto: 
no teatro, nos financiamentos, nos espaços (físicos e espirituais) que 
ocupamos, na face da luta constante que é manter uma companhia em 
funcionamento, no mundo que temos a responsabilidade colectiva de 
espelhar e questionar enquanto artistas. Quase tudo. Mas não tudo.
Era também o João que assinava a encenação, a Sissa a cenografia, o 
Nuno a luz e o Francisco a música. Senti-me em casa, na altura, como 
também me sinto agora. Senti que havia um gigantesco espaço para 
se ser. Que se respirava bem nos ensaios, como agora se respira, e 
comecei a aprender (e que falta me fazia iniciar essa aprendizagem) 
que seriedade e leveza não se excluem mutuamente. Senti que, se 
era isto o ser-se profissional neste meio, eu não teria escolhido mal o 
que fazer com a minha vida. Trabalhar com a Assédio continua hoje a 
confirmar que não terei feito uma má escolha. Há pessoas que, pela sua 
mera existência, nos sossegam as escolhas e nos iluminam o que está 
por vir. Só posso agradecer à Assédio por ser exclusivamente composta 
por pessoas dessas.

Terno é um estudo simples sobre o ser-se homem. Em salutar revisão 
nas últimas décadas, não deixa de ser, ainda hoje, um problema bicudo. 
As respostas automáticas que sempre definiram a masculinidade já não 
nos servem, as dinâmicas que entrelaçaram implacavelmente violência, 
poder, sexualidade e hereditariedade perdem sentido a cada ano que 
passa, mas não força. Não verdadeiramente, acho. E embora não seja 
certamente nos setenta e poucos minutos que dura este  espectáculo 
que essa força milenar que define a masculinidade se extingue, ao 
menos, pelo simples dom que o teatro tem de simultaneamente 
esconder e revelar, que lhe caia aqui a máscara. Essa força não passa de 
medo. De se ser terno, principalmente. 
Finalmente, ao Daniel, ao Quiroga e ao Castro: obrigado por me terem 
melhorado as palavras. Escreva um dramaturgo o que quiser, sem 
actores é letra morta. Com maus actores, são ideias vazias. Com bons 
actores, tudo faz sentido.

Pedro Galizas


