
MARGEM

2018

VICTOR HUGO PONTES

 
©
 
J
o
s
é
 
C
a
l
d
e
i
r
a



MEDIA REPORT

António Pinto Ribeiro | 9 MAI 2019

Margem 
de Victor Hugo Pontes com texto de Joana Craveiro e um notável conjunto de intérpretes adolescentes é uma obra de teatro e literatura 
e dança e não só de dança/teatro que vem trazer às artes performativas uma prestação invulgar de como tratar as margens sociais. A pas-
sagem das narrativas literárias, dito do livro, para o ballet ou para o cinema é uma empresa difícil que exige sagacidade, adequação de vo-
cabulários de época para época, o equilíbrio perfeito entre deslocar do texto e ainda assim não o perder como âncora final. Este é o primeiro 
ganho desta obra: a actualização de“Capitães de Areia” de Jorge Amado 80 anos depois da sua publicação noutro continente, noutra cidade, 
com outros intérpretes e ainda assim a trama está toda lá e as personagens conservam os perfis dos rebeldes baianos. A fluidez com que 
os intérpretes passam da dança para o teatro e destes para as “falas” num entrançado permanente é um exemplo da boa dramaturgia de 
materiais e, para isso, claro, que conta com a qualidade interpretativa dos actores/locutores/dançarinos, a capacidade, há muito reconhecida 
a Victor Hugo Pontes para a composição coreográfica e, repito, a trama literária construída a partir da narrativa original. Acrescente-se a e-
nergia ora explosiva, ora de uma contenção rigorosa, a liberdade dos intérpretes de se identificarem como personagens-heróis, personagens-
furiosos, personagens- rebeldes, personagens-violentos, personagens-amorosos. 80 anos passados e ainda é de louvar que seja o activismo 
inteligente o activismo realista, sobretudo se construído de forma tão inteligente e cuidada; cuidar que é um imperativo ético na actualidade 
sobretudo quando se pode “ficar aleijado por morrer amando”, uma das mais belas e mais trágicas falas desta obra.
Espectáculo visto no Teatro Rivoli a 8 de Maio
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Victor Hugo Pontes revisitou ‘Capitães 
de Areia’, de Jorge Amado, a meio caminho 
entre a dança e o teatro, e ergueu o mais 
sério candidato a espetáculo do ano. É 
sobre quem fica à margem. É com miúdos da 
Casa Pia e do Instituto Profissional do 
Terço. Não é uma história de 1937. É de 
agora. É um soco irrecuperável.
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