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AO ENTRAR O PUBLICO VE O PALCO NU, SEM BASTIDORES, SEM ROTUNDA.
AS VARAS DE REFLETORES, AS CORDAS, O VENTRE DO TEATRO EXPOSTO,
ILUMINADO POR UMA CRUA LUZ DE SERVIÇO, AMARELADA E MORTIÇA.
À DIREITA DO PALCO UM ilJ.'iDAIMEDE RESTOS DE MADEIRA SUSTENTA,
A MEIO CAMINHO ENTRE O CÉU E A TERRA. UM PRATICÁVEL.
SOBRE ELE UMA CAMA E UMA ÁRVORE QUE LHE SERVE DE DOSSEL~

v:
SENTADO AOS PÉ:S DO LEITO, NANAQUI, IMÓVEL ••

O PÚBLICO SILENCIA, AS LUZES DA PLATÉIA SE EXTINGUEM SUAVEMENTE.
SUAVEMENTE. A LUZ DE SERVIÇO SE EXTINGUE EM SEGUIDA.
, ,SO JHA VAGA PENUMBRA, VINDA DO ALTO, ILUMINA O PRATICAVEL ALTO.

NANAQUI ESPERA AINDA.
LENTAMENTE ELE VOLTA A CABEÇA PARA A DIREITA, OLHANDO UM PONTO
DETERMINADO DO PALCO ÀS ESCURAS.
o PONTO ONDE ELE OLHA. SE ILUMINA POR lH1 2ESPLENDOR VINDO 00 ALTO.
ARTAUD, ADOLESCENTE, ENTI?A EM CENA, UM MAÇO DE FOLHAS DE PAPEL
NA MÃO.
UM TENPO.
ARTAUD LEVANTA LENTAMENTE O BRAÇO, APONTANDO PARA O ALTO, NO GESTO
HERM~TICO DAS PINTURAS DE DA VINCI.
QUA..1\IDOELE TERMINA O GESTO, NANAQUI TENTA BALBUCIAR NA SUA DIREÇÃO.
ARTAUD NÃO SE HOVE.
NANAQUI PROCURA A SUA VOZ, SUAVEMENTE EXPERIMENTANDO SONS PARA
CONSEGUIR FALAR. RESPIRA E BUSCA O SOM. RESPIRA E BUSCA O SOM.
RESPII<A E BUSCA O SOM. AT~ ENCONTRAR O TOM DE SUA VOZ.

ARTAUD SUSTENTA O SEU GESTO, APONTANDO O ALTO, IMÓVEL DURANTE TODA
A FALA DE NANAQUI.

NANAQUI- Ela se perderá. ~quela nave antiga
No mar que banhará os meus sonhos perdidos;
E seus imensos mastros serão confundidos
Na neblina de um céu de bíblia e de cantiga.
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Não é antiga a melodia, nem bucólica,
Soando, misteriosa, entre galhos despidos
E-o navio santo jamais terá vendido
Qg mais raros tesouros por terras exóticas.

Ele ignora os fogos dos portos do mundo.
E só conhece a Deus, sOlitário. a singrar
Para sempre as ondas gloriosas do infinito.

Sua proa mergulha em mistério profundo.
Na ponta de seus mastros brilha toda noite,
prateada, mística, pura a estrela polar.

ELE RESPIRA, SUSTENTANDO O CLIMA DE GRANDE DELICADEZA.
AI<TAUD COMEÇA A GIRAR SUAVEHENTE, AUMENTANDO O GIRO DURANTE A
FALA SEGUINTE DE NANAQUI.

NANAQUI (ROMPENDO O CLIMA) -
Se sou poeta e ator não é para escrever ou declamar
poesia, mas para viver a poesia. Quando recito uma
poe~ não é para ser xp~~x aplaudido, mas sim para
sentir corpos de homens e de mulheres, corpos, tremerem
e se transformarem em uníssono com o meu.
o poema se diz em voz alta para comunicar aos outros
ou se diz para si mesmo, ~ dizer ~ palavra, no
fundo da alma. porque me parece que a poesia deve ser
l~ãa ou dita assim, como uma oração ao Deus Eterno.
Declamar um poema é orar. E orar significa antes de
tudo, expulsar o Mal de simesmo.

ARTAUD ESTÁ AGORA GIRANDO kAPIDA E VIOLENTAt1ENTE.
AO TERMINAR O TEXTO DE NANAQUI ELE SOLTA UM GRITO E PARA DE
GIRAR. ESGOTADO PELO ESFORÇO.
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A LUZ SOBRE NANACUI SE APAGA SUAVEMENTE.
ARTAUD, LEVADO POR SEU GIRO E POR >SEU GRITO, RASGA OS PAPÉIS QUE
TINHA NA MÃO E JOGA LONGE OS PEDAÇOS.

ARTAUD- EU sinto que .X«~HX~não escrevo, mas sim que descrevo
os meus esforços para e.crever, os meus esforços para
nascer.
Sofro de uma terrível doença do espírito. Meu pensamento
me abandona de todas as maneiras. O pensamento em si e
a sua materialização externa em palavras.
Palavras, formas de frases, razões simples do espírito,
estou numa busca constante do meu ser intelectual.

° MÉDICO SURGE DO LADO úPOSTO DO PALCO E C~~INHA PARA ARTAUD.

AR!lA.UD- Me falta uma concordância das palavras com a minúcia
dos meus estados.

o MÉDICO CHEGA DIANTE DELE, PATERNAL, FRIO, NEUTRO, MÉDICO.

,MEDICO-

ARTAUD-

MÉDICO-

ARTAuD-

Mas isso é normal. As palavras faltam para todo mundo.
você é exigente demais consigo mesmo. O~vindo VOC9-a
g.entê f:'ercehe que VóC@k sé expI'essa IIltli to bem.. ss tá

dando importância demais às palavras.
Eu me conheço e isso basta. Isso tem de bastar, eu me
conheço porque fico me assistindo. Eu assisto Antonin
Artaud. b~)
Você se conhece, mas nós olhamos você. NÓ! en~gamQS
muito bem tudcilo que você faz.
É. Mas vocês não enxergam o meu pensamento.

o MÉDICO OLHA ARTAUD UM INSTANTE. PEGA SEU BRAÇO E TENTA CONDuzí-
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LO. ARTAUD REAGE. O MÉDICO SORRI, BRANDO E NEUTRO E INSISTE.
ARTAUD SE DEIXA LEVAR.

ARTAUD- Eu me perco nos meus pensamentos como num sonho •••

LENTAMENTE ELES COMEÇAM A ATRAVESSAR O ENORME ESPAÇO QUE VAI
DE UM LADO A OUTRO DO PALCO, AINDA IMERSO EM PENUMBRA.
ESPAÇOS DE LUZ SE ACENDEM. EM CADA UM DELES UH LOUCO ISOLADO BM
SEU MUNDO, RELACIONfu~DO-SE COM SEUS PRÓPRIOS PENSAMENTOS E IMAGENS.
O MÉDICO NÃO REGISTRA A PRESENÇA ~ELES, HABITUADO QUE 8STÁ.
ARTAUD EXAHINA CADA UM DELES AO PASSAR, l'EM MEDO, MAS CONrINUA
SENDO CONDUZIDO PELO MÉDICO ATE UMA CADEIRA NO CENTRO UO PALCO.
O MÉDICO FAZ COM QUE SE SENTE S VAI SE AFASTAR. ARTAUD AGARRA SEU
BRAÇO, PARA C;UE FIQUE l\. SEU LADO.

ARTAUD- Eu sinto espasmos dolorosos no lado direito do pescoço
que me tiram a respiração. Os membros ficam insensiveis
e começam a formigar, uma coceira violenta que muda de
repente àos braços para as pernas. Minha COlU~ã vertebral
..esta] a era vários ponto9 e dói aqui em cima. Eu s~nto umã

-fI aqueza te!'!ivel que me de~xa a ponto aé-eã:11' àe FepeBt:€.

Às vezes tenho ~i»XXK cãibras no coroo todo. Outras
vezes tenho todos os sintomas àe feb~e altdr calafrios,
zumbido nos ouvidos, àor causada pela luz •••

o M~DICO SORRI, TRANQUILIZA-O E SE AFASTA.
AS FIGURAS DOS LOUCOS VÃO SUHINDO LENI'AHEHTE DEVO'llADAS PELO ESCURQ.

ARTAUD ESPERA, IMÓVEL, AGARRADO À CADEIR$.
O MÉDICO RETORNA, CONDUZIND.u NA MÃO, COM SXTRE1'lO CUIDADO, COMO SE

FOS.SE UI>1 UHIX CÁLICE CONSAGRADO, O VIDRO DE LÁUDA~O.
APRESENTA-O A ARTAUD. ELE HESITA, PEGA O COPO. O MÉDICO SORRI E
SE AFASTA NOV~~ENTE, SAIND0 DE CENA.

