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Se no volume 01 deste quinto número da Balaio

Pernambuco e Maranhão, e em nossos países vizinhos Peru,

desbravamos o formato online, neste segundo volume

Equador e Colômbia, em companhia dos nossos parceiros do

inauguramos a versão bilíngue!

Boi Galado Vagamundo Helder Vasconcelos e Laura Tamiana.
nove

Em cada país, além de conhecermos os festejos, oferecemos

entrevistas que realizamos durante o projeto Boi Vagamundo,

também um Laboratório com grupos parceiros locais, o Grupo

contemplado na edição 2017/2018 do Edital Rumos Itaú

Cultural Yuyachkani (Peru), o Grupo de Teatro Malayerba

Cultural, nesta edição traremos as entrevistas realizadas no

(Equador), e o Teatro del Embuste (Colômbia).

Dando

continuidade

às

transcrições

das

Peru e no Equador, tanto em seu idioma original quanto em

Foi neste contexto que realizamos as entrevistas nos

português. Esta é mais uma ação que visa estreitar nossos

chamados Conexões Tramas, através de lives em nosso

laços com a América Latina de língua espanhola, sabendo que

Instagram e YouTube, um ano antes destas se popularizarem

o

encontrará

devido à trágica pandemia da COVID-19, que, ainda hoje, nos

reverberação junto a pesquisadores, artistas e interessados

assombra. Neste volume, estão as entrevistas realizadas com:

tanto em cultura quanto em teatro popular espalhados por

MIGUEL RUBIO ZAPATA (Lima/Peru): Cofundador e diretor do

todo o continente.

Grupo Cultural Yuyachkani, Miguel Rubio é um dos principais

material

aqui

publicado

certamente

Vale a pena lembrar que, pelo Boi Vagamundo,

diretores de toda a América Latina, e o Yuyachkani, grupo que

percorremos ao longo dos anos de 2018 e 2019 festejos

completa cinquenta anos em 2021, é um dos maiores

populares nos estados brasileiros do Rio Grande do Norte,

expoentes do teatro latino-americano e mundial;

Taller Internacional Clowns de Shakespeare, na Casa Yuyachkani, Lima, Peru
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SERGIO

RODRIGUEZ

GARCÍA

(Paucartambo/Peru):

privados de poderem nelas estar. Reencontrar esse material

Cofundador e caporal (mestre) vitalício da Waka Waka, dança

também nos impulsiona para que, assim que possível,

que parodia uma tourada espanhola, e é uma das dezenove

possamos todos voltar a celebrar, dançar e festejar juntos.

comparsas que dançam mascaradas por quatro dias

É importante destacar que as imagens que ilustram esse

ininterruptos na surpreendente Fiesta de la Virgen del

volume não dizem respeito apenas aos trabalhos ligados aos

Carmen, de Paucartambo, na região de Cusco, Peru;

entrevistados, mas também fotos dos Laboratórios e dos

JUANA GUARDERAS (Quito/Equador): Atriz e diretora do

cortejos que fizemos tanto em Lima, quanto em Quito.

grupo Patio de Comedias, de Quito, Juana é filha de Raúl

Importante destacar também que esse volume foi

Guarderas, um dos fundadores do Paseo del Chagra, festejo

realizado com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte,

realizado na cidade de Machachi, que consiste em um desfile

Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do

pecuário, com a presença de danças típicas e música

Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e

folclórica.

Governo Federal.

Revisitar estas entrevistas neste momento, ao mesmo

Sigamos!

tempo que nos enche de saudades e das boas lembranças que
vivemos junto a esses mestres em seus festejos, nos
entristece ao pensarmos que, pelo menos por dois anos, as
múltiplas mãos, pés e corpos que pulsam nestas festas foram

Clowns de Shakespeare
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Três anos depois, o grupo todo foi ao encontro da atriz Ana Correa

aconteceu pelo Centro Histórico de Lima, até a Plaza San Martín. No dia

em Fortaleza, para um breve mas intenso encontro de um dia, que serviu

seguinte, 17 de agosto, e véspera de partirmos de volta ao Brasil, numa

para "pactuar" nossa ida ao Peru para esse projeto, e entendermos o

tradicional manhã nublada limeña, conversamos com Miguel Rubio

"caminho das pedras", inclusive da festa de Paucartambo, que não estava

Zapata, fundador e diretor do grupo, na secretaria da Casa Yuyachkani.

na programação original.

Após partirmos do Peru, outros encontros aconteceram, seja em

Após estarmos com Ana e outros integrantes do grupo durante a

Natal, São Paulo ou no mundo virtual. É importante relatar que essa

festa de Paucartambo, chegamos em Lima. Durante os primeiros dias,

relação vem sendo sempre mediada e compartilhada também por Ana

Diogo Spinelli e Paula Queiroz participaram do 11º Laboratorio Abierto -

Julia Marko, diretora, atriz e pesquisadora teatral, parceira dos dois

Encuentro Padagógico, período que os demais integrantes puderam

grupos, que esteve conosco em praticamente todos esses encontros

O Yuyachkani é um dos mais importantes grupos da América

também assistir a várias das obras do coletivo peruano que foram

listados.

Latina e, em 19 de julho de 2021, completa 50 anos de atividades

apresentadas nessa programação. Em seguida, foi a vez de ministrarmos

ininterruptas no Peru. A nossa relação com eles remete a 2015, quando

nosso Taller Internacional na Casa Yuyachkani, para diversos artistas

três integrantes dos Clowns participaram do Laboratorio Abierto -

peruanos, inclusive integrantes do Yuyach. Entre a sala principal da casa

Encuentro Pedagógico que os Yuyach oferecem anualmente na sua sede,

e a Plaza Tupac Amaru, nas imediações da sede, tivemos uma intensa

no distrito de Magdalena del Mar, em Lima, capital peruana.

semana criativa até o cortejo peruano do Boi Galado Vagamundo, que

17 de agosto de 2019, Casa Yuyachkani, Lima (Peru)

Desse modo, a entrevista vem coroar uma relação de muita
proximidade e reconhecimento entre os grupos e seus integrantes, que
já haviam se esbarrado, rido e dançado juntos pelas ruas cheias de gente
e agitação no povoado de Paucartambo, durante os dias e noites da
Fiesta de la Virgen del Carmen.
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FERNANDO YAMAMOTO Bom dia a todas e a
todos. Dando continuidade ao Projeto Boi
Vagamundo, apoiado pelo Rumos Itaú Cultural
2017-2018, hoje estamos encerrando essa
primeira etapa internacional, que envolveu o
Equador e o Peru, com um Conexão Tramas muito
especial, pois temos como convidado um dos
maiores nomes do teatro Latino-americano e
mundial, Miguel Rubio. É uma honra ter o Miguel
com a gente, e vamos falar um pouco sobre o
Yuyachkani, esse grupo referencial para todos nós
que fazemos teatro na América Latina, e sobre a

Os Clowns, Ana Julia Marko, Helder Vasconcelos e Miguel Rubio na Casa Yuyachkani
Foto: Rafael Telles
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Festa da Virgem do Carmo1, em Paucartambo, que o Miguel

encontrou, ou o Yuyachkani encontrou, a Festa da Virgem de

uma espécie de estudo comparado de práticas cênicas de

e outros integrantes do grupo também pesquisam, e que de

Carmo e como essa história começou.

rua, populares, entre o Boi e a Waka Waka2, tanto a de Cusco

alguma forma trazem essa experiência para sua experiência

MIGUEL RUBIO Quero cumprimentar a todos os amigos que

quanto com a de Puno. No nosso caso há essa relação que

artística e criativa. Começamos?

estão nos vendo e agradecer por esse encontro maravilhoso

há no mundo andino, do intercâmbio, da reciprocidade com

MIGUEL RUBIO ZAPATA Começamos.

com esses velhos amigos desta casa que nos une em um

tudo que está vivo, então agradecemos aos animais,

FERNANDO Em primeiro lugar, muito obrigado. Que lindo é

intercâmbio permanente. Estou feliz de ter visto a finalização

passeamos com eles e eles se incorporam à festa, e isso eu

estar contigo aqui, neste momento, encerrando esse

da oficina de vocês ontem, na praça do centro de Lima, com

também senti ontem. É estranho ver um boi no meio da

primeiro encontro entre os dois grupos. Penso que

o Boi passeando pelas ruas de Lima e ver esse invento

cidade de Lima, no meio desse caos, vê-lo aí, brincando com

poderíamos começar falando um pouco sobre como você

peruano-brasileiro. Me parece interessante porque eu vejo

as pessoas, mas como somos um país e uma cidade de

1

Anualmente, é realizada entre os dias 15 e 18 de julho na cidade de

convivem e permeiam todos os espaços da cidade seguindo um roteiro

2

Paucartambo, no setor de Cusco, a Fiesta de la Virgen del Carmen,

de ações pré-estabelecido. Para facilitar a leitura, optamos por traduzir o

a Festa da Virgem do Carmo. Dentre suas figuras destacam-se a figura do

manifestação cultural em devoção à essa Virgem, que transforma o

festejo como “Festa da Virgem do Carmo”.

touro, dos toureiros e das cholas, índias que simbolizam as filhas do dono

pequeno vilarejo de Paucartambo em palco para as dezenove danças que

Waka waka é uma das dezenove danças, ou comparsas, que compõem

do touro.
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Cortejo do Boi Galado Vagamundo na Plaza San Martín, em Lima | Foto: Rafael Telles

migrantes, sinto que muitas pessoas seguramente se
identificaram com ele. A princípio eu não entendia qual era o
interesse de vocês aqui, mas depois entendi completamente,
quando houve essa integração, e quando os vi em
Paucartambo, nesta festa tão querida para o Yuyachkani.
Creio que nós na América Latina merecemos muitos mais
encontros para comparar nossas tradições e ver quantos
laços comuns temos através das nossas cosmovisões,
nossos vínculos com a natureza, nossos ritos, e essas outras
teatralidades que buscam um reconhecimento. Acredito que
vocês estejam fazendo um trabalho maravilhoso, e os
agradeço. Eu tenho meus informantes, e a oficina de vocês
foi muito vital e muito enriquecedora para nós. Sejam sempre
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bem-vindos, essa é a casa de vocês. Agora, passo a responder

América”. Desde que momento? Obviamente o assunto

quanto mais antigo ele seja, mas sim para nos liberarmos da

à pergunta sobre Paucartambo. Em Paucartambo há essa

parte de como os cronistas da conquista denominaram de

hegemonia que nos impõe um único modelo. É como dizer:

festa que se faz em honra à Virgem do Carmo, em Cusco,

teatro a tudo que viram como performatividade, e que hoje

vamos ao passado para entender melhor o presente; para

numa zona intermediária entre as regiões andina e

em dia nós chamamos de teatralidade, entendendo que a

ganhar força e para nos emanciparmos enquanto

amazônica. Devo confessar que meu primeiro atrativo para a

teatralidade vem antes do teatro. Esses níveis de

espectadores e como atores, e conseguir realmente liberar

Festa foi por esse desborde de teatralidade, de máscaras, de

simbolização, de representação, tudo o que viram aí eles

possibilidades e entender que as reservas do nosso teatro

figurinos, de uso do espaço, mas que com o tempo me tornei

chamaram de teatro. Mas haviam umas raízes nas quais

não são as reservas do passado, mas sim as reservas do

devoto da Virgem do Carmo. Agora já vou a Paucartambo

temos que ir, como a palavra taki, por exemplo, que em

futuro: daquilo que ainda podemos inventar. Naquilo que

sem máquinas fotográficas, sem caderno de anotações, vou

quéchua significa cantar e dançar, pukllay que é jogar/brincar,

vamos inventar tem que estar também algo que nos é

em primeiro lugar para agradecer à Virgem. Essa é uma festa

e saynatasqa que é mascarar-se. Sinto que devemos ir a essa

reconhecível. Obviamente essas manifestações não eram

que nos permitiu pensar, ou eu diria repensar, desde que

fonte, não para tentar fazer uma viagem impossível ao

chamadas de teatro porque o teatro não existiu enquanto tal,

momento podemos falar de teatro em nossa América. Digo

passado, porque o homem andino não está congelado no

mas foram chamadas de teatro pelos cronistas. E aí existiam

“nossa América” para usar uma frase de José Martín: “Nossa

tempo e não será mais original ou mais autêntico um teatro

umas fontes muito interessantes e que têm uma
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continuidade que podemos ver também em Paucartambo. O

dos Chunchos, já estão desenhadas lá nas crônicas

acontece à sua frente, mas que vai “fazer parte de”. É como

conflito principal de Paucartambo se dá entre duas

históricas. Então esse espaço de Paucartambo conecta

a lógica do carnaval. No carnaval não há espectadores e

comparsas3: os Qhapac Chunchos e os Qhapac Q’olla, que

camadas de teatralidade, onde tudo está misturado: o teatro

atores: todos somos, em um só espaço. Ao Yuyachkani, nos

hoje brigam pela posse da Virgem do Carmo. É uma festa e

missionário, o teatro religioso, o auto sacramental, o

serviu muito para entender, por exemplo, a noção de

um rito de afirmação da identidade local, que em sua versão

carnaval, a mojiganga, o teatro contemporâneo. E a festa é

dramaturgia do espetáculo como a organização da ação, a

contemporânea se dá nessa disputa pela Virgem, mas que

ela mesma uma expressão contemporânea, porque não

organização da ação no espaço compartilhado. Então se me

nos remete a uma mitologia pré-hispânica, na qual se

podemos entender que o contemporâneo é somente o que

perguntam agora, eu diria que dramaturgia é organizar a

chocavam esses dois grupos étnicos: os andinos e os

acontece na cidade, mas sim o que ocorre no presente, é isso

ação, antes de entender apenas um plano narrativo que

amazônicos, os Q’olla e os Chunchos. Isso é o que me

o que me seduz: essas camadas, essa convivência de

acontece em um espaço frontal; é como todos nós

surpreende e o que eu gosto: como há uma permanência no

camadas e como essas teatralidades geram um outro

compartilhamos um mesmo espaço. Isso por um lado. Por

tempo. Essa máscara que vemos hoje, dos Qhapac Q’olla e

espectador. Não um espectador que vai para ver o que

outro lado, o que me move é o princípio de equivalência. Que

3

“Comparsa” é um termo sem tradução fiel, que significa literalmente

em uma festa”, segundo o Diccionario Reverso. Em português,

especificamente às festas carnavalescas, optou-se por manter o termo

“pessoa ou agrupamento de pessoas que desfilam e dançam fantasiadas

poderíamos utilizar o termo bloco, mas como este parece associar-se

original em espanhol.

Um Maqta abre passagem com seu chicote no primeiro dia da festa de Paucartambo | Foto: Rafael Telles
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quer dizer: não reproduzir exatamente o que há em

a noção de espectador não é possível de ser utilizada, porque

MIGUEL RUBIO Exato. Se rompem as hierarquias, e a festa

Paucartambo em suas formas, mas em sua essência, e como

assim que se chega à festa, você assume também um papel,

também é um espaço de crítica social. Permanentemente

posso replicar isso na sala de ensaio. Seja na criação de

que é o de ser habitante de Paucartambo. As comparsas

existem alusões referentes à vida política, à conjuntura e ao

personagens, na lógica das comparsas, enfim. É uma festa a

interagem com você como se você fosse um habitante da

momento atual. Sempre há essas conexões que tem a ver

qual devemos muito, e a qual devemos agora também o

cidade, como os Q’olla no segundo dia, no Bosque4. Todos

com uma lógica do carnaval: romper hierarquias. Me parece

vínculo de amizade com vocês, já que esse carinho por essa

fazemos parte do evento. E isso me pareceu muito

interessante também como toda a cidade é palco para a

festa e pelos personagens da tradição popular é um

interessante, além é claro, das máscaras, que fazem com que

representação. É como uma grande obra que acontece

elemento novo que nos une.

estejamos convivendo o tempo todo com o extracotidiano,

durante três dias e noites. E se você quiser ver um plano

DIOGO SPINELLI Quando você estava falando sobre os

na cotidianidade.

narrativo, há um plano narrativo, há uma história que é

espectadores em Paucartambo, eu pensava que até mesmo

4

No segundo dia da festa, os Qhapac Q’olla armam uma grande estrutura

na praça principal de Paucartambo e do alto desta estrutura atiram
presentes para o público, num jogo que envolve a todos.

contada, há uma continuidade. E há esse outro elemento que
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você menciona que é esse jogo, porque todos são grandes

histórias tenebrosas, onde se escutam gritos... e os

não ser seduzido por sua beleza. Nesse sentido, se você

improvisadores. Se você vai por uma rua, e encontra um

brincantes5 nesse dia não saem da sua Casa de Cargo – casa

procura um plano narrativo, você o encontra. Há também

Maqta, ele pode te atirar um pedaço de vísceras, ou tirar uma

de cargo é o local onde eles se trocam, de onde partem e

uma diversidade de máscaras, porque são dezenove

foto tua com uma câmera fotográfica daquelas que saem

onde chegam. No dia da entrada, eles saem da Casa de Cargo

comparsas e todas elas são mascaradas, e cada uma com

água, eles fazem brincadeiras. Isso também me parece

para se vestirem no morro, para tomar a energia, a força

uma narrativa, com uma história, e pertencente a um grupo

interessante: essa capacidade de improvisar. E também os

desse local, e para se conectar também com o que as pessoas

social determinado do povoado. A mim também me parece

locais específicos em que as ações acontecem. As danças

sentem que eles são: esses espíritos travessos. A dominação

interessante, como prática política, como ocorre a ocupação

entram no povoado, e ao entrar no povoado, já estão dando

de “diabos” já é uma denominação cristã, já que o diabo não

do espaço público de modo que se configura um espaço

conta de uma determinada procedência. Os diabos, por

existe na tradição andina. Esse Saqra seria então uma espécie

onde ninguém sobra. Todos têm um lugar. Há uma

exemplo, que são os Saqras, se trocam num morro que está

de felino brincalhão, um personagem da noite, e que fica nas

negociação para isso. Desde a perspectiva política há

em frente ao Rio Mapacho, e esse é um rio no qual se contam

alturas vendo a procissão da Virgem, mas esconde-se para

também uma grande mensagem ao país: como podemos

5

Miguel utiliza em espanhol o termo “danzante”. Optamos por traduzir

por “brincante”, por acreditar que este termo seja mais fiel ao caráter

associado àqueles que participam de manifestações da cultura popular

tanto este termo quanto “bailarín”, utilizado algumas vezes por Miguel,

híbrido daqueles que compõem as comparsas, estando também mais

no Brasil.

15

danças para os velhos. Eu, por exemplo, poderia dançar nos

algum outro lugar ou momento

ter um lugar? Claro que ocupar esse lugar nem sempre é fácil.

Majeños. Nós, velhos, temos um lugar na Festa, a cavalo, e

além desses três dias? Como é a rotina

Não é um lugar que alguém chega até você e diz: este aqui é

com uma cerveja nas mãos, enquanto os mais jovens estão

dessas comparsas fora da Festa da

o teu lugar. Há que se brigar pelo espaço, há que se negociar,

nas danças mais ágeis. Eu acredito que aí exista um

Virgem?

e isso me parece muito interessante. O cemitério é também

entrelaçado de informações muito interessantes, que

MIGUEL RUBIO Existem

um espaço importantíssimo, e que nos remete a como os

podemos ir entendendo com o passar do tempo.

datas específicas nas quais

antigos peruanos entendiam a vida depois de vida. Nas

FERNANDO Fiquei pensando um pouco sobre uma questão e

eles se reúnem para outras

tumbas

haviam

conversando com as pessoas, não encontrei a resposta em

atividades. Por exemplo, todo

alimentos, coca, roupas, para que se possa continuar a

nenhuma parte. Como essas comparsas funcionam no

dia dezesseis de cada mês há

viagem na vida depois da vida. Essa inclusão dos mortos na

restante do ano, fora desses três dias da festa? Eu sei que os

uma missa para a Virgem do

Festa, quando os brincantes vão até o cemitério, deixam aí

brincantes têm que ser de Paucartambo, mas muitos já não

Carmo, celebrada ou em

suas máscaras e batizam aos novos brincantes, é fantástica.

vivem mais lá, e algumas das danças são muito sofisticadas.

