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A MINHA ECONOMIA 

RICARDO 
NEVES -NEM 

A minha ligação com o lado infantil foi sempre muito 
forte. Quando meti as minhas brincadeiras tontas no 
teatro, comecei a ser levado a sériw 

A partir de uma conversa com 

LÚCIA CRESPO 

SÉRGIO LEMOS 

O absurdo consegue abordar as 

coisas sem a vaidade da civilização 

Ricardo \eves-Keves cresceu narra quinta em Vilamoura. De Tanhã, 
ia à terra apanhar Telancias e laranjas para o pequeno-almoço. Filho 
e neto único, rodeou-se de livros e filmes, corro "O ABC do Amor", de 
Woody AI en, e desde cedo fez do absurdo a sua matéria-prima preferida. 
"A dada altura, os Teus coleças diziam que fantasiar era coisa de 
crianças. (...) A minha ligação com o lado infantil foi sempre muito forte 
e eu nunca quis rejeitar essa zona. Se calhar, o que me safou enquanto 
pessoa foi ter seguido o caminho artístico. Quando meti as minhas 
brincadeiras tontas no teatro, comecei a ser levado a sério", conta o actor 
e encenador, que fundou há dez anos, tinha e e 22, o Teatro do Eléctrico 
— para celebrar, este ano a companhia levou ao palco a peça "Banda 
Sonora", com composição e orquestração de Filipe Raposo. O projecto 
mais recente de Ricardo \eves-\eves é a adaptação e encenação, em 
conjunto com Varia João Luís, da obra "Alice no País das Varavilhas", 
Está em cena no Teatro Nacional D. Varia II até ao dia 6 de Janeiro. 

Tenho procurado autores que tocam o absurdo e o "nonsen-
, se", zonas onde me sinto bem, e sinto-me bem porque o meu 

humor também funciona assim. Há uma zona do ridículo 
que toca o surrealismo e que me agrada. O surrealismo é qua-
se um superpoder, é um género de visão paralela à do realis-
mo e à do quotidiano, o que lhe dá possibilidades extraordi-
nárias. Também por isso trabalhei textos do Spiro Scimone, 
do Martin Crimp ou de Karl Valentin... 

Em casa dos meus pais, tive sempre carta verde para alu-
gar filmes ou para ir buscar livros à biblioteca e procurava 
histórias onde a imaginação fosse além da narrativa. Onde, 
de alguma forma, estivesse um lado surreal. No Conserva-
tório, nas minhas primeiras apresentações, recorri logo à lin-
guagem do absurdo, um bocadinho agridoce. Acho piada ao 
ridículo, acho piada a esse desfazer da dignidade. Nós temos 
uma noção de ser humano que está muito ligada à civiliza-
ção e esquecemo-nos de que somos animais. A civilização 
por vezes afasta-nos do nosso lado animal... Há um lado tris-
te da nossa existência, que nós fingimos que não existe, que 
tem que ver com a nossa mortalidade - é fácil morrermos, é 
muito fácil morrermos. Somos frágeis, mesmo frágeis. E esse 
é um lado que o absurdo consegue abordar de uma forma flo-
rida, apesar de tudo. Não direi terapêutica. Mas é uma for-
ma de ir às coisas sem a vaidade da civilização. 

sou de Loulé, cresci numa quinta em Vilamoura e estu-
dei em Quarteira, tive essa sorte. Vivia no campo pro-
fundo, mas estava a dez minutos da cidade. Acordava, 

ia à terra apanhar a melancia para o pequeno-almo.ço - ha-
via melancias do tamanho de melões. Ou apanhava laranjas. 
Eu tinha uma cadela, a Lassie, que comia as laranjas mais 
baixas e eu apanhava as mais altas. Cresci com este género 
de liberdade, numa casa com avós e pais. Ali aconteceu-me 
de tudo, a quinta era extraordinária, era o sítio das aventu-
ras. Depois percebi que aquela zona era especial. Chama-se 
Ponte do Barão, porque tem uma ponte romano-medieval 
e, ao lado da ponte, existe um antigo cemitério romano. Só 
mais tarde percebi que as pedrinhas brancas com que eu brin-
cava, afinal, não eram pedrinhas... Eram ossadas. É extraor-
dinário crescer num sítio com esta história. 

Como sou filho e neto único, tive sempre tendência para 
procurara minha própria fantasia, e via muitos filmes. Foi uma 
excitação quando descobri o WoodyAllen. Teria uns 10 anos 
quando vi "O ABC doAmor". Foi uma loucura. A dada altura, 
.os meus colegas diziam que fantasiar era coisa de crianças, e 
eu achava que esses comentários eram uma parvoíce. A mi-
nha ligação como lado infantil foi sempre muito forte e eu nun-
ca quis rejeitar essa zona. Se calhar, o que me safou enquanto 
pessoa foi ter seguido o caminho artístico. As vezes era um bo-
cadinho desconsiderado. Não era gozado, tinha bons amigos, 
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mas acontecia olharem para mim como se fosse extraterrestre 
(risos). Sempre fui o rapaz que faz má figura nas festas - sou sem-
pre eu que parto a mesa, sou sempre que entorno o vinho, sou 
sempre eu que rasgo as calças... Diziam-me: ai, és tão infantil, as 
tuas brincadeiras são tão tontas. Quando meti as minhas brin-
cadeiras tontas no teatro, comecei a ser levado a sério. 