-, P-trrME!IROSACORDES DE UMA MÚSIC1\ HUITO .DI-S-Tr.~~



ARTAUD. TEMEROSO. TOMA DEVAGAR O REMÉDIO.
~~~~~»tl~~~~~-~.
ARWA8B ESPERA O EFEITO.
"UM 'fEMPO
Jml-TQ @@Mfi;AJtGsi!* CA~PO DE LUZ QUE ISOLAVA ARTAUD SE A~.PLIA,
lNUNDANDO O PALCO DE LUZ BRANCA, BRILHANTE, QUE SE DESPEJA PARA

,A PLATEIA.

ARATllUD- O ópio ••• o láudano ••• láudano ••• láudano •••
torna maravilhosamente aceitável o esforço de se
entender as coisas na simplicidade da vida.
Esta cadeira de madeira rústica •••
Sem ópio ela é cor de ocre sujo ••• No fundo, não.
Não ~ assim. O láudano ••• o ópio me mostra esta
cadeira como ela é na terra .da sua floresta •••
um servidor cheio de compaixão, cor de sangue,
sangue dos suplicios que essa mat~ria padeceu antes
de me sustentar. O corpo, com • ~pio se transforma.
De verdade. E assim nao vou mais precisar de uma
cadeira. Posso plantar florestas inteiras para
libertar tanta mat~ria sepulta na terra da eternidade.
Florestas de corpos que são almas
almas que no fim vão ser seres
porque serão corpos de fogo.

A LUZ MURCHA SUBITAHENTE, DEIXA.l"iDONA PC:NUMBRA t10RTIÇA VER A
ARTAUD QUE SE LEVA:JTA, NOVAMENTE ESGOl'ADO EU PELA DESCOBERTA.

black out.



Depois da primeira dose de ópio:

ACENDE-SE A LUZ SIDBRE NANAQUI

NANAQUI- Uma condição fora dar~daime fez recorrer ao ópio.
Desde então não consegui mais me livrar dele e jamais
conseguirei.
Quem ousaria restringir os meios que trazem o alívio?

A GRANDE LUZ BRANCA SE ACENDE. NANAQUI SUSPENDE SEUS GESTOS E
FICA À ESCUTA, COMO UM BICHO EM ALERTA.
UM ENFERMEIRO ENTRA Et<1CENA, ALHEIO, BATENDO SEUS TAI'I.ANCOSNO
cHÃO. ACENDE UM CIGARRO ENQUANTO CAMINHA ATE A CADEIRA QUE FICOU
NO CENTRO DO PALCO. LEVANTA A CADEIRA CON UI'-'A ÚNI CA HÃO NU~~ GESTO
HABITUAL E DESCUIDADO, SEM NEN MESMO SE DETER, SAINDO PELO OUTRO
LADO DO PALCO. { (jA)Á( 'c~' -0:; [-"t~)
A GRANDE LUZ BRANCA SE APAGA. NANAQUI RELAXA, RETORNANDO AO SEU
RITNO NORHAL

NANAQUI- Estar fora da vida, estar acima da vida, afligido por
um mal que as pessoas comuns não conhecem.
Em Paris. meu primeiro papel no teatro foi o de um
homem que aparecia na última cena de um ato insípido e
dizia:

ACENDE-SE SUBITAMENTE A LUZ NA CENA. ART4UD SURGE, NA CAR~CTERIZA-
çÃO DE BUR3U~S, SEU PRIMEIRO P.~EL. COLOCA-SE NA LUZ.

ARTAUD- Posso entrar? Posso entrar? POSSO ENTRAR??

A LUZ SE APAGA TÃü SUBITANENTE QUANTO SE ACENDEU.

NANAQUI-

\

E caía o pano (ELE RI DE SI MESMO)

(uk~
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ELE SE DEITA NA CAl~. A DIREITA SURGE UM HOMEM VESTIDO FORMALMENTE.
ELE COMEÇA A FALAR E SUA VOZ FAZ NANAQUI SENTAR-SE E ASSISTIR AO SEU
DISCURSO, SORRINDO, ENTERNECIDO. '7 i!' "~ I' ds; (...()ii.I..u./'l..-\);.u>\

@ ~~ ~/
laUGNÉ-POE- Quando repreS€fitamo5 0,5 Escrúpulos de Esganarelo ~amos

ass~mbrados com a ~~_hú~tã, qu~ ~: 'te""~~bt .••
a~~=-8i~ftii~::Wlrt=;a~~~~. campo 5.r;-~~gues despert ta-

.- f~~
do no meio da noi e

um pintor perdido num ambiente de
sensivele in teligen te. exal tado de belezá, 3: g-h iifi i:! ti ca/' » :

;-rT-t "',

~.tttttj Ii- ••• te!lei -~z.,t o que e muí, to raro nos jovens
t~}-.J..Q ~

atores ç~e s~lta.'ft com c efíeio como se fosse uma profissão
~ ',.de r-es\W: tãoos rap~C105.8- rl)CraM 1ms•

'> _ '0 ~. ~, (,v...xJJ,'~ 1- ::;'..Ar .::...._ ~.~ ~ -,~_' .,,"" '. i: o., "'--'-<..
'.J

_ •• '.,1 _•••••, J' "::!~. L __' ~ ,

/.-

A LUZ SE APAGA S0BRE o' HOMEH. NANAQUI SORRINDO, MERGULHADO EM
LEMBRANÇAS.

NANAQUI- Lugné-poe. Um mestre, um grande ator. Dirigia o teatro àe
1, A onde n;ngue/m se eX1'b1'a,onde na~oOeuvre GRye ge ataava, ~
se teorizava, onde se trabalhava com amor •••
Ma9 as pe350as iam ao teatro como quem vai ao boràel.,p..,-
TT_ ..:: ' - ~" ,... • •~ teatro u~straça9, kacJJ. talso ••• Mas ex~st~a um outro
t.eatro0(l'~U~e~E~~ffl~~ ~ros de:~}.laÔallO'S.

o.Jt~t:tPdda~ pe(r\iel'la~comdonbias CORlO o A~. ~tIO eI~l;~- ..u4 M ~t.«) ~ ~ ..J2. ~C-l)CAi\. .
~o meSMO temI'o. O:laapl&. DUllin, dirigindo, parecia
rESXX ressuscitar velhos segredos e toda uma mística esqu.e-
cida. Seu modelo era o ator japonês, que representa sem
acessórios. Era tudo o que eu queria. EntEe os alunos havia
alguns que tinh~~ um alto grau de desenvolvimento. Genica •••

(vai para a primeira carta de Genica)
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NANAQUI- Genica Athanasiou. Minha doce romena, minha bela mulher,
minha amiga, anjo querido.

SNQUANTO ELE FALA ACENDE-SE SUAVEi-'lENTE A LUZ SOBRE GENICA.

ELA ESTÁ DE COMBINAÇÃO E PEGNOIR D,IANTE DE UM GRANDE l',gSPELHO

EMOLDURADO.

NANAQUI- Eu te amei, Genica minha. Se você tivesse podido ver no
meu coração a profundÍjdade, a graviàade, a solenidade
do sentimento que me ligava a você •••

GENICA PERCEBE NA 1'10LDURA DO ESPELHO UM ENVELOPE. PEGA-o SORRINDO

ABRE E L~ EM VOZ ALTA ZNQUANTO TROCA DE ROUPA E SE APRONTA PARA SAIR

GENICA- Minha doce Genica, te amo tanto.~ soubesse como eu sofro.
Tenho a sensação de algo irremediáv~. Te escrevo para
fixar meu pens~ento no momento em qu\ ele ocorre.
Não quero nunca te causar a menor dor. ~uando você não
está comigo parece que estouseparado do meu próprio
cor?o. Voltei a ser menino como quando minha mãe era tudo
para mim e eu não pocn.a me separar dela. Agor&>você é tão

/

indis~pensável quanto ela e diante de você+sou ainda mais
&ia cândido do que naquele tempo. ~

~Esta manhã uma grande certez~, muito ,doce me invadiu: vi
o seu rosto dentro do meu e acima demim senti você com os

~dz..olhos da minha alma. Vi a expressão de sua boca, o tom
mate da sua pele e seus olhos como água sobre as folhas
frescas. Coloquei sua fotografia em cima da minha mesa de

./

cabeceira. Te vejo todas as noites quando volto para casa.
Beijo tuas mãos. Até amanha, meu anjo. Nanaqui Artaud.

GBNICA SORRI, GUARDA A CARTA, PEGA A BOLSA E SAI. ATRAVESSA O PALCO
E DESAPARECE NA COXIA.
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ACENDE-SE.1A LUZ SOBRE GENICA. ELA ESTA DE COMBINAÇAO E PEGNOIR

DIANTE DO GRANDE ESPELHO EMOLDURADO. TEH UMA CARTA NAS MÃOS E L~

EM VOZ AI"TA ENQUANTO SE HAQUIAíàt TROCA DE ROUPA;:; SE APRONTA PARA SAIR

GENICA- I!fjjlUi amiga. qU""'"'-r.&nhO apenas pequenos pensamentos e

uma alma pequenina. Não estou conseguindo ser eu, mas
apenas uma p'ar-te de mim. Nosso espíri tó-erej to dê till

,---forma ~;passamos a vida inteira procurando a nós. mesmos ,
buscando não as palavras, mas sim o estado mental ~ens~el-
Q.lJ seati-6:oque corresponàe ao es~írito em si. Quando o
estado existe, as palavras chegam sempre.A~ma· do namem
}'tão está ~p~~_Vl'as. Me vejo obrigado a um esforço para
me colocar em estado de escrever. Pala :fixar e!!9C cst'CFào,

Atõtl'ê-10, ~r'O'lolZgá :to. Heu cérebro tl'ansborda de idéias
sobre peças, cenários, poesias, figurinos ~as xixx~ não--.-~_._ ..~.

tenho ~~~.m~a:g:e;n~e~e=x~tse~rj.·.c.t~r-l~f"ô::::::<t::e::-'--'-=ffi~s~ccrree:Vv;eer,só imagens interiores •.
'esculpe, estou fazendo sua cabeça trabalhar e você precisa
de repouso~e~e~fi~fi~a~mmlee~B~Q~S~e~a~FP-flflee~t~e~a~t~p~09T.-&Q~~s
cedo possível. Entro em cena às 10 e '~cê chegar

termina
às nove e me í, a estar juntos. A peça

noite. Podemos voltar juntos.
Venha 1 Não posso esperar mais.

GENICA SORRI, GUARDA A CARTA, PEGA A BOLSA E ~AI. ATRAVi<':SSA O PALCO

E DESAPARECE NA COXIA.



Depois da primeira carta de Genica
2

NANAQUI- 9--teatro sofpia do m~!fllO clesopéàitg 'll.lQ d.@prblba "b\ifta apá.
olitra todas ag falmas de aI'te. Uma arte 'bas~ada Ül:teiramea:te
sobre o podQ~ de ilusão que ftao é mais capaz d.e ?poà~~ip4

A~ ;1\alay\a~ p. r dEY~ov~aS
~ ~p~ a.o TV,

eiimGl'ro ª ao ffieSl'ftOtempo ·verdadeiro., paralQlo ao peal.
Não é ao espírito ou aos se~tidos dos espectadores que o
teatro deve se dirigir, ma~toda a sua exí.s t êncâ a, i:ftt@ira

1. àalê ê à nosu. O teatro con t e.npor-âneo está em decadência
porque por um lado perdeu o sentido do sério e por outro
o sentido do riso. O poder de dissociação fisica e anárquica
do riso.

RECRIAÇÃO DE TRECHO "0A PAi-lTOHIMAVENTRE QUEIMi\DO eu A MÃE LOUCA
DO QUAL s6 SE DISPÕE DE UMA RECONSTRUÇ~O FEITA POR RQBERT MAGUIRE
DEPOIS DE ENTREVISTAR OS ATORES QUE PARTICIPARAM

Um personagem entra em cena xex:xxx com um grande vestido negro, de
luvas. Seus cabelos longos lhe cobrem o rosto que parece coberto por
uma máscara de couro molhado. in3ILça llma sp-éeie-ª--e-cllarlestonnuma
e~emplet~, avançando e recuando uma cadeira enquanto
fala frases misteriosas. Um raio e ele se atira ao chão. Nesse mo-
mento entra Mistério de Hollywood, com um longo vestido vermelho. o
olho prOlongado em üireção à boca por uma máscara que tem uma ranhura
no meio. pega os cabelos longos entre os dedos e examina=es debaixo
de um raio de luz violeta. fascinado. como um quirniào examinando
seus tubos. Nesse momento. do outro lado da cena um personagem, o
Corno da Abundância, grita: "Acabou o macarrão, Mistério de Hollywood.
Acabou o macarrão! " E Mistério de Hollywood responde: "Cuidado co;n
o raio, Corno da AbundânCia, cuidado com o raio1" Uma rainha passa e
morre (entre outros personagens que tambem mmrrem) mas seu cadáver
se levanta à passagem do re~, para gritar para ele: -"Corno manso!"
antes de morrer definitivamente. A cena seguinte é consagrada ao



-------------------------------------~-
,

3

) ~.y<~~,
< vv I

-v (J
ACBNDE-SE A LUZ SOBRE GENICA. ELA ESTÁ DE:COMBINAÇÃO E PEGNOIR
DIANTE DO GRAi'iDEESPELHO EMOLDURADO. TEM UMA CARTA NAS MÃos E L~
EM VOZ ALTA ENQUANTO SE MAQUIA~ TROCA DE ROUPA E SE PREPARA PARA SAIR

GSNICA- Anjo querido, penso em você o tempo todo. Fico feliz
de lembrar que a última noite que passamos juntos foi
Doa para você. Eu quero fazer sua vida adorável.
Você é uma das poucas artistas capazes de representar o
abstrato. Está muito acima de qualquer atriz do Ate
Mas não é bom se deixª!:.~_~e_~s~~~~~~~ii;:~~~~;~

, •._.-"""-,'- .-. -~----~dois - podem garant~r as suas chances de trabalho.
ugné-poe me convidou para xx assistir um ensaio de seu

novo espetáculo. A peça é muito interessante. Bastaram
duas ou tres frases para me encherem os olhos de lágrimas.
Na saída do ensaio ele me perguntou quando vou levar para
ele ..unapeça minha. Quer montá-la imediatamente. Me per-
guntou quais as minhas Lnt encões em relação ao teatro. E
me prometeu um papel importante na Sonata dos Espectros de
Strindberg para novembro. Acho que vai ser ovelha caduco,
sentado em seu carrinho. Eu gostaria tanto de representijr
papéis de jovem, aparecer com meu verdadeiro rosto. Mas
ele me disse que nessa peça todas as minhas qualidades e
todos os meus excessos (GENICA RI) vão ter material para
se expandir. Com todo o meu coração e meus mais preciosos
pensamentos, Nanaqui.

GENICA SORRI, GUARDA A CARTA, PEGA A BOLSA E SAI. ATRAVESSA O PALCO
E DESAPARECE NA COXIA;
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enterro: uma espécie de marcha fúnebre meio-grotesca.
na qual o cortejo. vitrificado por um raio de luz roxa
coxias. desfila ae-Sem-4~bOreS por
d~ rogo 1~so.

A CENA TERMINA. OS ATORES • AS LUZES MUDAM.
~A RAINHA QUE ESTAVA SENDO CONDUZIDA i NO ENTERRO E GENICA:

ELA CAMINHA AT~O ESPELHO PARA S ROCAR E NELE ENCONTRA OUTRA CARTA

Vai para a segunda carta de Genica. I

•...................... ".....
Depoi da segunda carta:

NANAQUI- &- a nossa vi da qlle mostramos sobre o palco. O teatro nos

r-e-liga com a vida em vez de lIOS separar dela. O teatro ~

~aduz aquilo que a vitJa eSEIueee, que a vida dissimula Oli'

é...-jf!ea~azde expl'im1~. O teatro não trai a vida, não Mutila
nem ilustra a vida. O teatro continua a vida, numa espécie
de operação mágica.

EGdiBJBE· UMk G1f4iliEZ itJSICA. O PALCO SE ILUMINA DE VERI'lELHO.
TRES FIGURAS, ORIENTAIS, PRECIOSAS E PRECISAS, FAZE11 UM lJIHCO GESTO.
A LUZ SE APAGA, A MÚSICA CESSA.

I

NANAQUI- O teatro de Bali nOi d~:f"'fd1iiilàe--wR teat:g i!sico e não
verbal. A s1lpremacia àa palavl'a LI'ansÍorma o Iíteatronum
sjmples reflexo do texto @scrito. t1a~ o teatlo é a mateHa-
lúação vi iUiÜ e plás Lica Gil palav!"fl. Tudo aquilO que se ~II«

pode dizer e significar sobre a cena. independente da pala-
vra, é teatro. O domínio do teatro não é psicológico. mas
f1'S1' co e l' t' O ~~ ~(p--"- (p as 1CO. M)~ ~. Y1.YvI ••••~ ~ai para ,~2 cfrt~ de G.).~,',._.._.....:/:~.l~,,"~t~QJo __~~~,,~,- ,,' ~~J~.~.4~/L,
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, '"ACENDE-SE A LUZ SOBRE GENICA. ELA ESTA DE COMBINAÇAO E PEGNOIR.
DIANTE DO GRANDE ESPELHO EMOLDURADO. TEN UMA CARTA NAS MÃos E L~
EM VOZ ALTA ENQUANTO SE 1-'AQUIA",TROCA DE ROUPA E SE APRONTA. PARA SA.IR

GENICA- Q~erida mulher, estamos tão mal um com o outro. Estes
dias pensei que ia morrer, Sinto-me como um esqueleto.
sem pele, nem carne, um vazio vivente. sinto-me comple-
t~ente perdido. Minha alma está comida. partida. A doença
me esvazia o corpo e o espírito, me rouba a noção de mim
mesmo, do ser, da vida. Estou sem dinheiro e isso me
deprime ainda mais. Não sei o que você resolveu) mas pensei
muito 'em você e em mim. O que tanto te aflige em mim não

,.... , • Ao # •sao os meus atos, mas o OplO porçue voce acha que o OplO
é a callsa de tudo. Pense um pouco em mim antes de me
censurar. Faço tlldo por voc~. Te dou a minha alma. Aceito
tudo de você. Não se pode ser mais impiedoso do que a vida,
Genica. Se você quiser. se isso te deixa mais calma.
podemos nos encontrar menos, mas apesar de tudo seremos

- , 'I. -'sempre duas almas que se amam, alem aa vlda, alem das
circunstâncias e isso, Genica, você não tem o direito de
tirar de mim, não tem o direito de pensar que eu quero
te abandonar. Slla alma nao pode me abandonar. Salva a minha
vida, Salva a 'minha alma, Genica. Vou me abandonar ao
desespero. Vou gritar até os demônios me ouvirem, até os
mortos virem me buscar. Se você quer a sua liberdade vai

.Ar. ....., '.... ,te-Ia, mas 1SS0 nao te trara fellc1daaes porque havera um
homem arruinado na sua porta: eu. Nanaqui. A /; ,

GENICA OLHA A CARTA UM TEHPO E CHORA, COBRINDO O ROSTO COM AS MÃOS;

13
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Depois da terceira carta de Genica •
-:

NANAQUI- Na época «~ angustiante e catastrófica em que vivemos. ft

estamos amortecidos por um teatro de distração. Q ~~

.ft~~~ª:ii~à~JR :eeéi~ ~~~t;.:~~ ~
eoraçã9. Mas tudo o que agita é cruel. B é ssbre eiia ~ •
•• ..3'" ••.~ ,.", ,."" , , • A ••1aea a. 'de uma ~~x açao levada as altloma!! eOflseqGenCHls.

e*tpcma q~e 9 t&.trof~8V8 se x renGVaF. O Teatro da
~N~Crueldade &QêC. a poe;Là-dbs fest.~ popalarcs Na rNa,

~ aquilo que existe no ~nor, no crime, na guerra, na
loucura, é isso que o teatro deve nos dar, para se tornar

, .necessar~o.

(Vai para cena de Anais Nin).

--------~-------------_.~~-:--~--:-----------------------,--------:-------------------~---_._------------'.
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ACENDE-sSE A LUZ SOBRE GENICA. ELA EStA VES IDA PARA SAIR, COM UM
ENVELOPE NA MÃO. "\

GENICA- Não quero que você conserve de m1m a memória de um
malandro sujo. porém se momento em que minha vida
era total~ente livre, dizer que queria viver a
sua vida e se entregar a todos os excessos dos seus instinta
você tivesse me prop retomar lealmente nossa vida em
CGmum eu ainda teri aceitado, porque eu não tinha uma
amante como vvcê um amante na pessoa de Grémillon,
seu foi minha mulher nem em espírito,
nem diante de eu. acreditei em determinado

solidão não tem nome nem limite e curva-se
debaixo do pensar que, na realidade, estive
sempre só, estive completo durante os cinco
anos em e acreditei ter um outro ser para mim. Agora

q~e você sempre me foi estranha.
Não nenhum incoveniente em que nos encontremos de