Cusco ou em Paucartambo.

Então como eles fazem? Eles ensaiam, se apresentam em

Como você disse, não são

podíamos

ver

como

Assim como a inclusão das crianças e dos velhos. Porque há

Foto: R
a

pré-hispânicas

fael Te
lles

coexistir em meio às diferenças, e como podemos cada um
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todos que vivem em Paucartambo, mas a continuidade ao

muito públicos, como os Q’olla. Os Q’olla para mim são

espaços de rituais, que são secretos, e que eles só

longo do ano se dá por esse dezesseis de cada mês. Além

aqueles que detêm a vitalidade e a essência da tradição,

compartilham no momento necessário. Há também um

disso, ao longo do ano eles fazem atividades em

porque eles sempre falam em quéchua, e são personagens

calendário nesse sentido.

Paucartambo, onde eles se reúnem, fazem almoços, partidas

duais, porque podem ser farsescos e ao mesmo tempo muito

FERNANDO Mas elas funcionam separadamente, e a união

de futebol, e há uma manutenção das danças enquanto vai

rigorosos. Eles têm essa dualidade de comportamento. Eles

dessas comparsas, ou seja, esse jogo, acontece somente

sendo organizada a próxima festa. Porque elas funcionam

vão a comunidades com grande altitude para treinar a lhama

durante os dias de festa?

através do sistema de cargos e mayordomias. Cada dança

que os acompanha, e a preparam para que ela os acompanhe.

tem um mayordomo, que é o responsável por organizar a

Esse ano eles tinham uma nova lhama, porque a anterior que

festa, comprar a bebida, a comida, ou seja, assegurar que os

os acompanhou durante catorze anos, morreu. Mas era uma

ensaios ocorram, então há uma continuidade. E existem

lhama incrível. Você ia às três horas da manhã na Casa de

algumas danças cujos dados dessa continuidade não são

Cargo e ali estava a lhama, desperta. Existem também

6

“Caporal” estaria próximo do nosso conceito de “mestre” na Cultura

Popular.

MIGUEL RUBIO Sim, mas elas estão organizadas, porque
cada dança possui um caporal6. Os caporales se reúnem e
eles são os que garantem que a festa aconteça respeitando
as tradições. Por exemplo, as marcas de cerveja por muitas

17

vezes quiseram colocar sua presença nos figurinos, em

mais vistosos, assim como as máscaras, e acho que isso tem

não perde sua essência. E acho que podemos ver a Festa

cartazes grandes, e eles não permitiram. Eles garantem que

a ver com esse vínculo com as pessoas que vêm de fora.

desse mesmo modo.

a Festa seja respeitada, eles são os que estabelecem as regras

Acredito que mudou bastante, mas não tenho nenhuma

DIOGO Me parece que há duas figuras da Festa que trazem

durante os dias de festa.

nostalgia relacionada a essas mudanças. Eu penso que essa

esse aspecto da contemporaneidade de forma mais livre, que

FERNANDO Há quanto tempo você acompanha a Festa?

é a lógica da cultura. Tem muita gente que pensa que antes

são os Maqta e os Q’olla, já que os Maqta parecem poder

era melhor, mas eu acho que nós podemos comparar com o

incorporar tudo o que têm à disposição, inclusive de forma

antes, mas também perceber como a Festa hoje responde a

literal no seu figurino, e isso me pareceu bastante

processos sociais novos. Eu acredito que a essência e o

interessante. Não sei se existe isso em alguma festa no Brasil,

MIGUEL RUBIO Sim, mudou muito, e acredito que o turismo

fundamento se mantêm. E isso tem a ver também com a

mas o que chama atenção é que cada comparsa tem sua

tem muito a ver com isso, porque o povoado é muito

Cultura Andina como cultura-mãe, porque é uma cultura que

dramaturgia própria, mas existe também uma dramaturgia

pequeno, então o turismo ultrapassa as possibilidades da

foi capaz de incorporar muitos elementos externos sem

geral que acontece durante os três dias...

Festa e faz com que a Festa mesma leve bastante em conta

perder-se. É como um tronco que espalha seus galhos, mas

MIGUEL RUBIO Por cerca de vinte e três, vinte e quatro anos.
FERNANDO E a Festa mudou?

o turismo. Acho que com isso os figurinos cada vez se tornam

FERNANDO Não só durante os três dias, mas durante o ano
inteiro, porque como os Q’olla não conseguem seu intento,
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vão retornar no próximo ano. Ou seja, há uma continuidade

como os atores/dançarinos – que é outro conceito

personagem pode se modificar, se expandir, sem que deixe

de um ano para o outro.

interessante, esse de ator/dançarino, e que nos aproxima

de ser determinado personagem. Você observou muito bem:

DIOGO E isso me pareceu fascinante: como todos se

também do teatro asiático, pois não há essa separação entre

os Q’olla e os Maqta – que quer dizer jovem, e que são as

organizam para contar uma história que as pessoas do

o ator e o dançarino – a realizam. E essa condição está

personagens que são os ajudantes da festa e se incorporam

povoado conhecem, mas que vai mudando como é contada

presente nesta dramaturgia que você comenta, e também no

em cada uma das danças – tem a permissão de brincar e de

de ano a ano.

fato de existirem alguns personagens que têm a permissão

acrescentar elementos aos seus figurinos. E dentre os Q’olla

de ter um certo tipo de licença e outros que não a têm. É uma

há um personagem que se chama Sallka Q’olla, que é um

grande construção coletiva. Por exemplo, com relação às

personagem que tem a licença para fazer o que realmente

máscaras: todos os mascareiros que eu já conheci ou são ou

tiver vontade. E conheci somente um Sallka Q’olla, o atual. O

já foram brincantes. Então a construção e a arquitetura das

último havia aparecido há vinte e cinco anos atrás, e ele de

máscaras passaram pela experiência e pelo corpo desse

criança viu esse personagem e falou: quero ser como ele.

de Pequim, no Kabuki, no Nô. Há uma síntese muito breve do

mascareiro que a elaborou. E há um certo circuito

Como surge esse personagem? Os Q’olla representam uma

que a obra trata, e o público vai ver como a obra é realizada,

comunitário que estabelece os limites até onde cada

comunidade de lhamas, e reproduzem o comportamento

MIGUEL RUBIO Claro. E isso me recorda muito o teatro
asiático, porque no teatro asiático muitas vezes o espectador
conhece a trama, ou a trama pode ser muito simples, mas o
espectador vai assistir para ver o comportamento dos atores,
para ver como essa trama será feita. Como ocorre na Ópera

Foto: Rafael Telles
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desse animal. É uma construção de uma presença metade

Kantor de que o surgimento do ator pode ter se dado quando

pelo sistema coringa, por essa teatralidade de um ator que

humana metade lhama. E dizem que entre as lhamas existe

o brincante se separou de sua liturgia. Nesse ponto sinto que

passa de um personagem a outro, conta histórias. Vimos

uma que é a alfa, ou seja, o chefe, como eles têm o seu, que

há uma equivalência também.

Arena conta Zumbi, Arena conta Bolívar, e ficamos fascinados.

é o caporal, e há uma lhama rebelde, que escapa, que vive

PAULA QUEIROZ Temos uma pergunta de André Gimenes:

Esse critério nos estimulou a criar nossa primeira obra, que

sobre seu próprio governo. Então esse sistema é reproduzido

Como essa Cultura Andina, pensando como um tronco que

se chamava Puño de cobre. Então esses jovens imberbes que

pela comparsa. Mas para esse personagem existir, ele tem

expande seus galhos se mesclando com outras culturas, se

só conheciam Lima, e achavam que o mundo acabava aí, vão

que qualificar-se para isso, não pode ser apenas uma questão

vincula com a teatralidade que acontece nos processos

até a Serra, vão até os Andes, e levam essa obra. Há uma

de vontade do brincante. Para que o brincante faça esse

vividos no Yuyachkani?

anedota que eu sempre conto que é a seguinte: ao final da

personagem é preciso que seja aprovado pelos seus
companheiros. É interessante perceber também como cada
brincante vai tendo sua própria dinâmica e isso se
aproximaria ao que nós entenderíamos mais como o plano
do ator, do narrativo. Um pouco parecido com o que disse

MIGUEL RUBIO Penso que o que opera aí é o princípio de
equivalência. O primeiro aspecto foi o assombro. Quando
começávamos a fazer teatro, vestidos de forma cotidiana,
estávamos influenciados pelo que vimos de Augusto Boal no
Teatro de Arena em São Paulo, nos anos 1970, e fascinados

obra, se aproxima de mim um operário, no centro do país, e
me diz: “Que bonita a sua obra, mas que pena que vocês
esqueceram dos seus figurinos”. Para mim isso gerou um
terremoto, porque não havíamos nos esquecido de nada. E
só nos dias seguintes eu entendi tudo, quando vi
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personagens nos tetos, os brincantes, os trajes bordados, a

E nossa primeira atitude foi como que roubar essa cultura e

por exemplo, na maneira como se gera um personagem – e

música, e pensei: o que é que nós estamos deixando de levar

trazê-la para perto: eu quero essa cultura, quero ter

não falo em construção de personagem – na comunidade

em conta, se queremos falar com um espectador que não

máscaras, quero ter figurinos. Mas com o tempo, houve a

andina. Essa espécie de mediação. Porque um brincante da

seja um espectador da sala teatral, urbano, em Lima, desse

expropriação de tudo isso para gerar nosso próprio olhar

dança de Tijeras, por exemplo, diz: eu coloco o corpo, e o Apu

grupo pequeno-burguês limenho? Que tipo de diálogo

sobre o vínculo com o outro, nossa própria cultura, nossa

Wamani, essa entidade, passa e dança através do meu corpo.

temos? E isso foi muito importante. Muito mesmo. Porque

própria identidade, e não tratar de falsear, reproduzir e trair

Não sou eu quem dança, quem dança é o Apu através do meu

foi a partir daí que começamos a tocar instrumentos. No

o contexto original dessas manifestações culturais e trazê-las

corpo. Com relação às máscaras, nós procuramos máscaras

princípio só Teresa7 tocava violão, e todos os outros

para um contexto com as quais não tinham nada a ver. Eu

que nos permitiam também comentar a situação política

ficávamos atrás acompanhando com tambores. Mas nós

diria que, sem deixar de nos fascinar por tudo o que máscara

atual, e isso fez com que criássemos nossas próprias

sabíamos que tínhamos que fazer isso. Aprender danças,

traz, hoje em dia o que opera melhor no Yuyachkani é o

máscaras. E entender que com relação ao espectador, ao uso

investigar o que há nas máscaras, fascinar-se pelos figurinos.

princípio de equivalência. É buscar princípios equivalentes,

do espaço, e atrás da dança há uma cosmovisão, e procurar

7

Teresa Ralli, integrante do Yuyachkani.
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também os princípios de equivalência dessa cosmovisão. Por

maneira. Porque o Yuyachkani não tem nenhum tipo de

FERNANDO E quais são as diretrizes para o Yuyachkani,

exemplo, na cosmovisão andina coexistem três mundos

patrocínio, nem público nem privado. Temos alguns

depois de tantos anos? Vemos que há uma nova geração que

paralelos: o mundo de baixo, o mundo daqui, e o mundo de

pequenos fundos, mas empresas não querem agregar sua

está se aproximando de vocês. Como vocês estão vendo esse

cima. E o que isso pode significar em sentido de figurinos, de

marca a um produto que é crítico, e isso é também uma

assunto de ficarem mais velhos, do tempo que passa? Como

energias, de presença? Eu diria que nós nos movemos mais

dificuldade. Esse financiar seu próprio trabalho de alguma

vocês vêem o grupo hoje e o projetam para o futuro?

por esse princípio de equivalência: essa ideia da aparição do

forma se irmana com a condição do brincante que paga pela

MIGUEL RUBIO Eu acredito que não há um apego para que o

personagem, do diálogo com tudo que tenha vida. E é algo

máscara, que paga pela banda, que paga pela festa, e que

grupo se institucionalize para seguir existindo. Acredito que

fundamental na espiritualidade também. Ou seja, as razões

brinca por causa de uma devoção. No nosso caso, eu diria

como viemos de uma prática efêmera, de alguma maneira

para a criação de personagens, de teatralidades, têm que ter

que é por causa de uma filiação e de uma fé. E de como essa

isso também diz respeito ao grupo. Não nos interessa que o

a ver com algo a mais do que somente criar uma obra bonita,

fé e essa filiação também têm a ver com vir todos os dias até

Yuyachkani sobreviva como uma espécie de marca, não há

de atingir um objetivo estético. Tem que haver uma razão de

esta casa, por quarenta e oito anos, e persistir no trabalho.

essa obsessão. Há um passo seguinte ao que estamos, que

espiritualidade. E daí vem outra coisa que sempre digo que é

Que cheguemos aos cinquenta!

está mais relacionado ao lado pedagógico, e a sair para o

que nós pagamos pelo teatro que fazemos, de alguma

interior. Vamos nos permitir ir ao interior, cada um sozinho,
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Obra Discurso de Promoción, do Grupo Yuyachkani, dirigida por Miguel Rubio | Foto: Claudia Córdova Zignago
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possivelmente, nos reunindo de tempo em tempo para criar.

informação. Não quero falar de metodologia, mas de poder

1970, muitos de nós nem havíamos nascido ou éramos muito

É o que eu imagino. Não dá para saber tanto. Eu adoraria

compartilhar as ferramentas. Sou consciente que o tempo

pequenos. Conhecemos a história e a forma como os grupos

saber como será o final, mas isso não é possível saber, não é?

passou, e que ainda gozamos de boa saúde, mas que

e artistas compartilharam esse momento de resistência, e

Mas a orientação é essa. E outra orientação agora é criar

estamos mais perto de lá do que de cá. Estou consciente

agora vemos uma situação que se assemelha ao que

laboratórios internos nos quais convidamos artistas jovens e

disso e como diria Pablo Neruda: “Confesso que vivi”.

aconteceu, e estamos vivendo essa situação, mas sem a

de outras disciplinas, não para fazerem apenas uma oficina

Confessar a vida: é o que temos a fazer agora. Sem nenhum

experiência do passado, tentando descobrir como resistir e

como vocês fizeram, mas para fazer uma obra. Uma obra que

drama, mas em um sentido prático também, e com

compartilhar experiências. Como você vê esse momento?

é realizada pelo Yuyachkani, mas não é somente do

agradecimento à vida, a esse país maravilhoso, a esta

MIGUEL RUBIO Acredito que o que mudou de lá para cá

Yuyachkani. Isso está sendo muito interessante porque as

América linda que nos deu tantos amigos queridos e tantas

foram as formas. Porque agora, por exemplo, é impensável

três gerações que estão aí, se nutrem de maneira distinta, ou

viagens também. Temos muita gratidão.

um golpe militar na América Latina. É insustentável. Mas

seja: os velhos, os jovens, os intermediários, gerando umas

FERNANDO E o teatro latino-americano com essa onda

existem outras maneiras de chegar ao poder, e é preciso

relações e umas materialidades bem interessantes. Estamos

ultradireita em vários países? Qual o nosso papel nessa

começar a olhar criticamente sobre os limites do que

situação? Porque no período das ditaduras dos anos 1960 e

chamamos de democracia. Me parece que o fanatismo

tratando de escrever tudo o que podemos, e organizar a
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religioso está cumprindo um papel muito forte em tudo isso,

de ser diferente junto com os atores na sala de espetáculo,

histórica, e é um capitalismo selvagem. E é nesse contexto

e não somente na América, mas no mundo. O tema da

no espaço público, nessa comunidade efêmera que se

que nos cabe viver, sabendo que provavelmente não

etnicidade também, sendo utilizado de uma maneira fascista

emancipa, que se libera em um momento, e todo seu

poderemos fazer grandes obras que consigam mudar isso,

pela ultradireita. A intolerância frente ao outro. Isso é terrível,

universo criativo sai à luz. Não quero ser pessimista, não o

mas não abandonando nunca o sentido crítico de nosso

e isso está acontecendo no mundo, não somente em nossos

sou, e tenho muita fé na cultura, no que fazemos, nesse

trabalho.

países. Na Europa está muito forte, nos Estados Unidos e

trabalho modesto mas intenso e profundo como diria

entretenimento fácil, não nos abandonarmos. Resistir.

também na América Latina. Atahualpa del Cioppo dizia que o

Atahualpa del Cioppo. Acho que na América Latina sempre

Mesmo porque a história de nossa cultura é essa. E quando

teatro tem um lugar modesto, mas profundo. Eu gosto disso.

houve um pêndulo entre democracia e ditadura, entre

falamos de equivalências, também é preciso ver essas

Quando começamos a fazer teatro, pensávamos que íamos

esquerda e direita. Mas acho que agora vivemos em um

equivalências dessa resistência ao colonialismo, e como nos

mudar o mundo, fazer a revolução, que nossa obra iria

contexto de um capitalismo extremo na face feroz do

cabe resistir hoje frente ao neocolonialismo.

convocar uma greve para a próxima semana. Não acredito

neoliberalismo onde não há recursos nem identidades que

que essa ilusão tenha morrido, mas essa ilusão se converteu

sejam respeitados, e não há nenhum respeito pelo

agora na própria cena: que o espectador sinta seu potencial

patrimônio natural, nem cultural, nem pela memória

Não

nos

rendermos.

Não

optar

pelo
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FERNANDO Criar microrrevoluções. Como assistir Discurso de

interessante do que pensar no grande discurso de

demanda muitos comportamentos cênicos possíveis. Desde

promoción8 criou uma microrrevolução em mim e penso que

transformação social.

mover uma mesa, conectar um projetor, oferecer algo para

também no Grupo como um todo.

