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PERFORMATIVIDADES
DO EU E NOSTALGIA 
DAS VANGUARDAS
Lorca al vacío, do Teatro de Cámara Cervantes

Claudio Castro Filho

1 | POÉTICAS DO IMPOSSÍVEL NO ´TEATRO 
DO PORVIR` DE FEDERICOGARCÍA LORCA

 Já desde finais do século XX, que o chamado ´teatro impossível` (cf. J. 
Huélamo, 1996 e S. Saillard & M. Ramond, 1998) de Federico García Lorca tem 
competido, em visibilidade, com o seu teatro mais canónico, do qual são exemplo 
cristalino as conhecidas tragédias rurais (Bodas de sangue, Yerma, A casa de Bernarda 
Alba). Tal tendência aparece tanto no campo crítico quanto no pragmático: por um 
lado, os estudos lorquianos parecem ter descoberto nas ´comédias irrepresentáveis` 
do autor granadino a sua verdadeira singularidade como dramaturgo; por outro, 
os coletivos teatrais contemporâneos têm-se interessado também por um Lorca de 
estética subversiva, alheado dos estereótipos de gitanería que certas leituras dos 
seus dramas andaluzes plasmaram (às vezes injustamente) no que se considerou, até 
então, um teatro autenticamente lorquiano.

 É interessante perceber que esta nova abordagem do teatro lorquiano nos 
estudos e palcos atuais esteja centrada num repertório dramatúrgico tão sucinto 
como de facto é o das comédias irrepresentáveis, que conta com não mais do que duas 
peças acabadas (O público, de 1930, e Assim que passem cinco anos, de 1931) e uma 
não concluída (Comédia sem título). Ainda assim, o que os estudos mais recentes 
têm tentado comprovar é que justamente nesse conjunto excecional e singular do 
drama lorquiano estão as verdadeiras chaves de leitura da sua mirada teatral. Ou 
seja, o teatro impossível de García Lorca conforma não apenas uma dramaturgia sem 
precedentes (se o comparamos com a produção espanhola dos inícios do século XX), 
mas propõe também uma estética teatral, no sentido mais filosófico do termo, uma 
vez que Lorca plasmou nele muitas das suas inquietações e reflexões sobre uma 
possível nova teatralidade. Estava em pauta a recusa da representação nos moldes 
aristotélicos e a busca de um novo estatuto teatral para a palavra poética, cuja 
concretude a poria em pé de igualdade com a expressão da imagem cénica e do corpo 
do ator. 
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 Em última análise, Lorca alinha-se com autores e encenadores que, desde 
finais do século XIX, exploraram a questão da autonomia do espetáculo teatral 
frente à tradição dramatúrgica; combate-se o textocentrismo na mesma medida em 
que se reitera a potência de teatralidade inerente ao próprio texto, que passa a 
situar-se para além da sua condição de facto literário. A prosa pessoal de Lorca 
dos finais da década de 1920 claramente demonstra a sua recusa do drama modernista 
de modelo marquiniano – e equivalente, em Portugal, ao chamado teatro simbolista 
(cf.  Lourenço, 2005, pp. 93-105) – que vigorava na cena madrilena daqueles anos. 
Se, por um lado, Lorca procurará inserir-se no circuito profissional da sua época 
(e logra-lo-á através de uma contínua colaboração com a companhia de Margarita 
Xirgu), por outro, o poeta granadino encontrará em coletivos teatrais de cariz mais 
experimental – como o grupo El Caracol, de Rivas Cherif, e o Club Teatral Anfistora, 
de Pura Ucelay – um terreno fecundo onde cultivar as sementes do que acreditava ser 
um teatro do porvir.

 Não por acaso, essa busca de um teatro alheio aos modelos preconcebidos vai 
intensificar-se nos começos da década de 1930: Lorca traz, na bagagem da sua estada 
nova-iorquina (1929-1930), rascunhos em adiantada fase do seu teatro irredento. 
Estudos como os de M. Ucelay (2006, pp. 12-16, 36-47, 127-133) permitem-nos 
visualizar o impacto que a cena off-Broadway exerceu sobre o poeta num momento 
histórico marcado, por um lado, pela crise do modelo capitalista americano e, por 
outro, pela contundente emergência de Nova Iorque como epicentro das vanguardas 
artísticas ocidentais. Nesse contexto, Lorca reiterará a sua busca de um teatro 
poético, no qual se confronta os limites da representação, e o teatral, no sentido 
literário mas também performativo do termo, se converte num terreno híbrido e 
metafórico.