Quando nos levamos demasiado a sério, há muita coisa que 
se perde. Precisamos de urna zona de leveza e sem escolta. No 
outro dia, acordei a meio da noite e decidi mudar uma cena na 
peça "Alice". Uma coisa é a reflexão, outra é o pensamento li-
gado à imaginação. Porque é que o Hitchcock tinha um bloco 
de notas na mesa-de-cabeceira? Porque a zona livre é a zona 
do sonho, a zona da imaginação absoluta. 

Não durmo com um caderno de notas, mas escrevo no te-
lemóvel. Por exemplo, a nossa música da abertura foi escrita 
na passadeira do ginásio, porque ali liberto endorfinas e co-
meço, a ficar meio louco (risos). Grande parte do meu texto 
"lVIary Poppins, a Mulher que Salvou o Mundo e Outras Pe-
ças" foi escrito no ginásio. Nós não trabalhamos como quem 
vai para a oficina, o trabalho é feito a qualquer hora e às vezes 
é da forma mais inconveniente que surgem as ideias. 

oler a "Alice", senti uma coisa que ainda não tinha senti- 
, do nas váriasrepresentações do texto, desde o cinema à A  

dança, senti urna ligação à matéria pura e percebi que ali 
ninguém é louco, simplesmente vive-se de uma outra manei-
ra Acha-se que o absurdo e o surrealismo pertencem ao do-
mínio da loucura, mas não, trata-se de uma outra forma de 
pensar. É como conhecer uma cultura nova. Aquele texto é 
uma visita de uma estrangeira a um outro país, que não se cha-
ma país por acaso, onde as coisas acontecem de outra forma. 
As flores falam porque as flores falam. 

O surrealismo é quase 
um superpoder, é um género 
de visão paralela à do 
realismo e à do quotidiano, 
o que lhe dá possibilidades 
extraordinárias. 

O material é tão rico que permite várias leituras, desde as 
mais oficiais, como a transformação do corpo, é então a Alice 
encolhe e diminui, mas há também uma ligação forte com a li-
berdade, com a possibilidade de dizer não. Não nos interessou 
modificar o contexto, queremos fazer a Alice no século XIX 
da Inglaterra vitoriana, mas ainda assim deixar em aberto vá-
rias leituras. Claro que a partir do momento em que coloca-
mos no palco os nossos actores, os nossos figurinos, o univer-
so encolhe um bocadinho, mas o objectivo é que o espectador 
tenha um contacto com a obra o mais próximo possível. 

F
undei o Teatro do Eléctrico, com a Rita Cruz, há 10 anos. 
Hoje a estrutura tem duas pessoas fixas, eu e a Mafalda 
Simões. Também tratamos de questões orçamentais, ain- 

da que tenhamos um apoio para a contabilidade. Há uma 
zona na produção que me excita e tem que ver com a ideia 
de servir o espectáculo e dar melhores condições à equipa. 
Há um filme em que uma das personagens está sempre a dar 
à manivela Deu à manivela durante anos. Perguntavam-lhe 
como conseguia estar tantos anos assim e a pessoa respon-
dia: eu pensava sempre que era a última vez e, quando che-
gava ao fim, voltava a pensar què era só mais uma. Fazer a 
produção é um pouco corno dar à manivela: não é o meu tra-
balho, não é o sítio onde tenha mais competências, mas há 
um género de esperança que diz: vou continuar a trabalhar 
para que um dia possa ter um escritório com produtores, di-
recção de produção, produção executiva.. Um dia, gostaria 
muito de poder trabalhar oito horas. E gostava de ter fins-
de-semana. Uma vida com tempo. 

Este tem sido um ano intenso, com muitos espectáculos 
seguidos. Em Novembro, esteve em cena a peça "Catamarã, 
Nas Ilhas Salomão Ninguém se Preocupa com os.Erros Or-
tográficos" e a ópera cómica "Canção do Bandido". No tea-
tro, os calendários não são definidos pelos artistas e, quan-
do existe uma coincidência de datas, ou dizemos que não e 
não se faz, ou dizemos que sim e no espaço de um mês temos 
três estreias. É de loucos. 

Temos apoio financeiro desde meados de 2015, com um 
ano de interregno, é um apoio aos soluços. Tem sido difícil em 
termos orçamentais, mas tenho ajuda de muitos amigos e vejo 
sinais positivos de transformação. Se não os tivesse, se calhar 
teria voltado para as laranjas - a verdade é que toda a minha 
década dos vintes foi passada a trabalhar. Não me sinto velho, 
de todo, tenho 33 anos, mas não vivi muitas coisas que colegas 
meus viveram. Troquei por outra coisa, que me é muito pre-
ciosa, claro... w 
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Ricardo Neves- 
Neves, o teatro 
e o absurdo 


