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As duas apresentações de As Orações de Mansata, previstas para decorrerem nos dias 16 e 17 de Maio, no
Nacional Cine-Teatro, em Luanda, foram canceladas por ordem da Ministra da Cultura, Rosa Cruz e Silva,
recebida na tarde do dia que deveria ocorrer a primeira apresentação.

Segundo o conteúdo da carta, a interdição é justificada por razões de segurança do Teatro, que, de acordo
com a ministra, não reúne condições para a realização de actividades.

A apresentação da peça, em Luanda, seria a última da digressão “P-STAGE – IV Estágio Internacional de
Actores”, depois de trinta e uma sessões apresentadas em Portugal, Espanha e Guiné-Bissau, desde Outubro
de 2013.

O texto As Orações de Mansata é uma co-produção entre a Cena Lusófona, o Elinga Teatro, a Companhia de
Teatro de Braga e A Escola da Noite (Portugal) e o Teatro Vila Velha (Salvador, Brasil).

É o resultado mais visível do P-STAGE, um projecto de formação, criação e difusão teatral financiado pela
União Europeia no âmbito do programa ACP Cultures+, que envolve ainda, como parceiros e associados, a
Acção para o Desenvolvimento e o CIT Bissau (Guiné-Bissau), o CIT São Tomé (São Tomé e Príncipe), o
Centro Dramático Galego (Espanha) e o Theatro Circo e o Teatro da Cerca de São Bernardo (Portugal).

As Orações de Mansata retrata a luta pelo poder, corrupção, violência e traição. A história fala da Guiné-
Bissau, mas o país nunca é identificado. Inspirado em Macbeth de Shakespeare, trata-se do primeiro texto
dramático impresso da literatura guineense.

Por Sofia José Santos.

“13 actores e seis países num palco só” a caminho de Luanda
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O pano não chega a subir. Os actores estão já dispostos num ninho humano, cada um com as suas cores, com
a sua posição, como se o nascer da azáfama e dos jogos da vida surgissem precisamente a partir dali – um
emaranhado de histórias, fantasias e projecções. Durante a peça, ouvem-se diferentes sotaques unidos numa
língua só, expressões guineenses e mandingas, e o som das cordas de uma korá. O suco da sátira é
temperado com uma linguagem corporal expressiva, rica e atraente, como se de um filme mudo se tratasse.
Mas o filme deste palco tem sons e tem palavras, ricas e precisas.

A trama é sobre o poder, a luta pelo poder, a corrupção, a violência e a
traição. É da Guiné-Bissau que neste palco se fala, ainda que o país
nunca seja identificado, mas podia ser de um outro país qualquer. As
Orações de Mansata é o título desta peça do intelectual e romancista
guineense Abdula Silai. Inspirado em Macbeth de Shakespeare, trata-se
do primeiro texto dramático impresso da literatura da Guiné-Bissau.

O espectáculo, encenado por António Augusto Barros, é uma produção
conjunta da Cena Lusófona e da companhia portuguesa Escola da Noite,
no âmbito do projecto P-Stage. Junta no elenco actores amadores e
profissionais de seis países lusófonos, entre os quais Angola. A estreia
aconteceu em Coimbra, Portugal, a 17 de Outubro de 2013, e o
espectáculo tem agora à sua espera, até Maio de 2014, uma digressão
internacional por Angola, Portugal, Brasil, São Tomé e Príncipe, Guiné-
Bissau e Espanha que termina no IV Festival de Internacional de Teatro
e Artes de Luanda.

 

A simbologia da peça

 

Oito conselheiros do Supremo-Chefe, ironicamente encarregados de
assuntos como ‘tchumul-tchamal’ (confusão), ‘meker-meker’ (intriga) ou
‘nhengher-nhengher’ (conspiração) disputam entre si a forma melhor
para derrubar o querido líder e ocupar a cadeira da ‘Suprematura’. Para o
efeito, partem em busca das “Orações de Mansata”. Diz, quem sabe,
que quem as detiver reúne os poderes necessários para dominar todas
as gentes. É neste contexto que a peça se desenrola. Uma história em
que, num registo de crítica social carregada de ironia e bom humor, a
traição, a tortura, o clientelismo, a corrupção e a morte são reduzidas à
trivialidade.

