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Latinoamericano de Creación e 
Investigación Teatral (Celcit).

Mais tarde, no Instituto Nacional 
de Teatro argentino, enquanto 
empilha exemplares de antologias 
da dramaturgia ibero-americana 
e números antigos da revista 
do instituto, Carlos Pacheco, 
responsável pelas edições e um 
dos seis críticos de teatro do jornal 
La Nación, confi rma: “As salas 
independentes foram crescendo, 
mas ainda não chegam para conter 
a grande actividade de elencos 
que procuram espaço para os seus 
projectos. Muitos optam por criar 
novos espaços, pequenas áreas, 
para poucos espectadores, onde 
desenvolvem as suas actividades 
profi ssionais (docente e artística) e 
que sirva a outros artistas também.”

Da ditadura a 2012
A criação de espaços alternativos 
é algo que vem desde o fi m da 
ditadura, em 1982. Mas cresceu 

depois da criação do Instituto 
Nacional de Teatro, em 1997, e do 
programa municipal Proteatro, 
em 1999, com a atribuição de 
apoio a salas independentes. O 
movimento generalizou-se muito 
depois do Cacerolazo, o protesto 
em massa dos cidadãos argentinos 
– batendo tachos e caçarolas na 
rua – contra as políticas neoliberais 
que conduziram o país à recessão 
em 2001. Actores, encenadores e 
dramaturgos começaram a fazer 
espectáculos em fábricas falidas, 
agora geridas por cooperativas 
de trabalhadores, espaços 
amplos e sugestivos como a 
metalúrgica IMPA ou a panifi cadora 
Grissinopoli, em teatros de bairro 
ou em anexos e salas das próprias 
casas, onde para chegar se tinha 
de passar pela porta dos vizinhos 
sem fazer muito barulho, e para 
entrar era preciso ter cuidado com 
a terrina da avó. 

A partir de 2004, porém, esta 

prática esteve em risco. A 30 de 
Dezembro, durante um concerto na 
discoteca República de Cromañon, 
com capacidade para três mil 
jovens, defl agrou um incêndio que 
causou 200 mortos. Uma das saídas 
de emergência estava fechada, 
e a sala não estava devidamente 
habilitada para abrir ao público. O 
acidente sem precedentes obrigou 
ao aumento da fi scalização. Afi nal, 
o próprio Estado apoiava salas que 
estavam fora da lei. De acordo com 
César Mathus, “os inspectores não 
deixavam respirar: inspecção era 
sinónimo de encerramento”. 

Algumas das exigências 
eram verdadeiros luxos para 
os pequenos espaços, como as 
máquinas de preservativos no W.C. 
Outras, a disposição da plateia, por 
exemplo, interferiam na natureza 
do espaço. Enfi m, a própria 
dimensão das salas tornava-os 
ilegais à partida. As exigências 
legais tinham sido pensadas para 

salas grandes. “É necessário que 
um convívio com capacidade para 
dez a 20 pessoas tenha um sinal 
luminoso indicando a saída?”, 
questiona César Mathus.

A ameaça de fecho levou 
os grupos a organizarem-
se, promovendo o debate e 
pressionando para a aprovação 
de leis e regulamentos que não 
exterminassem o meio teatral. 
No fi nal de 2010 começaram 
as primeiras habilitações para 
dezenas de espaços alternativos, 
desde fábricas que ainda 
mantêm a produção às casas 
dos próprios artistas. Desde 
então, 50 destes espaços foram 
fi nalmente licenciados. Hoje, a 
cidade tem quase 200 teatros 
com produção regular. E uma 
geração mais recente de espaços 
ainda menores, praticamente 
clandestinos, conseguiu este ano 
o reconhecimento legal que lhes 
permite continuar a trabalhar, 

Carlos Gardel é imagem que não escapa a Buenos Aires 
nem Buenos Aires lhe quer escapar. Aqui, no bairro Abasto
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por vontade das pessoas em fazer 
teatro. Vão ocupando os espaços 
possíveis: o fundo da casa, um local 
abandonado, uma fábrica. Não há 
plano nem organização, são grupos 
que espontaneamente criam os 
seus lugares com o que podem”, 
vai contando Teresita Galimany, 
actriz e pesquisadora do Centro 

Não há plano nem 
organização, são grupos 
que espontaneamente 
criam os seus lugares 
com o que podem: 
uma casa, um local 
abandonado, uma 
fábrica 
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