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Não podemos 
parar de contar 
histórias, mas 
podemos parar 
de as contar 
até ao fi m, diz 
Tim Etchells. 
A Tempestade 
que Aí Vem e E à 
Milésima Noite..., 
dois próximos 
capítulos da 
bienal Artista 
na Cidade 2014, 
são o teatro 
interrompido 
dos Forced 
Entertainment: 
to be continued 
pelos 
espectadores.

F
im de história, escreveu Tim 

Etchells numa das paredes 

do Palácio Pombal, em Lis-

boa (e a seguir, noutra pare-

de, tudo escuro, e ainda mais 

definitivo: Fade to black). 

Podia ser uma bonita maneira de 

acabar a conversa se não fosse tam-

bém uma bonita maneira de a co-

meçar: diante deste néon, desta luz 

branca que nunca se apaga, defini-

tiva, em cima da tinta descascada 

de uma sala do primeiro andar da 

Carpe Diem Arte e Pesquisa, uma 

sala onde o dramaturgo, encenador 

e mestre de cerimónias do colecti-

vo Forced Entertainment gastou as 

duas palavras que mais vezes usa-

remos até à última linha deste tex-

to. 

Fim de história, e no entanto es-

ta de que Tim Etchells é protago-

nista por um ano — a bienal Artista 

na Cidade 2014, que o espectáculo 

As Festas de Amanhã, apresentado 

no Maria Matos, abriu a 9 de Janei-

ro — só agora está a começar. 

Etchells saliva exactamente com 

isso: com esta parte em que a his-

tória ainda está completamente em 

aberto e tudo pode acontecer. Co-

mo tudo pode acontecer na história 

que abre A Tempestade que Aí Vem 

(de quarta, 19, a sexta, 21, às 21h30, 

na Culturgest), em que um infor-

mático que ganha um bilhete para 

um cruzeiro naufraga numa ilha ao 

largo da costa ocidental de África, 

casa com a chefe da repartição de 

finanças onde fica a trabalhar, 

adopta dois filhos, vende o rapaz 

porque é uma criança difícil, perde 

a rapariga porque é raptada por 

piratas somalis, decide refazer a 

vida em Hong Kong, tem um ataque 

cardíaco a comer um gelado e dá 

entrada no hospital no preciso mo-

mento em que este está em vias de 

ser destruído por um enorme dra-

gão verde. 

Nunca saberemos como acaba 

esta história. Como nunca sabere-

mos como acaba a seguinte, sobre 

a paixão que a directora da biblio-

teca onde Richard trabalhou aos 

18 anos teve por ele, nem a seguin-

te, sobre os tempos em que Cathy 

esteve refém de um grupo de ho-

mens e “sujeita a todo o tipo de 

humilhações e de degradação se-

Acabar  
antes do fim

Inês 
Nadais

xual”, nem a seguinte, sobre o avô 

curandeiro que previa o futuro e 

que um dia foi comprado por um 

museu suíço. 

Tal como em E à Milésima Noite... 

(sábado, 22, às 18h, também na Cul-

turgest), o outro acontecimento 

Tim Etchells/Forced Entertainment 

deste mês de Março em Lisboa, ne-

nhuma história de A Tempestade 

que Aí Vem chega até ao fim sem ser 

interrompida, sabotada, ofuscada, 

substituída pela história seguinte. 

É o que acontece quando um en-

cenador atira para cima do palco 

seis personagens com coisas para 

dizer (ou pelo menos com vontade 

de dizer coisas) e apenas um mi-

crofone — a selva, ou mesmo o in-

ferno (que obviamente são os ou-

tros). Desta vez, admite Tim 

Etchells, podia ter sido diferente: 

quando começaram a trabalhar no 

espectáculo, que se estreou em 

2012, os Forced Entertainment ti-

nham “uma narrativa única em 

mente”, mas à medida que os en-

saios decorriam a verdadeira natu-

reza de um grupo que anda há 30 

anos a matar o teatro (só para o 

tornar mais forte) impôs-se às me-

lhores intenções. “As histórias fas-

cinam-me, mas no trabalho (e na 

vida, talvez!) a singularidade frus-

tra-me, por isso o limite de apenas 

uma história é algo que quero sem-

pre desafiar”, registou o encenador 

no diário on-line em que foi ano-

tando as dúvidas existenciais le-

vantadas pelo processo de constru-

ção do espectáculo. 

