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Crime Sem Castigo, sr. Dostoievski
- Um riso sarcástico apocalíptico -

	A esta peça de teatro, constituída por três actos, José Moreno Arenas deu-lhe o título de Crime Sem Castigo, sr. Dostoievski, carregado de intenções, da primeira à última página, por onde os diálogos se ampliam e se aprofundam, sob uma superfície levíssima de humor e sarcasmo. A intentio auctoris, de que fala Umberto Eco, exige-se presente, põe limites à intentio lectoris e até à intentio operis. Os diálogos, em si, não podem ser levados a sério, mas a intenção profunda e demolidora que os move. Juan del Enzina e o nosso Gil Vicente já nos habituaram a este ângulo de leitura, deixando as vozes do tecido social estranguladas num sarcasmo catártico. 
	Não foi por acaso que se lembrou do Crime e Castigo do russo oitocentista, grande criador do romance psicológico. Quis Arenas dizer que crimes outros, mais nefandos, hoje, ficam sem castigo, com a cobertura das leis criadas pelo Poder. E eu associo, a esta obra, essa outra do mesmo autor, Dostoievski, O Idiota, em que a roupagem é a mesma, a do idiota, mas não o seu diagnóstico patológico. É um encontro entre as diversas máscaras do Poder, cujos intérpretes esteriotipados funcionam como tipos e não como personagens modeladas. O que nos permite colocá-las num plano de símbolos que o dramaturgo maneja à altura das fraudulências dessas figuras despudoradas, protegidas pelas leis e pelas suas aplicações sinuosas. O empresário, a mão armada, o assaltante, o juiz, entendem-se no desentendimento, todos são agentes da mesma causa, daquilo a que chamo neo-fascismo, um decalque formal da estratégia do neo-colonialismo.
	O colonialismo adandonou as terras alheias, mas manteve a sua expansão económica por leis políticas globais em que impera a lei do mais forte. O fascismo abandonou a repressão de estado, substituindo-a pelo chamado Estado de Direito, em que todos os cidadãos são «iguais» perante a lei que é legislada e aplicada de acordo com o Poder. O voto não é mais que a legitimação de todas as arbitrariedades.
	Esta é a intentio auctoris de José Moreno Arenas no seu Crime sem Castigo, sr. Dostoievski.
	Numa peça aparentemente simplória e divertida, Arenas mostra o domínio do teatro grego, do medieval e do moderno, e vai ao mais fundo da questão mais crucial da sociedade indefesa actual, sem vislumbre de voltas a dar-lhe.
	Esta peça levanta o problema de palavra e substância. A palavra é trabalhada ao nível do signo, mas, paradoxalmente, oculta a sua substância, quando ambas por função andam associadas. É nesta contradição linguística que Arenas constrói a ironia e o sarcasmo, o ridículo e a caricatura, mecanismos que revelam a verdadeira substância. Por aqui se conduz a inversão dos valores, os crimes surgem como boas acções, justificam a existência de uma boa academia de criminosos, o assaltante e o assaltado trocam os seus papéis, há condecorações para os mais exímios. Assiste-se a um baile de máscaras em que o espectador, ou o leitor, as pode tirar e ver os seus verdadeiros rostos, mas algemados, espectador e leitor, sem nada poderem fazer, deixando-os sem castigo.
	O Poder sem rosto, representado pelos seus capangas, acaba por funcionar como uma alegoria que exige do espectador, ou do leitor, a sua interpretação. Aparentemente é um teatro para elites, mas Arenas, pelo tratamento que lhe deu, tornou-o ao alcance de um grande público, não lhe deixando uma mensagem panfletária, uma utopia, mas uma grande gargalhada de revolta. O nosso planeta caminha para o apocalipse com a indiferença descarada que move a loucura das suas ambições suicidas. Deformaram as ideologias, fizeram das políticas a demagogia mais vergonhosa, trocando as voltas à linguagem, generalizaram a corrupção e o crime que estagnaram na burocracia, a tarefa das populações é tirar-lhes as máscaras e as roupas, e deixá-los ir nus como o rei. Numa peça tão curta, é essa a intenção de Arenas, pondo as pessoas a criticarem com toda a revolta sufocada nos seus pulmões.
	O fatum encontra aqui a sua correspondência na prepotência do Poder, tudo está pré-determinado, por forças que transcendem as nossas próprias forças, amarradas a leis que nos tiram os movimentos. O que nos provoca a revolta, a catarse, sem que tal tenha interferência, pela incapacidade de manejo para rasgar o colete de forças em que nos meteram.
	Esta obra não tem fronteiras, tal como o capital não tem rosto, tal como o poder não tem projecto de salvação, tal como uma seita sanguinária, que chega ao despudor de falar em moral e em ética, servindo-se delas apenas para os seus fins hediondos de deixar toda a gente descamisada e sem pão, em nome de um bom Orçamento estatal e de acções de bolsas que vivem de jogos sem produção.
	Quando li A Dança das Cadeiras de Ionesco, achei a peça bastante absurda. Isto nos anos sessenta. Decorridos quarenta anos, ele se me torna mais claro, nunca a dança das cadeiras foi tão real, elas mexem-se, mas não se vê quem as mexe. Arenas põe símbolos, ou tipos, a mexerem-se, mas na verdade eles são ausências dos seus verdadeiros representantes, na forma do ridículo, do humor, da gargalhada, com a intenção do romano «ridendus castigat mores».
	Repare-se ainda que a acção se desenvolve numa cidade, de preferência numa capital, concentração de todos os objectivos do capitalismo. Os intervenientes são agentes de centros urbanos. Veja-se, por exemplo, o polícia. O seu lugar é na cidade, de acordo com a sua etimologia grega, polis. A cidade, que tem como cabeça de polvo a capital, é o centro obrigatório de todas as transacções, dos seus mecanismos, dos seus jogos de mercados, dos testes das suas leis e dos seu poderes, com correcções para que tudo permaneça na mesma ou pior. O juiz é claro: «Administro a justiça p'ra o mijado e p'ra o mijão.». Ocorre-me, não sei a que propósito, a grande criação do «Zé Povinho» pelo nosso Bordalo Pinheiro, mais actual do que nunca, fazendo um manguito para os «espertalhões» do tempo. Esta é a evocação mais feliz que se possa fazer no final da peça, lida ou representada.
	A arte é isto que o José Moreno Arenas acaba de fazer. Dar vida às ideias, planetariamente urgentes e necessárias, a personagens mortas, que persistem actuantes, como monos, como esbirros, como antropófagos, mas eficientes num tempo que lhes vai de feição, não se sabendo até quando. Temos uma certeza, o Monstro estrebuchará, só não sabemos quantos inocentes ficarão esmagados debaixo do seu último suspiro.
	Eles não ficarão sem castigo, Sr. Arenas, eles serão os algozes de si próprios.
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