 Ainda no contexto nova-iorquino, não se pode deixar de considerar a influência, 
sobre a nova perspetiva lorquiana, de companhias como a de Irene Lewisohn: a 
Neighborhood Playhouse contava com Martha Graham a encabeçar o seu elenco e, no 
centro mesmo dos seus espetáculos líricos, situava-se uma compreensão da palavra para 
além do seu significado textual, mas que levava em conta o ritmo vocal e a potência 
de movimento que emanavam da escrita poética. Nesse sentido, a dimensão metafórica 
do corpo do performer e da plástica cénica enquadra-se na conceção lorquiana de um 
teatro puro, à qual se acrescenta, ainda, todo o debate vanguardista, ao redor de 
um novo teatro, vigente nos círculos culturais do norte e leste europeus.

 Embora se tenha construído o senso comum de que o surrealismo teria sido 
o referente principal para uma mudança de atitude de Lorca face ao teatro e à 
poesia (ideia que cada vez mais cai em desuso, pelo menos desde o estudo de M. 
García-Posada, (1989, pp. 7-9), não se pode menosprezar a atenção dada pelo poeta 
a escolas teatrais como o expressionismo alemão, o teatro épico de Piscator e o 
teatro proletário russo (cf. García Lorca, 1997, vol. III, pp. 596-601). Há que se 
ter em conta, ainda, a identificação manifesta pelo autor granadino com autores 
cujo teatro está balizado na poetização da cena e na fragmentação do eu, como é o 
caso de Strindberg, Pirandello e Cocteau. Lorquistas como M. García-Posada (1997, 
p. 32) acrescentarão à lista os nomes de Ibsen, Tchékov e Galdós.
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 Talvez neste ponto esteja uma das razões da vigência de um Lorca transgressor 
da norma no palco contemporâneo: estudos como os de R. Abirached (2011) e M. L. 
Candeias (2012) situarão no jogo simbólico e metateatral do moderno drama europeu, 
em conformidade com toda uma nova conceção das noções de eu, personagem e sujeito, 
a génese de algumas das inquietações do teatro contemporâneo.
 
 A ideia de um teatro irrepresentável, ou mesmo impossível, que ganha estatuto 
concetual nas comédias lorquianas de 1930-1931, recai tanto sobre a crise da 
representação despoletada pelas vanguardas como sobre a conceção do próprio Lorca 
de que o teatro, na qualidade de arte de intervenção social, devia impor-se ao 
público, e não o contrário. Por esta razão, a aposta do autor num teatro que 
derrubasse o cânone aristotélico olhava para outro tempo (daí as suas noções de arte 
do futuro, de teatro do porvir) como também  outro espaço (um espaço sob a areia, 
aberto à experimentação poética e liberto da quarta parede). Por conseguinte, há 
que se ter em conta que a temática enfrentada por esse teatro de formas expandidas 
colide contra as expetativas do público do drama burguês mais tradicional. Não 
por acaso, as personagens do teatro impossível lorquiano são movidas pela angústia 
existencial de não se reconhecerem a si mesmas: o poeta põe-nos diante dos olhos 
pessoas incompletas, frágeis, marginais, incompatíveis com o tempo presente e as 
convenções morais socialmente aceites. Trata-se de uma expressão sui generis do 
eu, que o estende a um universo de indecisão entre sujeito e objeto, realidade e 
sonho, vida e morte, verdade e ficção.

 Por tudo o que até aqui expusemos, nota-se já que muito da complexidade do 
universo poético encerrado na obra dramática de Lorca chegou, em boa forma, ao 
palco contemporâneo, o que pode também explicar o crescente interesse da cena 
atual pelo seu teatro sob a areia – embora o seu drama de acento indiscutivelmente 
andaluz venha, também ele, a encontrar vigorosas releituras contemporâneas, como 
deixam claro as recentes encenações madrilenas de Yerma, por Miguel Narros, no 
Teatro María Guerrero (2013), de Bodas de sangue, por Jorge Eines, no Teatro Valle-
Inclán (2013-2014) e de A casa de Bernarda Alba, por Irina Kouberskaya e Hugo Pérez 
de la Pica, no Teatro Español (2014). Nesse vigoroso panorama de busca de novos 
acentos da letra lorquiana terá lugar não apenas a encenação do seu repertório 
irrepresentável, senão também reescritas que tomam o universo teatral irredento do 
bardo granadino mais como ponto de partida do que de chegada, já que propõem novas 
articulações dramatúrgicas e performativas a partir dos escritos vanguardistas do 
autor. É nesta última tendência que se enquadra o espetáculo Lorca al vacío, do 
coletivo Teatro de Cámara Cervantes, encenado por Sonia Sebastián e com dramaturgia 
de María Velasco, estreado em novembro de 2012 na Sociedad Cervantina de Madrid.
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2 | LORCA AL VACÍO:
ESCRITURA PERFORMATIVA 

