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Apresentação 

Quem é Ortov? Personagem dramática disfuncional, Ortov simboliza 
o homem contemporâneo com os seus medos, sonhos, violência e 
obsessões. Ora imagina que cometeu um crime, ora que o tentam 
matar, ora que se vai suicidar. A realidade à sua volta é tão intensa e 
absurda que leva o seu pensamento à desintegração, originando nele 
uma espécie de loucura, um olhar singular sobre o mal.
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Excerto
ORTOV: Sim, mas fui eu mesmo que o matei, com 
estas mãos. Eu já andava a topar o gajo, com um 
tique no ombro direito, a olhar para a janela dos 
meus vizinhos albinos da Tanzânia. Todos os dias 
ele passava e fi cava a olhar, com uns olhos alucina-
dos e uma pasta. Tinha um pequeno osso espetado 
num ouvido. (pausa) Foi duro, eu sei, não devia 

tê-lo matado daquela maneira, mas o que é que 
quer, foi mais forte do que eu. Já agora, pergunto, 
quantas pessoas neste país têm vizinhos albinos? 
Que eu saiba nenhum ou vá lá, um num milhão. 
Ciganos, cabo-verdianos, romenos, Moldavos, p’raí, 
isso é normal, agora albinos. Sabe o que fazem aos 
albinos na Tanzânia?

O regresso 
de Ortov
Jaime Rocha

A Companhia das Ilhas apresenta

Jaime Rocha

Nazaré , 1949.
Estudou na Faculdade de Letras de Lisboa e viveu 
em França nos últimos anos da ditadura, até Abril 
de 1974.
Na poesia publicou, entre outros livros, Beber a Cor; 
A Pequena Morte/Esse Eterno Canto (díptico com Hélia 
Correia); A Perfeição das Coisas; Do Extermínio e a 
Tetralogia da Assombração: Os Que Vão Morrer; Zona de 
Caça; Lacrimatória e Necrophilia, este último Prémio 
Poesia do Pen Clube de 2011. No fi nal de 2012 
publica Mulher Inclinada com Cântaro.

Na fi cção destacam-se os romances A Loucura Branca; 
Tonho e as Almas; Os Dias de Um Excursionista; Anota-
ção do Mal (Prémio Ficção Pen Clube, 2008) e A 
Rapariga Sem Carne.
No teatro editou duas dezenas de peças, compiladas 
em alguns volumes como O Regresso de Ortov (Com-
panhia das Ilhas), O Jogo da Salamandra e Azzedine e 
Outras Peças. Foi galardoado com o Grande Prémio 
APE de Teatro 1998, com O Terceiro Andar, texto 
incluído no volume O Construtor e, em 2000, com 
o Prémio Eixo Atlântico de Textos Dramáticos, 
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com Seis Mulheres Sob Escuta. Em 2004 recebe o Grande Prémio 
Português de Teatro, com Homem Branco Homem Negro. Em 2011 
edita em Coimbra, com a colaboração da APEC, Associação Por-
tuguesa de Estudos Clássicos, Agamémnon – A Herança das Sombras e 
Filoctetes – A Condição do Guerreiro, os dois primeiros volumes da sua 
Trilogia da Guerra, uma revisitação aos mitos gregos.
Foram levadas à cena, entre outras, as peças Casa de Pássaros 

(TEC); Transviriato e O Mal de Ortov (Trigo Limpo Teatro Acert); O 
Jogo da Salamandra (Comuna /Teatro Público); Seis Mulheres Sob Es-
cuta (Teatro da Trindade); Homens Como Tu (Útero); Homem Branco 
Homem Negro (Teatro Aberto) e Morcegos (O Bando).

Leituras, notas críticas

A propósito de O Regresso de Ortov não se pode propriamente
falar de regresso do autor à escrita teatral: Jaime Rocha não se 
tem mantido afastado desse registo, desde 1988, como não se 
alheou da personagem epónima, cuja primeira aparição data de 
O Mal de Ortov, incluído na recolha Azzedine e Outras Peças (Relógio 
D’Água, 2009). A obra agora publicada pela Companhia das 
Ilhas surge acompanhada da peça O Homem Engessado - “Esta 
merda não funciona, nada funciona neste país. No mês passado 
fui comprar fruta, cheguei a casa e depois é que vi, duas maçãs 
estavam podres” (p.39). Em ambas, o que está em causa é o 
reequacionar da própria condição humana: circunscrita a um de-
terminado ponto da história, sim, mas, sobretudo, pulverizada de
fronteiras demasiado rígidas. Tanto numa, como noutra, é nos
escombros ínvios de certo pósapocalipse que se constroem os en-
redos - “A Europa afundou-se, o mar subiu e engoliu a Grécia, a
Itália, metade da Franca e metade da Espanha.” (p.16); “a Ale-
manha, a Bélgica e a Holanda foram arrasadas, bem como rodos 
os países do Norte da Europa” (p.46). Balizadas por guiões sem-
pre minimalistas, ambas as peças são tocadas por esse mal que 
já surgia na peça primitiva - e que marca também vastas zonas 
da poesia de Jaime Rocha - e por um profundo absurdo, que se 
diria antropológico, e que cumpre a função de instigar o próprio 
animal humano.

O absurdo deve, aqui, ser entendido como lastro, não propria-
mente como técnica, nem tão-pouco como citação, ou home-
nagem. E ainda que numa das suas peças anteriores se lesse “O 
futuro está nas máquinas” - o que poderia ser percebido como
um discreto envio para os ovos de Eugene Ionesco -, esse absurdo 
é mais uma reacção, ou o decorrer de qualquer inviabilidade hu-
mana e social, do que remissão para esse veio. Do mesmo modo, 
o facto de o Homem (uma vez mais, a designação, genérica, 
arquetípica) de O Homem Engessado falar para um gravador não 
é, sequer, uma memória de Krapp’s Last Tape, de Samuel Beckett 
- embora possa funcionar como um aceno irónico -, mas um 
indício de facto. É a sua própria situação, como alguém que
se debate consigo e com a sua circunstância, com o mundo, que
justifi ca o adereço. 
Teatro político? Sim, mas apenas no sentido em que as suas mo-
vimentações e a sua invenção se reportam à polis e ao que o ser 
humano nela pode, mas, sobretudo, não pode, continuar a fazer. 
A efabulação dos vários apocalipses que esta dramaturgia leva a 
cabo, os absurdos que ela expõe, não são mais do que uma leitura 
agudamente lúcida do presente e uma especulação consciente-
mente céptica sobre a possibilidade, cada vez mais improvável, de 
um futuro para o género humano.

[Hugo Pinto Santos, Público/Ípsilon, 15 de Novembro de 2015]