Uma história é pouco, portanto 

— até na vida real. Uma história con-

tada até ao fim, continua Etchells 

agora ao telefone com o Ípsilon, é 

menos ainda. “A vontade que temos 

de interferir nos mecanismos de 

uma história e a nossa recusa em 

completá-la tem a ver com um cer-

to fascínio pelo inacabado. Mas 

também tem a ver com a suspeita 

de que a história como forma que 

oferece um desenlace, uma solu-

ção, não é satisfatória. Interessa-

nos esta ideia de que as coisas nun-

ca estão resolvidas — nunca estão 

resolvidas na vida, por isso também 

não têm de estar resolvidas no te-

atro”, argumenta. Não é só uma 

questão pessoal, também é uma 

questão política, no sentido mais 

duramente brechtiano do termo (e 

isto é Etchells a responder às críti-

cas que reduziram A Tempestade 

que Aí Vem a apenas mais entrete-

nimento inconsequente, e até um 

bocadinho auto-deslumbrado, 

quando há tanta coisa menos inó-

cua a fazer em cima de um palco): 

“Recusar um desfecho é para nós 

um pouco aquilo que era para o 

Brecht recusar a catarse, de modo 

a que o público se mantivesse numa 

posição crítica após o fim do espec-

táculo. O nosso desejo de deixar as 

histórias incompletas também ser-

ve para dar ao público trabalho pa-

ra fazer depois de a peça acabar.”  

Uma boa história pode precisar 

— como A Tempestade que Aí Vem 

começa por enumerar, anunciando 

tudo o que não vai acontecer a se-

guir — de um início claro, de um 

protagonista carismático (“Uma 

personagem exemplar, ou um vilão 

adorável, ou dois protagonistas, que 

podem ser os melhores amigos, ou 

inimigos figadais”), de surpresa, de 

mistério (“Quem é aquele homem? 

O que estará ela a pensar? Qual de-

les será o assassino? Quem irá mor-

rer primeiro? Quem irá morrer a 

seguir? Quem será o pai da criança? 

O que é que ele terá no bolso?”), de 

suspense, de segredo, de uma bus-

ca, de divisões (“Norte, Sul, ho-

mens, mulheres, proletariado, bur-

guesia”), de complicações, de mal-

entendidos, de acidentes, de 

volte-faces, de reveses (“para que 

basicamente acabe por ser a pessoa 

errada a conduzir, ou a ler aquele 

SMS, ou a pegar no bebé”) — mas 

uma boa história não precisa neces-

sariamente de um fim. Não no tea-

tro interrompido dos Forced Enter-

tainment, um teatro to be continued 

pelo espectador — ou pelo primeiro 

actor a conseguir roubar o micro-

fone a quem o tem na mão para 

lembrar (pssst!, leitor: talvez seja 

bom reler agora o segundo parágra-

fo) que não há piratas somalis na 

costa ocidental de África.

Uma viagem
E à Milésima Noite..., que os Forced 

Entertainment extraíram da sua 

maratona de 24 horas, Who Can 

Sing a Song to Unfrighten Me?, e 

transformaram num espectáculo 

autónomo estreado em 2000 e vis-

to dois anos depois na Culturgest, 

aonde agora regressa, já era sobre 

a impossibilidade de levar uma his-

tória até ao fim. Mas enquanto nes-

sa viagem de seis horas os oito ac-

tores sentados num palco quase 

vazio (nada a não ser uma cadeira, 

uma coroa de papel e um manto 

vermelho para cada um, espécie de 

kit básico para o faz-de-conta) con-

tavam, até serem interrompidos, 

as histórias que naquele momento 

lhes vinham à cabeça, o texto de A 

Tempestade que Aí Vem está milime-

tricamente fixado. E tem de dispu-
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“Recusar um 
desfecho é para 
nós um pouco 
aquilo que era para 
o Brecht recusar a 
catarse, de modo a 
que o público se 
mantivesse numa 
posição crítica 
após o fim do 
espectáculo”
Tim Etchells  

E à Milésima Noite... (2000) e 
A Tempestade que Aí Vem 
(2012): os Forced 
Entertainment têm esta 
obsessão recorrente com o 
acto de contar histórias

quantos para o ano seguinte, o ro-

bô no fim do mundo — temos pena 

de os abandonar, de não saber o 

que é feito, de não fazerem parte 

de uma história com princípio, 

meio e fim. Mas esse é o tipo de 

anarquia que os Forced Entertain-

ment acham mais próxima da vida, 

e portanto o tipo de anarquia que 

querem praticar no seu teatro. 