quando. Mas penso q~e é inútil tornar a falar
o passado. Isso nào impede que você me diga tudo o

que lhe parecer necessário para (a-uenossas relações cami-
m o melhor possível. Mas quero lhe dizer que poderemos

er apenas relações cordiais.
Isso é, mais ou menos, tudo o que queria te dizer. gC

~miKBEZx0~t&~XaXmHzxex Te beijo, apesar de tudo, e de
cora;ão. Antonin Artaud.

3ENICA JElXA P~NDER O BRAÇO COM A CARTA LENTAMENTE, OLHANDO FIRME-
M~NTE PARA A FRENTE.
A LUZ SE APAGA LENTAMENTE.

{:'~ -. .~_ . .oi •
r. •• ..::;.:.~. {;:ie;;;\ .... ~ ~ _



ANAIS ENTRA. COLOCA-SE NA LUZ.

NANAQUI SE LEVAN~ E ESPERA SOfrRE

ANAIS-
,Quando reencontrei Artaud ele me recebeu de pe, nobre

e feroz, uma alegria ~uca nos olhos.

DO cHÃo DO PRATlUÁVEL VAI BROTANDO UMA OUTRA ANAIS ID~NTICA À

PRIMEIRA. 3L ". SE COLOCA DIANTE DE lIANAQUI, ELE A OLHA COM

INTENSIDADE.

ANAIS- Suas mãos me tocam apenas, tocam minhas costas, mas
assim mesmo sinto a força de seu magne~ismo.
Estou vestida de negro, de vermelho e de aço, como
um guerreiro, para impedir de ser eossuída por ele.

,O quarto de Artaud e nu, como a cela de um monge.
Uma cama, uma mesa, uma cadei.r-a,cnx:illllx!a:pa:iXxS:

Ele me mostra seus manuscrito~, fala-me de seus projetos.
Fica sombrio, me implora, se ajoelha diante de mim.
Eu repito tudo o que já lhe disse.

,
TEMPO. NANAQUI E A!·lAIS SE OLHAH, UM FLUXO DE ZNERGIA INDCDHINAVEL

SE FORMA ENTRE ELE~ SUBITAl"JEN'TE, M~S SEM VIOL~NCIA. BEIJAI1-SE.

TERNINADO O BEIJO AI-1AIS RECUA E TORNA A Sur-UR NO CHÃO DO PRATICÀVEL.

NANAQL'I IMÓVEL, OLHA. ANAI S CONI'INUA A NARRAR.

ANAIS- o quarto gira em torno de nós

~ANAQUI SE AGITA ASSIM QUE ANAIS SAI.

NANAQUI- :Jepois de ontem eu sinto o gosto de uma boca de mulher
que me persegue, mas como uma idéia, como uma essência.

- ,Esse gosto nao e uma coisa do corpo. Ele devassa o
próprio sentimento de uma alma e me ensina tantas coisas
sobre toda uma vida secreta •••

I?
.' .; ... -" .. \'~;. . ,'. :. : -



NANAqUI- Tenho um nome que minha mãe me deu quando eu tinha
quatro anos: Nanaqui.
Esse nome me descreve na minha inocência e no que há
de mais puro na minha vida. Nanaqui.

11-



~ Rosto escavado, olhos de visionário.
ora cansado, ora ardente. ~.

r :

ANAIS ENTRA. COLOCA-SE NA LUZ.

AlIAIS - (pio. P·CBLlCO) Magro tenso.

-Te. olhos aluis de langor, negros de sofrimento. Olh.O'
~ .:~ fundos de IlÍstico brilhando no lUDdo de waa caverna •.pr,2

IUndos, sombrios, misteriosos.
a' todo nervos. U.a criatura drogada. sempre sózinbo.

'·~~L

Incea peças de teatro que parecem sessões de tortura •
. ':1'"

rala dos antigos ritos de sangue, do poder de contágio.
De como perdemos ljIiIJamagia do contágio. s .

A religião antiga tinha ritos que tornavam contagiosos
a tê e o êxtase. O poder dos ritos desapareceu.
Ble quer devolver isto ao teatro. Hoje em dia ninguém é
capaz de compartilhar uma sensação com o outro. Antonin
Artaud quer que o teatro realize isso, que seja um rito

.:,que nos desperte a todos.
Hada de análise.
O contágio pela representação de estados de êxtase. Nada
de encenação objetiva: ~ um rito no meio do público.

AS LUZES COMEÇAM A SE ALTERAR.

ANAIS - Uma sala na Sorbonne.

ENTiAM OS ATORES. ALGUNS SE ALINHAM COM ANAIS, FORMANDO UMA PLA-
T~IA. ALLEN~ CONTINUA ATRAVESSANDO A CENA. SENTA-SE À MESA, NO
LADO OPOSTO DO PALCO.

~~ANAIS - Allendy atrás da mesa, maciço, concentrado, parece pro-
saí.co , pesado, cinzento. Â-ly,a el'a :1 lia.

ARTAUO ENTRA E SE ENCAMINHA PARA A BOCA DE CENA, NO CENTRO.

,..
ANAIS - Artaud sobe no estrado e começa a .falar.



ARTAUD - Quando a peste se instala numa cidade as relações natu-
rais desapareceml Hão existe mais lixo, nem exército,

; .

na pOlicia, nem municipalidade. Surgem fogueiras "p,ara
queimar os mortos. Ruas inteiras são barradas por ~ónta-

·~ ..'t_, ..

nhas de mortos. Das casas abertas saem os pestilentoa
"E •.

delirantes, gritando pelas ruas. - /;:-
-;i:

.• então. que o teatro se instala. A a d1spon1bilida~~'11l.!
diata que leva aos atos inúteis. O tilho, até ent~~n~

.: ~~.

tuoso e submisso, mata o pai; o casto sodomiza op~lm81
~ .; ·(:;t·};~_:-. ••••

ro que encontra. Da lwcuriosos ficam puros; o avarénto
atira punhado de ouro pela janela. O herói incendeia a

~~.

cidade que antes tinha lutado _para salvar. ~ iei:)l'@JiNPéti-
r

imagens da peste são as últimas fagulhas de uma Eorça
espiri tual que se esgota; as imagens d'lpoesia no teatro
são uma força espiritual que começa no sensivel e ultra-
passa a realidade.
Como a peste, o teatro refaz a ligação entre aquilo_que

<

é e aquilo que não é.
Como a peste, o teatro nos restitui todos os conflitos
que dormem dentro de nós.
Como a peste o teatro é a imagem da carnificina, dasepa-
ração essenei-al. Ele desnuda eonjlitos. libera forças.
detona possibilidades.
Como a peste, o teatro é uma revelação. é um avanço, ta-
zendo atlorar ao exterior um fundo de ~,~,

A SE EXALTAR, AT~ O ESGOTAMENTO PINAL)
Aberto,. o cadáver do pestilento não apresenta lesões, T\l-

do indica uma desordem d~s seçreçõea. Não há nenhuma peE
da, nenhuma destruição de matéria como na ~epra ou na
sililis.

--~------_._---~._--------~----
- -. ~ =- . '



A peste é um. mal superior porque é uaa crise compl.eta,

depois da qual resta apenas a morte ou ~ exJ:remAjpu-
.. '.

rilícaçãõ. . J;-e( ~~~.

Como a peste, o teatro é waa crise qu~reSOlve I)a mo~
te ou na cura. Ele convida os sentidos a wa del:lriq··que

". .~~::
exalta súas energias e lorça 05 homens a se verem çoao

'i.::i. -,
·raiO, !az cair as máscaras, desnuda a mentirA, a lr,~a.~a,

t--
;"i-';A:baixeza, a desonestidade. ."1 ." -. ;1~.

/:~.,.~.:i.

A PLA'dIA COMEÇA A SE MANIFESTAR. AJt'1'AUDCONTINUA IMPASSfVIL::"Ri-
PRESENTANDO, FEBRIL, O ATAQUE DA PBSTE.

ARTAUD - Antes de qualquer mal físico ou psiCOlógico, 5urg~m~
chas avermelhadas no corpo. O doente nem tem tempo de
se assustar: a cabeça começa a ferver. a parecer gigan-
tesca por causa do peso e o doente cai.

ARTAUO CAI. OS ESPECTADORES, RUIDOSOS, SE LEVANTAM. VKo SAINDO,
PASSANDO POR ELE, QUE CONTINUA COMO UM POSSESSO. A LUZ VAI CAINDO
COM OS ESPECTADORES QUE SAEM.

ARTAUD - Instala-se então uma fadiga at~ o. l!~~idog,walou-
~ P•••• ~.d •••aà'. d_tv. de ee.,a.

O estômago se retorce e as visceras parecem querer sal-

tar do interior do ventre pela boca. O '\t1_: I'alwlita

vermelho, incendiado. A 1ingua queimando, Qftorme
e grossa, branca, depois vermelha, depois negra como car-
vão, J:&chada. Tudo anuncia WIl turbilhão orgânico sem pr,!
cedentes.

AO TERMINAR ARTAUD ESTÁ CAíoo, EXANGUE NUMA POÇA DE LUZ. ANAIS,

IMÓVEL, ESPERA. LONGO TEMPO. AR'rAUD .a"ECtJPERA-SE,L~VANTA-SE, VAI

NA DIREÇÃO DE ANAIS a BEIJA-LHE A HÃO. ..
,..

20
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ARTAUD - Eles s p querem ouvir .falar!!. Querem ouvir waa con-
ierência objetiva sobre "O Teatro é a Peste" e eu.q~o
lhes dar a própria experiência para que eles se at~rro-
rizem e despertem.,Não percebem que estão todos mo~·tos.
A· morte deles é total como uma surdez, uma cegueir~~ O,',.' ,~'

que lhes mostrei loi a agonia. A minha, sim, @ de ~bdOS
':'J.

:: 'e:' oa que vivem •.
ANAIS .: ~~:-: ~ peste ,. 51.. Mã. é mais terr!vel que'morrer. :.~.:-; ..•.••....

de mediocridade, do espírito mercantil. da'corrupçJ&
':s{cque nos rodeia. A hostilidade do público só prova ;'qua

licaram perturbados com voc~.
~ , . -ARTAUD - Voce tem olhos verdes, as vezes violeta~. A doce, fragil
- ~id .' i ~,.../e per. a Ana~s N n. Ai p8S3Sas pensam que eu sou lou-

co. Voce me acha louco? t disso que tem medo?

ANAIS, ANDANDO PARA TRÁS, AFASTA-SE ALGUNS PASSOS DE ARTAUD. ELE
NÃO SE MOVE.

ANAIS - (pio P6BLICO) Nesse instante/tive certeza que era louco.
S de que eu amava sua loucura. Olhei~ábiOS enegre-
cidos pelo ópio. Uma boca que eu não tinha vontade.'de
beijar.

ARTAUD - (SEM SE APROXIMAR) Nunca encontrei
eu. Nunca acreditaria encontrar em

~
alguém que ~
voc~a minha loucura.

ARTAUD DÁ UM PASSO EM DIREÇÃO A ANAIS E ESTACA. ELA CONTINUA SE
AFASTANDO DE COSTAS, AT~ SAIR DE CENA. ARTAUD VOLTA-SE PARA O
PÍJBLICO.

ARTAUD - Tudo isto será destruÍdo. ~ preciso destruir este mundo.
Está corrompido, cheio de horror. Um mundo povoado de
múmias. Decadência. Morte.~ro um teatro que seja um
tratamento de choque, p.tra galvanizar, ~ar as pessoas

(/'

na sensação. r

,~ ...
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Terminada a conferência sobre a Peste.à· cortina despenca sobre
Art~ud. fro-am sinos. Um carrilhão mttito-forte enche o teatro.
A cortina se abre, formando um arco. Lucrécia está em cena.

BEATRIZ (precipitando-se enlouquecida na cena) Uma armadura, uma
rortalezal ••• Um exércitol ••• Uma couraça secreta •••
Para quetele não possa se aproximar de mim •••

LUCRECIA- Quem?
BEATRIZ- Meu pail
LUCRECIA- Que foi que ele fez? Tenho medo de saber:
BEATRIZ- Pois vai ter de saber que o pior aconteceu
LUCRECIA- O pior? Que mais pode ele acrescentar de pior a tudo o

que nos faz suportar?
BEATRIZ- Cenci, meu pai, me poluiu.

Beatriz desmancha-se em soluços. Lucrécia atravessa a cena ,
fazendo o sinal da cruz quatro vezes.

LUCRECIA- Meu Deus: Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus!
BEATRIZ (entre SOlUÇOS)- Tudo aconteceu. Tudo. Meu corpo está

sujo, mas é minha alma que está poluída. Não existe mais
uma simples parcela de mim mesma onde possa me refugiar.

Lucrécia es~á de pé diante dela.

LUCRECIA- Conte-me tudo o que aconteceu.

Beatriz soluça quatro vezes, suspira.

BEATRIZ- Meu único crime é ter nascido. Posso escolher a minha
morte, mas não escolhi nascer. É assim que explode a
fatalidade. 1

22
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Beatriz enlaça as pernas de Lucrécia., como Maria Madalena aos
pés da cruz.

BEATRIZ- Diga-me, mãe, você que sabe, se todas as famílias são
assim. Então, poderei me absolver da injustiça de ter
nascido.

LUCRECIA (afastando-se ligeiramente) - Cale-se. você vai me forçar
a acusar a justiça que permite semelhantes crimes.

BEATRIZ- Agora sei o que'sofrem os alienados. A loucura é como a
morte. Esto~ morta e minha alma, que teima em viver.
não consegue libertar-se.

LUCRECIA (ajoelhando-se junto dela) - Eu te suplico, Beatriz:
sofre e eu tentarei te consolar. Mas volte a si. Eu
me perco quando você desvaria. se não puder voltar a
si eu acabarei acreditando que estamos todos pessuídos.

BEATRIZ (entre soluços)- Neste mundo selvagem existem coisas
horríveis, complôs prodigiosos, estranhas confusões
entre o bem e o mal. Mas o pensamento jamais sonhou •••

Um tempo.

BEATRIZ-
v.lA

Quando eu era pequena, haiva um sonho que retornava
todas as noites. Eu estou nua numa grande sala e um
monstro. corno os monstros dos sonhos. nunca para de
respirar. Percebo que meu COT?O brilha. Quero fugir,
mas é preciso dissimular minha vergonhosa nudez.
É então que sinto minhas forças a ponto de me abandonar
e desperto num susto.

LUCRECIA- Não é preciso o seu sonho para se afirmar que nunca
escapamos ao nosso destino.

Beatriz sai de cena mergulhada em soluços. Lucrécia fica.

2
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Quase imediatamente cenci irrompe em cena, precipitando-se sobre
Lucrécia. (lFa platéia ouvem-se ttnS primeiros zisas, discretos) I

onde é que ela se esconde? Onde se esconde?
Desejo, furor, amor, eu não sei ••• estou ardendo.
Tenho fome dela ••• vá procurá-la.

LUCRECIA- Basta, basta, basta. Um pouco de ar. Paz. Eu quero viver.
Nós não nascemos para sermos supiiciados.

CENCI- Eu eu, pode me dizer para que eu nasci?
LUCRECIA- Eu não sei por-que você nasceu, mas sei que todos os

teus crimes tornam sua vida precária, Cenci, bem
precária e bem exposta.

CENCI- Eu fico esperando. vá procurá-la.

CENCI-
/ r

Lucrécia sai. Repentinamente cenci titubeia. passa a mão na testa.
'Ri 505- mai.s-a:rtõS na p 1 até~a, vo-z-es-qu t-a.-ndGc---t:e!---

t~~a~. cenci ignora a reação do público)

CENCI (com uma espécie de riso)- Eu me arrependol porque? O arre-
• , /IV ,pend~mento esta nas maos de Deus. Ele e que deve lamentar

o meu ato. Porque me fez ser pai de um ser em que tudo
convida ao meu desejo?

(Risos altos,

Aqueles que acusam meu crime, que acusem a fatalidade.
Livre? Quando~ o céu está prestes a cair sobre nossas
cabeças, quem pode ainda ousar falar em liberdade?

Ele s~~a.

CENCI-

CENCIA-- Abro as comportas para nao ser submergido. Existe em
ÚlIIX

" ' d
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mia um demônio destinado a vingar as ofensas do mundo.
Além disso, não será o destino a me impedir de executar
aquilo que sonhei.

cenci desaparece ~eba'
Beatriz e Lucré .

grande risos e deboche da platiia)

BEATRIZ- Acha que ele dorme?
LITCRECIA- coloquei um narcótico em sua bebida. Mas a poucos

instantes ainda,o ouvi gritando.
BEATRIZ- Eu espero que desta vez •••

Ela não pode continuar: a platéia está aos uivos, rindo às gar-
galhadas, misturando gritos e impropérios.
Beatriz"e Lucrécia olham o público. Beatriz olha para a coxia,
Como se ~x~xsix ouvisse alguém que fala com ela. E torna a olhar
o público. Rígida, aterrada com a reação violenta. Lucrécia hesita
e sai de cena correndo, envergonhada. Artaud-Cenci aparece, agarean-
do a beirada da cortina e fulmina o público com um olhar. Está
possesso, a ponto de fazer wm violento discurso. Beatriz corre
para fora de cena. O pano cai.

Emenda com México. 2{



Com a vaia final dos Cenci o pano se fecha de chofre.
E torna a se abrir.
Artaud está sozinho na vastidão do palco. Ele abre a roupa no
peito para respirar melhor, olhando fixamente a platéia, oEegante,
perturbado. E avança para a boca de cena, atentamente observado

'.'"

por Nanaqui. firme, seguro.
Artaud despeja o seu discurso com a mesma intensidade com que

Ao •representou o conde Cenci. Como um bicho ele palmilha o procen~o,
feroz, intenso.

ARTAUD- Até hoje fui artista. Mas os artistas sao escravos.
Houve um tempo em que o artista era sábio. Profeta.
Mago. Terapeuta. O artista reunia em si todas as
faculdades de todas as ciências.
Ciência e poesia são uma coisa só.
Ciência e poesia são a mesma coisa.

NANAQUI- O que importa é que as idéias percorram seus caminhos.
Aquilo que digo, aquilomque escrevo perturoa. Isso é
o essencial.

ARTAUD-

NANAQUI-

A verdadeira cultura não está nos_livros. nas pinturas,
,~_d4J . Cu..!I--ku...A -'

nas estátuas, nas danças.~~stá nos nervos, e na
fluidez dos nervos, nos órgãos sensíveis. oaando a
verdadeira cultura tiver sido reconquistada, ressuscitada,
nem máquinas, nem canhões, nem aviões. nem bombas terão
mais qualquer poder sobre ela.o-r~~.A)m::d'ê7=::(:::t~rial e socialmente à margem.
Não, não se tratava de mudar ãe vida, de fugir da França,
onde eu não tinha conseguido encontrar um lugar para mim.
Não. Restabelecer o equilíbrio, acabar , sorte.com a,ma
Disso tratava. , sorte exterior e interior.se t1a E a

exterior também provinha de mim.

1
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ARTAUD- Dia após ãia a ciência descobre novas forças. Mas por
baixo dessas forças, existem out~orças desconhecidas,
ea,pâ. i8~~~S mais sutis que iãll. palte da alma da
natureza. Forças analógicas. graças às quais otorganismo

~JMAND funciona de acordo com o organismo da natureza.
o teatro como eu concebo pode despertar isso.
frflEÇ~E AS COISAS=- MeDEM. A QUALQUBR 09&lI'O.

T
/
I

NANAQUI- Poucas pessoas compreenderam a finalidade da minha
viagem ~~ ao México, para me unir a certas tribos
iniciar em suas práticas. Eu tinha de encontrar alguma

. '-', ~ -v-t.. . ~ ~ A! ~ ,~~ ~#",,-"'-JU.~.co l.osa.r~
~~

ARTAUD- ~Encontrar a força. as forças para desencaàear essa