DIOGO Algum dia durante o 11º Laboratorio Abierto9, você

alguém. Essa maneira de estar presente que não significa

MIGUEL RUBIO Penso que também temos que entender que

disse algo sobre antes a obra visar mobilizar o público para

somente

pensávamos a política como o grande discurso das ruas. Mas

agir depois e agora a obra ser a própria mobilização em si.

extracotidiana e que corresponda a uma maneira de

creio que as novas gerações entendem a política desde as

MIGUEL RUBIO Exatamente. E isso nos fez mudar muito.

microações e que tudo que é pessoal é também político. E

Porque agora o que nos interessa mais é gerar um

isso passa pelo que você come, o que faz, o espaço que usa

acontecimento, e estamos treinando nossos atores para que

em relação ao outro, com como você se compromete com

não pensem em construir um personagem, mas em construir

sua comunidade e com sua família. Acredito que se

uma relação com o outro. E essa relação com o outro

Espetáculo mais recente do Yuyachkani, estreado em 2017.

e

gerar

uma

condição

totalmente

“construção de personagem” ou de instalar uma completa
ficção. Mas sim como esse ator, essa atriz, esse cidadão, essa
cidadã estão convocando uma reunião. E é a razão desse
convite que vai determinar como os atores recebem o
espectador, como negociam com ele, e como criam vínculos
no espaço. Sin título técnica mixta foi a primeira obra que nos

entendermos a política desde esse lugar, será muito mais
8

sair

9

Ação pedagógica anualmente desenvolvida pelo Yuyachkani, durante

uma semana, sempre no período de 1º a 08 de Agosto.
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deu essa noção de liberar o espaço de estar condenado ao
teatro italiano. Aí compartilhávamos um espaço que era
como o depósito de um museu. Os espectadores chegavam
e os atores estavam documentando informações nos seus

expunham teatralidades de diferentes origens. Em Discurso
de promoción também há uma negociação dos corpos dos
espectadores no espaço, porque entram cento e cinquenta
pessoas e há trinta e sete cadeiras disponíveis. Essa
incomodidade também tem a ver com o convite que se faz
ao espectador para que ele também faça parte da
construção. Não estamos o convidando para um almoço,
mas sim para a preparação conjunta dessa refeição. Há que

Qhapac Q’olla brinca com pessoa do público durante o Q’onoy| Foto: Rafael Telles

corpos e depois começavam diferentes momentos que
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fazê-la juntos. Devo confessar que é uma zona bem difícil de

desta nova condição que é antes de tudo uma condição

precisava encontrar um lugar para ficar, já que tinha muita

entender. Porque os atores sempre têm resistência e querem

criadora. O espectador não é um consumidor, um cliente, e

gente. E perguntei para as pessoas: “O que vocês estão

estar na sua zona de conforto. E já não se trata apenas de se

sim um interlocutor. Um interlocutor criador. É a outra

fazendo aqui? Vocês não vão ver a Guerrilha?”. E elas

distanciar do teatro hegemônico pelos conteúdos. Passa por

metade da laranja. E como é essa outra metade da laranja?

disseram que não, porque havia muita gente. Fiquei me

tudo: pelo espaço, pelo ator, pelo público, por todos os

Acredito que pensar nisso nos dá um plano infinito de

perguntando se isso ocorria só com essa família dessa loja.

componentes. Tudo tem que ser descontruído, e o

possibilidades. Então há de se pensar antes no evento, em

Como mudou a relação dos moradores de Paucartambo com

espectador também, porque o espectador busca um lugar

uma organização do espaço onde as vozes e os corpos de

a Festa, já que tem muitos turistas, muita gente de fora? Ao

cômodo, um lugar aprazível onde ele possa dizer:

todos que estejam no evento possam ser importantes.

mesmo tempo eu via as pessoas se relacionando o tempo

“Convençam-me, o que é que vocês estão representando

CAMILLE CARVALHO Tenho uma pergunta relacionada às

todo com os brincantes. Como você frequenta a festa há

agora? ”. Mas como são esses novos comportamentos? Eu

pessoas de Paucartambo. Eu estava numa loja comprando

mais de vinte anos, como você vê essa relação dos moradores

não sei. Mas há que acompanhar o espectador na descoberta

água, no dia da Guerrilha10, e estava com pressa porque

que não estão nas comparsas com a Festa?

10

No terceiro dia de festa, a ação principal acontece na praça principal de

final, conhecido como Guerrilla. A derrota dos Q’olla pelos Chunchos

ano no povoado de Paucartambo, até os próximos festejos nos quais os

Paucartambo, onde os Q’olla e os Chunchos se enfrentam em um conflito

assegura que a imagem da Virgem do Carmo permanecerá por mais um

Q’olla retornarão para tentar mais uma vez reivindicá-la.
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MIGUEL RUBIO Eu acredito que há muitas maneiras de se

de estar na Festa, e o elemento econômico também é

cuidada e chegou à Cusco muito completa, felizmente. Mas

estar na Festa. Possivelmente, pelo nosso ofício, a maneira

importante. Por exemplo, há mais de vinte e cinco anos o

houve essa discussão, e alguns de Paucartambo falaram: “Eu

que mais nos interessa é a festiva, então estaremos na

Papa João Paulo veio coroar a Virgem do Carmo e houve uma

pago o helicóptero para que o Papa venha coroá-la aqui!”.

Guerrilha. Mas você se levantou às seis horas da manhã para

grande discussão em Paucartambo se o Papa deveria ir à

Mas voltando à sua questão, há muitas maneiras de se estar

estar na primeira missa? Não. Essa senhora que não vai à

Paucartambo coroá-la, ou se a Virgem deveria ir a Cusco

na Festa, mas também entendo que os pautarcambinos têm

Guerrilha, vai estar nessa missa do despertar, às quatro ou às

esperá-lo. Foi interessante porque obviamente muita gente

que aproveitar as oportunidades econômicas desses dias.

seis da manhã, e para ela isso é o importante. O pão é um

queria que Paucartambo fosse o epicentro, porque havia

FERNANDO Eu fiquei de fora da Guerrilha, porque estava

outro assunto importante em Paucartambo, o forno onde ele

seguramente uma questão econômica nisso, mas também

muito cheio e não encontrei um lugar para ficar. Então eu

vai ser assado. Ou seja, há uma série de atividades paralelas

porque havia um assunto relacionado ao rito e à memória,

fiquei ao redor da praça, caminhando. Em primeiro lugar: tem

que sustentam a Festa. Também temos que ter em conta que

porque se discutiu que se a Virgem saísse em direção a

muita gente, porque no resto do povoado havia muita gente,

em termos econômicos esses dias são importantes para os

Cusco, os Q’olla poderiam raptá-la no caminho. Não sei se foi

mesmo com toda a concentração na praça. E em segundo,

moradores, porque é um povoado vazio o restante do ano, e

de brincadeira ou a sério, mas houve essa discussão. Existe

há muita vida que acontece em paralelo nesse momento.

que durante três dias está lotado. Então há muitas maneiras

esse relato. E obviamente a Virgem foi, e foi muito bem

Penso que quando estamos nas atividades principais
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acreditamos que o povoado inteiro esteja ali, mas não, tem

DIOGO E ao mesmo tempo quando você citou o assombro,

muita coisa acontecendo o tempo todo. Eu penso que é isso

acredito que para mim foi bastante interessante ver como

que o Diogo disse no começo: todo o povoado fica em estado

podemos ver esse assombro nos figurinos e nas figuras de

de jogo. No primeiro dia eu caminhava em direção ao

Paucartambo, mas também perceber como ele está presente

restaurante e cruzei com um Wayra que caminhava sozinho,

também em Discurso de promoción. Por exemplo, no início,

com toda sua elegância e se relacionava com todo mundo.

quando temos algo estabelecido e irrompe uma banda

Eu o acompanhei por muito tempo e ele estava o tempo todo

marcial e, quando por muitas vezes, há muita informação e

no estado. Os Maqtas passavam por ele, beijavam sua mão.

você não sabe direito nem para onde direcionar seu olhar.

Quando chegamos no final da ponte, uns Maqtas o

Acho que aí vemos uma equivalência do assombro de

convidaram para ir a algum lugar e ele os seguiu. Então acho

Paucartambo.

que o jogo não está somente nas atividades principais, mas

FERNANDO Qual é a próxima coisa que vem? Como vão nos

em todas as partes. Há muitas maneiras de disfrutar também

surpreender?

desta parte do jogo e isso me fascinou muito.

Wayra passeia pelo meio do público na Festa da Virgem do Carmo | Foto: Fernando Yamamoto
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DIOGO É como o primeiro dia em Paucartambo, quando

Miguel, e perceber que, como em Paucartambo, as coisas

maneiras diferentes de fazer teatro. Me parece interessante

chegamos e estamos em uma praça na qual não sabemos o

têm múltiplos focos, múltiplas maneiras de se pensar e de

ver como Paucartambo entra nisso, como o Laboratório

que vai acontecer, e chegam os Majeños com seus cavalos, e

fazer teatro hoje e nesses quarenta e oito anos. É como se

entra, como as criações de vocês entram nisso, e agora, com

do outro lado já chega outra comparsa, e com tanta

estivéssemos na praça de Paucartambo e chegassem as

essa minha imersão mais profunda no trabalho de vocês, é

informação você fica realmente assombrado, fora da

dezenove comparsas cada uma em seu momento na Festa, e

impressionante ver como nele há tanta diversidade, como há

realidade. E é interessante ver como isso está processado em

que são distintas, mas todas falam de uma mesma coisa. E

tantas cores diferentes, mas que pintam um mesmo quadro.

Discurso de promoción.

essa coisa tem a ver com memória, com escrever uma história

E como vocês se nutrem de tantas fontes, ainda que exista

ANA JULIA MARKO11 De tudo que ouvi nestes últimos dias,

que não é a hegemônica, com construir uma linguagem que

uma matriz que as une. E quando você diz que depois dos

desde o Laboratório que também acompanhei, e para além

não é hegemônica, com dar vozes a outras pessoas que não

cinquenta anos, o que continuarão fazendo é o pedagógico,

da pesquisa do meu doutorado, é muito bonito te ouvir,

são as que constam no Quadro da Independência, com

é muito maluco, porque para mim Discurso de promoción é

Ana Julia Marko é doutoranda pelo Programa de Artes Cênicas da

Educação e Memória, especialmente em contextos latino-americanos.

del Carmen, acompanhou o 11º Laboratório Abierto do Yuyachkani, e

Universidade de São Paulo onde investiga as ações pedagógicas do

Colaboradora dos Clowns, Ana Julia estava presente na Fiesta de la Virgen

participou também do Taller Internacional oferecido pelo grupo em Lima.

11

Grupo Cultural Yuyachkani (Peru), dentro do campo que relaciona Teatro,

32

pedagógico. Ele é uma ação pedagógica e política. É muito
difícil separar ou classificar academicamente o que é o

Ação feita pelo Yuyachkani durante os protestos de novembro de 2020 em Lima | Foto: Pilar Pedraza

pedagógico e o que é o artístico. Tudo está mesclado como
na praça de Paucartambo. Você poderia falar mais sobre
como pensa que será esse pedagógico? Serão oficinas que
cada um de vocês oferecerá saindo daqui da Casa
Yuyachkani, ou será levar os espetáculos para outros lugares,
ou fazer mais laboratórios? Porque para mim tudo o que
vocês têm feito ao longo desses anos, é pedagógico. É
pedagógico desde o sentido de ter a responsabilidade de
realizar uma ação no mundo não para fazer a revolução, mas
para convidar as pessoas a pensar as coisas de outro ponto
de vista, construir linguagens dissidentes, pensar outras
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narrativas. Isso vocês fazem há quarenta e oito anos. Então

geracionais, mas também sociais e políticos. O diretor

trabalho neste bairro. E fomos até lá, nesse bairro que se

o que mais? Qual é o legado, a herança que querem que

colocou seus limites, e disse: “Vou até aqui”. Porque ele havia

chama El Agustino, e começamos a fazer teatro sem saber

continue depois? Ou o legado já está aí, em andamento?

conhecido Augusto Boal, e havia se comovido muito, mas

nada, porque éramos muito jovens, muito ignorantes, mas

MIGUEL RUBIO É interessante essa pergunta porque me

disse: “Não quero que esse seja o meu futuro”. Então o grupo

queríamos aprender. Foi interessante que queríamos

remete à origem do Yuyachkani, há quase cinquenta anos.

termina. Mas antes, havíamos feito uma apresentação em

aprender com eles. Acredito que essa foi uma lição de vida

Éramos um grupo de jovens que um professor recrutou, e

um bairro popular, de migrantes, e os jovens desse bairro nos

importante: nunca nos colocar por cima do outro, mas tentar

com ele aprendemos essa noção de grupo. Nos reuníamos

disseram que se quiséssemos fazer teatro popular, devíamos

aprender com ele. Confessar nossa ignorância, confessar

em sua casa todas as noites, e quando crescemos, ou seja,

ir fazer teatro com eles. “Por que vocês só vêm de visita aos

nossos limites, e jogar com eles. E acredito que agora, no final

deixamos a escola e entramos na Universidade, houve a

domingos? Por que não fazem teatro conosco? ”. Quando o

do ciclo, que é um grande ciclo, afinal cinquenta anos é meio

inquietude de pensar os temas deste grupo que se chamou

antigo grupo terminou, nos reunimos na casa de Teresa e

século, eu acredito que seguimos aprendendo com os

Yego Teatro Comprometido não somente em termos

Rebeca12 e nos perguntamos porque não retomávamos o

outros. Em um país tão diverso como o nosso, falamos muito

12

Teresa e Rebeca Ralli, integrantes do Yuyachkani.

Comparsas homenageiam seus mortos no cemitério na manhã do dia 17 | Foto: Fernando Yamamoto
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de teatralidades originárias, falamos muito dessas memórias

o teatro. Que não signifique somente roubar uma imagem e

que não são vistas e que não estão visibilizadas, mas temos

colocá-la fora de contexto, mas sim, encontrar esse diálogo.

pouca experiência com essa memória. Eu gostaria, por

Eu adoraria que isso pudesse ser feito de alguma maneira.

exemplo, de fazer um laboratório apenas com brincantes das

Vocês devem ter visto crianças participando das comparsas

diversas danças que existem por aí, e de construí-las aqui e

em Paucartambo. As crianças se formam aí. Assim como há

ver o que nos dão essas danças, a partir desse princípio de

uma transmissão oral, também há uma transmissão corporal,

reciprocidade, escutá-los sobre o que pensam sobre o que

na qual o corpo vai se modelando, e as crianças vão

fazem, seus motivos e razões para dançar, e nós, a partir do

aprendendo desde pequenas a construção desse outro

nosso ofício, como atores ocidentais – e não podemos negar

corpo. Isso também me interessaria muito fazer, mas isso

isso –, verificar como poderíamos operar esse princípio de

seria muito custoso. Então a única maneira é ir até a fonte, ir

equivalência. Ou seja, a partir desses formatos que todos

a esses lugares e fazer um pouco esse trabalho. Eu me

reconhecemos nessas outras tradições e teatralidades, qual

imagino fazendo isso, e imagino que meus companheiros

é a equivalência que não signifique simplesmente folclorizar

seguramente também vão querer fazê-lo. E não digo em
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abandonar a cena, mas que não seria prioritário juntar-nos

Essa vocação me parece importante. Teresa diz que somos

para eles, porque geralmente as crianças sempre querem

para fazer uma obra. O Laboratório, por exemplo, é um

aprendizes com experiência. Mesmo velhos, não retiramos

ganhar, e lá eles já estão aprendendo que neste jogo, é assim

formato que me interessa muito, porque tem um tema, como

nossa condição de aprendizes.

que ocorre. Então é uma aprendizagem natural, que não

o que trabalhamos agora, sobre o ator-testemunha. Seguir

FERNANDO Você dizia sobre a maneira que se dá a

passa muito por pensar a estrutura, mas que já está no corpo,

investigando essa condição de testemunha, estendê-la ao

aprendizagem na cultura popular, e lembrei de quando

no DNA. Foi uma situação rápida, mas muito bonita de se ver.

espectador, observar o que significa essa condição em

estávamos na Cargo Wasi da Waka Waka e havia o

MIGUEL RUBIO O filho de Sérgio13 também brinca, e Sérgio

períodos de tempo maiores... Há muitos assuntos a serem

toureirozinho e o tourinho, e os dois ficavam brincando o

foi um brincante extraordinário. Eu nunca vi outro brincante

investigados. Então acho que é uma mudança de ênfase. A

tempo todo. Acho que foi o Helder que perguntou para o

de touro com essa manipulação. Porque o que vemos agora,

ênfase agora não estaria em criar obras, mas em reaprender

tourinho: “Você nunca ganha, sempre é ele quem te pega?”

às vezes não mede sua energia, e às vezes ele transborda.

com outros e compartilhar um pouco o que foi aprendido.

e ele “sim!”. E era incrível como isso já fazia parte da lógica

Sérgio tinha uma capacidade fantástica de jogar com essas

13

Don Sérgio Rodriguez Garcia é caporal vitalício da comparsa Waka

Waka. Fizemos uma edição do “Conexão Tramas” com ele, que está na
sequência nesta revista.
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qualidades distintas de energia. E isso tem a ver com o que

MIGUEL RUBIO Pelo que vejo normalmente há uma base

ayni, que é intercâmbio, reciprocidade. Ayni é a reciprocidade

estávamos falando da aprendizagem no local, na comparsa,

familiar. Então, numa mesma família os tios, avôs, irmãos

com a natureza, com tudo que está vivo, com as plantas, com

com as crianças. E como também ele, apesar de já ser um

mais velhos foram Chunchos, por exemplo, e assim por

os animais, com as montanhas, com a lagoa. Tudo está

senhor de idade, não deixa seu grupo, está sempre presente.

diante. Mas às vezes acontecem coisas engraçadas, como

personificado.

O Sallka Q’olla, de quem falamos há pouco, falou que queria

termos Chunchos se candidatando a serem Q’ollas, já que

agradecimento não somente entre os seres humanos, mas

brincar por toda sua vida, e que não queria ser caporal,

são duas comparsas que se enfrentam. Sim, isso das trocas

com os animais, com toda a natureza. Essa reciprocidade,

porque quando alguém torna-se caporal, tem que deixar de

acontece. As comparsas não são tão fechadas.

esse “hoje eu por você, amanhã você por mim”, é o que você

brincar. Ele não, falou que queria seguir brincando por toda

FERNANDO Acompanhamos também as visitas que as

descreve nessas visitas. E é também um espaço de

sua vida. Essa necessidade de vida me parece interessante.

comparsas fazem umas às outras, nas quais eles levam dois

conciliação. Isso é uma lição muito importante para um país

FERNANDO Lembrou que, no último dia, vimos a

engradados de cerveja e recebem da outra exatamente a

como o Peru, no qual tivemos uma guerra fratricida. Essas

apresentação dos candidatos que querem passar a integrar a

mesma coisa de presente. Há uma relação bonita entre elas.

duas comparsas que estão em guerra durante a Festa,

Waka Waka. E muitos deles eram de outras. Como isso

MIGUEL RUBIO Nesse sentido há uma reciprocidade. Isso é

acontece? Eles mudam de uma comparsa para outra?

um assunto importante. Existe uma palavra quéchua que é

É

uma

relação

de

reciprocidade

e

quando esta termina, tiram as máscaras e se abraçam, em um
grande espaço de reconciliação. Isso também ressoa para

Marea Roja ponte el alma | Ação ativista dirigida por Ana Correa nos protestos de novembro de 2020 | Foto”Claudia Córdova Zignago
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mim na sensação disso que nós peruanos ainda temos

vivo, e lá temos um grande carnaval que tem muitas relações

rígido sobre quando alguém fala sobre raízes ou fontes. Mas

pendente, e que ainda dói, que são as feridas da guerra.

com a Festa da Virgem do Carmo.

eu falo sobre isso sob o viés da necessidade do presente. Eu

ANA JULIA A Violência14, durante seus vinte anos, de alguma

MIGUEL RUBIO Eu acho que essa é uma tarefa pendente. É

preciso delas para me liberar da hegemonia do pensamento

forma transformou ou chegou à Festa? O povoado de

uma tarefa pendente nos perguntarmos desde nossa

hegemônico, como diretor, bem como os atores também o

Paucartambo sofreu diretamente com o conflito?

América, como se fosse uma pergunta inicial: do que falamos

precisam. Preciso olhar para essa origem, não para ser

MIGUEL RUBIO Cusco justamente não foi uma zona muito

quando falamos de teatro, e desde quando? Para que

original, mas para justamente ver a origem. Porque todas

afetada, então a Festa não foi afetada.

possamos problematizar essas fontes, essas raízes. Eu falo

essas nossas obras que aparentemente são muito

sempre em raízes. Uma vez, em um debate no Brasil, eu tinha

contemporâneas, modernas, têm uma origem muito antiga,

um colega ao lado que falava: “Eu não falo em raízes porque

têm uma origem nessas performatividades ou teatralidades

eu não sou um tubérculo! ” e eu falava: “Eu sim, porque eu

originárias. Não é uma nostalgia do passado, mas sim integrá-

sou uma batata!”. Eu acho que às vezes há um entendimento

lo ao que está vivo e que me ensina poderosamente.

