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“Só começamos depois de continuar.” Maria Filomena Molder 
 
 

Durante este processo morreu o Sudan. A Marielle foi assassinada. As descargas 
poluentes no rio Tejo tornaram-se incomportáveis. Descobriu-se que o Facebook 

facilitava informação dos seus utilizadores para efeitos manipulativos da opinião 
pública. Prendeu-se o Lula, que agora é uma ideia. Adormecemos com guerras civis e 

militares e acordamos com uma guerra mundial. Outros acontecimentos, mais singelos, 
marcam-nos por razões distintas. O programador Mark Deputter, que encomendou esta 
peça, mudou-se para a Culturgest. O Maria Matos Teatro Municipal foi destituído da 

sua função e será em breve entregue a gestão privada, aguardando outras certezas num 
limbo de não—lugar. Coproduções ficam em suspenso por infinitos processos 
burocráticos insensíveis às dinâmicas de produção. Precariedade. Frio. Humidade. A 

dezenas de estruturas artísticas foram negados subsídios públicos, das quais a 
Circular Associação Cultural, que produz e administra esta peça. 

 
A força de parar e de continuar este trabalho estiveram par a par. Mas como é que nos 
poderíamos insurgir contra nós, prestadores de serviços a nós próprios? A necessidade 

de não mascarar um produto em algo polido — como se o processo que leva a esse fim 
não fosse todo ele atabalhoado — esteve mais presente que nunca. Como gerir esse 
lugar de querer fazer de uma forma e a necessidade de ser fiel a como acontece por 

contingências e acasos não afetos aos nossos desejos? Por um lado, um inconformismo 
aliado a uma utopia de fazer e querer mudar as coisas, por outro a constatação da 

desgraça e da distopia geral ocultas em tristeza e melancolia profundas perante a 
comparação, de determinada classe política, de uma tourada a um bailado. Pena que a 
associação seja apenas vinculativa ao “espectáculo” e não à violência de uma para com 

o masoquismo da outra. 
 

A ideia de que o corpo de trabalho não sofre com estas premissas revelou-se meramente 
falsa. O trabalho é sempre comandado pela imprevisibilidade das dinâmicas colectivas 

afetas ao mundo exterior. Este trabalho foi possível graças a uma força colectiva 
incomensurável que permitiu que as condições de trabalho não afetassem a ética do seu 
labor. Pois se ao trabalho estes artistas-bailarinos fossem alienados, como em 

companhias de repertório sindicalizadas, teria certamente sido impossível. A questão 
é, como continuamos a permitir-nos isto? Até quando as instituições serão impunes e 

alheias às condições de trabalho que as suas políticas financeiras e burocráticas nos 
impõem? É certo que todas estas questões são menores, problemas de primeiro mundo 
onde pinguins habitam ilhas de lixo, pedras se fundem com plástico, árvores são 

regadas com os restos de detergente para lavar o chão. 



Nos ensaios discutem-se horas de trabalho útil. Sete horas a dançar por dia é 

proibido por lei, pelo menos em França. Seis pessoas com ritmos distintos tentam 
acordar formas de estar uns com os outros numa ambição libertária que, por um lado, 
desconsidera o que faz como trabalho, mas, por outro, exige que assim seja 

reconhecido para poder ter uma relação de igualdade perante a sociedade. Como 
quantificamos o nosso trabalho? Pelo esforço físico? Pela imaterialidade da dança e 
das ideias? Pela projeção da precariedade futura? Por vezes, esquecem-se as horas.  

 
Em tempos acelerados, em que as comunidades artísticas se dissolvem em ápices de 

semanas no consumismo frenético que satisfaz e exaura o mercado da dança 
contemporânea, insistir na ideia de uma “companhia” é tudo o que menos apetite dará. 
Talvez por não ser um produto, mas um sentimento, um afeto reconhecido e pouco 

privilegiado. "Sei que estamos prontos para continuar e depois começar quando uma 
coisa nos toca. E isso não é empatia, é sentir que aquilo vai entrar na nossa vida.” 
 

Esta companhia, que em tempos idos ter-se-ia chamado João & Friends, The Grand Union, 

assumiu-se finalmente como uma força de trabalho onde se joga entre afetos e disputas 
ideológicas. O processo fica marcado por uma prática de autonomia e dependência, uma 
dança que tem de ser assistida por todos e onde se negoceia permanentemente essa 

relação entre necessidade, desejo, vontade e contingência. Um processo onde fui 
constantemente chamado a ser coreógrafo, a abster-me desse cargo, e a ser 

surpreendido quando essas barreiras se dissipavam por si, no lugar do esquecimento 
das normas do mundo. Enfim descobre-se que mais de metade do corpo é não humano. Uma 
colónia microscópica. Uma confiança total num grupo que se permite ser o que quer, a 

apoiar o outro, a limpar as lágrimas, a abraçar, a massajar, a cuidar, a acompanhar. 
 
João dos Santos Martins 
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