mudança. E quando tiver isso em mãos poderei realizar o
verdadeiro árama que de\O executar.
Desta vez, com a certeza do sucesso.

TEMPO
./ NANAQUI SORRI OLHANDO ARTAUD. SUA LUZ SE APAGA SUAVEMENTE.

ARTAUD- & impossível que desta vez não consiga.

eeMBç~aOSICA;~E. AS LUZES CAEM, ISOLANDO AINDA MAIS

ARTAUD NUM ÚNICO FOCO, VINDO DO ALTO.

ARTAUD- Não sei o que o futuro me reserva.
Parto •a procura do impossí vele

«
'- I BLACI: OUT. k MÚSICA ECLODE, PODEROSA.

~j
Lentamente, numa penumbra vermelha, todo o espaço do palco se
povoa de seres fantásticos: no centro, no alto, um homem nu de
braços e pernas abertas; de um lado, um homem nu, braço esquerdo

~dobrado, braço direito estendido, apontando numa direção; de

._----_._---- ._----.•.~- --~--~---~,~~--~~~~~~._'
...• - '>:. -; .;:....,.
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outro uma imagem da Morte, muito alta, um bebê no colO.
Da coxia, acende-se um único raio de luz que varre o palco de
lado a lado, suavemente.
Por ele, Artaud, montadom.. em seu guia mestiço'como num cavalo,
avança passo a passo. COm vo, remota e muito lenta o Guia fala.

GUIA- A raça dos tarahamara caiu do céu sobre a serra.
A terra tarahumara é cheia de signos. de seres, de deuses.
Cada aldeia tarahumara tem quatro cruzes. Não a cruz d@
cristo, católica, mas a cruz do Homem. iiliiquartejade 80

.spa~. O Homem invisÍvel fundido nos quatro pontos

~~. rl-'"", ~ • #V-l'oa-uv corpo e VIVenr-SO para

os tarah~mara não existe pecado. O mal é a perda da
. .•. .conscJ.encJ.a.

Os tarahumara não acreditam em Deus. Acreditam no Macho
e na Fêmea da Natureza unidos numa coisa só.
A raiz do peiote é um sexo de homem dentro de um sexo
de mulher.

. ,O peJ.ote e
(ele sussurra)

/
ct GU RI

úS índios têm medo desse nome.

~taxr.xJuttt,~

O GUIA MESTIÇO DEPOSITA ARTAUD NO CENTRO DO PALCO E SE AFASTA
SAINDO DE CENA COM A MESNA LENTIDÃO.
Subitamente, um índio salta diante de Artaud como -uma visão.
Feroz, dentes à mostra, ele enche o pe"ito e solta o ar silvando
por entre os dentes. projeta o quadril para a frente e coça as
virilhas.freneticamente.~

\

.~. ".' . ," > ••••• ,",',
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INDIO-

r
/Ah ••• que todo o mal do munào -ossa te acontecer~

/

ARTAUD-

ARTAUD COBRE O ROSTO COM AS MÃOS E A ISÃO DESAPARECE., .
/

OFEGANTE E TR~MULO ELE CONTINUA COM O ROSTO COBE~

ARTAUD- Eu me perco nos meus p nsamentos com~num sonho.

IOLHA AS EM TpRNO. SUSPENSAS NA/ //'
Atirei numa torrente a mi~ha última dose de heroína.

/ /
A supressão da/droga me /priva dos meus reflexos essenciais.
Vinte e oito~ias de ~era. Montei sobre Q cavalo este

/ /
corpo arran ado de si mesmo. Tornei-me este homem de

I
I , •recisa que coloquem as reaeas em sua mão,

/

/ Aomo UDl/automato, que perdeu a liberdade, que
venceu, ela fofça do espírito, a invencível hostilidade

/
orgâni a des~á montanha cheia de signos para levar de
volta algumá coisa. Não apenas uma coleção de souvenirs.

. /de 1 agens caducas.
I ,I

Eu vim ao México para entrar em contato com a terra
/

RECOBRA A ZESPlRAÇÃO,
NEBLINA VERMBLHA.

pedra que
que anda

vermeLha.
!

ENQUANTO ELE fALA AS FIGURAS SUSPENSAS SE APAGAN LENTAMENTE. Jj)Lfu.t:!Lu

\§.. SACÉRDOTE,~ 'ACOMPANHADO Di -'1 1I811ill L UMA MULHER SE APROXIMAM lJEliB-

SACERDOTE- O peiote não foi feito para os brancos.
O branco é aquele que abandonou os espíritos.

ARTAUD- Eu vim ao México em busca de uma nova idéia do homem..

/O SACERDOTE OLHA-O ATENTAMENTE UM TEi~O E SE AFASTA.
I

O abMEM E A l~LHER SE ACOCORAM DE CADA LADO DE ARTAUD.
B~ OLHA OS DOIS E ACOCORA-SE TAMBEM. A MULHER VERTE ÁGUA

/

~UIUX'J'K!XG«
i

DE UM

------- ---- ------------------_. ._. , , . "

..••. ~ "';... J'

2~
i
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-:POTE NUMA TIGELA, COM GESTOS MARBADOS. COTIDIkNAMENTE RITUAIS.
/'

ESTENDE A TIGELA PARA ARTAUD QUE BEBE. ELE'DEVOLVE A TIGELA.
, /'ELa VERTE AGUA NA TIGELA E ESTENDE ARA O HOMEM. ELE BEBE E

DEVOLVE A ELA A TIGELA.

. ./ d' ..•...•. d dARTAUD- Meu gU1a me~ço me 1sse que voces tem me o a palavra
cfGURI. /

IM8DIATAME~MEM E A MULHER JUNTAH AS MÃos DIANTE DO ROSTO.

REVIRAM/oS OLHOS. SORRINDO, "TRANSBORDANTES DE ALEGRIAi EM
,/

~çÃon.

00M8M- Os tarahwnara não têm medo. l-: r

'\ O~~~~dlr( 1~eLu....~QI...J4·UdLdl>t~~

A MULHER LIMPA A TIGELA NA SAIA, ENQUANTO PALA. DE OLHOS BAIXOS.
QUASE PARA SI MESMA, CONCENTRADA NA AÇÃOi>lDOMÉSTICA, SAGRADA;

MULHER- O homem branco tem medo porque não respeita mais nada.
CIGURI é sagrado. GIGURI é o Infinito. CIGURI é o homem
pai, nem homem, nem mulher, que criou tudo. CIGURI é o
homem que cria o homem.

A MULHER SE RETIRA COM A MESHA SACRALIDADE QUE T~M TODOS OS GiSTOS
DOS INDIOS. O HOMEH SE PÕE 0E PÉ SOLIDAMENTE PLANTADO NAS DUAS
PERNAS. AFASTA OS BRAÇOS E OLHA INTENSAMENTE PARA ARTAUD.

HOMEM- Eu não sou este corpo. Lá, onde eu sou eu mesmo. onde
eu sou aquilo que sou, é CIGURI quem me orienta.

o HOl'1EHOLHA O PROPRIO CORPO, TOCA-SE E CO?>1EÇAA FALAR PARA O
SEU PROPRIO CORPO, DESTACADO DELE.

------~" -:-----~---~- "--"-" -"" ~--,.....'.~- ~. , ~~~-----~~--~--~~--~~~~~~-~
----------~--'"



HOMEM- , você mente, mente e desobedece. você não quer o que
eu quero. você me propõe o Mal. Você é para mim só
wna prova passageira, um peso. Um dia el.lvou te mandar
embora, quando o proprio CIGURI for liberado.

ELE COMEÇA A CHORAR, AGARRANDO OS PEITOS COM FEROCI ADE,
ACARICIANDO-SE.

porque CIGURI morreria se~ fosse eu.

ELE INTERROMPE COf1NATURA1IDADB C~IQUEIRA O SEU QUASE TRANSE
E VOLTA A ACOCORAR-SE Av LADO D~RTAaD

/
/.

Meu guia mestiço llledisse que depois de tomar o peiote
•.. ~ d· L b d . dvoces, ~n ~os~ao o e ecem ma~s na a.

O peiote é 1ual a tudo aquilo que é humano. Tem dose
certa. se~pois de tomar o peiote n6s, indios, ficamos
loucos é/porque é preciso abusar da planta até chegar

/'
naquez a' embriaguês em que a alma não obedece mais nada.
Que~oma CIGURI na dose certa fica sabendo o que é e
o ;rue não é e não confunde mais a verdade com a mentira.
~ quero chegar nessa verdade. Mas sem peiote sinto que
// não sou capaz de perceber tudo aquilo que foge. tudo

"
,i/ aquilo que

Não toca a

HOMEM-

ARTAUD-

HOMEM-

ARTAUD-

HOMEM~

Mas não vá embora completamente. F:i CIGURI quem te fez
e tantas vezes voce me serviu d refúgio na tempestade,

o tempo e as coisas deixam sempre mais longe.
mim te mostrar essa Verdade. Minha função é

fazer ela renascer no espírito do seu ser humano •
O espirito do Homem está cansado de Deus porque está
preso e doente. Temos de saciar o seu desejo.

~O SACERDOTE ENTRA E COLOCA-SE DIANTE DE ARTAUD. O HOMEM XXX SE
I LEVANTA.

r
I

/

.I

31
__ ._ n. "_0 • • • .~ ._" .~.~:': ','

'-. __ . -., . ·~··'·c"~ _~~~~,------"----'-,--- .. ~.~' ----'---'-'-'-----'------'--'-------'-'---'-',"-,-' :=,~:.""'-.~~~""'\!-~"_"_.<'\'_"_.'• .-=_.->_,. ---'-", ',",-",-,-' . .:.;..:..... .;..;::,".:.,." ••..•
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HOMEM- Tenha confiança. Não tenha medo. Não vamos lh fazer
nenhum mal.

E SE AFASTA RAPIDAMENTE. ARTAUD SE PÕE DE PÉ
O SACERDOTE TIRA DE DEBAIXO DO MANTO VERMELHO U
OLHA ARTAUD COM G~NDE INTENSIDADE.
"RECUA RAPIDAMENTE TRES OU QUATRO AASSOS': S '1TIRAR OS OLHOS DE

ESPADA LARGA.

ARTAUD. FORMA-SE ENTRE ELES UMA FORTE 1IG ÃO. DE REPENTE,uFAZ
GIRAR NO AR A ESPADA NUM KKKXX«XXX~ CIR~O NO AR E PRECIPITA~E
SOBRE ARTAUD COM TODA A FORÇA, COMO SE~QUISESSE EXTERMINÁ+LO".
DESFERE UM GOLPE MORTAL, MAS A PONTA ~A ESPADA APENAS TOCA A

/
/GOLPE.jARTAUD TOCA O LUGAR DO GOLPE.

I}'1URMURA:

/
Ii

. , . / h- ~Outros l.ndl.osse aproxl.mam e colocam no c ao, .ormando um amplo
í

circUlo, dez cruzes alta~, feitas de galhos delgados. De cada uma
/delas pende um espelho" fi tas, amm etcs , Todos têm pequenos sinos

Ina mãos que farão sOflr durante o rito. Movimentam-se como se cumpris-
. " I , b í dsem pela ml.lesl.mavez gestos pre-esta elecl. os.

I"O Sacerdote traça com seu cajado na terra um grande semi-círculo.
,I

O Homem e a MUlb'~r fecham o semi-circulo com uma trave.
/

À direita o saterdote traça um oito no chão."
Uma índia co~ca ali um grande pilão de madeira e deposita dentro

,/dele as ra~~es de peiote. Acomoda-se e começa a batê-las.
outra mu~er se ajoelha ao lado dela com um ralo grande. Pega um
punhado,de raizes socadas de õentro do pilão e começa a ralar.
O conj:~ to desses ruídos, com o eventual tilin tar de um simbnho

PELE DE ARTAUD.
AS LUZES SE EXPANDEM CON O
ENTRE O BAÇO E O CORAÇÃO E

ARTAUD- Desperto

enche' a cena de um ritmo específico.
O sácerdete faz Artaud sentar-se sobre a trave.

seguida coloca-se dentro do oito, entre as mulheres.Em
/

I

/
I
I

/

,
3~

----,.--, .---,.-_._'------
'."~'- '
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Os dois assistentes, Homem e MUlher, colocam-se dentro do s i-
circulo. O Sacerdote colhe um punhado do pó branco que a ulher
rala. Despeja uma dose na mão de Artaud e outra na
um dos assistentes, dentro do círculo. Homem e Mulher lambem o
pó. Artaud toma o seu. O Sacerdote engole a sua do e torna a
se colocar dentro do oito. Bate com seu bastão ~hãO. As
duas mulheres se retiram levando seus utensíl~. Os dois
assistentes deitam-se por terra, um em fren)' ao outro. como
duas bolas inanimadas. O Sacerdote retesa~ endireita o corpo.
seus olhos se acendem, uma autoridade insólita se apodera dele.

/

É ele quem marca o ritmo agora, os outros índios fazendo soar os
.'

sininhos. Num murmúrio, que vai crescendo, começam a entoar um
/

/canto ritmado. Os dois assistente~parecem sair agora do estado
/

de bolas inanimadas. O Homem prifu"eirosacode a aabe~a. depois
b h- ,/~ h'ate no c ao com as palmaSQj' maos. A Mul er ag1ta as costas.
O Sacerdote escarra. Não s~iva, mas o seu próprio alento.
Expulsa ruidosamente seu~roprio alento por entre os dentes.
Impulsionados por essa/g~tação pUlmonar o Homem e a MUlher se
levantam. Não se trata mais de Homem e Mulher, mas sim de dois

/princípios: o Macho / de boca aberta, as gengivas batendo. verme-
/lhas, ardentes, sangrentas, como se estivessem dilaceradas na raiz

I

d· d/AGS entes"sxx~e a Femea, larva desdentada, como uma rata no
/ninho, tomada por seu proprio cio, fugindo e girando diante do

/macho hí rsuto.;Estão para se atracar, para se cravar freneticamente
I

./um no outro.'
I

O sacerdot~ toca o baço e o fígado, batendo com o bastão no chão.
!

IA um golpe mais forte o Sacerdote segura o bastão horizontalmente
/

no ar,.com ambas as mãos. Os índios continuam o canto. batendo o,

33

ritm~,'com os pés no chão, soando os sininh~s. Homem e MUlher
avançam ri tuucamen t e um em direção ao outro. os cotovelos abertos.
as,mãos juntas, formando dois triângulos que se animam.
Ao mesmo tem?o seus pés desenhm na terra círCulos e figuras como

,

----~
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letras: S,U, J, V. Signos entre os sqUea1t'oscramet,omrnasacs~mrv~~ae~~s·e~nrummaado
oito. Uma vez, duas vezes eles não ~ ~
espécie de saudação. Na quarta vez ;ue giram dão-~as mãos.
girando um em torno do outro e os pes do homem p ecem procurar na
terra os pontos onde os pés da mulher pisar
A partir do quarto giro os rostos deles q tinham assumido uma
expressão viva, continuam a se irradia • Com o bastão o Sacerdote
traça no ar um grande oito. O grito que lança então indica de
maneira fragorosa a profundidad a que pode chegar a vontade humana.
E com o grito ele se estira, esenhando com todo o corpo um oito

no ar, sem tirar os pés d terra. Os índios se calam e no silêncio
o Sacerdote enche os mões e solta ruidosamente o ar. rouco.
O Homem e a MUlh~zem Artaud se levantar. Despem suas roupas e
seguram seus ~os abertos em cruz. Artaud a tudo se abandona,
viajando, p~lexo, rígido, aterrado. ,
AS duas muíheres se aproximam com potes e vertem agua sobre o
corpo e Artaud. ~ sacerdote se coloca diante dele. Sua voz soa de

f!u· ';:_lOng~: ~ - -" ... -.
/ SACERDOTE- Tudo o que eu digo vem do CIGURI. CIGURI ensina.

SACBRD.-

As coisas não são como são, as coisas não são como nós
sentimos. Somos presas do Mal.~-s.etfto!lpresa. do R~t'>iz4.t:o=::~::!::::::::::~o~~::~p::G:K:u::;ae~: :::~

I n -, _4 -
(; J.A...' ..LLe"'.1.-.J -X,l,,:v_.-~_ ~vibrava no coração do homem. ~ ~ f. / <Z, J~).,...A o<.-

I

A luz ••• quando olho a luz tenho de fazer um esforço ~a
pensar em Deus.
O munào e o coração humano tinham a mesma voz.

ARTAUD-

O;oCOFaçãa=Aãa= é mais assim.~llUa não é mai 5 as:gi'm.

ARTAUD- NÃO POSSO SENTIR-ME PURO
SACERD ..- Deus se retirou.
ARTAUD-
SACERD-

DEU S FOI tEMBORA.
# •E em seu lugar veio o ESp1r1to Maligno.

,

--_._--- --.--- --_._-_._~---~-~-.--:-------- ._-- .._ ... - ---------- . '..
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sei quem sou eu~ , -
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ARTAUD- Existe em mim alguma coisa de horrendo que sai •••
que não provém de mim
Que vem das trevas que existem em você.SACERD-

ARTAUD-
SACERD-

c I G n R I,
Deus não pode ser conhecido nunca. CIGURI te leva de
volta para a fonte do verdadeiro EU.

Um tremor domina Artaud. seu corpo se contorce como se ele tivesse
levado um choque elétrico. Ele dá um grito agudo e trêmulo. E tomba.
Os índios desaparecem imediatamente. Artaud fica só. branco,
brilhando, nu, nat penumbra uterina, vermelha.
Ele sorri. Ri. lavado e se põe de pé muito lentamente enquanto
fala, num transporte, viajando.

que exis~~t~e~~--------~~~~ciaARTAUD- o Maravilhoso
r em
Li ordem

apenas aparente.
é elaborada no

Mistério.
O mesmo mistério de toda a poesia.
E'-u---sei de onde

Existe na-mjnha alma, __ - --e-xiste no me-ueor~
- -----

um reflexo de Deus cio oatro lado das ço:i~as.
EQ sei como são Peitas as coisas.,:- ,,-~.-

Eu sei.~~Q4· E não posso mais perder a razão porque
Deus est\ nos meus nervos e dai me dirige
não sinto mais o meu corpo os seus limites definidos
E sou mais feliz por pertencer ao ilimitado do que de
pertencer a mim mesmo. O si mesmo provém do
infini to. ,CIGURI e o infinitp.

I
t

'- . .;....
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, -LUZ SOBRE NANAQUI. BLE ESTA AINDA OLHANDO NA DIREÇAO ONDE ESTAVA
ARTAUD NO FINAL DA CENA. PARECE VOLTAR DE UMA RECORDAÇÂO DISTANTE

NANAQUI- Decidi não assinar meu livro Viagem ao país dos Tarahu-
,~ mara. Meu nome devia desaparecer. Ate mesmo as iniciais.

~ LavaJü tI éS estr elinbas.

A LUZ SE ACENDE NO LUGAR ONDE ESTAVA ARTAUD NA CENA ANTERIOR.
, I .:ELE AGORA JA ESTA VESTIDO. COM A BENGALA DE SÃO PATRICIO NA MÃO.

ARTAUD- Dentro de pouco tempo estarei morto. Ou então numa
situação em que não precisarei mais de nome.

N~~AQUI- Treze anos depois da minha
voltado ao tinha sido em es-

ARTAUD-
alto.

Mortos, os outros não se separam~_~~·.•
----------
torno

--dos--spuy cà '----·--·s.Ru- nao estou morto. Ini!:S @~~u separado.-~,)rx~·~u.:.~-seme acreditam louco ou megalomaníaco, pior para eles.
Estou cagando pra república, pra democracia. pro socialismo.
comunismo. Marxismo, dialético ou não, porque cago pra
dialética também.

, 1

/).--.'-'''.,,_7. - A Verdade suprema, é .isso que eu busco.

NANAQUI RI DE ARTAUD, CARINHOSO. CO~~LACENTE. E SUA LUZ SE APAGA
LENTAMENTE. ARTAUD PROSSEGUE SEU DISCURSO, TORNANDO+SE FANÁTICO.

o Mundo vai pagar com sangue o crime de ter, consciencio-
samente, se enganado sobre a Natureza da Reàlidad@. &-
paganismo é que tiRftd pa~. O cristo voltou para restaurar
a Verdade pagã. Ele era um mágico que lutou contra os
Demônios no deserto. com uma bengala. Eu penetrei nos

f)"'15''.....' ~istérios do mundo com a bengala de Jesus Cristo.
~~~ Irlandeses, eu vim à Irlanda para despertar vocês, para