 Um dos primeiros aspetos que nos chama a atenção em Lorca al vacío é, sem 
dúvida, o seu cariz intertextual, seja no respeitante à dramaturgia, seja no que 
se refere à encenação. O que o espetáculo nos propõe ver e escutar, por um lado, 
sabe a novo, mas, por outro, atinge-nos pela memória, já que se dão a reconhecer, 
ali, imagens poéticas, rascunhos de personagens, vozes, gestos, impressões que 
fazem parte de uma memória coletiva do extenso “labirinto textual” (cf. J. Huélamo, 
1996) lorquiano. Assim, a primeira impressão do espectador é a de que o espetáculo 
nos convoca a um confronto com o nosso repertório pessoal, no qual identificamos 
toda uma herança cultural advinda do universo de Lorca e de tudo o que nele está 
implicado. Um cenário-instalação de forte componente escultórica (criação de Hisae 
Ikenaga e Juan Zamora), no qual móveis e objetos emergem desde um chão coberto de 
areia, deixa claro que se vai remover uma memória sepultada, um passado em ruínas. 
No entanto, os despojos do universo lorquiano que ressurgem desta areia convulsa 
encontram-se, desde logo, deslocados do seu ponto de origem e desvanecidos com o 
passar do tempo.

 Há uma vertiginosa mescla de referenciais poéticos que propõe novas situações 
semânticas para a letra lorquiana: o poeta Federico García Lorca é deliberadamente 
destronado do seu posto de clássico moderno e, como numa partida de cartas onde os 
naipes se baralham à sorte ou ao azar, vê a sua própria escrita traída, convertida 
em outras textualidades, literárias e/ou cénicas. Os contínuos desdobramentos 
textuais propostos por Lorca al vacío recuperam velhas discussões em torno da morte 
do autor (cf. M. M. Bajtín, 1999, pp. 13-190; R. Barthes, 1988; M. Foucault, 1999, 
pp. 95-125) e provocam um forte sentido de estranhamento sobre o mesmo espectador 
que, num primeiro olhar, se havia identificado com uma obra que lhe soava familiar. 
A morte do poeta como tema performativo do espetáculo de Sonia Sebastián põe em 
primeiro plano a moderna crise do autor e da autoridade, mas também serve de 
metáfora para o próprio assassinato de García Lorca, um dos temas que atravessam 
Lorca al vacío.

 Ao analisarmos com mais precisão o espetáculo, a figura da Noiva destaca-
se entre tais desdobramentos textuais. Ainda que não se possa precisar um recorte 
temático unívoco da obra de Lorca, o universo feminino que emoldura o teatro do 
granadino comparece de forma muito contundente no tecido dramatúrgico da montagem. 
Conta-nos a encenadora Sonia Sebastián que, antes mesmo de que Lorca al vacío se 
aproximasse duma estética mais alinhada ao Lorca dito surrealista, era sua intenção 
investigar as poéticas do feminino que se entrecruzam na obra do autor.
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Pode ser que esta Noiva de Lorca al vacío tenha surgido da Noiva de Assim que passem 
cinco anos, já que, afinal, a primeira arranja os cabelos com as mesmas tranças 
imaginárias da segunda (cf. F. García Lorca, 1997, vol. II, pp. 334, 354). Ainda 
assim, não se pode negar que a sua presença poética incorpora elementos metafóricos 
da Noiva de Bodas de sangue ou, inclusive, de Dona Rosita (na peça homónima), a 
mais autêntica noiva que não pôde sê-lo da dramaturgia de Lorca.   