Esta é uma das mensagens fortes da peça – a desconstrução do poder e
seus vícios – que, embebida em humor, pretende desafiar os públicos
que acolhem o espectáculo. Mas a simbologia da peça não se esgota
aqui. Há um outro lado, o da celebração, entre culturas distintas, de uma
língua comum: a língua portuguesa. Para Pedro Rodrigues, gestor
cultural do projecto, “ninguém é propriamente dono da língua e o projecto
assenta precisamente nesse pressuposto. A língua é tanto mais rica
quanto mais nós formos capazes de aproveitar os contributos que cada
um dos países falantes do português tem para dar. Este espectáculo é
também isso, essa riqueza toda a partir de um texto que é escrito em português por um guineense e que é
interpretado por actores brasileiros, angolanos, são-tomenses, guineenses e portugueses”.

Quando questionado sobre as potenciais dificuldades da diversidade e especificidade linguística dos diferentes
portugueses, afirma que “não usaria a palavra tradução, não se aplica”. “Houve dificuldades e um grande
esforço para que o trabalho fosse entendido em todos os países onde ele vai ser apresentado, sem que se
anulasse a riqueza que nos vem não só dos diferentes sotaques, mas também de palavras diferentes, de
expressões diferentes”. São estes diferentes temperos e riquezas de uma só língua que a peça também
oferece.

 



Teatro lusófono?

 

Se esta é uma iniciativa rumo à criação de um teatro lusófono? A resposta é certeira: não. “A ideia de um teatro
lusófono faz pouco sentido porque o que há são diferentes teatros lusófonos e é isso que se pretende
potenciar” com a Cena Lusófona, no geral, e com a peçaAs Orações de Mansata, em particular, sustenta ainda
Pedro Rodrigues. Ambas, com distintos alcances, pretendem contribuir para a criação de uma comunidade
teatral lusófona, ou seja, um conjunto de várias redes onde as pessoas envolvidas no teatro nos diferentes
países lusófonos se possam conhecer, dialogar com frequência e trabalhar em projectos comuns. Isto, porque,
apesar de não ser um fenómeno exclusivo do teatro, “há um grande desconhecimento do que se passa ao
nível cultural e artístico nos outros países, o que é uma pena porque desaproveitamos este potencial imenso
que é o de sermos uma grande comunidade de falantes de língua portuguesa que têm este privilégio e esta
facilidade de se entender muito rapidamente”. No caso específico do teatro ou do intercâmbio cultural, “têm
faltado políticas públicas do país europeu, neste caso, Portugal, e em alguns momentos também do Brasil que
seriam os países que podiam dar um incentivo maior a este intercâmbio. Tem havido até desencontros, houve
momentos em que Portugal pareceu mais empenhado em fomentar essas relações e não teve no Brasil o
parceiro certo. Ultimamente, creio que é ao contrário, o Brasil está muito mais empenhado em fomentar essas
relações e esses intercâmbios do que Portugal”.

De Angola e para Angola

 

O elenco da peça conta com três jovens actores angolanos: Emílio
Lucombo, 29 anos, do Elinga Teatro e do grupo “Os Marados”; Paulo
Figueira, 30 anos, do grupo Henrique Artes e Marleny Musa, 26 anos, da
companhia de teatro Horizonte Njinga Mbande.

Participaram nas oficinas de interpretação que antecederam a
preparação do espectáculo, em Luanda, e integram hoje o elenco do
espectáculo que conta já com a primeira digressão portuguesa feita –
Coimbra, Braga, Campo Bemfeito. Em Portugal, para os ensaios e para
os primeiros espectáculos, confessam que as saudades de casa e do
funge apertam, mas que a possibilidade de pertencer a um projecto de
criação artística tão rica se sobrepõe. Até porque, segundo Marleny
Musa, “temos a possibilidade de poder trazer todos estes ensinamentos
que aprendemos para o nosso grupo, em Angola, o que é muito bom”.

A expectativa face à recepção do espectáculo pelo público angolano é
grande. Estão confiantes que a peça vai conquistar as salas do IV Festival de Internacional de Teatro e Artes
de Luanda, onde fecha a sua digressão internacional. Afinal,conclui Emílio Lucombo, “a temática é universal e o
texto é feito com o nosso português”, ao que Paulo Figueira acrescenta, sorrindo, “e o angolano também gosta
muito de rir”.
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