HELDER VASCONCELOS Eu tenho um convite: venham
conhecer o carnaval de Olinda e Recife. É a cidade onde eu

14

Ana Julia faz alusão ao conflito armado no Peru, compreendido entre

os anos 1980 e 2000, conhecido como “La Violencia”.
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DUDU GALVÃO Uma coisa bonita também sobre essa relação

podemos aprender a todo tempo, mudar nossa forma sem

dinâmicas que nos pertencem? Elas são nossas, são de nossa

em que o teatro se transforma, é que esse projeto foi para

negar quem somos. Este projeto é como um presente e é

América. E acho que a resposta que vocês tiveram do público

nós uma grande abertura. Somos um grupo com 25 anos, e

uma grande honra estar aqui, ter realizando nosso cortejo

tem que nos deixar mais do que felizes.

há seis, com a situação política do Brasil, começamos a olhar

ontem, e me tocou muito o fato de estarmos encerrando

DIOGO Quando descemos o Boi do carro no estacionamento

cada vez mais para a rua, para transformar nosso teatro

essa etapa do projeto aqui no Peru. É uma grande felicidade

próximo de onde iniciamos o cortejo, havia um senhor ao

também em algo diferente, com novas inspirações. E ir para

perceber as relações que temos com vocês.

lado que nos perguntou: “Ah, de que província vocês são?”.

as festas, e descobrir que podemos fazer teatro também na

MIGUEL RUBIO E a prova disso é como as pessoas receberam

Foi muito engraçado, porque para ele, éramos peruanos, não

estrutura do nosso Boi, e a partir do contato com o

o Boi de vocês. Elas o receberam com muito carinho, com

havia essa diferenciação.

Yuyachkani e com o Malayerba no Equador, conseguir ver a

muito assombro também, porque era algo distante, mas

FERNANDO Com relação às raízes, Camille falava que ontem

nós mesmos nesses grupos. Quando você diz que o

próximo ao mesmo tempo. Aqui não temos no nosso

todas as vezes que cantávamos nossa canção que diz “nessa

Yuyachkani começou na escola e os Clowns também

imaginário a brincadeira do boi, mas ele se parecia a algo que

terra ancestral”, ela ficava emocionada. E para mim, que

começaram na escola. Parece que estamos diante de

temos, por seus princípios. Me parece muito interessante

estou no Peru pela primeira vez, estou muito encantado por

isso de estabelecer estudos comparados. Como se geram

esse país, pela relação que vocês têm com essas raízes, e de

espelhos e me dá muita alegria saber que somos irmãos e que
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como elas permanecem na pele dos peruanos, no teatro do

e em nome de todo o Grupo, gostaria de agradecer pela

Yuyachkani. Para mim foi uma grande aula para tentar

oportunidade de estar próximo.

transformar as minhas relações com as raízes do nosso país,

MIGUEL RUBIO Eu gostaria de repetir o que disse no início.

uma aprendizagem tremenda. Gostaria de agradecer a você

Estamos muito felizes de tê-los recebido, pois é como

e a todos os integrantes do Yuyachkani por como nos

encontrar familiares que não se viam há muito tempo. É isso

receberam. Foi uma honra para nós. Agradecer por hoje, que

que senti nos espectadores de ontem também. “De que

foi uma aula de teatro, de cultura popular, de vida, de política,

província são?”. É porque há essa familiaridade, que

de tudo. Já disse isso sobre Arístides Vargas e Charo Francés,

sentimos. Essa é a casa de vocês, de coração aberto para que

e digo agora para você, pois sempre digo isso no Brasil: esse

voltem. Obrigado.

processo no qual estamos descobrindo a América Latina me
fez perceber que se não houvesse um eurocentrismo,

*

* *

grandes mestres como vocês teriam o reconhecimento que
têm Peter Brook, Meyerhold e Barba. É uma honra estar aqui,

Ana Correa em Rosa Cuchillo, el Desmontaje | Foto: Claudia Córdova Zignago

Vista do alto de Paucartambo, durante a realização da Guerrilha | Foto: Fernando Yamamoto
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17 de julho de 2019, Paucartambo (Peru)

del Carmen é diferente de tudo que já vimos e vivemos, uma experiência

iniciar a Guerrilha que, na noite desta mesma data, irá finalizar

inesquecível. Ela acontece todos os anos entre 15 e 19 de julho, e é

oficialmente a festa. Em meio a tantos compromissos e do desgaste físico

realizada por 19 comparsas – uma espécie de blocos, todas elas trazendo

que sua posição junto à sua comparsa exige, Don Sergio nos recebeu

elaboradas composições visuais, tanto nos figurinos, quanto nas

antes de iniciar seus compromissos diários, na varanda de sua casa. Entre

máscaras. Cada comparsa possui uma dramaturgia e lógica interna

fotos e banners que contam a rica história da comparsa, também nos fez

próprias mas que, em conjunto, costuram uma sofisticada teia

companhia, em uma mesa ao lado de onde passamos a manhã, a cabeça

dramatúrgica que perpassa por todos os dias da festa. O resultado disso

de um boi, abatido na véspera do início da festa para alimentar os Waka

é uma cidade inteira que entra em estado de jogo, ao qual é impossível

Waka ao longo desses dias. Ao fundo, ouvíamos a música incessante da

ficar alheio. Essa experiência inaugural ditou o tom da viagem: encontros

cidade mesclada aos galos criados pelo caporal. Sem a possibilidade de

potentes, aprendizados pulsando por todos os lados e vivências

termos Wi-fi ou alguma internet disponível em Paucartambo – a

transformadoras como artistas e pessoas.

infraestrutura do povoado ainda é bastante rudimentar, como exemplica

Um desses encontros aconteceu com Sergio Rodriguez García, o Don
Sergio, ex-brincante da comparsa Waka Waka, hoje detentor do título
honorário de seu caporal vitalicio (equivalente a mestre vitalício). A Waka

O Peru foi o primeiro destino internacional desse projeto. Saindo do
Brasil, seguimos diretamente para Cusco, para nos aclimatarmos com a
altitude e conhecermos o berço da civilização Inca, antes de seguir para
a festa da Virgen del Carmen, em Paucartambo.

Waka nos interessou em particular, devido a parodiar uma tourada
espanhola, tendo assim o Boi/Touro como uma de suas principais figuras,
e assim se aproximar à nossa pesquisa.
Conversamos com Don Sergio na manhã chuvosa de 17 de julho, dia que

Paucartambo é uma pequena cidade, com cerca de 40.000 habitantes,

os brincantes vão ao cemitério local para prestar homenagem aos seus

situada a pouco mais de 100 km da cidade de Cusco. A festa da Mamacha

antepassados e para batizar os novos brincantes – isso tudo antes de

o fato de que, de todo o grupo, apenas Paula Queiroz tenha arriscado um
banho rápido nas gélidas águas invernais dos Andes durante todo o
período que ficamos em Paucartambo – a entrevista foi toda gravada e
depois disponibilizada no YouTube. Ela ocorreu após termos
acompanhado de perto a comparsa não apenas nas ruas do povoado,
mas também tomado parte como seus convidados em sua Cargo Wasi,
como se chama a sede armada temporariamente para cada comparsa
durante os festejos da Fiesta de la Virgen del Carmen, e de termos nos
aproximado cada vez mais de seus brincantes.
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FERNANDO YAMAMOTO Don Sergio, muito obrigado por seu

DON SERGIO RODRIGUEZ GARCÍA Bom dia. Obrigado pela

Virgem do Carmo. Paucartambo é uma província que tem

tempo, por sua atenção e pela maneira como estão nos

visita. Povoados sempre vivem da sua história. Nós, homens,

muitos acontecimentos tanto paisagísticos quanto culturais.

recebendo aqui, você e toda a comparsa. Estamos nos

nascemos e temos que fazer história. Aquela pessoa que não

Por exemplo, aqui em Paucartambo foi filmado o primeiro

sentindo muito bem-vindos e muito acolhidos por vocês.

faz história, nasceu, cresceu e ninguém soube para que

filme nacional, Kukuli2, longa-metragem ganhador de muitos

Todos muito generosos e muito simpáticos. Penso que

nasceu. Paucartambo é um povoado muito pequeno, uma

prêmios a nível internacional e que agora o temos como

poderíamos começar falando um pouco da Waka Waka em

província da região de Cusco. É um povo claramente cultural,

relíquia (Um galo canta ao fundo). Fruto deste trabalho de

geral, o que ela é para as pessoas que conhecem a festa de

tradicional, cheio de costumes e uma das tradições mais

Figueroa, fizemos um monumento para representá-lo, na

Paucartambo, como surgiu e o papel do senhor na história da

fortes é a (Festa da) Virgem do Carmo1. Também temos a

Praça Kukuli. Vocês viram que o urso está carregando a kukuli

comparsa.

Virgem do Rosário em outubro, mas com danças muito

ali perto do templo? Outro aspecto é que Paucartambo está

autênticas, muito diferentes das que se vem na festa da

dentro do Parque Nacional del Manu, uma área protegida de

termos como “comparsa” e “caporal” e traduzido o nome da Fiesta de la

2

Virgen del Carmen para Festa da Virgem do Carmo. (N.T.)

1961, escrito por Efraín Morote Best e dirigida por Luis Figueroa, Eulogio

1

Foram mantidas as mesmas convenções de tradução adotadas na

entrevista de Miguel Rubio Zapata. Assim, foram mantidos em espanhol

Kukuli (do quéchua “paloma alada e branca”) é um filme peruano de

Nishiyama e César Villanueva. Foi o primeiro filme falado em quéchua.

Foto: Fernando Yamamoto
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nível mundial cinco em sua biodiversidade. E neste parque,

(Mostra um cartaz sobre o aniversário da Coroação da Virgem

Paucartambo também possui o amanhecer do Sol. É uma

em 2012). Ela foi coroada pelo Papa João Paulo II em

cortina aberta ao mundo, um fenômeno astral, um fenômeno

Sacsayhuamán. O Papa veio desde Roma para isso. Todos

cósmico. Não existe literatura capaz de interpretar essa

têm Virgens, têm suas imagens em todos os lugares. Que

maravilha que nos presenteia a natureza. Estamos há 40

orgulho para nós que o Papa precisamente escolha a Virgem

minutos do local de onde é possível vê-lo. Esse recurso

do Carmo para ser coroada. Havia uma rivalidade única no

paisagístico e cultural é muito forte e, com certeza, só

ano de 1985, pois todos queriam que suas Virgens fossem as

recentemente começamos a mostrá-lo ao mundo. Há pouco

coroadas, mas fomos privilegiados e a Virgem do Carmo foi

fizemos o Inti Paqareq, a oferenda ao Deus Sol. E justamente

coroada em Cusco. Estava chovendo assim como está agora.

o dia 21 de junho, que é o solstício do Sol, seu alheamento,

O Papa João Paulo II chegaria à Cusco às 09:00 horas da

esse mesmo dia coincide também com o aniversário de

manhã. Cusco inteira havia ido a Sacsayhuamán, e estava ali

Paucartambo. Outro acontecimento de Paucartambo foi a

bailando. No cartaz estão justamente aqueles que fomos

coroação da Virgem do Carmo. Aqui vocês podem ver

(Assinala a relação dos nomes dos brincantes no cartaz). Cada
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dança teve que fazer esforços para se deslocar. Uns foram a

coroou Nossa Virgem do Carmo. Esse foi um acontecimento

se e começa a afiná-lo). Bem, uma de Paucartambo! Uma das

pé, outros em carros, uma peregrinação. E estava chovendo.

muito forte para nós ainda mais pela nossa fé católica, e isso

tantas músicas que nos dedica Jorge Nuñez del Prado. Ele

Começou a gear, chover, e as pessoas falavam: “Não, não vai

nos impulsiona a ter uma fé, a ter uma imagem que esteja

morou perto da igreja, quando era menino. Seus pais eram

ser coroada! Ele não vai vir!”. E nós rezávamos. Todo mundo

próxima de nós, que exista qualidade de vida, e uma vida

agricultores, tinham muitas fazendas aqui e delas, sai um

estava descendo de Sacsayhuamán a Cusco, porque entre

muito linda entre nós e que une nossos corações. Outro dos

filho privilegiado de Paucartambo. Uma só pessoa nos leva ao

chuva e geada não podiam aterrissar o helicóptero no qual o

acontecimentos de Paucartambo são os Los Campesinos3.

mundo da música. E ele visitou a Paucartambo em muitas de

Papa vinha. Porque o avião chegou até Cusco, e de Cusco ele

Uma só pessoa nos leva também ao mundo com a música,

suas canções, que não saem de moda. Por quê? Porque em

viria de helicóptero. Então, decepcionados, todos ficamos

como, por exemplo, em Recuerdos de Paucartambo e Hermoso

todas suas ações, em todos os seus movimentos, plasma,

muito vulneráveis por este acontecimento. De uma hora para

Puente Paucartambo: Jorge Nuñez del Prado. Ele nos coloca no

escreve e isso ele canta. Uma das suas canções é esta que ele

outra escutamos um ruído, e entre a neblina e os chuviscos

universo musical. Esperem um pouquinho, se vocês me

dedica a Paucartambo. (Toca e canta Recuerdos de

chegou o Papa! Então subimos todos de novo. E assim se

permitem (Se levanta e volta em seguida com seu violão. Senta-

Paucartambo):

3

Trio musical da região de Cusco, muito famoso nos anos 1960 e 1970,

cujo líder, Jorge Nuñez del Prado, era natural de Paucartambo.

Hulber Rodriguez, filho de Don Sergio, com uma máscara de um Saqra nas mãos | Foto: Rafael Telles

47

48

Kaychu kaychu Santo templo

Qenqo mayupi uñuykitapas

organizadas, com bons estatutos e uma rigidez única para

llamero ccaspaqa.

uqyarurani qepakunaypaq

devoção à Virgem do Carmo nos dias 15, 16, 17 e 18 (de

Mayraqpipa

Qawarunaypas.

julho). Nesse ponto avançamos bastante, graças ao sacrifício

Cerro 3 cruces del oriente

de nossos ancestrais e de nossos pais, que fizeram tudo isto

tu sol brillante me ha bendecido

para que os povoados vivam de sua cultura e de sua tradição.

He visitado Paucartambo

rumipatapi tusuricuspa

Fizemos, e contudo, ainda estamos fazendo. Junto aos meus

hermosa tierra tierra bendita

allpaykita muchayrurani

amigos do Ensino Fundamental II, Braulio Madera Vargas e

Paucartambo, Paucartambo

Jorge Collantes. começamos a ter as primeiras considerações

ahi te dejo mi recuerdo kutimunaycama.

sobre o que fazíamos por Paucartambo. E dessas primeiras

qoya ccascapa
llamero ccascapa

quiero dejarte en este canto
un pedacito de mi cariño
Qonchu patatan seqayurani

O outro acontecimento de Paucartambo é sua Festa da

considerações, mais ou menos aos 14, 15 anos, me

qawaykimanta, qawayunaypaq,

Virgem

totalmente

concentrei no que é a Waka Waka4, porque esta dança é uma

A Waka Waka é uma dança folclórica presente não apenas em

Bolívia. Assim como o Boi brasileiro, apesar de possuir aspectos

adquire matizes diferentes. Deste modo, Don Sergio é um dos

Paucartambo, mas também em outros povoados e regiões do Peru e da

semelhantes, em cada localização a manifestação de mesmo nome

responsáveis por introduzir esta dança especificamente nos festejos de

4

do

Carmo.

Dezenove

danças
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dança camponesa. Eu sempre gostei do tourinho5, saímos

Waldo: “Nós não somos artistas de teatro, mas e se

dança acompanhada de apitos e tambores, nunca tinha

sempre com esse tourinho branquinho, com sua cara de

fossemos como artistas de de teatro?”. E ele me disse: “Tem

banda, só um ou dois apitos e um tambor, amanhecíamos

pano, com sua roupa pequenininha, era uma dança

razão, vamos melhorar tudo!”. Aí começa então um trabalho

tocando e tocávamos por toda a noite, e isso nos encheu de

camponesa. Mas, havia um toureiro da Espanha, e me

de quase trinta anos. Quase toda minha vida artística foi

emoção, de satisfação, de levantar a ver o que fazemos. A

perguntei: “Por que precisamos de um toureiro? Qual é a

dedicada ao Waka Waka. Então fomos à casa do Caporal,

partir daí começam as primeiras reuniões aqui na minha casa.

história de tudo isso? Qual o pano de fundo do seu laçador,

que era Catalino Estrada. Um grupo de jovens. Ali estavam

Precisamente, para o começo da festa, sempre fazemos uma

do seu puntillador e do matador?”. Tínhamos três

Hector Cahuana, Raúl Follanna, Alfredo Rodríguez e eu. Cinco

oferenda. Fizemos a oferenda no dia 15 pela manhã. Sempre

coreografias: o passacalle, a chilenada, e a Guerrilha6. E o

ou seis rapazes para que ele nos desse a autorização para que

vem uma banda aqui. Porque eu sou o Caporal Vitalício, a

tourinho se jogava ao chão na Guerrilha! E eu perguntei ao

nós dançássemos. Como ninguém se interessava, e era uma

festa começa aqui. Cinco da manhã eles vem e fazemos a

Paucartambo. É por esse motivo também que ao longo da entrevista, por

5

Torito, figura do touro na Waka Waka, que se assemelha ao Boi

está muito mais presente nas manifestações populares dos países latino-

vezes ele irá demarcar a diferença da Waka Waka de Paucartambo em

brasileiro. Optamos por traduzir Torito como Tourinho, e Toro como

americanos de língua espanhola, devido à presença e aos costumes

relação às demais versões da Waka Waka.

Touro, ao longo da entrevista. Apesar de a figura se assemelhar ao Boi

espanhóis das touradas e das corridas de touros.

brasileiro, o termo em espanhol (Buey) não é muito utilizado. O touro

6

Momento que demarca o fim da Festa da Virgem do Carmo.

Uma Chola, do Waka Waka, durante a “misa de bendición” | Foto: Rafael Telles
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oferenda correspondente ao nosso tourinho (Nos mostra a

roupas típicas?”. O que acontece é que o Peru e a Espanha se

as festas iniciam com o Waka Waka e terminam com a morte

cabeça do boi que mataram para a festa), para que ele brinque

fundem através do Waka Waka. Começamos uma

do touro coincidentemente. Mas voltando, começamos a

a festa. Aí começa o que é o Waka Waka. Com o passar dos

investigação

pesquisas

melhorar tudo relativo aos toureiros. Tem muita gente por aí

anos, eu tinha que costurar roupas de toureiro, tinha que

correspondentes, a chola7, a pastora e o touro são de

que nos ajudou, como Luiz Aguayo, que se emocionou muito

estilizar ao meu próprio modo. Esta era minha roupa, sem

Paucartambo. Por isso quando o touro morre, na Guerrilha, a

com o Waka Waka. Ou seja, a emoção era impulsionada pela

tirar nem pôr (Mostra sua foto como brincante do touro), por

pastora chora recordando que seu tourinho morreu

própria comunidade. Nós costurávamos os tecidos e pouco a

que o touro, que está agarrando um aro, é um rei com coroa,

(Começamos a escutar música externa do povoado que segue em

pouco íamos melhorando até que chegamos aos trajes

que brinca com o touro e com o zurrón. O zurrón é como se

festa). Paucartambo inicia com o Waka Waka, e sua festa

reluzentes de hoje em dia. E começamos a melhorar tudo. O

chama o aro. Ele é um rei que representa o touro. Então a

termina com a morte do touro. Em quase todos os povoados

touro, vocês podem ver, é totalmente estilizado. Já não é o

pergunta era: “Por que toureiros aqui, se Paucartambo é um

de Cusco, como disse José María Arguedas, autor de uma

tourinho com sua coroazinha, com a sua carinha em volta

povoado de Cusco, e majoritariamente seus trajes são com

obra que fala da cultura em todas as festividades de Cusco,

com um lenço. Nós o fizemos assim para que seja uma

7

Sergio, as figuras da chola e da pastora se fundem, ainda que às vezes,

Chola e cholo são termos utilizados comumente no Peru para se referir

aos habitantes com ascendência indígena. Por vezes, na fala de Don

profunda.

