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Apresentação 

O tema é o do Holocausto, com referência particular ao gueto de 
Varsóvia. A cena passa-se em 1961, em Berlim, no dia em que vai iniciar-
se a construção do muro que ficaria como símbolo máximo da Guerra 
Fria. As poucas horas recobertas pela acção dramática são dadas pelo 
texto num crescendo de tensão, que se vai adensando até ao limite do 
suportável. 
Integralmente escrito no modo trágico, não consente qualquer 
possibilidade de reconciliação. Não há salvação para as personagens. Mas 
o drama também não deixa qualquer espaço para uma catarse em que o 
leitor ou espectador possa encontrar a sua salvação numa qualquer forma 
de conciliação com o mundo. 
O convite de Para além do muro à revisitação de uma memória trágica é 
particularmente oportuno, e mesmo urgente, numa era que algumas 
visões eufóricas tendem a ver como de superação das fronteiras, 
demonstrada, por exemplo, pela queda em 1989 desse mesmo muro de 
Berlim. Na verdade, como um olhar minimamente lúcido não poderá 
deixar de notar, os muros não deixaram de existir, antes, pelo contrário, 
vão proliferando. 
Para além do muro, ao lembrar-nos, através da confrontação com o 
destino trágico das suas personagens, que o trabalho da memória está, 
por natureza, sempre inacabado e que a luta contra o esquecimento 
é também a luta por um mundo habitável e partilhável para além dos 
muros, é um texto que dialoga com as interrogações mais fundas da nossa 
contemporaneidade e que pode, a partir de agora, reivindicar um lugar 
de pleno direito no cânone transnacional da literatura do Holocausto.
(do “Prefácio” de António Sousa Ribeiro)

Para além do muro 
Beyond the wall
Gisela Cañamero
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Excerto

DAVID 
não há grande heroísmo
quando a escolha 
é sempre a morte

morrer resistindo
ou pela execução
(perdido nas memórias)
seguir para Treblinka 
passou
a estar fora de questão
(de cabeça baixa)
a fuga
era rara 
mas acontecia

preferíamos talvez não saber
mas soubemos 
como era difícil separar os corpos 
as pessoas acabavam numa amálgama de abraços
dura como basalto
(recuperando o tom inicial)
morrer resistindo
não era portanto uma opção

apenas uma tentativa de honrar 
a dignidade humana
um último alento antes do estertor final

Gisela Cañamero

Lisboa, 1960. 
Tem desenvolvido actividade teatral enquanto 
dramaturga, encenadora e performer no âmbito da 
estrutura arte pública, em Beja, construindo objec-
tos performativos que se destacam pela sua diversi-
dade cénica: Teatro, Teatro Musical e Performances 
multidisciplinares.
Teve intensa actividade docente na formação inicial 
e em pós-graduações de diversas áreas profissionais 
nas áreas da Criatividade, Práticas para a Perfor-
mance, Criação Teatral e Igualdade na Coeduca-
ção.
Percurso académico marcado pela Escola Superior 
de Teatro e Cinema de Lisboa e pela Universidade 
de Santiago de Compostela. Tem em curso inves-
tigação sobre a tragédia de Lorca, no âmbito de 
curso de doutoramento da Universidade de Lisboa.
Vive num monte no Alentejo com doze cães resga-
tados e um gira-discos.
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