ARTAUD-

•

._- ._--------- --- .I~ .". _3_{ ------J
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devolver a bengala de são patrício que durante mil e
quinhentos anos esteve na catedral de Dublin e que
desapareceu na metade do séCUlO passado.
Uma bengala de 200 milhões de fibras que tem treze nós
e no nono nó o signo mágico do raio. Porque o nove @
o número da destruição pelo fogo e eu prevejo uma
destruição pelo fogo.

A LUZ DE NANAQUI TORNA A SE ACENDER LENTAMENTE, ENQUANTO ELE DIZ:

NANAQUI- Fui acusado de agitador pOlítico, passei seis dias numa
prisão de Duolin. Fui deportado. Tentaram me assassinar
no barco em que voltava para a França.

IX DOIS HOMENS ENTRAM
UM DELES TEM UMA CHAVE INGLESA>{NA

TRÀS DE ARTAUD. AMEAÇADORES

NANAQUI- Ainda me lembro as palavras do garçon e do mecânico que
u quarto:

GARÇON- S ot him1
//

ARTAUl)/VOLTA-SE PARA OS DOIS E DÁ UM GRANDE GRITO. ATIRANDO LONGE A
.•.//~-

BERGALA. OS DOIS FOGEM DEPRESSA. A LUZ SE APAGA.-:
~~~íÕl.d,-:J

QUando desembarquei no Havre fui acusado de asgassin~
e, segundo o proceder habi tual de todas as pOlícias...!..
fui posto em c~nisa de força e atirado IX em aSilo~e

~ NANAQUI-

alienados: Quatremare, Sainte-Anne •••

A LUZ DE NANAQUI SE APAGA. U1'1 ENFERMEIRO AVAUÇA, TRAZENDO ARTAUlJ
EI'i CANISA DE FORÇA. PARA DIANTE DE OUTRO ENFERMEIRO COM Ul-lAPA,!:;TA

NA ~ÂO.

3"7
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ENFERMEIRO 1 -
ENFERMEIRO 2 -

Antonin Artaud. De Quatremare para Sainte- ~
Humm •••. Número duzentos
seiscentos e dois.

o ENFERMEIRO 2 ASSINA A
ENTREGA PARA. ENFERMEIRO.•.. '';"

CONFERIU NA PASTA B

SE RETIRA. ENF8RMEIRO 2
PEGA ARTAUD PELO BRAÇO E

,PRATICAVEL DE NANAQUI. '
CANTO E CANTA PARA E NI[~AR.

DENTRO DA CELA, DEBAIXO DO
2 SAI. ARTAUD SE ENCOLHE NUM

ARTAUD- ksandartka, ande tyana

AS ZES SE APAGAl'1LENTAHENTI!;.XXXX TEHPO.
UH GRITO LANCINANTE NO ESCURO. LUZES SUBITAS: Ur-: LOUCO DE CAHISOLA ~

DESPENCA PARA O PALCO DEPENDURADO iJE UMA CORDA. UH ENFERHE!RO CORRE
A TRÀS DELE. CONSEGUE AGARRÁ-LO E SAI COH ELE. LUZ SOBRE ARTAUD EU

SUA CELA, AINDA IMÓVEL, FALANDO PARA SI MESMO, INCESSANrEM8NTE.

~~~~iCiO XEM deve cessar porque ele lesa a totali~
;

dos seres e insulta a obra de Deus ••• este suplício vai
cessar porque ele rouba a totalidade dos seres e insulta
a obra de Deus ••• este suplício tem de cessar porque ••••!

./-_.__ /--------------------------------

ARTAUD-
/

AS LUZES SE APAGA H LBNTAHENTE. QUASE IMEDIATAHENTE ACENDE-SE A LUZ

NA ESCADA DA ESQUERDA. DUAS LOUQUINHAS DESCEM PÉ ANTE PÉ, RINDO

BAIXINHO, CHEIASDE SEGREDOS. ELAS COCHICHAI'4E CHZGAM PERTO DA~

CELA DE ARTAUD, OLHAh PARA ELE, TROCAM OLHARES MALICIOSOS E RIEl-1.
#ARTAUD DA UM SALTO PARA AS GRADES, ESTENDE AMBOS OS BRAÇOS PARA

FOl~t GRITA:

ARTAUD- Génicat

AS LOUCAS SE ASSUSTAM NO INíCIO, DEPOIS SE VOLTAH PARA A DIREC1\O
QUE ELE APONTA. GENICA ATHAt"iASIOUENTRA, TEHEROSA, E AVANÇA NA

DIREÇÃO DA CELA. AS LOUCAS SE EI~TREOLHAM, SORRIEM E CORREE PARA
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GENICA. ELA OLHA AS DUAS QUE ADMIRAM SUAS ROUPAS, TOCANDO SBU CORPO
CUIDADOSAMENTE. ATERRADA, MAS FIRME, ELA AVANÇA PARA ARTAUD.
UM ENFERMEIRO ENTl~ EM CENA E AFASTA AS DUAS LOUQUINHAS QUE SE
RETIRAM PROTESTANDO. QUANDO GENICA CHEGA NA CELA, ARTA~ú AGARRA-A
COM AS DUAS MÃOS.

ARTAUD- A- ~ , •Voce tem de encontrar hero1na a qualquer preço, Gen~ca,
nem que tenha de morrer. Eu preciso de heroína para abrir
as portas ocultas e destruir os malefícios ãe Satã que

, • •• • ,. I •me mantem aqua , pr1S10nel.ro. aeni ca ••• aem ca •••

,GENICA AFASTA O ROSTO. CURVA O CORPO PARA TRAS. OS BRAÇOS PRESOS
POR ARTAUD. E ELA CHORA.
AS LUZES SE APAGAM SUAVEMENTE. NO ESCURO SE OUVE A VOZ DE ARTAUD ~
QUASE CANTANDO, ENTOANDO AS PALAVRAS COMO SE AS REPETISSE PELA
MILIONÉSIMA VEZ, NUz.tlASÚPLICA. E MUITO LENTAMENTE AS LUZES DA
CELA SE ACENDEM PARA HOSTRAR UM ARTAUD ALQUEBRADO, OUTRA VEZ ATADO
NUMA CAMISA DE FORÇA.

ARTAUD- Vefthaftl lRe::::bl2!,car.. p.~a me celaeaf' em ei'gUJft 81i••x.R_l~~a:l'.

Qlle~ wn r e;:hte:::ee ~etll '_.J!ãP d~;ça. Estou com fome •
....-- ..-...~

martirizado, envenenado. É assim que eu vivo nos asilos
de alienados faz cinco anos e quatro meses ••• me deVolvam
para a minha família que não é da terra. mas do céu.

BLACO OUT SUBITO.

Liga com Rodez: estação, etc ••



ARTAUD.
SUA MALA NA MAO; PARAM DIANTE DO DOUTOR; ELE ESTENDE A •..MAO PARA-

e ESCURO PROLtONG-ADO 313 AGITA GRA0ATIVA.MEWrn- DE ~ : tl-HA flS'JJAÇAO
M.QVIMENTADA; C-TRBH SEi APROXIM..t... li: PARA--I..~M GUINCllO-U-O-S REIOS NOS

.~S.
A LUZ SE ACENDE; NITIDO, O DR. FERDIERE ESPERA NO CENTRO DO PALCO.
QUASE IMEDIATAMENTE ENTRAM DOIS ENFERMEIROS LADEXIDO ARTAUD COM

DOUTOR- XRB"tRza Ferdiere. Doutor Gaston Ferdiere.

ARTAUD OLHA A MAO, DEMORA A COMPREENDER. SORRI OLHANDO A MAO.
OLHA O DOUTOR, APERTA SUA MAO, COBO UMA CRIANÇA.

ARTAUD-
DOUTOR-

ARTAUD-
DOUTOR-

ARTAUD-
ENFERM.l-
ENFERM.2-

DOUTOR-

ARTAUD-
DOUTOR-

Meu melhor amigo.
Não, não. Nós nunca nos encontramos. .. "Eu sou o Dr. Fero~ere,
diretor do hospital psiquiátrico de Rodez.
Doutor Ferdiere. O médico de Antonin Artaud.
Não. Eu não sou perdiere porque vou tratar de Artaud.
mas sim por eu ser Ferdiere é que os seus amigos me
disseram:- 1t Você tem de cuiàar de ArtauÔ". "Você tem
de cuidar de Artaud".
Ferdiere •••
Sle é um doente crônico, doutor.
É violento, delira.
É sempre difícil impedir~m delirante de delirar.. n lLLu...-
Xxxmax«KxxRaxHxamSenhor Artaud, eu mandei fazerem ,uma
pesquisa rigorosa no hospital de Sotteville. mas o
hospital foi bombardeado e os registros se queimaram.