Fazendo

como agora, ele faça distinção entre as duas.

as
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imagem que brinque como um rei. Com relação à coreografia

Cargo8 e os nossos amigos perguntavam: “Quem são eles?”.

10:00”. E eu, como Caporal, tinha que organizar todas as

chegaram aqui dois espanhóis, dois visitantes do tamanho

“Não nos contaram que eles são, com suas mochilas e tal”.

coisas e eu dormia uma ou duas horas por noite, no máximo.

dos irmãos assim, altos assim (Indica em direção a Diogo e

(Descreve uma grande confusão até que se acalma). “Sentem-

Minha mãe me esperava e eu organizando os músicos... Era

Dudu) e estávamos justamente saindo de onde nos vestimos

se”. Tampouco queriam comer. “Meu Caporal, eles não

um trabalho muito forte, muito forte, 30 anos! E justamente

para sair para festa, quando eles saem do carro e começam a

comem!”. De repente, quiseram cervejas. No dia seguinte, a

o tourinho de agora, que é o Hulber, meu filho e o meu outro

se maravilhar. E eu lhes digo: “Que aconteceu?”. “Toma,

mesma coisa. Não saiam do nosso lado, do matador, do

filho, que é o toureiro, os dois pequenininhos atrás de mim.

Toma!” (Faz um gesto de tirar dinheiro da carteira e entregar).

arrastador, dos toureiros... E já não saiam de perto da dança,

Ou seja, eu fiz com que eles se interessassem nisso, ou seja

Queriam ver ao touro e aos toureiros, e já se maravilharam.

eram como integrantes nossos, já haviam se familiarizado. E

eles têm sangue taurino.

Passavam outras comparsas e eles falavam: “Não, não nos

eles nos disseram: “Caporal, o que vamos fazer amanhã?”.

FERNANDO A roupa que você utilizava antes é a mesma

interessa. Waka Waka!”. E eles foram conosco até a casa de

“Vamos ao cemitério”. “A que horas?”. “Bem, às 9:00 ou

roupa que o seu filho utiliza hoje?

8

Sede provisória armada durante os dias de festa, nos quais cada

compara se alimenta, descansa e confraterniza entre os principais
acontecimentos de cada dia da Festa.
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Na página anterior: um Maqta e uma Chola passam com fumaça de pimenta durante a guerrilha | Foto: Rafael Telles
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DON SERGIO Sim, sim. Esta é minha última fotografia. Aqui

Como eu era o touro, não podia ser um touro com tontura!

deem uma horinha, por favor”. Às oito, subo, durmo, me

sou eu escapando com o laço. As cholas são as únicas

Eu fui o touro por vinte anos e é por isso que me dão o título

levanto e minha mãe diz: “Filho, levante, que você tem que

guardiãs do touro. São muitos zelosas, elas cuidam do seu

de Caporal Vitalício. Então, disse a minha mãe: “Mãe, não me

fazer a Guerrilha, etc.”. Desço, e lá estavam os dois, na minha

touro.

acorde até às 09:00 horas da manhã. Vou descansar, mamãe,

porta, apoiados em suas mochilas, descansando. “Caporal,

CAMILLE CARVALHO Quem fez a roupa do touro? Quem a

e que não me atrapalhem”. Subi até o meu quarto, e às cinco

levante-se, vamos!”. Então fomos ao cemitério, nos

costurou?

horas da manhã, minha mãe me diz; “Olha filho, não posso

juntamos com todos os integrantes, nos agarramos e

cumprir com o que você me pediu, por que há dois senhores

dissemos: “Fizemos uma bonita jornada até agora, fomos a

que vieram te procurar”. “Dois senhores, quem serão?”. E

sensação em nome do nosso querido povoado, de nossa

aqueles dois estavam na minha porta. “Caporal, estamos aqui

Virgem do Carmo. Obrigado. Nos vemos no próximo ano,

para acompanhá-lo”. “Veja, irmão, estou descansando”.

outros já não estarão na terra, mas nos abraçaremos... E

“Desculpe, Senhor Caporal, é que estamos aqui para

daqui uma hora, o touro morre”. Era como umas três, três e

acompanhá-lo”. Eu não sabia que eram toureiros, nem nada,

meia da tarde. Estávamos na Plaza de Armas, em um pátio,

pensei que eram visitantes ou turistas. E lhes disse: “Me

tirei umas fotos para o nosso histórico, e o que acontece? Um

FERNANDO São vocês mesmos que as costuram? Cada um
costura seu próprio traje?
DON SERGIO Sim, cada um fazia o seu. Mas não mais hoje
em dia. Agora temos profissionais. Mas, voltando à história:
num dia como hoje, cheguei às quatro horas da manhã em
casa, cansado e eu não podia beber, para não me dar tontura.
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deles se põe a chorar. “Caporal, um momento. Ou seja: o

tão completa. E a música? Quem colocou o pasacalle?

um antigo morador, um ancião. E é aí que se inicia essa

touro morre e termina e amanhã não tem mais nada?”. “Tudo

Tampouco nunca escutamos uma assim (Começa a cantarolar

música (Canta mais uma vez a mesma melodia). Como

morre e então termina”. Eu lhe agarro e digo: “O que foi? O

a melodia de uma das músicas do Waka Waka). É forte! E todos

antigamente a dança era acompanhada apenas por apitos e

que aconteceu?”. “Sabe o que é, Caporal? Me dá muita pena.

dançam: cholas, cholos, todos! Não limitam a ninguém!

tambores, e eu era muito atlético, esportista, saía correndo

Eu quero que isso continue acontecendo pelo resto do ano”.

Quem a inventou? Como?”. Então eles me deram uma

como um touro para investir, e já não conseguia mais escutar

Por isso chorava! Queria que a festa continuasse! “Não,

motivação: a de descobrir de como se iniciou essa música.

a música quando estávamos ensaiando. Então a troco por

Caporal, é que…” e tira da sua carteira e me mostra “Eu sou

Em uma das festas, contratamos uns músicos vindos de uma

uma banda. Trago essa música, uma banda aqui de Matsue,

um toureiro profissional da Espanha. Demos a volta ao

encosta. Eles se embebedaram, e como não apareceram no

os junto e digo: “Por favor, queremos uma banda. Toquem,

mundo, porque nosso governo nos patrocina, representando

dia seguinte, todos estavam procurando por eles. Quando

por favor”. “Não”. “Toquem!” (Canta outra vez a mesma

a Espanha”. “O quê? Toureiros?”. “Sim, Senhor Caporal. E

apareceram por volta das três da tarde, estavam morrendo

melodia) E hoje, sinceramente, a banda é uma sensação. O

nunca vi uma dança que nos represente em todo o mundo.

de medo. “Nós procuramos vocês por toda a manhã. Onde

primeiro ano em que viemos com essa música na banda foi

Existem quadrilhas, mas, como se originou isso? Quem, onde,

estavam?”. No que sai um dele e canta (Canta a mesma

uma novidade a nível internacional. Com o tempo

como? Nunca vimos uma dança que nos represente de forma

melodia que cantou anteriormente). Isso quem lhe ensinou foi

adicionamos também El gato montés, ao nosso modo. El gato
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Os Qhapaq Q’ollas distribuem produtos ao público durante o “Bosque” | Foto: Rafael Telles

montés e os touros se incorporam à dança. Não é que se eu
gosto de alguma coisa a coloco aqui e ali, não. São
manifestações afins, para que seja único. Depois, estamos
indo por uma ruazinha perto do colégio e dali sai o senhor
David Malasartes e fala: “Tourinho, quero que vocês
incorporem isso à dança, que é um bom hino espanhol”
(Canta outra das músicas utilizadas na Waka Waka). “Que
lindo!”. E o incorporamos, porque dava uma tranquilidade,
para fazer uma coreografia, com cruzamentos... Depois
incorporamos aquela que é a morte do touro (Canta outra
música). O matador faz um show para matar o touro, e vai
matá-lo com essa música, como em um espetáculo. Em três
saídas, mata o touro. Não que o mate como em um
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acontecimento de morte. Então, as pastoras começam a

No dia seguinte, a pastora começa a contratar toureiros.

mas não podem vir à Paucartambo, jamais. Eu vou a Puno vê-

chorar.... Depois vem o torín, que é uma música do Centro, e

Como haviam espanhóis aqui na Plaza de Armas, haviam

las. E respeitamos as culturas, mas aqui não é permitido.

que também encaixa com o que é a despedida (Canta). Esse

rapazes espanhóis e filhos, que desde pequenos são

DUDU GALVÃO Uma curiosidade: O que acontece durante o

é o Waka Waka, que vem fazendo acontecimentos de dança.

toureiros. E ela lhes diz: “Vocês não são toureiros?”. “Sim”.

ano, antes e depois da festa? Como são os ensaios? Há a

O Waka Waka é uma paródia. É uma paródia e satiriza

“Então, vamos logo!”. Aí se inicia o Waka Waka em

criação de novas coisas, ou a vida continua tranquilamente?

originalmente a corrida de touros em Paucartambo. Quero

Paucartambo: o touro, a pastora, o dono, o pai e os toureiros.

que vocês sejam parte da Waka Waka e queremos nos

Há coisas que temos que resgatar e coisas que temos que

irmanar com vocês. O início da Waka Waka acontece com a

incorporar. E aí já não falo mais somente de Paucartambo,

chegada do touro, porque o camponês chega aqui e diz:

mas de Cusco, do Peru, de nos integrarmos. Se podemos ir

“Iremos à festa, mas o que iremos ofertar?”. E diz: “Ah,

ao Brasil, nós vamos. Para provar que temos uma raiz cultural

DON SERGIO Aqui as coisas estão em movimento quase o

matamos esse touro e vamos!”. E a pastora começa a chorar.

aqui, por exemplo, não são permitidas danças de Puno aqui.

ano inteiro com reuniões, coordenações, o que vamos fazer,

“Não”. “Que nada, ele é de papai e ponto”. Mas o touro

São dezenove danças diferentes. Aqui não se duplica

com as roupas, outras atividades...

escapa pelas ruas e investe e vai brincando bonito o tourinho.

nenhuma dança. Eu gosto das danças de Puno, as admiro,

FERNANDO E quem são os brincantes? São todos moradores
de Cusco? Como funciona isso?
DIOGO SPINELLI E são mais ou menos quantos?

O rei dos Qhapaq Chunchos, no primeiro dia da festa | Foto: Rafael Telles
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FERNANDO Quando a festa termina, já começa a festa

Vamos fazer um estatuto para que as bandas sejam no

PAULA QUEIROZ São mais ou menos quantos os

seguinte?

máximo de vinte e cinco integrantes. Assim, dá a

organizadores que fazem o estatuto?

DON SERGIO Começa a seguinte, como antessala de

oportunidade para as bandas. Porque se não, vamos ficar

DON SERGIO O estatuto quase continuamente vem se

atividades, como a que fizemos agora na Waka Waka em que

disputando qual a melhor banda, e o povoado é muito

adaptando, se acomodando. Com base nisso, por exemplo,

foi feita uma vaquinha: todos os integrantes colocaram mais

pequeno, e isso limitaria as outras danças. Então, até vinte

amanhã vamos eleger um novo Caporal e ele tem que se

de 1.500 (soles). São quase quarenta e cinco pessoas, então

músicos podem estar num povoado pequeno. Porque assim

adaptar ao estatuto. Paucartambo, através das suas danças,

tudo isso se junta para que seja paga a banda. A banda veio

é possível dar espaço para todas as danças, porque existem

é muito forte. São dezenove danças muito fortes. Não existe

pela quantia de 25.000 soles por hora, então temos que ir

danças com música muito baixinha, mais instrumentais.

aqui nenhuma dança pequena.

acomodando

Essas são as propostas que vamos colocar.

os

gastos.

Então

fazemos

atividades,

PAULA Uma coisa que me impressionou muito foram as

coordenações. Vamos ter uma reunião amanhã. Vamos

DIOGO Todas as comparsas juntas?

máscaras. Fiquei muito impressionada. Para mim, essa festa

discutir um estatuto para que a banda seja no máximo de

DON SERGIO Sim.

é a maior manifestação de tradição que já vi na minha vida.

vinte e cinco pessoas. Eu posso trazer cem músicos para o
Waka Waka, para que fique bonito, mas não é bem assim.

Me impressionou muito porque a cidade se contamina
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também de todas as danças. Me peguei pensando: quando e

que quando estava fazendo uma máscara, a via como se

PAULA Por que a máscara do touro é negra? Ela já surgiu

como surgiram as máscaras?

estivesse se apaixonando por uma garota. E de acordo com

assim?

DON SERGIO Paucartambo foi reconhecida ano passado pela

o que ela lhe pede, coloca sua massinha, modifica seus

DON SERGIO Mais ou menos. Como essa máscara é envolta

Institución Cultural del Cuzco e em Lima, como patrimônio

olhinhos.

artistas

por um véu, eu não podia sair com um pano em volta do

cultural das máscaras. E fizemos essa coordenação. Se um

mascareiros. É incrível. Aqui no Waka Waka tem um rapaz,

pescoço. “Não pode ser, é um rei”. Saí de casa e começamos

mascareiro está trabalhando e não sai ao mundo, às vezes há

Miguel Cuadros, que é um artista incrível. Ele me fez uma

a analisar as possibilidades com Braulio Madera Vargas, um

um pouco de egoísmo, de não querer dar ao mundo aquilo

máscara de leão linda. E todas as máscaras das danças tem

rapaz baixinho, muito artista. Ele foi um dos que me apoiou

que você conhece. Agora, faltam mãos aos mascareiros,

diferentes detalhes, como por exemplo, a dos doutorzinhos,

nisso tudo. Eu lhe disse: “Braulio, não posso sair com um

porque existem pedidos de cinco mil máscaras, de quatro, de

os Wayras, que é uma dança de advogados...

pano em volta. Jamais! Não posso sair com uma coroa, e um

três mil máscaras. Faltam mãos para tanto. As máscaras de

DIOGO Cada uma é única, né?

paninho em volta da máscara, jamais”. Então, pintei a

cada comparsa daqui são únicas, em seus detalhes. Eu tinha

DON SERGIO É única. É única, e isso não pode mudar.

máscara do toureiro de preto. E quem fez os detalhes foi

Em

Paucartambo

temos

muitos

um amigo que era um mascareiro de primeira e que faleceu

Artemio Palacios. “Artemio, me faz alguma coisa de um rei”.

faz três anos, jovem. Ele fazia as máscaras dos Majeños e dizia

E ele fez a primeira pintura, essa (Aponta a foto de onde se vê
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Saqra pula uma das fogueiras durante a noite do Q’onoy | Foto: Rafael Telles

toda a comparsa). Essa é a primeira máscara, que se
assemelha a alguma coisa que incita, que investe.
CAMILLE Ela é feita de madeira?
DON SERGIO Não, é de malha metálica. É como a máscara do
toureiro, mas pintada de preto.
DIOGO Ah, não parece!
PAULA Existem regras para utilizar as máscaras, ou coisas
que não se pode fazer com a máscara?
DON SERGIO Obviamente. Eu não posso colocar nunca uma
máscara do Majeño em alguém do Waka Waka. Não pode sair
um toureiro com a máscara dos Q’olla. Cada comparsa sabe
o que encaixa e o que não.
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DIOGO Uma coisa que para nós é muito interessante é que

para que você tenha a liberdade de expressar os sentimentos

Waka. (Pega o violão e o reafina). Esse monumento que está

as pessoas que estão mascaradas, mesmo que não estejam

que você tem. A máscara te transforma em dois

na praça, não sei se vocês viram, na Plaza de Toros. Esse com

dançando, continuam pela cidade sempre de máscaras, e

personagens: um que você representa, e outro que te

o touro, sou eu.9 (Começa a cantar):

sempre jogando conosco, sempre em personagem.

transforma em outra pessoa.

Virgen del Carmen,

DON SERGIO Sim. A máscara te disfarça para que você tenha

DIOGO Don Sergio, hoje em dia a Waka Waka tem quantos

hermosa mujer,

essa liberdade, para que possa expressar o sentimento que

movimentos, ou seja, quantas músicas e coreografias?

orgullosita como tú

você tem, mas que sem ela, talvez não consiga. Com a

DON SERGIO O Waka Waka tem agora: o pasacalle, para

Virgen del Carmen,

máscara, não reconhecem quem você é, e por isso, a máscara

caminhar por todas as ruas. Depois, o El gato montés, para

hermosa mujer,

se converte em dois personagens: um, que a máscara

iniciar uma parte coreográfica. Depois, a morte do touro, o

orgullosita como tú

representa, e o outro, quem a utiliza, que internamente se

torín, e também o huaiño espanhol, e ao final o hino da Waka

Hoy en tu día vamos celebrando la hermosa fiesta de

transforma em outra pessoa mais livre. A máscara te disfarça
9

Na praça principal de Paucartambo há uma fonte com dezenove

esculturas, cada uma representando uma figura das dezenove danças

Paucartambo.
que compõem a festa. Don Sergio se refere à figura do touro, que
representa a Waka Waka, do qual foi o modelo.
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Hoy en tu día vamos celebrando la hermosa fiesta de

Por más que el toro rompa tu capa, siempre va adelante

PAULA Don Sergio, de onde vem o termo Waka Waka?

nuestro Cuzco.

por Paucartambo. Por más que el toro rompa tu capa,

DON SERGIO É uma expressão que vem de waka, que é como

En mi plazita de mi Paucartambo,

siempre va adelante por Paucartambo.

chamam as vacas em quéchua. Vem mais ou menos daí.

Torito Negro está jugando.

Si Waka Waka, tú quieres ser? Torero, tú quieres ser

En mi plazita de mi Paucartambo,

Mucho no tienes que ser. Capazote tienes que ser.

Torito Negro está jugando.

Si Waka Waka quieres hacer? Torero, tú quieres ser

En sus astitas se va deleitando la hermosa fiesta de

Mucho prestigio haz de tener.

Paucartambo

Mucho orgullo haz de tener.

En sus astitas se va deleitando la hermosa fiesta de

Hasta en las calles donde pisan, lloran por mi, por un

Paucartambo

torito Waka Waka con una razón

Torero rojo de capa roja. ¿Cuál es tu suerte en la jornada?

Hasta en las calles donde pisan, llora por mi, un muchacho

Torero negro de capa roja. ¿Cuál es tu suerte en la

Waka Waka con una razón.

jornada?

TODOS Bravo!

FERNANDO E como se dá essa relação entre a fé católica e a
tradição inca, indígena? Porque penso que em todo Peru
estamos vendo que há uma mescla de tudo. Aqui estamos na
Festa da Virgem. Como é essa relação com a tradição, com o
que já existia antes?
DON SERGIO Em Paucartambo, quase 80% da população é
católica, e 20% são de outras religiões. Mas, é claro, quem se
beneficia da Festa são eles. Eles estão criticando hoje aos que
dançam, mas estão fazendo seus negócios. Não é? Nós
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estamos brincando, e os demais estão fazendo seus

Caporal Vitalício. E por isso as demais danças não tem

“Veja, a uma festa vão católicos, outros de outras religiões,

negócios. Em Paucartambo existem muitos grupos, e em um

Caporais Vitalícios, porque os caporais apenas dançam e

outros são turistas, outros vem a se divertir. Outros também

dos anos, nos desprestigiaram de forma muito feia. Porque

brincam durante o seu período, e depois que o cumprem,

vem a se aproveitar (Faz gesto que remete a roubar). Também

há uma disputa entre as províncias. Isso acontece porque as

terminam e se vão. Mas no meu

outras províncias querem se assemelhar a nós. Disseram que

caso, eu construí essa dança por

uma pessoa urinou dentro do templo, por estar bêbada. E eu

quase 30 anos. Sou Caporal

lhes digo: em nosso povoado não há bebedeira. Nos

Vitalício”. Então me perguntavam:

bombardearam, mas nós nunca ligamos através do governo

“Senhor, em Paucartambo entram

local, nunca quisemos desbloquear tudo isso, mas mesmo

bêbados no templo? Urinaram?

assim queremos melhorar tudo. Inclusive, um jornalista me

Como podem permitir aquilo e

perguntou em Cusco: “Senhor, te chamam de Caporal

aquilo outro?”. Bem, eu lhe disse:

Vitalício. Por quê?”. “É que eu construí isso, fui fundador e

“E você, faz parte de que grupo?”.

incrementei muitas coisas na Waka Waka, por isso sou

“Como assim, de que grupo?”.

