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Buenos Aires 
Faz-se teatro 
todos os dias
Mais de 200 espaços, dois a três espectáculos 
diferentes em cada semana. Em Buenos Aires, 
a cena teatral é única nisto: qualquer pátio, terraço 
ou sala de estar de uma casa particular servem a arte. 
A dose diária de dramaturgia dos porteños pode ser 
tomada em cada virar de esquina 

a Buenos Aires é uma das capitais 
mundiais do teatro. Faz-se a pé boa 
parte da Corrientes, a Broadway 
porteña, e, entre um passo e outro, 
temos cafés, livrarias... e salas de 
teatro com cartazes e letreiros 
à antiga. O teatro está também 
nas esquinas: em armazéns 
reconvertidos, fábricas reocupadas e 
salas de estar de casas particulares. 
E fl oresce no off  e no off  do off , 
nas ruas de Abasto, Palermo, San 
Telmo, entre mercearias, prédios 
particulares, casas de ferragens, 
como se fosse mais uma actividade 
de porta aberta ao público. São 
mais de 200 espaços teatrais, em 
muitos casos apresentando dois ou 
três espectáculos diferentes a cada 
semana. 

Buenos Aires tem salas com 
fi ns lucrativos, o chamado “teatro 
comercial”, e espaços públicos, 
agrupados no Complejo Teatral de 

Buenos Aires, também eles rendidos 
ao teatro periférico. Ao caminhar 
na Corrientes, vê-se anunciada a 
estreia, num palco convencional 
desta avenida, de um dos últimos 
espectáculos do dramaturgo e 
encenador Claudio Tolcachir. E no 
Teatro San Martin veríamos como 
o cenário da versão de A Gaivota 
montada pelo actor e encenador 
Daniel Veronese reconstitui as casas 
e espaços informais do teatro off .

Sentámo-nos à conversa com 
Malala González, da revista online 
Funámbulos, num cafezinho perto 
da Faculdade de Filosofi a e Letras, 
no centro da cidade, a poucos 
metros da Plaza de Mayo, onde 
almoçavam funcionários públicos, 
trabalhadores e estudantes. Malala 
fala com as mãos, e por isso quase 
não comeu. Com uma tese de 
doutoramento em curso sobre 
intervenções no espaço público, foi 
descrevendo os inúmeros casos de 
“teatristas” que a partir do fi m dos 

anos 90 “começaram a fazer teatro 
nas próprias casas, preparando uma 
sala ou um pátio para ensaiar, dar 
cursos, fazer espectáculos”. 

Nestes últimos dez anos 
proliferaram os espaços com 
estéticas, linguagens, ideologia, 
objectivos e convívios diferentes, 
e muitos artistas puderam ver 
autorizadas e apoiadas as suas 
visões artísticas. Um dos pioneiros 
desta ocupação foi o Sportivo 
Teatral, que em 1986 Ricardo 
Bartís – encenador, mestre de 
actores e directores, considerado 
um dos pais da actual dramaturgia 
argentina – transformou de depósito 
de ambulâncias em teatro e centro 
de formação. É um espaço amplo 
com um jardim no fundo, povoado 
de glicínias e jasmins. “Foi uma 
estratégia de sobrevivência de um 
teatro que entendeu que devia 
ocupar territórios e discutir a 
partir daí. Não se queria fazer o 
teatro que se podia ver nos espaços 

tradicionais. A quantidade de 
público, o aproveitamento do 
espaço real, o tipo de formato 
foram determinantes na estética 
dos espectáculos. Pode-se dizer 
que há 30 anos os contributos mais 
importantes para a linguagem 
teatral vêm do teatro alternativo”, 
diz Bartís. Uma “estética 
dessartifi cializada”, chama-lhe 
César Mathus, administrador 
do Teatro Empire e membro da 
comissão directiva da Associação 
Argentina do Teatro Independente 
(Artei): “O espaço tornou-se parte 
da linguagem. Fábricas, armazéns, 
casas, garagens, o recinto que 
fosse útil para gerar um convívio, 
foram-se transformando, com 
o trabalho de todos e o apoio 
económico estatal, em salas de 
teatro independente.” César recebe 
o P2 num edifício dos anos 30, a 
meia quadra (ou quarteirão) do 
Palácio do Congresso. É a sede de 
La Fraternidad, o sindicato dos 

maquinistas ferroviários, cujo 
projecto, de Jorge Sabaté, incluiu 
um teatro.

Os próprios espaços encerram 
referências às suas localizações 
inusitadas: La Carbonera, La 
Carpinteria e La Manufactura 
Papelera foram realmente 
antigos negócios de carvoaria, 
carpintaria e fábrica de papel, 
respectivamente. Os lugares trazem 
memórias fi ctícias. Na esquina de La 
Carbonera, uma casa do século XIX, 
é fácil imaginar os carregamentos de 
carvão, e no salão novecentista com 
colunas de aço do La Manufactura 
quase se vêem máquinas e 
operários. Fuga Cabrera, Defensores 
de Bravard, Teatro de Abasto têm 
o apelido das ruas e do bairro 
onde estão. “As salas de teatro 
territorializam lugares da cidade 
invisibilizados pela gestão pública”, 
remata Mathus. 

É um movimento espontâneo. 
“Os espaços alternativos surgem 

Jorge Louraço Figueira