• , , • ~ NA/O com~ssar10 de pol~cia que prendeu o senhor ~ Havre
não .fez relatório. Tudo o qu~ te~os são suposições.

? "1-",-.li; .~~
O senhor foi transferido p~Sã1nte Anne. depois

-para Chezal-Benoit, lembra-se?
A cela é peq~ena. Estou com .fome.
(PARA OS ENFERMEIROS) Podem deixar por minha contái agora.

Cfo I
._-_._---. :.~~.~ "'-.--------------------------
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OS ENFERJ.1EIROSSAEM, INDIFERENTES. O DR.FERDIERE PEGA A MALA DA
MAO DE ARTAUD,GENTIL. ARTAUD RECUSA. AFASTA A MALA, ZELOSO,
MUDA DE MAO. O DR. COMPREENDE. TOCA O BRAÇO DE ARTAUD.
CAMINHAM PELO PALCO EN~UANTO OS RUIDOS DA ESTAÇÃO DESAPARECEM
SUAVEMENTE;

DOUTOR- sr. Antonin Artaud. Conheço o senhor de nome.
Conheço as suas obras. O senhor agora está entre amigos.
vai ter o seu próprio quarto, modesto, mas pelo menos
não terá contato com os outros internos. Vai poder
fazer o que quiser.

CHEGAM A "CASA" DE FERDIERE: A MESA P0STA PARA O JANTAR.

xxs. FERDIERE,SIMPATICA,SORRIDENTE I~ECEBE ARTAUD DE MAO ESTENDIDA.
ELE SIMPATIZA SEM RESEI<VAS COM ELA: SACODE SUA MAO, lUNDü LONGA-

f)irL. ~!1:~v/
/, " , 'I? --' ,-, ,

~/y ..,L- f""'/":"~~ "--4-'-. ,_.~'.=---- ~' t t ~'

Minha mUl~\ ~'~a:'~'::r todo o possível para que ®~&
se sinta bem entre nós.

MENTE.

DOUTOR-

SENTAM-SE A MESA. ARTAUD COME COM SOFltEGUIDÃO; FUNGA FORTE,
CHUPA O NARIZ, LIMPA UM DENTE COM A MAU. FERDIBRE NÃO COME:
COM A PRIiv',EIRAGARFADA SUSPENSA NO AR ELE ASSISTE ARTAUD.
MADAME COME, OBSERVi~NDO ARTAUD COMPASbIVA;
ARTAUD COSPE UM PEDAÇO DE COMIDA NB:PRATO. AFASTA O PRATO.
MADAME RI.

DOUTOR-
MADAME-
DOUTOR-
ARTAUD-

Não vejo graça nenhuma.
O Sr. Artaud gostou de mim.
Por que '?

Porque a senhora é uma aflt;~ santa. Uma antiga
santa reencarnada.

VI
'---o ~-_._---'-~-.'-~."-._~"-.,'-, _~_----:," ---:- -' '__ "
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ELE SE LEVANTA. AFASTA-SE DA MESA. AJOELHA~5E E ABRE OS BRAÇOS
EM CRUZ. SALMODIA:

ARTAUD-
~~ '

O Mistério de DeusUter dado Jesus crIsco e sua
mãe, a Virgem Santa.
A. _ ~ __ l..' • . ~,~afi-e--e;er.na-w.~.

Antonin não devia jamais ter existido e Artô ainda
menos.
Para permanecer sozinho no transe do Inferno Eterno
de Cristo.

,

~ara perm4UeGer com 05 aHjinfios mai~ ?ttro~.
A alma do ?obre Antonin é aquela que foi (4artirizada

e vmolentada por todos os seres porque ele era bom,
justo e puro.
'S---p~llrÇjva se~e--a-perfeição.

-Mesmo--·no---s-ei"o'·"dO'-?'i-or-Mal·--qtte--cometia-".
Ekhar Ekhar Isti
Pentsam Fantam Zellar Panterbra Iterta
Ud~ napen I tira sz-a Dapen Etra
Fo Zale K:arbum
Fichta Dale Daperta
Utra Utra Daperta
Itra Itra Daperta

DOUTOR- (ENQUANTO ELE CONTINUA CANTANDO) Isso'não é agradável. -
Não é nada agradável.

A MULHBI~ TIRA A MESA t SORRIDENTE E TOLERANTE. AMBOS SAEM,

AR'rAUD CONTINUA CANTANDO. A LUZ CAI.
8LACr-OUT. TEMPO. A LUZ OSCILA E ZUMBE DUAS OU TRES VEZES COMO SE
UM:APARELHO MUITO FORTE ROUBASSE ENERGIA.

LUZ. ARTAUD SENTADO A MESA, LAPIS NA MÃO SUSPENSA SOBRE O PAPEL,
OLHANDO O PAPEL DE OLHOS ARREGALADOS, PERPLEXOS COMO SE NÃO
CONSEGUISSE ESCREVER.
DOUTOR E MADAME CONUERSAM A PARTE •



DOUTOR-

MADAME-

( , (4..r-
!,JN)/ ,~ (>'!.-t..-«_-i0_:;/ ,ê .-....c~...;:~ •...;vLA-D

,Jf~mosnas mãos ~ ~@p!§8l'i~m C.XCCPCional. ~.S-i~-;~
aterroriza porque êle não proàuz nada. 't~""J,V- \A ~ .~ !L.~ » .G~·t~" •.•...~, """.i ..L~Lu.....~ t .Q, .)...J -:» . . •

~le ~peei3a SEI eneopaaado." Vamos pedir que escreva
para os amigos. Ele nunca responde as cartas.

APROXIMAJo{-SE DE ARTAUD.

DOUTOR-

MADAME-
DOUTOR-

MADAME-
DOUTOR-
MADAME,.

Bom. Você sobreviveu.
E engordou. Isso é que é importante.
Salvamos a sua vida, Artaud. Você podia estar entre

!J ..I'~':"':.'~ •...•...•~~,)
os milhares que morreram com as==res:: 11'1:;; Q~~ da guerra.
Por que/nãol vo~ta a escrever, Antonin ?& I ~~. ~~~~ ..Ol:Àa,,S!.Q.. seus aml:g-oste mand~cartas.--~-É. E êles nao sabem como você vai indo •••

SUBITAMENTE ARTAUD SE PÕE A ESCREVER MUITO DEPRESSA.
DOUTOR E MADAME SE ENTREOLHAM SATISFEITOS. OLHAM ARTAUD QUE
ESCREVE. ELE TERMINA CANSADO, OFEGANTE. O DOUTOR FERDIERE
PEGA O PAPEL E L~.

DOUTOR-

.BLACI:-OUT•

...)/"'-'+ t ,.. c.}/
'/'Se o doutor Gas ton Ferdiere não me arrumar uma grama

de heróina aqui na minha mão, por fora do tratamento
e da doença, será o inferno eterno para êle, homem,
pois êle é um homem que eu nunca desejei encontrar
nem em alma, nem em consciência.

LUZ.
COMO SE ALGUM APARELHO MUITG FORTE ROUBASSE ENERGIA.

TEMPO. AS LUZES OSCILAM DUAS OU TRES VEZES E ZV'~~M
\

( .
Nós saimos, mas eu fiquei envergonhado. Artaua falava
coisas para as pessoas que passavam, depois se ajoelhou
na catedral, se prosternou com grandes demonstrações •••

"~~. -. --~-.~-.-.----.---~-._-.
-.' ",."" ,- .- •.•••~". ,,'.' -:". ..: • ,'.,- ~s:•.->



Padre JUlien. como capelão aqui em Rodez o senhor tem
'de ser toleran~e com êle. Não deve contradizê-la.

J~O senhor e todos os ~teR~abem de quem se trata.
Foi para isso que exigi que lessem os livros de Artaud.
Doutor Ferdiere, êle assiste à missa dois, tres dias
em seguida e depois. de repente. me injuria. cosp@
no chão quando eu passo no corredor. Artaud @ vítima
de uma lpucura mística.
Na psiquiatria moderna nós não fazemos diagnósticos.
padre JUlien. t preciso ter paciincia com Artaud.

,~.u~---'
Ele vol t~uL·a--desenhar. Olha. O senhor podia ajudar.
\[Dmos fi ngi r qae - es~-Mte~ee-i:s-an-d.Q...~~:Uma r r ad llt;1 ia •

==> ?
O senhori~ professor de inglês~ dê algum texto para
êle traduzir.

CAPELÃO- Um poeta inglês talvez ••.
t.,...:.·~J..-'.•..),'",...•~ , /

DOUTOR- -~u~. mand~a tradução par~ seghers ?ublicar •••
naquela revista de poesia que êle edita.

/F

O DOUTOR SAI. O CAPELÃO SE APROXL'4A iJE ARTAUD SENTAOO j,rMÉ'SA •.

//
ARTAUD- Neste pri:neiro ano no ho spí, tal de RO~' escrever é

um esfôr;o de voltar a mim depois/~ sete anos de.....
/'afastamento e castração de tudó. Sou um envenenado

/'de fresca data narrando r~eorda9ões de antes da morte.
/'

,/Escrevo no estupido e;;4do mental de convertido com
já umas cento e ci~~enta ou duzentas-OStias recentes~/ I
den tro do cor-po;:' .....donde os meus delírios a propós\o

de cristo e~cruz de Jesus Cristo •••
//

-:
/

.rO CAPELÃO PARA ~'LADO 0A MESA. ARTAUD O VE.
//

,/
///

/~
-'

DOUTOR-

CAPELÃO-

DOUTOR-

5

,



ARTAUD-

CAPELÃO-
ARTAUD-

', ...".'.'':'~.''

6

Não fiz a t~adução. Tentei traduzir um pedaço, mas
me encheu o saco. Não gosto dessa ~oesia ?erpassada
de um x.gXKi%xXxxXm3x infantilismo afetado. Eu gosto
das poesias que brotam impetuosamente. Quando escrevo

•• <;'1.-",..,'"

ou quando leio quero sentir\minha alma se erguer.
Não gosto de poesia de superfície que transpira a
ociosiàqde feliz, que sai do intelecto, mesmo que o
intelecto se apoie sôbre o cu. O cu é ~ terror, r-.~.--sempre e eu não admito que se perca um'rexcremento r

sem se sentir um laceramento também pela perda da ,~
alma.
O senhor está delirando. (SAI CORRENDO)

• " • 4 ~pode-se ~nventar a ?ropr~a l~ngua. a l~ngua .;Juracom
sentido extragramatical. mas é preciso que êsse sentido
seja válido em si, que provenha do horror, o horror
que faz brotarem os versos da pr6pria doença+ o ser.
Quando se escava a caca do ser e ãa
preciso que a poesia feda. Gosto da poesia dos esfai-
mados. dos doentes, dos ?árias, dos envenenados, ~
?98~ia dos supliciados da linguagem que se perdem em
seus escritos sem saber, balindo e bramindo de dor e
de horror.) Abandonar a lingllagem e as suas leis par-a

torcer desnudar a carne sexual da glote, de onde
as asperezas seminais da alma e os lamentos

nco~5ciente, o sexo sentindo um orgasmo revoltado.
mesquinho, ingênuo .•. (ratara ratara ratara

atara atara atara
otara otara katara
atara rataka kana
ortura ortura konara
kokona kokona koma
perti anti pestantrum putara.

.... 0_. -'-'-----~.,~ .. ~ ....,
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ENTRAM DüIS ENFERNEIROS,CALMOS. COM PRATICA E ENERGIA DOMINAM
ARTAUD QUE SE DEBATE. VESTEM NELE UMA CAMISA DE FORÇA.
BLACX-OUT. TEMPO. AS LUZES OSCILAM DUAS OU TRBS VEZES E ZUMBEM
COMO SE ALGUM APARELHO MUITO FORTE ROUBASSE ENERGIA;
O DOUTOR VAI VISITAR NANAQUI. SENTA-SE AO LADO DELE.

DOUTOR-
NANAQUI-

DOUTOR-

~'lAN,AQUI-

Seu estado melhora dia a dia.
Que estado ? O que eu faço é apenas prolongar, estender
ao real a minha idéia de teatro.
Se os meus colegas psiquiatras me perguntarem que meios
eu utilizei ~ara conseguir essa melhora eu estou pronto
a dizer: a psicoterapia e o eletrochoçue.
O que é wn autêntico louco, Doutor?

o DOUTOR MEDITA UM INSTA]TE E DEVOLVE A PERGUNTA.

DOUTOR-
NANAQUI-

'OeU'l'OR=

NANAQUI-

DOUTOR-
ARTAUD-

ARTAUD-

O que é um autêntico louco?
É ~~ homem que preferiu ficar louco em vez de prevaricar
con tra determinada idéia super í.oz- da honra humana.
Artattà •••

~ quase impossível ser ao mesmo tempo médico e honrado.
Mas é absolutamente impossível ser psiquiatra sem
estar marcado pela mais indiscutível loucura: a de se
converter num inimigo nato e inato de, todo gênio.
E em todo demente existe um gênio incompreendido.~

t ' IAr auc •••
A medicina nasceu do mal ou, pelo contrário, provocou
e criou a doença para dar a si mesma uma razão de ser.
AI tatid •••

A sociedade manda estrangular em seus manicômios todos
aqueles de quem quer se livrar por terem se recusado
a se converter em cúmplices de algumas imensas porcarias.
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o DOUTOR SE LEVANTA PARA SAIR. ARTAUD O DETEM, FEROZ.

ARTAUD- B"louco é um homem que a sociedade não quer escutar e
que quer impedir de propagar as verdades insuportáveis •••

BLACI-OUT. TEMPO. AS LUZES OSCILAM DUAS OU rRES VEZES E ZUMBEM
COMO SE ALGUM APARELHO MUITO FORTE ROUBASSE ENERGIA.
EM SEU ESPAÇO NANAQUI COMEÇA A ARRUI1AR A CAMA ENQUANTO FALA.

~~
NANAQUI- Para viver eu preciso de poesia!e quere V9iI poesia

em torno~. Não admito que o poeta que eu sou--esteja fechado há seis anos num hospital psiquiátrico
porque desejava realizar na natureza a sua poesia.

INTERROMPEl-SE PARA ARRUMAI~ A CAMA. E RECLMEÇA A FALAR.

~ANAQUI- Antes daquele pedaço de chocolate que me deram ante-
ontem, sexta-feira, eu não comia chocolate há oito meses.
Fico meses sem comer um pouco à-e acúc ar-, A manteiga,
nem sei há quanto tempo não provo manteiga.
Já não me levanto da mesa sem uma impressão de fome.
Não sou homem de esquecer o ?róprio dever por uma
coisa qualquer, mas que ao menos não me censurem por
falta de energia num momento ~. como este, em que não
receoo nas rações nem manteiga, nem aç~car, nem choco-
late. Até o pão é insuficiente. E, sobretudo, não
me façam mais eletrochoques.

AS GRANDES LUZES 2RANCAS SE ACINDEM;
ARTAUD ESTA Al1ARRADO NA HESA. DR. FERDIERE AO LADO, TOMANDO SEU
PULSO. DOIS ENFERMEIROS MANEJANDO OS INSTRUMENTOS. UM DELES ENCOSTA
OS ELETRODOS NAS FRONTES DE ARTAUD. NUM,ATO REFLEXO O DR. PERDIERE
RETIRA A MAO RAPIDAMENTE. AS LUZES OSCILAM, ZUMBINDO PORQUE A
MAQUINA ROUBA ENERGIA. DADA A DESCARGA, ARTAUD SOFRE O ATAQUE DE

---_._-~-_..~----:--._.- ...•-_.- --------:;-., ----~'-:---------.~-----------~-------:'_.----'---~-----:---
>. -Ó. '
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CONVULSÕES CARACTERISTICO, BRUTAL. F'ERDIERE E OS ENFERMEIROS
OBSERVAM. AOS POUCOS ARTAUD SOSSEGA ATE FICAR INTEIRAMENTE
INERTE;
O DOUTOR FERDIERE TOMA SEU PULSO, POSICIONA O ESTETOSCOPIO.
OUVE, CONTA OLHANDO O RELOGIO. OS ENFERMEIROS AGUARDAM.
O DOUTOR TERMINA, OLHA PARA ELES.