 Uma vez que as figuras que enunciam a presença dessa Noiva múltipla são 
Julieta (interpretada por Irene Serrano), Helena (por Teresa Vallejo) – ambas 
de O público, mas também do universo de Shakespeare e da mitologia clássica que 
inspiraram Lorca – e a Datilógrafa de Assim que passem (a partir da qual a atriz 
Natalie Pinot constrói uma espécie de caricatura de Margarita Xirgu), o espetáculo 
acaba por agregar, de forma polissémica, diversas vozes que, no seu conjunto, 
constituirão um perfeito arquétipo. Através de uma Noiva invisível, que surge no 
fragmento 7 de Lorca al vacío, ressoam as vozes de todas as personagens do universo 
de Lorca que carregaram, como uma mancha na pele, a sina da frustração amorosa. 
A Noiva surge, assim, não na qualidade de personagem propriamente dita, mas como 
signo poético cuja concretude performativa se revela numa coroa (a coroa de flores 
de laranjeira, signo lorquiano das bodas e, ao mesmo tempo, morte) cujos fragmentos 
destroçados compartilha, à maneira de um coro grego, todo o elenco.

3 | FRAGMENTAÇÃO DA
PERSONAGEM E

DESDOBRAMENTOS DO EU

 Nota-se, portanto, que a já mencionada ideia desconstrutora de fragmentação 
da personagem está, em Lorca al vacío, intimamente relacionada com a noção – muito 
própria, aliás, do teatro impossível lorquiano – de uma multiplicação do eu poético 
e cénico. No contexto contemporâneo, essa dinâmica de implosão/explosão do eu fica 
patente numa espécie de fratura da palavra e, ao mesmo tempo, numa vulnerabilidade 
do corpo em cena: eis os mecanismos teatrais que trazem à tona o limite débil entre 
identidade e ficção.
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É interessante percebermos que esse cariz fragmentário do sujeito em cena, afim 
à conceção de campo expandido que caracteriza o teatro contemporâneo (cf. J. A. 
Sánchez, 2008), se alinha em grande medida ao que E. R. Moraes (2002, p. 55) 
considera uma síntese possível do espírito moderno, numa alusão às vanguardas 
históricas que marcaram a viragem do século XIX para o XX: “o sujeito deve se 
fragmentar, perder sua unidade e deslocar completamente seu ponto de vista”. As 
bases desse processo de fragmentação intermitente de signos e vozes, que marca a 
poética performativa do espetáculo do Teatro de Cámara Cervantes, revelam-se já na 
proposta colaborativa levada a cabo durante a construção de Lorca al vacío. Segundo 
relata a encenadora:

 Ou seja, mais que recuperar ou representar o universo dramático de Lorca, o 
que se propôs ao elenco foi um trabalho de criação espontânea sobre um complexo 
manancial de personagens a partir do qual surgiram novas questões e novos sujeitos 
cénicos. Percebe-se, numa lógica colaborativa e processual, a ideia de jogo: um 
jogo entre o eu e os tantos outros que sobre esse mesmo eu intervêm. O resultado 
cénico desse eu compartilhado/multiplicado desloca a noção de autoria para um 
espaço de coletividade criadora. Recorda-nos José Antonio Sánchez (2008, p. 13) que 
a ideia de comunidade utilizada nos processos de criação artística serviu de eixo à 
poética teatral expressionista (o que se nota em autores como Kaiser e Toller), bem 
como a coletivos teatrais que até aos dias que correm servem de paradigma para o 
teatro contemporâneo; será este o caso do Living Theatre, em cuja prática criadora 
se substituiu a didascália unilateral do teatro de modelo aristotélico pela noção 
de experiência compartilhada.

 Semelhante perspetiva se vai observar, desde as suas origens, no teatro 
impossível lorquiano, e podemos tomar como exemplo o contexto de criação de Assim 
que passem cinco anos. Chegaram-nos, desta obra, dois distintos documentos: um 
fragmento datado em 1931 e outra versão, considerada, esta sim, o manuscrito 
definitivo, corrigida e anotada, provavelmente entre 1933-1936.