Diogo Spinelli, Laura Tamiana e Helder Vasconcelos conversam com Don Sergio da Cargo Wasi (sede) da Waka Waka | Foto: Rafael Telles
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há até abusos em uma festa. No templo, essa pessoa que

familiares. E isso não se pode romper. Bem, sim, é possível

DON SERGIO Hoje eu me sinto o homem mais orgulhoso

entrou, provavelmente dormiu no tempo, porque em

rompê-lo, mas é um processo. Para mim, sinceramente, se eu

porque sigo sendo Caporal. Me sinto como se estivesse

Paucartambo

fosse o prefeito, eu diria: álcool zero. Isso sim seria bonito,

brincando, porque tenho o costume, então com traje ou sem

alojamentos”. Temos lugares vagos hoje, porque é dia útil.

mas não é possível romper isso sozinho.

traje, sou o mesmo. Me sinto orgulhoso porque é uma

“Então essa pessoa entrou, dormiu, se levantou entre sonhos

FERNANDO Mas o álcool não é também um combustível para

manifestação da minha família, de Paucartambo, de muitas

e pensava que estava na rua e se pôs a urinar. É outra coisa

os músicos, para os brincantes? Porque a festa é muito

pessoas que estão comigo e a cada ano ocorre uma série de

que alguém vá e diga: ‘Eu vou urinar na Virgem!’. Então, de

extenuante, não?

acontecimentos históricos, e temos antecedentes muito

colapsamos

em

tudo

relativo

aos

que grupo você faz parte? Se é católico, é bem-vindo, se é de
outro grupo, também”. “O senhor tem razão”, e saiu. Em
Cusco, onde são as festas? San Sebastián é incrível. Em San

DON SERGIO Se você não aquece seu corpo, você é um robô.
Ou seja, são coisas que não se pode deixar de lado, mas que
quando alguém quer fazer mau uso, assim o faz.

Jerónimo, amanhecem bebendo na praça. Qual é o núcleo
cultural de um povo? Infelizmente, o que acontece é que este
está baseado em se animar com uns traguinhos, nas reuniões

PAULA Qual a diferença de quando o senhor brincava, e de
agora, mestre?

lindos de como um dos nossos vive nesses quatro dias. Eles
se juntam, se reúnem, há de tudo. E isso permanece para o
ano seguinte.
FERNANDO O senhor falou sobre os filhos. Como é isso? Não
sei se o senhor poderia falar sobre outras comparsas e sobre
o Waka Waka em especial. Porque no Brasil, o que vemos na
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cultura popular, é que as gerações mais jovens já não se
encontram muito interessadas. É um processo muito triste,
porque a tradição se perde. E aqui estamos vendo sua
netinha, que está sempre aqui. Ontem muitos jovens
estavam dançando conosco, e grande parte dos toureiros
são bem jovenzinhos. Como está o processo de manutenção
desta tradição?
DON SERGIO Isso é muito importante. Eu sou uma pessoa
que dá muitas oportunidades. Há outros caporais que estão
com cinquenta anos, com quarenta. Então, o que acontece
com os demais? Ou seja, o seu sobrinho não pode ter essa
oportunidade? Há que dar oportunidades. Integrantes, cinco
anos. E assim vamos impulsionando a comparsa. Ao Waka

Brincante da Waka Waka serve o almoço para integrantes e convidados | Foto: Rafael Telles
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Waka eu sei que seguramente vão vir muitos jovens que

exemplo, sim, seguiria brincando até hoje, mas é preciso dar

DON SERGIO Interessante. Por isso chamo vocês de irmãos.

queiram participar. Aí sim, há que se manter um padrão de

oportunidade, e por isso, estou com os mais jovens.

Bem-vindos a esse povoado católico. Estamos aqui para que

qualidade. Por isso há que limitar os anos. Justamente

FERNANDO Realmente foi uma grande honra. Foi uma aula.

vocês sejam parte desta comparsa. E por que dizemos que é

amanhã vamos fazer um levantamento, porque o toureiro

Muito obrigado, mestre.

uma paródia? Porque não é uma dança Waka Waka, é uma

tem que ter altura, assim (Aponta para Diogo e Dudu), tem que
ter uma condição física muito bem formada. Por exemplo, na
dança dos Negros, a Contradanza, você se apresenta na
frente de cem pessoas. Mas para evitar isso, há que se limitar
os anos de participação. Existem muitos integrantes nas
danças que estão há quarenta, quarenta e cinco anos. Eu, por

DIOGO Obrigado por tudo, não somente pela conversa, mas
por tudo, pela festa, por todos os momentos que estivemos
juntos. Para nós é muito importante e inspirador estar aqui.
E assim como os espanhóis modificaram a Waka Waka, com
certeza a Waka Waka vai modificar nosso Boi.

paródia porque é a única dança que é diferente das outras
danças10. Nas outras danças são todos iguaizinhos, mas na
Waka Waka não. A Waka Waka tem o touro, o cholo, a
pastora, os toureiros, o laçador, o puntillador, o matador e o
arrastador. Esses são os personagens da Waka Waka, e cada
um tem seus adereços. Então a única coisa que eu peço a
vocês é que tomem parte nesta formosa dança e que

10

Aqui, Don Sergio demarca a diferença entre a Waka Waka de

Paucartambo, das demais versões existentes da Waka Waka.

Duas gerações de brincantes da Waka Waka: Don Sergio e seus filhos, Toureiro e Rei/touro | Foto: Fernando Yamamoto
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posamos

procurar

um

vínculo

mais

direto

entre

das tarefas que quero dar a vocês, como

simpatizantes para poder coordenar a nível internacional e

aliados, é que queremos nos irmanar com

nacional. Queremos um contato contínuo com vocês. Há que

algum povoado da Espanha. Vamos vendo.

se fazer cultura em nossa querida terra natal. Essas culturas

De repente, alguém tem algum contato. Há

que existem em diferentes lugares nos incitam a que

que nos juntarmos, que nos integrarmos.

tenhamos esses estágios. Que bonito seria que nos

FERNANDO Muito obrigado, Don Sergio,

arrumassem um palco no Brasil para dez, quinze Waka

não só por isso, como por tudo. Estamos

Wakas. Gostaríamos muito de fazer uma apresentação onde

realmente encantados por Paucartambo,

vocês vivem. Meu desejo não é só trabalhar para a dança, mas

pela Waka Waka, por tudo. E seguimos

para Paucartambo. Uma das minhas ideias é que façam em

juntos.

um dos montes, uma estátua do Papa João Paulo II, mas
grande, grande assim como o Cristo Redentor. Como ele
coroou (a Virgem) e é um povo católico... Estou nisso. Outra

* * *
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26 de julho de 2019, Casa Malayerba, Quito (Equador)

andina, que é um boneco semelhante aos nossos Bois, porém menores, e
munidos de fogos de artifício conhecidos no Brasil como "chuveirinhos",
que ficam soltando faísca em meio ao público, que foge da ameaça.

A nossa passagem pelo Equador foi apertada, já que tínhamos que ajustar

Porém, na festa não encontramos essa Vaca Loca, mas nos deparamos

o calendário dos festejos e dos Laboratórios do Peru e Equador, que eram

com outra brincadeira homônima, que era uma estrutura montada num

os dois países visitados na primeira viagem internacional. Assim, saímos

carrinho de mão, com a cabeça de um touro à frente, que avançava pra

de Paucartambo para Quito, chegando na véspera do Paseo del Chagra.

cima do público, na mesma ideia de brincadeira.

A festa acontece na cidade de Machachi, no departamento de Mejía, a 50

Em toda a etapa equatoriana fomos acolhidos por parceiros antigos,

km da capital Quito, e guarda semelhanças a eventos agropecuários

nossos companheiros do Grupo Malayerba, este também um grupo de

brasileiros, consistindo em uma grande celebração em forma de cortejo,

referência para todo o teatro Latino-americano e mundial. Através da

no qual cada família/fazenda traz seus animais, tratores, grupos de dança

mediação do ator e diretor Gerson Guerra, conhecemos Juana Guarderas,

e banda, homenageando a vida camponesa, os vaqueiros, etc.

atriz e diretora do Patio de Comedias, um grupo e espaço teatral localizado

Alguns aspectos nos chamaram muita atenção, como as diabladas e os
Diablos Huma, duas danças tradicionais com ricas máscaras, e o hábito

no bairro de La Mariscal, área mais badalada de Quito, e é filha de Raúl
Guarderas, um dos idealizadores do Paseo del Chagra.

de distribuição de comida que as famílias fazem ao longo do cortejo,

Nessa conversa, realizada na véspera do encerramento do nosso

compartilhando suas produções agrícolas. Esse virou, apesar de ainda

Laboratorio em Quito, Juana falou sobre sua história desde a infância em

não realizado, um desejo para implementarmos no nosso Boi também.

Machachi, e todas as decorrências dessa infância interiorana e a vida no

Por falar em Boi, fomos à Machachi atrás das Vacas Locas, uma
manifestação muito tradicional em diversas festas por toda a região

campo, a criação do Paseo del Chagra, a chegada a Quito, criação do
Patio de Comedias e a interferência das referências rurais na sua
trajetória artística.

Juana na obra La Venadita | Foto: Jorge Vinueza
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DIOGO SPINELLI Boa tarde, Juana. É um prazer te receber

pertinho de onde acontece o Paseo del Chagra. Cresci ali,

aqui, obrigado!

desde menina e, menos mal, não havia televisão, só havia

JUANA GUARDERAS Pra mim é um prazer também ser

chaminé à noite. Então era muito lindo, com a família,

convidada.

podermos nos juntar à noite em frente à chaminé. A profissão

DIOGO Pra começar, você poderia falar um pouco sobre
você, sobre o Patio de Comedias e a sua relação com o Paseo
del Chagra?

da minha mãe era de professora de literatura, ela tinha
licenciatura em Pedagogia em Literatura, e é também
escritora – ela ainda está viva – e escreve poesia, etc. A minha
mãe não nos lia a história da Chapeuzinho Vermelho, entrava

JUANA Claro que sim. Bom, meu nome é Juana Guarderas,
meu pai se chamava – ele já morreu – Raúl Guarderas, e
minha mãe é María del Carmen Albuja. Os dois eram pessoas
muito ligadas ao mundo da arte e ao mundo interiorano
também, então eu cresci no interior. Cresci em Machachi,

direto e reto na Ilíada, na Odisseia, Dom Quixote (risos). E
meu pai, que sempre foi uma pessoa muito extrovertida,
enquanto ela lia, pra que a gente não ficasse entediado,
interpretava os personagens que a minha mãe ia contando.
Então essa relação com o teatro, com a arte, com as letras,
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foi uma relação como agora é a de Isabela1, com o mundo

cresceu aqui perto2, próximo à Plaza de Toros que se chama

um ator nato. Então cresceu assim, e por isso sempre tinha

que a rodeia, da arte. Comigo foi assim também. Viver no

La Plaza Belmonte. O avô dele administrava a Plaza de Toros

essa iniciativa do teatro. Meu pai foi um autodidata,

campo foi também muito determinante pra nós por essa

Belmonte, então ele também desde menino cresceu com os

realmente não se formou em uma universidade formal, mas

relação dos meus pais com o mundo camponês, com as

touros, com o mundo dos touros ao seu redor. A Plaza de

sim lendo muito e, às vezes, em pequenas oficinas e coisas

vacas, o gado, os cavalos, com todo esse conceito de sítio, a

Toros não era somente um lugar onde se faziam corridas de

assim, mas atuar era a sua paixão. Então, no interior, montou

relação com a gente do interior, e creio que marcou a todos

touros,

populares,

obras de teatro, no começo fazia adaptações de clássicos,

da minha família de uma maneira muito forte. Eu vivi até os

principalmente a Festa dos Inocentes – que é uma festa

como a obra do Oscar Wilde A Importância de ser Fiel, mas ele

12 anos no interior. Meu pai gerou uma relação muito forte

muito bonita que está desaparecendo aqui em Quito –,

fazia no contexto do mundo chagra3, então era A Importância

com as pessoas do campo. Ele também fez teatro, lá, teatro

também tinham circos… Meu pai cresceu com o mundo do

de ser Compadre Honório. Ele fez também outra obra, escrita

campesino, em Machachi, quando morávamos lá. Meu pai

espetáculo, e como a Isabela é uma pintora nata, meu pai era

de dirigida por ele, que se chamava Entre Chalinas4 e Ponchos.

1

3

Juana explicará em seguida, chagra será usado para representar todo esse

Filha de Fernando e Paula, dos Clowns, com quem Juana conversava e

brincava antes da entrevista.
2

Da Casa Malayerba, no centro de Quito.

mas

também

se

faziam

festas

Chagra em espanhol equivale à chácara, sítio, e acaba sendo utilizado

para denominar os cavaleiros, algo como peão. Nesse contexto, como

universo, algo como caipira ou matuto, num equivalente brasileiro.
4

Espécie de echarpes ou cachecóis ligados ao universo chagra.
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Há um grupo de teatro até hoje em Machachi, que se chama

PAULA QUEIROZ

Grupo de Teatro Raúl Guarderas, em homenagem ao meu pai.

(Risos)

no meio do caminho, e que além disso é doloroso, é triste

Então, em toda essa relação com o campo, meu pai sempre

JUANA Em um dado momento meu pai começou a se dar

pensar que não valoriza sua própria cultura". Eu, das minhas

teve um tipo de conexão, digamos também de uma

conta que, em termos culturais, quer dizer, em um país como

irmãs, era a que mais gostava de subir num cavalo e sair com

espiritualidade muito forte, com essa cosmovisão andina, de

o

tantas

meu pai pelo páramo5, e ali conversávamos muito sobre

se considerar filho da terra, de considerar as montanhas

nacionalidades indígenas, etc, há essa cultura um pouco mais

essas coisas, e ele se preocupava, sinceramente. Dizia coisas

como deusas também. Todas essas concepções vieram

mestiça, mas não necessariamente tão próxima do mundo

tipo: "Que triste pensar que o cavalo foi substituído pela

sendo aprendidas com a gente do campo, e ele sempre dizia:

indígena, obviamente, mas que também era uma cultura

bicicleta. Nada contra a bicicleta, mas ela é algo mais

"Esse é o meu lugar, e eles são meus melhores amigos".

mestiça do campo, e dizia: "Eu sinto que o indígena que é

urbano". Como também o chapéu do chagra, o chapéu

Vocês podem me interromper, tá?

totalmente indígena, tem muito assumida sua nacionalidade,

verdadeiro que o cobre, que não é somente uma questão

5

Os páramos andinos são ecossistemas intertropicais de montanhas,

encontrados na Venezuela, Equador, Peru e, principalmente Colômbia.
Tem uma grande variação de temperatura (de 30o a temperaturas

nosso,

que

Não, tá muito bom, pode continuar!

é

multicultural,

que

temos

negativas), e sua vegetação é formada por gramíneas e pequenos
arbustos.

mas o mestiço do campo está numa situação intermediária,

Paseo del Chagra | Foto: Rafael Telles
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estética, mas também de um uso necessário pelo frio, pelo

JUANA Gaúcho. Ou no Chile, com o huaso. Então porque aqui

podemos fazer algo para que as pessoas voltem se motivar e

sol do páramo. Como ele foi substituído pelo boné, tipo esse

no Equador a figura do chagra não está bem entendida?

voltem a se empoderar dessa figura do chagra?". Chagra é

de beisebol. E ele dizia: "O que tem a ver o boné de beisebol

Inclusive a palavra chagra era uma palavra pejorativa, de

uma palavra que vem do quíchua, que quer dizer chácara, que

ou o chapéu de cowboy?". E então começou a pensar muito

discriminação. Então ele disse: "Não, o que essa gente

quer dizer um pedaço de terra, ou seja, a pessoa que é o

nisso, e dizia: "Essa figura do camponês mestiço está muito

precisa é empoderar-se de si mesmos, e de sua própria

chacarero, ou o que cuida das terras de chagra. Então meu pai

empoderada em outros países, na Argentina, com o gaucho,

cultura". então começou a procurar como, e havia muitos

primeiro começou ele mesmo a andar com poncho, com um

no Brasil também, vocês têm o gaucho, não é assim que se

homens e mulheres de Machachi, principalmente da região

chapéu, com zamarro6, e nos vestir assim também: "Então,

diz?

campesina, nos quais as inquietações do meu pai ressoavam

vamos nos vestir assim!". Ele começou, e cada vez mais foi

DIOGO Isso, gaúcho.

em seus corações, em suas histórias, em seus avós e seus

aprofundando isso, e obviamente que não é que ele seja o

personagens. Então diziam: "Sim, é verdade, então como

fundador, mas sim quem impulsionou, o mentor desse Paseo

6

Uma calça de couro, em geral com pêlos, colocada por cima da roupa,

para proteger da lama e da chuva.

