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CRÍTICA 

Karl Valentin Kabarett 
***-4-- 
PARECE UMA ACTIVIDADE LIGEIRA, contudo pertencer a um 
grupo de senhoras amigas de gatos é muito mais complicado 
do que parece, exigindo a disciplina de uma presença 
assídua, a ameaça de sanções em caso de falta, e, talvez pior. 
a denúncia do nome das faltosas, alto e em bom som e as 
vezes que forem necessárias. Absurdo? É. Cómico? Também. 
Mas era de esperar outra coisa quando o Teatro do Eléctrico 
apresenta Karl Valentin? Pois. 

Associar Ricardo Neves-Neves e Karl Valentin (1882-
1948), assim, à primeira vista, parece praticamente uma 
inevitabilidade. Ambos têm uma inclinação forte pelo absurdo, 
o autor e encenador português mais de uma vez demonstrou 
atracção pelo espectáculo popular e pelo entretenimento 
inteligente... As constelações pareciam alinhadas. Os textos 
foram escolhidos e postos por ordem de entrada em cena. 
Juntaram-se os actores/ cantores Elsa Gaivão, Fernando 
Gomes, Joana Campeio, José Leite, Márcia Cardoso, Rafael 
Gomes, Rita Cruz, Sílvia Figueiredo, Tadeu Faust no, Tânia 
Alves e Vítor Oliveira aos 10 músicos da Karl Valentin 
Orchester. E Karl Valentin Kabarett subiu ao palco, primeiro no 
Festival de Almada, agora fazendo carreira em Lisboa. 

Os originais de Valentin são, como disse Neves-Neves em 
entrevista, uma ''sucessão de pensamentos filosóficos ou de 
falácias." Ou seja: coisa mais interessante pela habilidade 
na utilização da semântica e pela sonoridade dos jogos de 
palavras do que pelo seu significado, quando porventura 
existe. Por isso, e por muito divertida que seja a história do 
pai apresentando ao filho a factura do seu nascimento e vida; 
por muito acertada que vá - e vai - a orquestra dirigida por 
Rita Nunes; a encenação, organizada como uma sucessão de 
quadros, sem dúvida agradável, carece de grandiosidade, isto é, 
do aparato necessário para esconder as suas debilidades antes 
de o espectador dar por elas e descobrir-se perante, apenas, um 
bom espectáculo de variedades. eRuiMonteiro 
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