A ellos [los actores] les entregamos unos veinte personajes que 
tenían que ver el universo con el universo lorquiano, de los 

cuales cada uno tenía que hacer una improvisación y propuesta 
sobre uno de ellos. Cada actor eligió al que quiso y planteó su 
propia improvisación. A partir de ahí María [Velasco] y yo nos 

pusimos a trabajar y entre los ocho fuimos creando estos personajes 
maravillosos y auténticos

(Sonia Sebastián, em entrevista ao autor, 21 out. 2013).
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No caso do texto definitivo, a sobreposição de camadas textuais e paratextuais 
revela a complexidade que terá marcado o processo de encenação que o Club Teatral 
Anfistora tentou empreender mas que, com a eclosão da Guerra Civil, não chegou a 
concretizar. Uma vez confrontado o eu literário com o eu performático do intérprete, 
as deslocações e desdobramentos de sentido parecem já inevitáveis e, no caso de 
Assim que passem, produziram mudanças no texto suficientemente expressivas para que 
possamos afirmar que, na conceção de Lorca, o palco era mesmo o destino almejado 
para os seus escritos vanguardistas, que se situam, assim, mais além do facto 
literário. No caso do espetáculo de Sonia Sebastián que aqui nos interessa, não se 
pode desprezar o seu cariz expressionista, que brota, se calhar, da mesma semente 
surrealista que interessou à encenadora e que, de acordo com autores como R. A. 
Cardwell (2005, pp. 47-80), se integra no leque de referências do teatro impossível 
lorquiano.

 Desde essa mesma perspetiva de um eu múltiplo, que conforma as personagens 
em Lorca al vacío, surge um interessante sintoma textual no manuscrito de María 
Velasco, que consiste na oscilação de um mesmo sujeito emissor que, não obstante, 
se desdobra em diferentes vozes: há momentos em que as didascálias apontam como 
voz dramática o nome de uma personagem, mas há outros em que essa mesma voz surge 
identificada com o nome civil do ator ou atriz que irá proferi-la. Ou seja, ocorre 
um franco diálogo entre um eu poético, plasmado nas figuras ficcionais, e um eu 
individual, que algo expressa do universo subjetivo do intérprete. Neste limiar 
entre realidade e ficcionalidade, também ele recorrente num Lorca vanguardista, 
encontram-se muitos dos simulacros postos em movimento em Lorca al vacío.

 Há que atentar que uma das marcas mais visíveis dos jogos lorquianos de 
simulação está no facto de que, para o poeta granadino, os limites entre real e 
ficção propõem um questionamento não apenas estético, mas também político. Obras 
como O público e Assim que passem cinco anos – quando enfrentam a derrocada da 
quarta parede e, mais, aportam à dinâmica do drama o espaço-tempo do espectador 
– provocam um jogo metateatral que não só deixa patente a mecânica poética que 
subjaz ao drama, mas, igualmente, denuncia a artificialidade das convenções morais 
do espaço social; daí o acolhimento, no teatro impossível, de tipos e estereótipos 
afins à realidade dos socialmente proscritos.

 Nesse panorama, a ideia lorquiana de um eu em constante mutação (que se 
expressa pela superfície das máscaras e não se deixa capturar por uma conceção 
fixa de subjetividade) revela-se muito presente no espetáculo de Sonia Sebastián. 
Diversos exemplos poderiam ilustrar a questão, mas é no trabalho do ator Esosa 
Omo que mais se percebe a incidência de um eu não cristalizado, que repetidamente 
se desdobra em diversos rascunhos subjetivos. A inserção efetiva de Omo no jogo 
performativo concretizar-se-á no fragmento 8, logo em seguida ao já mencionado 
quadro da Noiva. A didascália assim descreve a cena: “... aparece el Antidisturbios, 
todos callan y reculan admirados por su figura escultórica y sus músculos de muñeco 
hinchable”. 
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 Sugere-se, neste ponto, uma imagem muito facilmente reconhecível no labirinto 
lorquiano, mas também na realidade social contemporânea: por um lado, recupera-
se a figura do Jogador de Râguebi, de Assim que passem cinco anos, estereótipo da 
masculinidade exacerbada e do erotismo latente; por outro, a figura do polícia 
anti-distúrbios figura como caricatura atual de uma democracia em crise. Mais uma 
vez, os referentes lorquianos surgem sobre o palco a um ritmo caleidoscópico, já 
que no texto de Julieta – que tenta, com pouco sucesso, dialogar com esse mudo 
agente de segurança pública (sinal, talvez, da própria mudez dos opressores em face 
dos protestos dos oprimidos) – caberão não somente as palavras da Noiva de Assim 
que passem (o que confirma o parentesco deste Antidisturbios com o Jogador da peça 
de 1931), mas também fragmentos textuais de outras matrizes da obra de Lorca. Ao 
agregar elementos de diálogos lorquianos como A donzela, o marinheiro e o estudante 
ou O passeio de Buster Keaton, a cena proposta por Lorca al vacío desloca os seus 
próprios referentes para fora do seu centro organizador.