Grupo de dança típica no Paseo del Chagra | Foto: Fernando Yamamoto
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del Chagra. Ele dizia: "Não preciso que me prestem
reconhecimento. Não, isso não é pra mim..." Vou me
emocionar (com a voz embargada) "Isso é pra devolver a essa
gente que me presenteou com todo esse conhecimento
também. Então quero entregar isso que também recebi
deles". Então se lançou com essa questão e se fez o primeiro
Paseo del Chagra nos anos de 1980, não me lembro bem…
FERNANDO YAMAMOTO 1983.
JUANA Que bom que temos um grande pesquisador aqui!
(risos)
HELDER VASCONCELOS Então o Paseo del Chagra é uma
situação de orgulho, de valorização…
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JUANA Sim, totalmente, e parte também disso vem de que

exercício de trazer de volta o gado é o que, de alguma

começou, o Paseo se repetiu todos os anos, se formaram

havia, obviamente, muitos relatos da história de Machachi,

maneira, meu pai quis evocar com o Paseo del Chagra, esse

várias associações, está a ACOCHA, que é a Associação

dessa região onde estão as montanhas. Ali está o Cotopaxi,

sentido também de união…

Fraternal do Chagra, várias organizações camponesas

que é esse vulcão nevado, e está o Rumiñaui, que quer dizer,

FERNANDO Da força coletiva…

distintas que vão também continuando a replicar. O primeiro

em quíchua, "cara de pedra". O Rumiñaui é uma barreira, e
quando houve erupções do Cotopaxi ele impediu que o Vale
de Machachi fosse muito atingido. Como quando houve uma
erupção no final dos 1800, quando a erupção vulcânica de
alguma maneira afetou muito todo o vale e todos os animais:
as vacas, os bois, os touros, cordeiros, saíram em debandada
e as pessoas tiveram que se juntar como em um exercício de
mutirão, de trabalho conjunto, "Preparem seus cavalos e
vamos procurar, vamos buscar esses animais!". Então, esse

JUANA Sim, da força coletiva, da solidariedade, de fazer
coisas para o bem de todos, então também parte daí, e ele
começa a valorizar desde o lado da história, da literatura, da
música, da comida, a gastronomia, toda a cultura chagra do
lado masculino, e do feminino também, obviamente. E tudo
que está ao redor disso, porque Machachi é um vale
obviamente muito pecuário, com muito leite, queijos e todos
esses produtos ligados ao campo. Hoje minha irmã tem um
negócio que se chama "O Café da Vaca". E desde que

ano que fizemos, eu me lembro que acabei um pouco... (faz
um gesto indicando que ficou bêbada. Risos) Não desci do
cavalo, deslizei! (risos) Eu me lembro que meu pai estava
muito emocionado, e me lembro que voltamos juntos,
cavalgando, e ele me dizia: "Isso vai ressoar em todo o país.
Não vai ser somente em Machachi, isso vai ressoar em todo
o país, você vai ver. Você vai ver que isso vai se alastrar por
toda a serra do Equador". E é verdade. Agora se faz em San
Sangolquí, se faz em Cayambe… Tem sido muito bonito. Pra
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mim, como filha, é muito emocionante, como um sonho de

que era o galã de Machachi. Então no primeiro Paseo del

JUANA Sim, eu acho que também tem muito a ver com isso,

uma pessoa pode se converter em algo real, e tão forte, e se

Chagra me lembro que saímos, íamos juntos, e ele tinha

com essa cultura andina, digamos assim, que é muito grata.

mantém por esse tempo todo, né?

embaixo do seu poncho um monte de pequenas bolsinhas, e

As pessoas são muito agradecidas, têm essa questão do

DIOGO E que está além da própria pessoa!

eu me perguntava: "O que ele tem aí?". Então íamos parando,

compartilhar. Certa vez fiz uma pesquisa, há alguns anos, em

e a cada instante: "Papai Lucho!", porque ele era um homem

2016, quando o Cotopaxi ia voltar a erupcionar, havia essa

que tinha um monte de filhos, um monte de famílias, um

possibilidade, e eu fiz uma pequena oficina de narração

monte de esposas, e abria a bolsa e jogava uma bolsinha com

cênica com pessoas idosas, com velhinhos. Então eles

dinheiro!

contavam como, por exemplo, na região de Sangolquí,

DIOGO Uma coisa que nos chamou muito a atenção é que é

quando aconteceram as erupções vulcânicas, as pessoas

JUANA Sim, o primeiro Paseo Procesional del Chagra. Chama-

uma festa gigante, e se dá muitas coisas de presente pro

sempre faziam questão de compartilhar, e nos diziam: "Nós,

se passeio processional porque, de alguma maneira, é como

público: balas, bebidas, milho, batata, pipoca, de tudo! Isso

entre os vizinhos, sequer íamos ao mercado, um vizinho dizia

uma procissão, as pessoas montadas em cavalos e tudo isso.

nos deu a impressão também de um festejo de fertilidade, de

vou plantar cenouras, eu vou plantar batata, eu vou plantar

Tinha um senhor que trabalhava com a gente, Lucho Yánez,

mostrar a fertilidade das fazendas.

FERNANDO Sim, somos um grupo que veio do Brasil pra cá
pra pesquisar isso!
JUANA Que bonito, que bonito…
DUDU GALVÃO Então o primeiro foi em 1983?

milho, eu tenho as vacas, vou dar leite..." Então disse: "Só
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dividíamos entre os vizinhos, intercambiávamos, um dava o

FERNANDO Juana, como funciona essa relação entre essas

isso de convidar, eu convido pra minha festa ao outro que

leite, havia o que trazia as batatas, dávamos as favas”. Então

manifestações artísticas, como as diabladas, com os chagras?

também faz festas.

tinha isso que você disse, essa imagem do compartilhar. Eu

Isso acontecia desde o início, ou surgiu depois? E como

DIOGO Por que as diabladas são de Píllaro, não?

acho que é algo muito, muito belo, muito generoso. Sempre

funciona exatamente? Há relação entre eles com as fazendas

que alguém no interior quer te pedir algo, não te pede

ou não?

somente, mas te presenteia. Por exemplo, eu quero que você

DIOGO Pra quem tá acompanhando entender, o Paseo del

mais ou menos 6, 7 de janeiro, perto do dia de Reis. Mas é

seja o padrinho do meu filho, então eu, pra te pedir que seja

Chagra acontece nas avenidas de Machachi, então são várias

meio comum agora que diversas festas convidem os

o padrinho, te dou uma galinha, te dou ovos, te dou, sei lá,

pessoas a cavalo, que são das fazendas, das famílias, e entre

brincantes de outras festas. Pra mim uma das mais belas

frutas…

elas vêm conjuntos de danças típicas, ou as diabladas, que

festas dos Andes equatorianos é a Mama Negra, que é uma

DIOGO Essa questão da comida acho que agrega muito as

são manifestações com máscaras de diabos.

festa de Latacunga, é genial, essa festa é fantástica. Se

pessoas, então estamos pensando que, no Boi Galado, temos

JUANA A presença da diablada de Píllaro no Paseo del Chagra

chama "A Santíssima Tragédia da Mama Negra". Os

que dar algo de presente.

é algo um pouco mais novo, que foi se agregando. É também

personagens dessa festa são quase como se fossem de um

JUANA Sim, são de Píllaro, e normalmente a diablada de
Píllaro é uma festa que acontece em janeiro, no início do ano,

auto sacramental, todo esse tipo de expressão vinculada à
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Diablada de Píllaro no Paseo del Chagra | Foto: Rafael Telles

81

religião, mas sempre no profano. Não vi até hoje no Paseo del

JUANA Eu acho muito legal fazer uma reflexão sobre isso,

pessoas que trabalhavam com ele, os chagras camponeses.

Chagra convidados da Mama Negra, mas podem sim ser das

porque creio que é uma questão muito importante, no

Então, voltando ao que você dizia, como se prepara? Eu acho

Diabladas e o que você dizia também está muito vinculado,

sentido que o Equador é um país muito elitista, né? Então, se

que foi algo muito bonito e que sinto como um aprendizado

não pode estar fragmentada a música, como a comida é

há uma questão de classes, é certo que o dono da fazenda, o

para mim, importante na vida como ser humano, que a festa

importante, a música é importante, as danças são

patrão, o capataz, os peões, todas as questões hierárquicas

é algo que iguala. A festa nos põe todos no mesmo estado,

importantes. Então, de alguma maneira, todo mundo que

estão postas. Meu pai era uma das pessoas que realmente

como o humor também, de alguma maneira. Na festa não há

desfila quer presentear o melhor, como quero dar a melhor

lutava muito contra isso. Ele dizia logo: "Se o Senhor Não-sei-

necessariamente hierarquias sociais, classes ou essas coisas,

comida, também quero dar o melhor das expressões

quem-lá da fazenda me convida, tudo bem, eu posso ir, mas

festa é festa, é o que é, para todos! A festa iguala! Quer dizer,

artísticas, a dança e a música. Mas isso é algo mais novo, que

se um dos chagras me convida aqui, pra gente tomar uma

todos vamos exaltar e todos vamos dar importância a esse

foi se juntando nesses últimos tempos.

chicha, eu vou correndo!". É um vínculo de verdade, um

personagem, a esse guerreiro dos Andes equatorianos que é

DUDU Tenho uma pergunta também: Como é a preparação

vínculo de coração, de amizade. "Eles, os outros (os senhores),

o chagra. Então que mesmo os senhores mais branquinhos

durante todo o ano dessa festa? As fazendas fazem sua

são meus conhecidos, nos damos bem, tomamos um bom

ponham o zamarro e o poncho, e não sei quê, e não sei

vinho", mas seus amigos de coração realmente eram as

quanto. E que todos se preparem, e que todos se vistam da

preparação individual? Como se junta tudo?
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mesma forma, e que todos peguem seus melhores cavalos e

um interesse. Então isso foi muito bom. Os que tecem os

estejam juntos na festa, que somos iguais nesse âmbito. Eu

ponchos de Castilla, que são esses ponchos tão grossos, e

sinto que, de alguma maneira, isso acontece, talvez não é

que são pesados. Não sei se vocês puseram alguma vez um

igual pra todo mundo, mas ainda que seja por esse dia, pelo

desses ponchos. Se eu tivesse mais tempo, traria algumas

menos por esse dia. Isso faz com que as pessoas preparem

coisas… Também tenho uma foto linda do meu pai, mas

seus cavalos, que cavalo vai desfilar com quem? Quem faz

enfim, haverá tempo. Então esses ponchos são uns ponchos

esse cavalo brilhar mais, quem faz com que ele faça seus

super pesados que realmente não apenas te abrigam quando

melhores passos? Quem tem essa capacidade? Como vou me

você está no páramo, como, realmente de tão grosso o

vestir? Quais vão ser as selas que vou pôr no meu cavalo?

tecido, é um poncho impermeável, então se chove, não te

Nesse sentido, também foi super legal porque gera que os

molha por dentro. O zamarro também é uma proteção para o

artesãos seleiros, que trabalham o couro para as selas, os

frio, para o movimento do vento nas tuas pernas no cavalo,

estribos, as rédeas, todos os acessórios dos cavalos, também

obviamente, para quem vai montar os cavalos. Então tudo é

voltem a ter esse trabalho e resgatem isso, que surja também

parte da preparação, são todos esses elementos do

Raúl Guarderas, na foto que Juana se referia | Foto: Kira Tolkmit

Diablo Huma | Foto: Fernando Yamamoto
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vestuário: o zamarro, o poncho, o cachecol, o chapéu, para as

Então tudo, tudo isso implica obviamente em meses de

mulheres também as saias, as chalinas… Eu, algumas vezes,

preparação, pelo menos dois meses de preparação.

saí nos Paseos del Chagra, mas tinha que beber menos (risos),

DUDU Tem uma equipe de preparação?

nessas selas que as mulheres vão de lado, no gancho.
Também tem essa outra presença feminina, na minha casa
somos muitas mulheres, somos quatro mulheres, e
questionávamos ao meu pai: "Cuidado pra não ser uma festa
machista!". Então, de toda essa preparação, é muito bonito

JUANA Agora tem uma entidade chamada ACOCHA, que é a
Associação Fraternal do Chagra, que meu pai também foi,
obviamente, um dos fundadores. Essa entidade se manteve
e está na organização, vinculada também com a parte das
autoridades, o prefeito, etc.

porque era algo que tinha que se fazer com antecedência,
certo? E pensar como vai desfilar, a cor do poncho que você
vai pôr, quem vai na frente, vão as crianças, vão as mulheres,

DIOGO Sim, estava super organizado, todos estavam com
números…

vão dos idosos, vamos levar uma carroça com frutas e com

JUANA Exatamente, você se inscreve e participa, não é que

comida para dar de presente, vamos ter um bloco que dança.

qualquer um pode só chegar e desfilar… Uma vez me lembro
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que meu pai disse que chegou um jornalista: "Eu quero

FERNANDO Juana, não apenas em relação ao Paseo del

foi um complemento muito lindo entre meu pai e a minha

desfilar, vou subir, não sei o quê, não sei quanto..." E o meu

Chagra, mas toda essa vida que você teve, desde a infância,

mãe no sonhar. Ele sempre foi o Quixote, e minha mãe o

pai disse: "Olha só, faz teu trabalho de jornalista, tá bom?".

como isso atravessou o teu trabalho como artista?

Sancho. Ela sempre era a que estava executando as coisas. O

Ou seja, há uma organização, né? Como seguramente no

JUANA Bom, muito, muitíssimo. Pra mim foi muito

Patio de Comedias surge de alguma forma também desse

Brasil, quando vão preparar uma escola de samba para um

importante. Lembro que depois de morar na cidade, viemos

desejo do meu pai, porque para ele foi muito doloroso ter que

carnaval. Quanto tempo?

para Quito, por causa das minhas irmãs mais velhas, por

vir morar em Quito e deixar o interior. Então ele dizia: "Eu vou

DUDU O ano inteiro!

estudos e isso tudo. Moramos em uma casa antiga onde é o

estar como o diabo aqui, engarrafado!" Como Machachi não

DIOGO E sempre aconteceu nesse período?

Patio de Comedias, uma casa mais ou menos como essa, e

está tão longe, ele ia quase todos os dias, "Mas quando chega

nos fundos tinha um porão, e então meu pai – me lembro

à noite preciso ter uma motivação na cidade e minha

muito bem – parou e disse: "Seria perfeito que esse porão

motivação tem que ser o teatro". Então fundou o Patio de

fosse um teatro!". E a minha mãe no dia seguinte: "Alô,

Comedias, que é uma pequena sala, para 100 pessoas. Então

Engenheiro? Por favor, quero que venha fazer umas medidas

para mim, desde muito criança, tinha essas duas vertentes, a

JUANA Sim, aproximadamente nessa data, até final de julho.
Porque, de alguma forma, lembra-se de quando saíram para
fazer o resgate do gado, quando o vulcão ia erupcionar, e
também são as festas de cantonização de Mejía.

porque queremos fazer uma sala de teatro!" (risos). Sempre

do teatral e também a do campo, e em geral do Popular.
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Quando meu pai começou a trabalhar com teatro ele adorava

com a história do Equador, com personagens equatorianos,

mais importantes do Equador: Quito, Guayaquil e Cuenca, e

os clássicos. Ele era um amante de Lorca, de Tchekov... Eu

coisas muitas equatorianas. Então trabalhei em cinco obras

se reúnem para tomar chá, o que é um pretexto, e varrem

estava muito inquieta, comecei a fazer teatro aos 17 anos, e

de teatro escritas por Luis Miguel Campos, e uma das mais

para baixo do tapete suas diferenças culturais. É uma

me interessava muito o Equador. Este país, esta cultura, que

conhecidas se chama La Marujita se ha muerto con leucemia,

comédia muito, muito singela, e uma das primeiras comédias

eu havia recebido também dele. Então comecei a buscar

que são três personagens, três velhinhas que se reúnem para

que trabalhei já como atriz mais profissional, com Luis

dramaturgos que escreviam teatro equatoriano até que me

tomar chá. Fizemos essa obra com um diretor que trabalha

Miguel, e fiquei muito grata de poder fazer uma obra assim.

encontrei, da minha mesma geração, com Luis Miguel

muito teatro gestual, a linguagem do clown, de bufão,

Ali comecei a indagar muito sobre o equatoriano e a trabalhar

Campos, que é um dramaturgo equatoriano que escreveu

Commedia dell'arte e montamos com essas técnicas.

várias obras de Luis Miguel. Inclusive meu pai atuou em uma

agora uma obra que se chama La Reina de la China. O pai dele

Criamos esses três personagens que são três mulheres de

dessas obras, nós atuamos juntos. Me interessava muito

era historiador e sua mãe é uma escritora muito conhecida,

três regiões distintas do Equador. Aqui no Equador, que é um

fazer teatro para o povo daqui, pro Equador, para que nós

Alice Yánez Cossío, e ele tem essa vertente da história e da

país tão pequenininho, o regionalismo também é uma

nos vejamos a nós mesmos, com nossa própria cultura, com

literatura. Como dramaturgo ele também é uma pessoa

questão muito forte. Quer dizer, a serra equatoriana versus

nossas formas de falar. Para mim isso é algo que,

inquieta pelo Equador. Suas obras de teatro têm muito a ver

o litoral, o leste, etc. Essas três senhoras são das três cidades

pessoalmente, sempre fui apaixonada, essa musicalidade
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Juana como La Venadita | Foto: Jorge Vinueza
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diferente das formas de falar de todos os países do mundo e

seu conhecimento. De alguma maneira, quando sua neta era

muito cotidiana e como se relaciona com suas ações

as estruturas das línguas, porque nessas músicas se

pequena, ela já o tinha entregado, mas a menina teve que

cotidianas, como fazer uma tortilha, mas de uma forma

encontram estruturas culturais. Eu sou uma linguista

migrar por temas econômicos, de pobreza, da sua família. A

muito sagrada. De alguma forma, esta é uma das abordagens

frustrada (risos). Eu gosto da linguística porque acho

história é mais ou menos assim. É assim aqui no Equador, né?

do espetáculo. Esta obra Susana Pautasso escreveu no ano

fascinante, mas é algo que acabei trabalhando dentro do

Muita gente teve que migrar do interior para a cidade ou a

de 1999 ou 2000 e montou exatamente ali, no nosso espaço,

teatro. Como é a sonoridade da forma de falar das distintas

outros países, como acontece acho que em todos os lugares.

no Patio de Comedias. Quando eu vi a obra fiquei

regiões? Qual é essa musicalidade? Por outro lado, por

Ela sabe que vai morrer. Esse personagem sabe que vai

absolutamente fascinada e maravilhada porque ela estava

exemplo, tem um monólogo que foi escrito e dirigido por

morrer, está no seu último dia, e está ali, com o público,

em cena. Susana se baseou em um testemunho real de uma

Suzana Pautasso, La Venadita, uma obra que também é muito

quase como se fosse uma cerimônia, esperando que a sua

senhora que realmente chamavam de La Venadita, que era

equatoriana, muito Andina, de certa forma. É um

neta chegue. Enquanto isso, conta essa relação com a terra,

uma senhora curandeira que viveu aqui muito próximo, aos

personagem de uma mama, de uma curandeira que cura com

com o fogo, com os animais, com as plantas, com esse

pés do Ilaló, e era curandeira e parteira. Claude Roulet e Dora

ervas e que está esperando que sua neta, que migrou para

mundo mítico dos Andes, este mundo sagrado. Conta como

Quintero, dois pesquisadores sociólogos, fizeram sobre ela

cidade, volte para que possa entregar a ela o legado de todo

ela se relaciona com este mundo sagrado de uma forma

uma grande pesquisa. Inclusive, em 2006, lançaram um livro
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que se chama La Venadita. Eles participaram de um projeto

durante muito tempo, Susana a guardou, e foi viver na

próprio pai, com as pessoas do interior, com as mamas que

que se chamava "Mulheres, imagens e testemunhas" e

Argentina. Quando voltou, Satya Durán, que é uma querida

eu conheci quando andava pelo páramo e me perdia. Íamos

ganharam um prêmio com um depoimento muito curtinho

amiga produtora de teatro e eu, insistimos à Susana pela

caminhar no páramo, umas 6 a 8 crianças, e nos perdíamos

sobre La Venadita. Susana leu esse testemunho, que são duas

importância que esta obra continuasse viva. Então Suzana

no páramo, caía a chuva, e então me lembro do que a minha

folhinhas, muito curtinho, e isso foi como o detonador, a

me disse: "Ah não, como atriz eu estou em outro lugar, em

mãe me dizia, porque é muito fácil se perder no páramo:

ponta de flecha para que ela escrevesse uma obra sobre o

outro momento", ela estava também com questões difíceis

"Quando isso acontecer com você, procure a fumaça de

mundo andino equatoriano.

de saúde. Depois, um dia ela chegou com um bastão que

alguma casa e trate de chegar até a fumaça dessa cabana".