DOUTOR- Hum, hum,

o DOUTOR SAI. OS ENFERMEIROS. EFICIENTES, INOCENTES, SOLTAM OS
MEMBROS E A CABEÇA DE ARTAUD, MUDAM A MESA DE LUGAR, ?ARA O
CENTRO DO PALCO, RECOLHEM SEUS INSTRUHENTOS E RETIRAM-SE RUIDOSOS
E ALHEIOS.
POR UM LONGO TEMPO ARTAUD FICA ALI, PROSTRADO, INCONSCIENTE.

N'ANAQUI- Cada aplicação de eletrochoque me afunda num terror
que dura algumas horas.
Fico desesperado a cada nova aplicação porque sei
que ainda uma vez vou perder a consciência. Por um
dia inteiro vou me sufocar em mim mesmo, sem conseguir
me reconhecer, sc.bendo perfeitamente que estou em algum.
lugar, o diabo sabe onde, como se estivesse morto.

A LUZ DE NANAQUI SE APAGA

ARTAUD- Passo meu tempo lutando entre o verdadeiro e o falso
no ?lano da mente. Mas já basta •••Basta ••• ~~
Não aguento mais @sse debate interno comigo mesmo.
~ preciso, a qualquer preço, voltar a encontrar a
memória de alguma coisa.
Viver não é seguir monotonamente o curso dos aconteci-
mentos, na rotina habitual desse conjunto de idéias,
de gostos, de percepções, de desejos, de inapet@ncias
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ARTAUD- que a gente confunde com o próprio eu e entre os quais
a gente se sacia sem ir mais longe e sem procurar
mais além.
Viver é àominar-se e cada homem não faz mais que
abandonar-se a si mesmo.
Começo a acreditar que nunca mais haverá ilusões e
que só se poàe sonhar aquilo ,que já existe.
Só se pode sonhar aquilo que já existe.
(~

AS LUZES SE APAGN~ MUITO LENT&~ENTE.
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.•. .Depois da sequencla de Rodez

NANAQUI- Só se pode sonhar aquilo que já existe •••
Nós nos enganamos sobre tudo. Não enxergo nada que não Q)~J'~

aIterado e porisso é que renunciei a tudo, _ ar

Aa alma é: 00" bem dQ teão!r

o marxismo pretende ser científico. fala da consciência
de massa, mas não destrói a consciência individual. E
porisso é gratuito e romântico. A destruição da consciência
individual é uma idéia profunda de cultura que gera uma
forma completamente nova de civilização. Não se sentir
como indivíduo significa escapar desse temível capitalismo
da consciência. Por-que a aina é um bem de todos.
Não sei mais o que é K~ normal e o que é supra-normal.
sei o que~: isso é tudo. Essa separação entre o que se
pode e o que não se pode discutir socialmente não me
interessa mais. '

. - .. ~7 díMas essas COlsas sao mU1to lns6±1ta~ para serem 1tas sem
perigo dentro de um asilo de loucos.

ARTAUD SURGE NO PALCO, COM SUA MALA NA MÃO. COLOCA-SE NO FUNDO.

O doutor Ferdiere me disse ante-ontem que vai a Paris
e me convidou para ir com ele./~ disse para escrever
para meu amigo Adamov, pra';/ e me encontrar alojamento.,
E me aconselhou wna nica onde vou ter pessoas à minha
volta, parr mim. .:

DR. FERDIERE ENTRA EM CENA, PEGA-O AMIGAV~LMENTE PELO BRAÇO, SORRI.
Rufto DE TREM. FERDIERE E ARTAUD i'VIAJAM"r>ü FUNDO DO PALCO PARA O

PROS~NIO. o=rwf-W=btE TRE!i-1 PARA.N.l}~·--IH:l-a-E-ESTAÇAuffi)~~
ARTAUD E FERDIERE PARAM. UM BANDO DE AMIGOS DE ARTAUD INVADE: A
"ESTAÇÃO·': ROGER BLIN, MARIA CASAR)S, PAULE THEVENIN (COM UM

ARTAUD-

ro
.
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MAÇO DE FLORES NA MÃO) E UM CASAL, DESCONHECIDO. RODEIAM ARTAUD.
FALANDO TODOS AO MESMO TEMPO, ABRAÇANDO O AMIGO. FESTIVOS.
FERDIERE, QUE TINHA SE AFASTADO, COLOCA-SE DIANTE DB ARTAUD.
NOVAMENTE ESTENDE A MÃo PARA ELE. ARTAUD OLHA SUA MÃO.
OS AMIGOS SILENCIAM. ARTAUD PEGA A MÃo DE FERDIERE E APERTA.
SORRINDO.

FERDIBRE- Agora. você é um homem livre.

FERDIERE SE AFASTA. ARTAUD ACOMPANHA-O COM O OLHAR. SOB O SILbNCIO
DOS AMIGOS. ASSIM QUE FEI~IERE SAI DE CENA, OS AMIGOS TORNAM A
RODEAR ARTAUD.

ROGER- Sexta-feira é a sessão do teatro Sarah Bernhardt. A Q9Pâ~
de ~Rtenin ~rta~. Nós vamos ler os seus textos. Eu, a
Maria •••

MARIA-" É. Eu, ele e mais o Adamov. o Jean Louis Barrault •••
ROGER- DUllin. Jouvet, MadeleineRenaud, Jean Vilar, todo mundo.

O CASAL SE AFASTA U8 POUCO DO GRUPO ijXIX~«KXlK«x QUE CONTINUA
CONVERSANDO ANIMADO.

Que que a gente faz com ele agora?
Faz anos que vocês reclamam por ele. Agora tem de acomodar
o homem em algum lugar. Qual é o problema?
Eu pensei que ele ia ser internado de novo aqui em Paris •
Eu disse que ele ia ser libertado ••• Agora tem de ri;;umar
acomodação •.

/'Eu vou para a clinica do dr. Delmas, em Ivry. Ele me deu
as chaves do portão: simbolo da minha liberdade.

, ,_ .t/\ \
I~)

OS AHIGüS RIEM COM ELE E VÃO 'faDOS PARA o FUNDO DO PALCO, CONVERSA.!'IlDO

HOMEM-
MULHER-

.RamSB -

MULHER-

AR'l'AUD-

ANIMADOS. DESPEDEM-SE. OS AMIGOS SAEM. ARTAUD OLHA NA DIREÇÃO DO

-- .~----'----'---'------~'~----.----. -. ,----.'------------- ._--------------- -.,' , .'
;."" _~ •• ' :,' o", ~. •

." .. .;. ,"
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PRATICÁVEL DE NANAQUI E DESAPARECE NA ESCADA. QUEM SURGE NO ANDAR
~ .

DE CIMA COM A BALArE NANAQUI. OLHA EM TORNO, DEPOSITA A MALA DETRÁS
DA CAMA. SENTA-SE. OLHA À VOLTA, SORRI.

AS LUZES SE APAGAM SUAVMENTE E TORNAM A SE ACENDER SUAVEMENTE QUASE
IMEDIATAMENTE. NANAQUI ESTÁ SENTADO NO MESMO LUGAR.