 No entanto, passados quatro quadros e chegado o fragmento 12, a figura 
emudecida interpretada por Esosa Omo converte-se num duplo contrário ao estereótipo 
que primeiramente tínhamos visto. A didascália, desta vez, identifica-o como Negro 
e o seu discurso, de contundente cariz reivindicativo, altera por completo o seu 
ponto de vista no tecido dramatúrgico. Se, antes, vestido com capacete e cacetete, 
tínhamos em cena um sujeito cujo corpo prolongado reiterava a sua silenciosa e 
surda condição de opressor, o que agora vemos traduz um sujeito social que, à 
maneira do distanciamento de Brecht, reflete sobre a realidade a partir do lugar 
de oprimido.

 A despeito da tónica social, o quadro em questão evita atingir o panfletário, 
mas opta por uma poetização da mensagem política ao tomar a imagem mítica da Lua, 
ela mesma recorrente na poesia de Lorca, como ponto de inflexão. Por outro lado, o 
texto de Velasco põe em causa o ilusionismo e a mistificação que costuma inspirar 
a Lua quando Esosa Omo afirma que “el hombre ha llegado a la Luna, pero no ha 
llegado a África”. A sentença atinge especial contundência uma vez proferida por um 
intérprete de origem africana, que empresta às palavras o seu sotaque estrangeiro 
e a sua experiência vital frente a uma realidade (a realidade mesma do espectador) 
que, dia após dia, revela o falhanço da empresa colonialista. A desconstrução cénica 
coincide com a discursiva, já que no princípio do mesmo fragmento 12 a figura do 
Poeta (interpretada por Aarón Lobato) dispõe os atores como se estivessem na Alegoria 
da Caverna de Platão: a cena desloca-se, no seu decurso, de um plano alegórico e 
atmosférico para uma confrontação com a realidade histórica e o presente imediato. 
Na figura do Poeta, aliás, desvelam-se significativos expedientes da encenação, 
que, na colagem de diferentes quadros independentes, constrói uma atmosfera típica 
do teatro de cabaré, na qual o Poeta, alter ego do próprio Lorca, faz as vezes de 
mestre de cerimónias ao costurar os diversos números performativos.
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4 | LINGUAGENS DO IMPOSSÍVEL: 
ESPAÇO E IMAGEM

EM LORCA AL VACÍO

 Uma das principais características que fazem de Lorca al vacío um espetáculo 
alinhado às estéticas do cabaret e as suas variantes está, sem dúvida, na mescla de 
linguagens artísticas que marca o espetáculo. O já mencionado cariz colaborativo 
do processo levado a cabo por Sonia Sebastián partiu, portanto, de um núcleo ativo 
de artistas de diferentes disciplinas – poesia, teatro, circo, música, dança, 
artes visuais – que buscou, em cena, construir uma performance afim ao universo 
underground do music-hall dos anos 1920. Está, portanto, patente uma certa nostalgia 
vanguardista de formas teatrais não reconhecíveis nos palcos de tradição erudita. 
O universo plural abarcado pelo espetáculo parece, então, extremamente adequado a 
uma estética que propõe, desde as vanguardas, um diálogo performativo entre poesia 
e política, segundo nos explica M. A. Grande Rosales (2004, p. 279):

 Percebe-se, outra vez, que o acento contemporâneo de Lorca al vacío bebe dos 
questionamentos já levantados por García Lorca na sua estética do impossível. A 
ideia wagneriana de uma obra de arte total, ao lado das discussões de Appia e Craig 
sobre a materialidade do corpo do ator, esteve na pauta dos círculos literários e 
teatrais frequentados por Lorca. Em Granada, tais discussões animaram o movimento de 
recuperação e renovação do teatro de marionetas andaluz encabeçado por Hermenegildo 
Lanz, Manuel de Falla e o próprio García Lorca (cf. Y. V. Martínez, 2013, pp. 9-47). 
Em Madrid, Cipriano Rivas Cherif, uma das figuras mais próximas de Lorca à época 
da sua consolidação no teatro, terá sido uma espécie de porta-voz das estéticas 
de vanguarda europeias nos círculos teatrais da capital espanhola; vale a pena 
destacar o seu interessante trânsito, naquela altura, entre o teatro profissional 
(como encenador e empresário da companhia de Margarita Xirgu) e o experimental (à 
frente do grupo El Caracol).