FERNANDO Susana é uma das fundadoras do Malayerba, né?

usava no espetáculo, que era de uma raiz de mangue-

Então, procurando as fumaças, encontrei enquanto criança

vermelho, e me disse assim: "Se você quer que La Venadita

muitas mamas como La Venadita. A gente chegava molhado

viva, toma, te entrego o bastão para que você lhe dê vida".

e elas já chegavam, te secavam, te punham próximo ao fogão

Foi um presente belíssimo, maravilhoso! De alguma maneira

e te davam uma sopinha. E nos urtigavam os pés. Eu me

eu senti ali que, com essa obra, estava tudo o que eu havia

lembro de uma vez que cheguei com os pés congelados,

conversado, todos os aprendizados que tive com meu

então nos urtigavam para que voltasse a circular o sangue

JUANA Sim, Susana tinha vindo da Argentina e encontrou
Arístides Vargas e Charo Francés aqui, fundando o
Malayerba. O seu companheiro na época era um médico
antropólogo, então ela também teve muita proximidade com
o mundo rural. Depois de manter a obra em repertório
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dos pés. Eu também tive todas essas vivências e senti que

alguns amigos de teatro, "Ninguém melhor pra dirigir

diziam: "Ela vai fazer uma obra sobre a batata? A batata?"

esse espaço da La Venadita, que na realidade é um presente

Papakuna que você, Juana", porque eu estou tão vinculada a

Sim, a batata, com tudo o que há a dizer acerca desse

dado pela Susana para mim, era um espaço onde eu podia

esse mundo das batatas (risos). É uma obra que colocamos

universo, que é maravilhoso. É uma obra que tem máscaras,

colocar tudo isso que havia vivido tanto e havia sentido no

como subtítulo "Agroteatro cômico musical" (risos),

então as batatas têm voz. O objetivo dessa obra também tem

campo, porque é uma obra de muito coração. Quando

inventamos um gênero, o agroteatro. É uma obra que tem

a ver muito com a diversidade das batatas nativas. Aqui, no

apresento me sinto tão feliz, tão mobilizada, porque as

esse sentido também, como de muitas das manifestações

mundo andino, há mais de 4.000 variedades de batatas.

pessoas também se mobilizam, as pessoas se emocionam

que estão no interior, que nem sempre na cidade as pessoas

PAULA Eu ouvi mais de 3.000, 4.000 e fiquei tipo: "Não, isso

muito com essa obra. O humor está presente, porque para

conhecem, e nem sempre na cidade se entende. Através do

é mentira..."

mim o humor sempre tem sido um ingrediente importante,

teatro também se pode entender. Papakuna foi uma

para o meu pai também, sempre engraçadíssimo (risos).

experiência muito, muito linda, que também exigiu uma

Recentemente Carlina Derks e o Coletivo Yama me

grande pesquisa, de um ano. Assim como vocês pesquisam o

convidaram para dirigir essa obra que se chama Papakuna.

Boi, nós investigamos a batata, a batata, a batata, a batata!

JUANA Sim, têm nomes! É belíssimo! É uma riqueza

Papakuna quer dizer batatas, em quíchua. Então, como dizem

(risos) E é um universo! Eu tinha amigos, intelectuais, que

impressionante e voltei a me encontrar com estes anciões

JUANA Sim, é verdade!
PAULA E todas as batatas têm nomes?

Cena de Papakuna | Foto: Martín Jaramillo
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camponeses que são os guardiões dessas batatas para que

JUANA Sim, sim! A batata chaucha, a batata chola… A chola,

JUANA Totalmente! (risos) foi um processo muito, muito

não desapareçam, porque muitas delas já não têm saída ao

aqui agora é a que mais se cultiva. Na obra temos três tipos

lindo, que nos exigiu nove meses de pesquisa. No Coletivo

mercado, não estão dentro do conceito do mercado, nem do

de batata, a chola, a boronga e a chiwila. Então são esses

Yama há uma geógrafa, e isso é muito legal do Coletivo

monopólio, nem do monocultivo, então são cultivos feitos

nomes, e desses tem 4.000! (risos)

Yama, porque os perfis das meninas são de atrizes,

porque as pessoas amam a sua batata e amam esse sabor,

DUDU A obra não é para crianças, é para adultos?

musicistas, sociólogas, antropólogas, geógrafas, então é um

amam essa cor e amam esse aroma. Então, é dar voz a esses
camponeses que têm essa paixão pelas coisas, que são as
paixões que meu pai também me conectou quando eu era
criança, ele tinha também essa paixão pelas batatas, pelas
vacas, pelos cavalos…
DIOGO No Paseo del Chagra eu provei batatas que nunca
tinha comido antes!

JUANA Sim, é para crianças também. Quando estávamos no
processo de criação da obra, eu dizia: "Eu sinto que esta obra
tem que ser uma obra para toda família, tem que ser legível e
entendível no interior, na rua, na cidade, na comunidade

perfil muito interessante para se trabalhar. Para mim, como
diretora, foi muito fácil. Elas propuseram um excelente
material. Com um bom material que o ator te oferece é
"muito fácil" montar um bom trabalho.

camponesa ou no grande teatro, tem que ser digerível para

HELDER São todas "batatrizes"! (risos)

todo mundo".

JUANA Sim, são todas "batatrizes". Esse processo foi muito

FERNANDO As batatas têm que ser digeríveis!

bonito. Eu sinto que, com essas cinco, seis obras que fiz com
este dramaturgo equatoriano, Luis Miguel Campos, além de
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La Venadita e La Papakuna, sinto que, para mim, é como ter

nestas festas também se fazem touradas comunitárias7, que

culturalmente para não ser exterminado. Isso permitiu então

encontrado um caminho, um caminho por onde eu quero

não são o mesmo de uma tourada no estilo espanhol,

que muitas coisas se unam, se agreguem, e se somem a essa

seguir transitando com outras propostas. E é um caminho

digamos assim. Ou seja, vale lembrar que, de toda forma,

cultura mestiça. Acredito que as touradas comunitárias, de

que também remete a meu próprio caminho, que remete ao

como todos sabemos, a vaca e o cavalo vieram do outro lado

alguma forma, têm essa questão. Não é uma tourada, com o

caminho de ter vivido na roça, do que aprendi com meu pai,

do mundo, não são deste lado do mundo. Não são

formato ou o ritual de uma tourada espanhola, que também

com minha mãe, do vínculo com o teatro, de viver ao lado de

"americanos" nesse sentido, eu acredito que o Equador é um

antes se fazia aqui, mas tem essa relação. Então eu creio que

um teatro. Tudo isso foi se somando.

dos países onde é mais interessante a questão do

o Chagra, de toda forma, tem essa imagem muito forte do

FERNANDO Como é essa relação entre o Paseo e a tourada?

sincretismo. De fato, creio que é um dos países que têm

guerreiro, do homem forte. O homem forte é forte com os

ainda mais nacionalidades indígenas vivas, porque creio que,

cavalos e também com os touros, e se eu sou

diante da conquista, o Equador conseguiu negociar

suficientemente valente, então me lanço, e quando me lanço,

O que chamamos tourada, na língua espanhola é conhecido como

define como tourada – e assim vamos chamá-las aqui –, e toros del pueblo,

num sistema muito rudimentar e improvisado, sem o glamour que

corrida de toros. Juana cita em alguns momentos as corridas de toros

ou seja, as pequenas touradas como a de Machachi – que chamaremos

costumamos associar à imagem dos toureiros, etc. (N.T.)

española, ou seja, algo mais próximo do que o nosso imaginário em geral

de touradas comunitárias –, que acontecem em arenas muito precárias,

JUANA Em todo mundo rural existe essa relação do cavalo
com o touro, o rodeio, a doma dos pontos. Muitas vezes

7
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e quando sou suficientemente "valente" (faz um gesto de estar

e os que não. Às vezes eles armam inclusive umas

jogou ele longe e bateu a cabeça, machucou a cabeça… Ele

bebendo, estar bêbada. Risos), já me desinibo um pouco. Esta

arquibancadas de madeira, e me lembro de uma vez, quando

acordou depois de um tempo sem memória! (risos)

cultura da tourada comunitária me parece muito divertida.

criança, que caímos todos no chão. Então eu acredito que

HELDER Canta um pouquinho!

Esses touros, diferente daqueles das outras touradas, não

tem esse sentido de "vamos coroar essa descarga de força

são mortos.

guerreira", essas coisas que seguramente vêm desde os

HELDER Tem muitos jovens, não?

tempos romanos, de se confrontar com um animal tão forte.

JUANA Sim, exatamente. Os jovens se jogam. É arriscado, né?
É uma questão muito arriscada. Agora que eu vejo que cada
vez mais o mundo tenta ser mais civilizado então, tem havido
muitas críticas. Assim como no Equador, em algumas cidades
as touradas no estilo espanhol desapareceram, e ainda sobre
as touradas comunitárias, também há muitas críticas, por
expor a segurança dos jovens. Mas há os que querem se jogar

Tem um grupo de rock equatoriano que eu adoro muito que

JUANA Quero lembrar mas não consigo! "Dos puntadas por
dentro y tres por fuera… Amnesiaaaaaa!" Se meu filho me
ouve cantar acapella me… (Faz um gesto de cortar o pescoço.
Risos).

se chama Sal y Mileto, e tem uma canção de um amigo, Paúl
Segovia, que já morreu, que é sobre as touradas

HELDER Quantos filhos você tem?

comunitárias, daqui a pouco vou lembrar do nome da música.

JUANA Dois. tenho um de 19 anos, que é músico, e tenho

(risos) A canção se chama Amnesia, e é que o meu amigo Paúl

uma filha, de 14 anos, que adora teatro, dança, bonecos… Eu

ficou bêbado e se jogou na tourada comunitária, e o touro

queria que ela fosse física nuclear, mas não deu… (risos) É
difícil, já cresceram nesse meio.

A Vaca Loca do Paseo del Chagra | Foto: Fernando Yamamoto
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DIOGO Mudando um pouco de assunto, eu gostaria de saber
se você pode falar um pouco sobre as Vacas Locas, por que
não estivemos em nenhuma festa daqui na qual elas
estivessem presentes.
FERNANDO Quando começamos essa pesquisa, antes de vir
pra cá, vimos essa questão das Vacas Locas, que tem uma
relação de alguma maneira com o nosso Boi. Havia Vacas
Locas em muitas festas, em distintas datas. Não entendemos
exatamente qual é o papel da Vaca Loca nas festas. Como não
pudemos ver, seria legal pelo menos compreender um pouco.
Vimos em algum momento no Paseo del Chagra tipo um
carrinho de mão com uma vaca que chamavam de Vaca Loca,
que era manejada por um cara, que ficava brincando com ele.
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DIOGO E também sobre as Vacas Locas que têm frutas, que

nas festas tem um personagem que é mais como um palhaço,

chifra. E os fogos de artifício, obviamente, porque é algo

vimos com Hector Cisneros, dos Perros Callejeros.

entende? Esses personagens que jogam mais com humor,

assim parecido com quando você vê um touro com chifres

JUANA Bom, deixa eu ver. De alguma forma a Vaca Loca vem

como o próprio Diablo Huma. A festa, em geral, tem essa

muito afiados, que vão te assustar. De alguma forma a Vaca

também dessa própria relação com o animal, com as

essência de mexer com o outro, de convidar a brincar, de

tem os fogos de artifício, e é disso que você vai tentar se

touradas

homem-animal,

provocar. Eu acho que a Vaca Loca tem essa essência

esquivar. Sempre nas festas andinas a questão das cores é

seguramente é uma teatralização desse jogo. Acho que é

também, de convocar, de provocar, de convidar, de assustar,

muito forte, às vezes como essa proposta das frutas e dos

sobretudo para as crianças, porque de alguma forma as

de espantar, de brincar, né? É como uma dinamizadora da

elementos como oferenda. As Ashangas, por exemplo. Na

crianças, em uma tourada, não vão se jogar, mas se de

festa. A questão das cores, das distintas formas, por

festa da Mama Negra tem um personagem que se chama

repente tem uma Vaca Loca, você pode participar dessa festa,

exemplo, isso do carrinho, que tem esse sentido de poder

Ashanguero, que vai carregando nas suas costas todas essas

né? E eu percebo que é quase como um jogo, como quando

brincar, de avançar, em quíchua se diz tushpa8, ou seja, te

oferendas, que são oferendas também que se fazia para a

Conforme Juana define, trata-se de um quichuísmo, ou seja, um

encontrar, encontrar-se, com o morfema condicionante ou gerúndio

palavra seria tupashpa, que significa "topando", no sentido do touro que

empréstimo, uma adaptação popular da expressão em quíchua. A origem

"shpa", que seria o equivalente a "ando". Ou seja, a construção correta da

topa, neste caso, topando.

8

comunitárias,

é

um

jogo

vem do verbo infinitivo "tupana", que em quíchua significa topar,
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terra, né? Em Papakuna fazemos uma pequena cena que é

DIOGO Ou mesmo aqui! Estávamos ensaiando o Boi na praça

FERNANDO E tinha uma pequenininha que estava realmente

uma oferta, uma oferenda à terra. Assim como tem a Vaca

aqui em frente, e os meninos estavam todos próximos, mas

chorando, e fugiu com muito medo, mas depois voltou rindo

Loca, tem os castelos também, que são uma estrutura de

quando o Boi se aproximava eles gritavam: "Não!" e fugiam.

para continuar a brincar.

bambu andino, carrizo, com fogos de artifício que também se
acendem na festa. O fogo também é outra presença
importante na festa. Eu acho que essas brincadeiras
arriscadas, como nas touradas comunitárias, como nas Vacas
Locas, formam parte disso, como acontece em Pamplona,
que perseguem os touros. Parte da festa é o risco. A Vaca
Loca, eu lembro desde criança, que sempre (gesto de susto,
medo), ou seja, sempre era esta sensação dúbia que te dava
medo, mas ao mesmo tempo você queria brincar.
HELDER É o mesmo com o Boi no Brasil, com as crianças.

Raúl Guarderas | Foto: arquivo Família Guarderas

97

DIOGO É engraçado porque, no Brasil, quando falamos de

a fazenda, com a produção, com leite, com todas essas

tornam realmente um tratamento. Meu pai pintava e

Boi, também falamos da "Brincadeira do Boi", então tem

coisas. E nós dizemos: "Chega, mamãe, já tá bom...", e ela:

desenhava muito e fazia uns desenhos, como Isabela, muito

também esse sentido de brincadeira.

"Quando eu parar, eu morro". Meu pai teve Alzheimer por 13

realistas e perfeitos. Quando começou o mundo do

FERNANDO Juana, queria te dizer que eu adoraria conhecer

anos e essa também foi uma experiência incrível. Acho que

Alzheimer, começou uma faceta de pintura, de cores e de

teu pai, que foi um cara genial, um visionário.

em algum momento também vai estar no mundo teatral, a

estilos totalmente distinta. Parece outra pessoa tudo que

história do meu pai com Alzheimer. A minha irmã, que é

pintou durante sua doença do Alzheimer. É incrível! Então

psicóloga social, que estudou no Brasil, também é muito

agora querem fazer um estudo sobre isso, dessa história do

vinculada ao mundo do Alzheimer. Há um interessado, um

meu pai com a outra parte do cérebro.

estudioso, psicólogo no Uruguai que vai pegar o caso do meu

HELDER Teu pai jamais teria um Alzheimer comum! (risos)

JUANA Sim, um visionário. Para mim, meu pai foi essa
capacidade de poder sonhar com algo ir encontrando as
maneiras de que essas coisas aconteçam.
PAULA E a sua mãe, Juana? Ainda está viva?
JUANA A minha mãe é incrível! Minha mãe é outro
personagem mais incrível. Minha mãe tem 83 anos e é
maravilhosa. Ela ainda está muito vinculada a Machachi, com

pai, do seu Alzheimer, como um estudo de caso para
entender como – e não só no caso do Alzheimer, mas em
qualquer questão de demência senil ou, em geral, a velhice
da terceira idade – como o vínculo com a arte e a arte se

JUANA Você sabe que uma das reflexões que fizemos como
família com o Alzheimer do meu pai é que ele começou a
entrar em uns estados muito angustiados sobre como estava
o mundo politicamente, sobre o que acontecia, e começou a
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dizer: "Isso não está bem. O que tá acontecendo com o

escreveu umas cartas belas, belíssimas. E essa carta foi

viagem conosco, que nunca pensou que despertaria o

mundo? Eu não quero saber nada, não quero ver as notícias,

quando os Estados Unidos invadiram o Iraque. Ele dizia algo

interesse por acompanhar a cultura dos irmãos latino-

não quero, eu quero me desconectar". Ou seja, ele chegou a

assim, mais ou menos: "Voei a Bagdá no meu tapete mágico

americanos. Acompanhando todas as transmissões, está

dizer de uma forma direta "Eu quero me desconectar" e, e

para resgatar a lâmpada de Aladim. Antes que os gringos

conseguindo fazer uma imersão virtual pela América Latina.

conseguiu! O Alzheimer foi sua via de desconexão. Claro que

destruíssem tudo e se estourasse o boom da destruição.

Tá muito feliz!

para família é duro, etc., mas ele, de alguma forma, realizou

Regressei no meu tapete mágico e me sentei no tapete

FERNANDO Obrigado, Joserri! E muito obrigado, Juana!

sua vontade de desconectar-se, de estar em outro estado de

mágico verde do campo, junto ao bosque, para permitir que

consciência, de muita liberdade, claro. Então foi incrível. Ele

as fadas e os duendes do bosque habitem meu cérebro”.

escreveu uma carta muito linda. Eu fui morar um tempo na

Quando eu li essa carta eu disse: "Tá bom! Essa foi a sua

Argentina e ele me escreveu uma carta muito linda, quando

decisão, seu desejo!"

já estava diagnosticado com Alzheimer. E a minha mãe era

DIOGO Que lindo!

sempre quem estava motivando meu pai: "Escreve!
Desenha!”. Então ele escreveu cartas a todos os filhos,

CAMILLE CARVALHO Joserri, nosso aluno e professor de
história, nos escreveu dizendo que está amando fazer essa

JUANA Obrigada!
*

* *

Grupo de dança típica no Paseo del Chagra | Foto: Rafael Telles
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Redemoinho, A Lapada, Rede Potiguar de Teatro, ATAC, dentre
outros. Em 2001, criaram o Centro Cultural Casa da Ribeira,
espaço que é referência para o país. Com Sua Incelença,
Ricardo III, o grupo conseguiu participar dos principais
festivais do Brasil - Porto Alegre em Cena, FIT Belo Horizonte, FIT
- Rio Preto, Festival de Curitiba, FILTE Bahia, TEMPO Rio de
Janeiro, MIRADA Santos, FILO Londrina, Cena Contemporânea
Brasília, Janeiro de Grandes Espetáculos Recife, etc., – e de
outros países – Santiago a Mil (Chile), FIT Cádiz (España), FITEI
(Portugal) e Montevideo Capital Iberoamericana de Cultura.
Na última década os Clowns vêm aprofundando sua
investigação sobre a América Latina, em especial sobre o

Nuestra Senhora de las Nuvens (2014) | Foto: Rafael Telles
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binômio festas populares e movimentos de resistência. Suas
últimas obras têm relação com este universo latinoamericano, como Nuestra Senhora de las Nuvens, de Arístides
Vargas (2014), Abrazo (2014), Dois Amores y un Bicho, de
Gustavo Ott (2015), CLÃ_DESTIN@: uma viagem cênicocibernética (2020) e L.A.A.A.T.I.N.A. - Legião de Aventureires,
Aventureiras e Aventureiros Tenazes e Incansáveis pelas
Narrativas ao Avesso (2021), esta última, uma obra online
para toda a família.
Em 2015 o grupo cria o Boi Galado Vagamundo, sua versão do
Boi, uma das mais tradicionas expressões culturais populares
do Brasil, buscando assim mesclar todas essas referências.
Com seu Boi, os Clowns foram à Colômbia, Equador e Peru,

Hamlet: um relato dramático-medieval (2013) | Foto: Pablo Pinheiro
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importante da atuação do grupo é seu projeto pedagógico.

artistas de toda América Latina para duas semanas de um

com grupos anfitriões (Teatro del Embuste, Malayerba y

Desde 2015 o grupo desenvolve o Laboratório da Cena Clowns

intenso processo de formação e criação.

Yuyachkani) e outros artistas destes países. Outro aspecto

de Shakespeare, no qual recebe no início de cada ano em Natal

CLÃ_DESTIN@: Uma viagem cênico-cibernética (2020) | Foto: Rafael Telles

para um grande projeto de pesquisa, intercâmbio e criação

Laboratório da Cena | Foto: Rafael Telles
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Sua Incelença, Ricardo III (2010) | Foto: Rafael Telles