~~
NANAQUI- Não, eu. Antonin, não, não; não exatamente, eu, Anton;n

--Arta~, eu só quero escrever quando não tiver mais
nada na cabe~"yIDno alguém que devora o próprio ventre,
os vento~~próprio ventre pelO lado de dentro.
~~~ viver~ensar, dormir, falar, comer, escrever •••

~unca escrevi senão para dizer que eu nunca fazia nada,
. ~que eu não podia fazer nada e que, fazendo alguma COIsa,

na realidade eu nada fazia. Toda minha obra foi calcada
sobre o nada.
Sobre esta carne, esta mistura de fogos extintos, de

gritos abafados, de carnificina, sobre tudo isso não se
pode fazer nada, nem dizer nada, sofre-se apenas,
desespera-se e luta-se.
Creio que na verdade a gente luta.
S j tlsti-fica-se esse cOifibate9 Nãe.

Esse combate tem nome? Não mesmo. porque dar
fnome à essa luta é matar o nada, talvQz. *~

v ,t, 988pett:td:e, deter a vida. E não se pode jamais parar
a vida.

/~Os nove anos que passei num asilo de alienados fo~am
como nove eternidades. Mas nunca tive a obsessãm do
suicídio. E eu sei que cada conversa com psiquiatra de
manhã, na hora da visita, fa.zia surgir em mim o desejo
de me enforcar, ao compree~~e não podia degolar a
ele. I'\'C~ /,jJ..O.J~

---- -- ------------- --------------------_ ..------------------- ----,



NANAQUI- Não sei porque a idéia de escrever sobre van Gogh me
atraiu ••• Talvez justamente porque foi depois de uma
conversam:om o àr. Gach~ seu psiquiatra, que van Gogh,
como se BaGa tivesse i.ceétccids, voltou para seu quarto
e se matou.

SURGEM NO PALCO S TRES ARTAUDS, VESTIDOS DA MESYA FORMA

ARTAUD 1- van Gogh não estava louco.
mental de van Gogh que. em
a assar wma das mãos

boa saú.d@
vida. mílimitou-se

disso, apeBas a cortar a
orelha esquerda o dia.

ARTAUD 2- Há consciência que em certos dias se matariam por causa
de wna si es contradição. E para isso não é preciso
ser 1 co, registrado e catalogado, mas basta, ao
c trário, gozar de boa saúde e ter a razão do seu lado.

ARTAUD 3-.van Gogh não morreu por causa de um estado de delírio,
I rÓ: (

/ mas sim porque, corporalmente, foi o campo de ação de
um problema com o qual o espíritu iníquo desta humanidacte
se debate desde a sua origem.
O problema do predomínio da carne sobre o espírito. do
corpo sobre a carne ou do espírito sobre ambos.
E nesse delírio, onde está o lugar do eu humano?ARTAUDr'l-

I ' ,
0\ I" \

ARTAUD 2- Van Gogh procurou o seu elldurante toda a vida e tinha
acabado de descobrir o que e quem era ele, quando a
consciência geral da sociedade, p'iiTscastigar asma

separação-Gessà 50cieàade, suicidou Van ~x GOgh~-C~
ARTAUD ~- Ele pensava que era preciso aedUZ1r to das C01sas

mais simples da vida. ealidade i terrivelmente

ARTAUD

a qualquer fábula. a
a qualquer super-realidade.

há fantasmas nosquadros de van Gogh, não há visões,
nem alucinações. frttas telas eX~ft eemo Eogo$ ;ncendiá~,

4
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.•. .como bombas atom~cas, capazes de.~_~.~
conformismo da fmme. epidemia, erupção

retorç~ mais o destino
das coisas do que uma pintura de van Gogh.

SUBITAMENTE AS LUZES SE APAGAM E OS TRESARTAUDS SÃo ILUl'1INADOS
EXCLUSIVAMENTE POR UMA IMENSA PROJEÇÃO DO ULTIMO QUADRO DE VAU GOGH

ARTAUD 2- Esses corvos pintados dois dias antes da sua morte •••
-\Sssa rrmra de corvos sobre uma Planicl.e TIViCiã:..a....terra

~I..... )

lconver t í da _nwn----trap-(JS1lj o--;-mancherd:o-de-vinho__._e_..d..e-.saffgue
"" ( f _ ,~a~. Essa linha de corvos macabros é feia, emana
presságios, um sujo destino goteja de suas asas reluzentes.~

3-~SSO qU~ torna tão~~ngular essa pintura: o assunto
sór-q:i,doestá ..p-intadocom o~o do mais inaudi to re'ina-

" -meQXp«JEsse negro fétido é um negro de trufas, negro de
caviar fino em ceia de meia-noite. O reluzente das asas
dO~VOS recorda~ o rico, a maldição ~ pei to do novo
rico.

! I

;:.i'--- -1-
/.

ARTAUD

NANAQUI DBSCEU E AVANÇA PELO CENTRO ENQU~NTO FALA, PROJETANDO UMA
SOMBRA QUE S3 AGIGANTA NO FUNDO

NANAQUI- Essa sociedade consagrada, santificada e pos-
suída apagou a cy..,.~'-.L.enciasobrenatural :iJ[X1ClJ[XlXqX que

acabado de adquirir e, como uma inunda~ão
d corvos ne9'ros nas fibras de sua..lá. ~~ }LlJ~"._~~~' »;:V.•6 r; 01'- ~ ,- - Isubmergiu o=:::piZiLor numa última onda. E tomando o seyt
lugar o matou.-,

•ARTAUD 1- B a vida atual se mantém em sua -vei na atmosfera de
estupro, de anarquia, de desordem, de delírio, de
desenfreio, de loucura crônica, de inércia burguesa, de



anomalia psíquica, de desonestidade intencional. e de
insigne hipocrisia, de crime organizado enfim.

ARTAUD 1 DESAPARECE, ENGOLIDO PELA SOMBRA DE NANAQUI.

ARTAUD 2- Isso tudo vai mal porque a consciência doente tem o
máximo interesse ~n não sair de sua enfermidade neste
momento.

ARTAUD 2 DESAPARECE, TRAGADO PELA SOMBRA DE NANAQUI.

ARTAUD 3- Pois faz parte da lógica anatômica do homem moderno
não poder viver nunca, nem pensar em viver, senão como
um possuído.

ARTAUD 3 DESAPARECE, DISSOLVENDID-SE NA SOMBRA DE NANAqUI.
NANAQUI, INTEIRO, SOZINHO, CONTINUA, FEROZ.

NANAQUI- Van Gogh tinha razão. pode-se viver para o infinito,
sae~ificaíi-se só pelo -4rJ c i ti i ee, exis te sobre a terra
e nas esferas, suficiente infinito para saciar a milhares
de grandes gênios e van Gogh não chegou a satisfazer o
seu desejo de irradiar o infinito durante toda a SUa

vida, porque a sociedade não permitiu: agora basta, van
Gogh, pra tumba, já estamos fartos do seu gênio~e ~~aftt~

ao ifti'initl9, o infinito pertence ele podia ter
encontrado suficiente infi . a viver toda sua vida
se,arconsciência bestial da massa não tivesse decidido e

apropriar ào infinito para nutrir as suas próprias lrgias
que nunca tiveram nada a ver com a pintura, nem com a ,
poesia.

o QUADRO SE APAGA. BLAC[- OUT.

Liga com PARA ACABAR COM O Juizo DE DEUS;
JJ

A-
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No escuro ouve-se o r • o característico de estática dos raâiog
- #. •rar uma estaçao ate s1nton1zar no seguinteantigos ao se pr

com voz de locutor de programa tarde da noite:texto, g!ava

voz- Depois de nos ter oferecido O Teatro e seu Duplo e
um notável poema sobre van Gogh, O Suicidado da Sociedade,
Antonin Araaud acaba de escrever Qma obra radiofônica:
Para Acabar com o Juizo de Deus.
A transmissão irá ao ar segunda-feira, dois de fevereiro,
às 22 horas e quarenta e cinco minutos dentro da série
nA VOz. do Poeta".
A interpeetação do texto de Artaud estará a cargo de
Maria casarés. Paule Thévenin. Roger Blin e do próprio
autor.

Quando a voz anuncia os intérpretes a luz do palco se acende.
Os quatro estão reunidos em torno de um microfone. Pouco mais atrás
ve-se uma bateria de instrumentos de percussão. Terminado o texto
gravado eles começam imediatamente a falar para o microfone.

PAULE ARTAUD
kré Tudo deve
kré ser colocado
pele cabalmente
e segundo uma ordem
pte fU,lminante

ARTAUD-

MARIA
puc te
puc te
li le
pek ti le
kruk

Ontem fiqu.ei sabendo de uma das mais sensacionais
práticas oficiais das escolas públicas americanas.
Entre os exames que o menino· deve enfrentar para entrar
numa escola pública figura'--achamada prova do licor
seminal ou do esperma que co~ ela exig6~o recém-
chegado U,'U pouc a"o o seu esperma para, ~iiPÓild.O num

--- --- ----_._-----------------------------------------------------



âeea~ estar à disposição das tentativas de fecundação
artificial que poderão ocor~er mais ~de.
Pois os americanos consideram que andam cada vez mais
escassos os braços e os meninos. Quer dizer, não os,
trabalhadores, mas shm os soldados Em vista de todas

, . , .as poss~ve~s guerras planetar1a ocorrer no
futuro e que
das indiscative's virtudes
dos

a demonstrar, por meio
força, a superexcelência

Basta de frutas,
basta de planta
até a saciedade.

árvores, basta de legumes,
produtos sintéticos,-E viva a guerra, certo?

Porque temos mais de um inimigo a nos espreittar. meu
filho, a nós, os capitalistas natos. E, entre esses
inirnigos;a Rússia de St át í n que tampouco carece d8 braços
d armados.
vi miquinas incont~veis combatendo, mas no infinito, por
trás de tudo, vi apenas os homens que as conduziam.
Eu prefiro o povo que come do «ki« próprio chão o delírio
de onde nasceu.
Refiro-me aos tarahumara que comem o peiote enquanto
nascem e assassinam o sol, para instalar o reino da noite
escur~ E que d~stróem. a cruz para que os espaços do

es~o nunca ma1S ppssam voltar a se encontrar ou se
~-zar.

porisso, vocês vão ouvir agora a dança do Tutuguri, Q-
~ti:to ác::sol eSCJ~Z::O.-----

Todos,relaxam, Xim~p limpam a garganta.
ARTAUD- Efeitos de som. Eu vou trabalhar os efeitos para que

-r~'~ppei~r~a ordem iníqua deste mundo.

Todos riem e tornam a fazer silêncio a um gesto de Artaud.

-~------ ----------
, .
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os instrumentos de percussão.
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do um ritmo \
estranho e começa a gritar, guturalmente.

ARTAUD- agnagna
rabuda

kabadia
abah

Interrompe-se fi pouco fatigado e volta para o microfone, dirigindo-
se aos outr

ARTAliD-

agnagna
rabudia
kobadia
lcrrrrrrebufa
lcrrrrrreba ia
abah

, ,ate hoje eu era so escritor, ator, diretor, desenhista.
Agora já sou músico.

riem juntm com ele.

Maria, o Tutuguri. Procure prolongar a silada até perder
o fôlego. Tutuguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Eles se colocam, papéis na mão, concentram-se.

MARIA-
-------~

O Rito consiste na passagem do novo sol por sete p on t.os
antes de explodir no orifício da terra •

..lJIt11guri;;,1j±ic-ii.ii e ri to dI! sp1::::negro-

Seis homens, um para cada sol e um sétimo que é o sol
absolutamente cru, vestido de negro e pele avermelhada.
Esse sétimo homem é um cavalo, um xx cavalo governado

~kx



por um homem. Mas não é o homem que é o sol, mas sim
o cavalo.
De repente, o vemos chegar num galope apertado, uma
velocidade vertiginosa. ao último sol. o primeiro homem,
o cavalo negro com um homem nu e virgem montado sobre ele.
O significado maior do rito do tutuguriiiiiiiiii
é a abolição ~ ~~~/

arrancam as cruzes do chão e o
ar uma ferradura imensa empapada em

Eles trocam comentários corriqueiros, em voz baixa.

ARTAUD-

ROGER-

Em seguida Roger diz A Busca da Fecalidade.

Tudo o que cheira a merda. cheira a ser. O homem bem que
podia não cagar, mas escolheu cagar do mesmo modo que
escolheu a vida em vez de consentir em viver morto.
,Pc!que para não faze! kha-kha te!ia de tel' con~~!'it±de'

em não ge~

No ser existe algo de especialmente tentador para o homem
e esse algo é precisamente a

IHA [HA

Artaud solta bramidos terríveis. Roger continua.

ROGER- ti !d b _i d . '. . ~~'"OD ea:!t:a srr covar e, V1.l, apa tacc , ou sej a , ~
maricão enrrabado-papâ tez dizeito a @xi~t~r, é para aJ!
que vai o homem. Quando é preciso manifestar resistência
ou firmeza não resta ninguém. Quando para vi~er é preciso
ter algllém, o homem se retirá. PeruelLl. ceM o homem só
sabe ser algo, nunca alguém.
O que cheira a merda cheira a ser.

----~--~--~-_._--.--------~---~_.~~-~~. ----:-..---- .._- -..__ .----~_._-.
~~.·.··-i':. -'

. ...
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Deus é um ser?
Se é, é UMe merda.
Se não é, não existe.

Roger expira, cansado. Todos reagem com um meio sorriso. entre
chocados e divertidos, mas concentrados na seriedade com que
Artaud conduz a gr~ação. sem n~ca perder o humor.

ARTAUD- Agora o texto de Paule. você tem de gritar e sustentar
o grito até o aniquilamento. Tem de passar do mais
agudo ao mais grave.
Hum ••• acho que agora estamos entendendo o que é o
teatro da crueldade.

MAlUA-

Artaud ri muito. Todos riem com ele. Voltam a se concentrar.
Artaud faz soar algumas percussões, indica com um gesto que Paule
deve começar.

PAULE- o grave é que sabemos que por trás da ordem deste mundo
existe outra.
Qual?
Não::.;sabemos.
O número e a ordem das suposições possíveis nesse terreno
, .e. prec1samente, o infinitot
E o que é o infinito?
Não sabemos exatamente.
É uma palavra de que nos servimos para indicar a abertura
de nossa consciência diante da possibilidade desmesurada,
iafa tiy:tV.Sl e 11:'25meMl-rada-.

E exatamente o que é a consciência9
~Hic:eae8mOS elEatMlen'~. É o nada. Um nada de que nos
servimos para indicar que ignoramos alguma coisa,.~

to
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• .ri. ...•.. , A •'i\1al aspecto o l:§ft6rafR9& e u1zemos elltao. Cous(:xpm Jih

ARTAUD se aproxima do microfone e continua gravando, concentrado.

ARTAUD- Sabem com que os russos e americanos fabricam os seus
átomos? Com os micróbios de deus.

(0V0~~)- O senhor delira, senhor Artaud. Está louco.
Não deliro. Não estou louco. Afirmo que voltaram a
inventar os micróbios para impor uma nova idéia de deus.

Um guincho ••ai agudissimo de ia interrompe tudo. ~ Roger,
Maria e Paule tapam os ouvido • Artaud. alerta~ olha fixamente para

~
a frente. Roger pega o tres saem, andando de costas.

isolado por um foco de luz.
I , •novamente no rU1do de estat1ca de um

procura uma estação •
o guincho entã
rádio em q

VOZ GRAVADA- ••• e a noite de segunda feira terminou sem que
pudéssemos IIKXX:I! "acabar com o juízo de Deus. O sr.
W1adimir porché, diretor geral da Radiodifusão ~XIK~
Francesa, com a linguagem "crua

PORCHÉ

demais" do sr. Artau houve por bem'ordenar a suspensão
da transmissão. ~ /~

(ENTREVl.-S-TÃG~VAl?-~-/éOIvJ~tYfDO NO FUNDO): - O rádio se dirige
a um público muito amplo que não pode ser molestado nem
em suas convicções morais. nem em suas convicções reli-
giosas.
Os diretores da rádio decidiram reunir um juri de persona-
lidades artísticas e literárias para ouvir a gravação nos
estúdios e decidir se.~ ~ 'Y-'-;::: r--'- /'~~

I
I

I

~

VOZ-

Ruído de estática

61
__ • ._ •.• -,.-. . •• ., .,-. ·.~-~---, ~_~.::__~ __ •.• ·~ •• õ __ ___,-·--------~ .•• __ ...,.~. __ ~ ._.,.-.- ._. ...-' .~-------------- --



Ouve-se
debate:

VQZ-

7

se es.tí vesse participand.o de um
hesitante, não-locutor.

Homens como Jean Cocteau, Paul Éluard, Jean Louis
Barrault, René &kazx Clair, ao ouvir o programa podem
sem riseo oe ê,eo, atribuir aos termos mais grosseiros
e às idéias mais violentas o seu lugar na perspectiva
de uma obra de arte. Mas ;mão se liga o rádio como se
escolhe um livro. O mais comum é gir~r o botão para um
lado e outro e ouvir a estação que estiver pegando melhor.

, ~NNANAQUI A TUDU OUVB, IMOVEL, A DOR DA INCüMPREENSAO COMEÇANDO A
SU~GIR EM SEU ROSTO.

Estáti~z fem;~ravada •.> ~-----~.
VOZ- Felicitamos sinceramente o sr. porché por ter proibido

essa transmissão. O sr. Antonin Artaud mistura a blasfê-
mia com a obscenidade, entrecortando tudo com gritos
desarticulados. Diria-se que o microfone tinha sido deslo-
cado para o asilo de Saint-Anne. Ele teria chocado @

desconcertado os queridos ouvintes que ainda acr@ditam
que existe uma diferença entre gênio e loucura.

Estática. Gravação de um programa de deboche, em que os locutor@s
se divertem de mostrar seu talento e fazem vozes imitando pessoas.
rindo entre eles.

í VOZ GRAVE- Que que é isso?
VOZ DS BICHA- Eu achei liiindol (risos abafadOS)
VOZ ARREMEDANDO NANAQUI- Tudo o que cheira a merda cheira a

ser. Deus é um se.? se é, é uma merda.
(risos abafados)

BICHA- Muito bemt t t

. " , ....
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ZOZXBEZX&U«D
ARREMEDO DE NANAQUI- E então? Cheira a ser ou não cheira a ser?
BICHA 11OUTRAS VOZES- ttés est:amo! de i!}!O!do-. A transmissão vai ser

feita ou não vai?
ARREMEDO DE PORCHÉ- NÃO 1
LOCUTOR- Então,r~tYsias.aQes, todos os nossos heróis artísticos

se retiraram se--C:iiRlf;SMen t-aade"·ftllit\l&mente. E An tonin
Artaud ficou s sozinho com os seus sonhos desfeitos.

(RISOS ABAFADOS SUMINDO LENTAMENTE).

Nanaqui está devastado ainda no centro do palco. Baixa a cabeça e
recua, até sumir atrás do praticável.
Luz sobre o praticável. Nanaqui entra e senta-se na cama.

NANAQUI-- Os livros, os textos, as revistas são tumbas. Tumbas que
devem ser profanadas, para não vivermos eternamente ro-

,deados de mortos. O dever do escritor, do poeta nao e
se encerrar numa revista, num texto, num livro, mas sim
sair fora para sacudir. para atacar o espírito público.
Do contrário, para que serve o poeta? Para que nasceu?
O que tentei com meu programa de rádio fo~~a xiloPoni&
=.\A busca de uma linguagem que o ~oeiro, o barbeiro,
a lavadeira, o vendedor, caixeira, motorista poderia ter
entendido. Por via da emissào corporal e~ anunciava as
verdades metafísicas mais elevadas.
Por mais que o texto apareça publicado nãp se o~virão os
sons, a xil~foRia saAe~. os gritos, os ruídos !K~K gutu-
rais e a voz, Bnfi:n, tudo aquilo que constituía uma

»:">;
primeira elaboração real do Teatro da Crueldade. Para
mim é um desastre. Porque a vida não é esse tédio dt;tilado,
essa mordaça infernal com que fazem embolorar as nossas
consciências e que tem necessidade de música, de poesia,
de teatro e de amor para explodir de vez em quando, mas

~---,---- - .--:.~-_r.-.":-' --'-'.-.-...-.--.----.- ...-----------~--. ----- ..-----;--"" ----------.----.:--------:7-~--...---.---------~---------.-.-- .----:---
e,"
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tão pouco que nem vale a pena falar. O homem da terra
se entedia até a morte e tão profundamente que a! :e já
nem sabe mais.

ACENDEM-SE FOCOS DE LUZ XBXXKXKMXK NBS
DA PRIMEIRA CENA, MAS ELES ~~u OCUPADOS POR BURGUESES DE
TERNO, COLETE,
OS SEUS CHAPÉU

t MULHERES DE TAILLEUR. DISCRETAS COM
CON SUAS XíCARAS DE cHÁ. ELES APARECEM

l:i DO ESCURU ENQUANTu NANAQUI CONTINUA FALANDO.

NANAQUI- Se deita, dorme, levanta-se. passeia, come, escreve,
engole, respira, caga como uma máquina silenciada. como
um resignado sepultado na terra das paisagens e que a
paisagem subjugou num cchrpo submetido a leituras, bom
.xi dia. boa noite. como está •••••

A VOZ DE NANAQUI VAI SUMINDO ENQUANTO OS PERSONA
REPETEM MAQUINALMENTE CADA UM A SUA FALA. M
KUMA XILOFONIA VOCAL
- Bom dia

BRANDAMENTE.

-Boa noite
- Como está?

[:}O tempo está bonito
.;. A chuva vai refrescar

, //- Venha tomar cna, /

- Tric-trac
- O cardápio
- A bocci
- O j~ de damas
- O adrez

a terra, dizem 09 boletins de inf:maç~o J-v

AS LUZES VÃO SE APAGANDO AOS POUCOS, AO MESMO TEMPO QUE O SOM
VAI SUMINDO E NANAQUI CONTINUA SEU TEXTO COMO SE NÃO TIVESSE SIDO
I tiTERROMPIDO;

--------------------------------------.---------------------------:-~_,__~-..,...,.....:__c_ .
•
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T~~. O card~o. a boccia. o jogo de damas e o
xadrez, mas não é ~ qQe se tril:C., '1".1'8 à:ilu!p. não é
isso que define a vida imunda em que vivemos. O que
define a vida é que àRSXXkimB. destilamos, nós todos.
as nossas percepções, as nossas impressões e que vivemos
só a conta-gotas. respirando o ar das paisagens do alto
e à margem, deixando o amor do lado de fora. E não que
o amor não tenha alma, é a alma do amor que não existe
mais.
pra mim, é o a.xaxxxa~x absoluto ou nada.

, ~ mim,.. é ,o a:o:gO'!4rt:-o=ea-l~ e é issp que eu tenho a
dizer para este mundo que não tem alma.

Penosamente, Nanaqui se abaixa e desamarra os sapatos. Tira um e
com o sapato ainda na mão, endireita o corpo.

NANAQUI-- De agora em diante vou me devotar ~ exclusivamente ao
teatro como eu entendo, um teatro de sangue, um teatro
em que cada espetáculo cmnsiga algum avanço
corporalmente para aquele que representa, assim
como apara aquele que vem ver a representação.
Além disso, não se representa, age-se.
Na verdade, o teatro é a gênese da criação.
E será feito.

NANAQUI SE IMOBILIZA. PASSA-SE UM LONGO TEl"lPO EM SILENCIO.

A MÚSICA SOA DE MUITO LONGE, AUMENTANDO E DEPOIS DE Ul.f BREV:tSSIlofO

~CORDE, XKHBXI& EMUDECE. NO SILtNCIO OUVE-SE UMA VOZ GRAVADA

voz- Quatro dias depois Antonin Artauâ foi encontrado morto
sentado aos pés da cama.

AS LUZES DA PLAT~IA DE ACENDEM, AS PORTAS DO TEATRO SE ABREM. ,~-

O:::.