“Num espectáculo como E à Milé-

sima Noite..., são os teus colegas 

actores que são responsáveis por 

te fazer parar ou por te deixar con-

tinuar a contar a história. E num 

espectáculo como A Tempestade 

que Aí Vem  as histórias são quase 

sempre interrompidas numa fase 

em que é impossível saber o que 

vai acontecer a seguir. Essa sensa-

ção de falta de controlo é muito 

verdadeira. Há algo de muito fiel à 

vida aqui — a vida é muito mais um 

processo, uma contínua transfor-

mação, do que um statement, uma 

certeza.” 

Não contando uma história do 

princípio ao fim mas muitas histó-

rias ao mesmo tempo, Tim Etchells 

acredita que os dois espectáculos 

têm, apesar de tudo, uma mensa-

gem na garrafa — uma mensagem 

sobre “a liberdade criativa, a diver-

são e o peso do mundo fora do te-

atro, sobretudo sobre o modo como 

o colectivo dos Forced Entertain-

ment pensa sobre o sofrimento e 

sobre a política”. E agora sim, pal-

mas e fade to black: esta é a altura 

em que o trabalho deles acaba e o 

dos espectadores começa.

tar o palco com todo um aparato 

teatral paralelo que E à Milésima 

Noite... — e no geral o trabalho do 

colectivo britânico — dispensa: fi-

gurinos, adereços, música ao vivo, 

coreografia. “Os dois espectáculos 

são muito vizinhos um do outro no 

sentido em que ambos são sobre o 

acto de contar histórias. A partir 

daí tudo é divergente: E à Milésima 

Noite... é uma experiência inteira-

mente improvisada e informal, mas 

muito minimalista, porque não há 

nada além do texto; A Tempestade 

que Aí Vem é uma construção fixa 

que resulta da interacção de dife-

rentes elementos teatrais”, explica 

Tim Etchells. Em ambos os casos, 

acrescenta, o que se propõe ao es-

pectador é “uma viagem” — uma 

viagem “simultaneamente satisfa-

tória e desafiadora”. 

A frustração — do espectador a 

quem os Forced Entertainment ne-

gam às vezes mesmo antes do clí-

max, em ambos os espectáculos, 

um desenlace; do actor de E à Mi-

lésima Noite..., que pode ver inter-

rompida a sua melhor história de 

sempre — faz parte do jogo. No mes-

mo diário de bordo que escreveu 

durante os ensaios de A Tempestade 

que Aí Vem, Etchells conta que o seu 

papel no processo é muitas vezes 

o de “cortar uma cena e desviá-la 

para outro lado antes de se tornar 

sólida”, e quando lhe perguntamos 

se, no final de E à Milésima Noite..., 

de regresso aos bastidores, não há 

actores em fúria a atirarem à cara 

uns dos outros as facadinhas espe-

tadas nas costas no auge de um “era 

uma vez” que tinha tudo para ser 

espectacular, ele não diz que não. 

“Mas também há muito prazer e 

muita diversão a ter aqui, tanto pa-

ra quem está na plateia como para 

quem está no palco. Há prazer e 

diversão em dar ao espectador o 

direito de ser ele a imaginar o fim, 

fazendo assim do teatro um lugar 

em que o público imagina com os 

artistas, em vez de um lugar em que 

os artistas imaginam sozinhos. E há 

prazer e diversão em saltar de um 

assunto para o outro, em chamar a 

atenção, em interromper, em rou-

bar uma cena, em dizer a primeira 

coisa que nos vem à cabeça, em 

embarcar numa viagem que não se 

sabe quando nem como acaba”, 

insiste. Sobretudo num espectácu-

lo como E à Milésima Noite..., abso-

lutamente impossível de preparar, 

a não ser no sentido em que os For-

ced Entertainment andaram a pre-

parar-se para ele toda a vida: “Não 

há nada para ensaiar. O que nor-

malmente fazemos é passar algum 

tempo na sala em que vamos fazer 

o espectáculo para nos familiari-

zarmos com o espaço, e eventual-

mente cada um preparará uma ou 

duas histórias que já contou numa 

apresentação anterior e que podem 

continuar a ser bem-sucedidas, ao 

contrário de outras que só são boas 

naquele momento e nunca mais 

poderão funcionar. Mas claro que 

andamos há 30 anos a trabalhar 

sobre esta coisa das histórias e da 

improvisação, portanto é de espe-

rar que algum de todo esse trabalho 

tenha ficado e suba connosco para 

o palco.”

O amor de Verão, a família sem 

comida num barco à deriva, o tio 

que nasceu na Birmânia, foi arque-

ólogo na Austrália, teve uma loja 

no País de Gales e um dia apareceu 

no Natal tão carregado de presentes 

que alguém sugeriu deixar uns 