Los movimientos de vanguardia, desde el escándalo y la convicción 
política, deleitándose en las formas inferiores de entretenimiento 

popular como el music-hall, el cabaret o el circo, emprendieron 
un asalto sin precedentes contra la cultura burguesa, para ellos 

una mezcla despreciable de valores reaccionarios y sentimentalismo 
degradado.
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 Mais concretamente, a ideia de Walter Gropius sobre o teatro como catedral 
do futuro mostra-se central na conceção estética de Lorca em O público, sobretudo 
no quadro quarto, quando “llega la revolución a la catedral” (García-Lorca, 1997, 
vol. II, p. 313). Lorca apresenta-nos, ali, todo o seu anseio de renovação poética 
da cena, assente, à semelhança do que também propunha Artaud, num retorno do teatro 
à ideia de rito sagrado, de comunhão dionisíaca. As diversas analogias presentes em 
O público entre o espaço do teatro e o espaço da catedral, nesse sentido, parecem 
somar-se às inspirações de Lorca al vacío no que se refere à plasticidade cénica. 
Afinal, o cenário-instalação de Ikenaga e Zamora determina um espaço cénico onde o 
público se distribui em redor de uma área de atuação cuja planta, similar à de um 
templo cristão, é longitudinal. Ratifica-se o jogo de espelhos entre o teatral e o 
litúrgico com a acomodação do público em bancos idênticos aos usados nas igrejas.

 A compreensão do espetáculo teatral como meio metafórico parece crucial em 
Lorca al vacío, sobretudo no que diz respeito a uma revivificação do papel estético 
e político atribuído ao teatro pelo Lorca das poéticas impossíveis. Sendo assim, 
há que recordar que, para o poeta, a metáfora aparentemente literária do texto 
teatral representava, na verdade, o manancial de onde a poesia brotava para fazer-
se humana. O teatro poético de García Lorca é, por conseguinte, um teatro de imagens 
essenciais, e sob tal compreensão trabalhou a encenadora Sonia Sebastián, segundo 
nos conta ela própria:

 A caminho de uma conclusão, resta assinalar que parecem infinitas as camadas 
textuais que surgem do fundo da areia que cobre o solo de Lorca al vacío. Ao 
recuperar um Lorca alheado do cânone aristotélico, menos dramático e mais farsesco, 
o espetáculo do Teatro de Cámara Cervantes propõe o esvanecimento entre o estético 
e o político. A fragmentação do eu sugerida desde a dramaturgia até à performance 
cénica propriamente dita caracteriza-se, além disso, por uma constante implosão dos 
pontos de vista; atinge-se, por meio do desajuste, uma contundência poética próxima 
do trágico. Não por acaso, escutamos desde o início do espetáculo – o que se vai 
repetir como uma espécie de refrão – que “Lorca es el nombre de un terremoto”, numa 
alusão irónica tanto ao caráter explosivo da poesia lorquiana em questão quanto aos 
tremores de terra ocorridos em 2011 na cidade murciana de Lorca.

 Quando se confundem os limites entre o trágico e o cómico, a única verdade 
em  cena é o elogio do falso. Por fim, é interessante reiterar que Lorca al vacío 
se enquadra numa tendência contemporânea, nostálgica das primeiras vanguardas, de 
resgate de um repertório menos habitual do teatro de García Lorca, nomeadamente dos 
seus escritos para além das tragédias andaluzas. 

El universo de Lorca es particular pero a la vez universal. Mi forma 
de trabajar en la dirección está en la búsqueda de la poética de 
las imágenes. Para que un texto me emocione tiene que producirme 

imágenes y quizá en eso sí veo la influencia lorquiana. Cada frase 
de Lorca es una imagen (Sonia Sebastián, em entrevista ao autor, 21 

out. 2013).
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Exemplar de tal tendência é, entre outras, a encenação itinerante recentemente 
proposta por António Pires para O público, que partia do Teatro São Luiz, em Lisboa, 
e seguia para os espaços da cidade, bem como o espetáculo Ilusão, criado já em 2014 
por Luis Miguel Cintra, a partir dos escritos de juventude de García Lorca, com o 
também lisboeta Teatro da Cornucópia. Ao que parece, há muitos eus lorquianos por 
descobrir. 
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