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ESPELHO MIRROR – BRUNO ROGRIGUES 

«Yes I confess». A voz grave é assertiva e cruza gritos evidentes de sofrimento, com o 

choro de uma criança estranhamente dominada por heterónimos que precisa de usar. 

São seguramente, a sua ferramenta de sobrevivência. 

Na tenacidade de um movimento intencional, faz uma vénia solene aos livros 

arrojados no chão escuro e empoeirado. Bruno está deitado num chão que não dá 

espaço à incerteza dos traços. Os traços de uma personalidade multifacetada. Naquele 

palco não são necessários mais adereços. Chegam os livros dispostos no chão, e as 

velas acesas no lado oposto da sabedoria oculta. 

Com a ajuda dos braços recua dois passos, sempre sentado. O mundo desabou na 

história dos livros, nos quais sempre acreditou. O olhar mostra desespero. Ao longe 

soam conversas segredadas. Murmúrios desconfortáveis. Salta de livro em livro e pisa 

a sabedoria sem arrependimento, como se fizesse parte do seu caminho. 

Já descalço, caminha em direcção às páginas do tempo. Sorri para quem o vê. A luz 

ainda existe. 

Mil e um movimentos, mil e um comportamentos discordantes, mil e uma simulações 

despersonalizadas. No ecrã são projectadas as imagens dos seus três heterónimos. 

«Não quero que os heterónimos venham porque vou pensar neles. Quero ir buscá-los 

Lá. Quero a verdade deles». 

«Gosto de ser eu próprio com todas estas facetas (…) Não ter heterónimos durante 

vinte e quatro horas deve ser uma tristeza. Vinte e quatro horas é muito tempo» 

Num movimento incisivo, apaga cada vela delicadamente acesa, para depois derramar 

a cera pelo corpo frio e deixar que se entranhe na pele.  

Desprovido dos emblemáticos preceitos de uma sociedade tradicional, Bruno 

Rodrigues dá corpo a três heterónimos, que espelham a versatilidade de uma 

personalidade que nunca muda, «às vezes é obscura». 

«I Know not what tomorrow will bring», é uma das frases de Fernando Pessoa, que 

insiste em trazer consigo. À margem da autocontemplação, Bruno deixa de lado o 

espelho, enquanto acessório meramente ilustrativo, e procura o rumo do seu “eu”, em 

efémeros momentos de reflexão.  

Conhecer o universo de comportamentos, que fervilham no interior de um ser sem 

destino, é um dos propósitos dos homens estranhos que estão agora em pleno palco, 

no Teatro do Bairro, a apagar velas transitoriamente acesas.  



Anos e anos do que não fui eu | Vivi recluso no ser que era o meu. | Anos e anos de 

quem nunca fui | Vivi submisso do meu ser que flui. FP 

TRADUÇÃO - ESPELHO MIRROR  

"Yes I confess."  

The deep voice is assertive and clear cross cries of suffering, the cry of a child strangely 

dominated by heteronyms you need to use. They are surely his survival tool. 

On the tenacity of a purposeful movement, makes a solemn bow to books pitched at 

the dark floors and dusty. Bruno is lying on a floor that does not give space to the 

uncertainty of the traits. Traces of a multi-faceted personality. At that stage no need 

for further props. Reach the books on the floor, and candles lit on the opposite side of 

the hidden wisdom. 

With the help of two steps backs arms, always sitting. The world came crashing down 

in history books, we have always believed. The look shows desperation. Sound 

whispered conversations in the distance. Murmurs uncomfortable. Jump from book to 

book and step wisdom without regret, as a part of your way. 

Already barefoot, walking towards the pages of time. I smiled at the beholder. The light 

still exists. 

Thousand and one motion, a thousand and one discordant behavior, one thousand 

simulations depersonalized. On the screen are projected images of his three 

heteronyms. "I do not want heteronyms come because I think of them. I want to get 

them there. I want the truth from them. " 

"I like to be me with all these facets (...) Not having heteronyms for twenty-four hours 

should be a sadness. Twenty-four hours is a long time " 

In a move sharply, gently lit each candle goes out, then pour the wax into the body cold 

and let the skin from becoming ingrained. 

Devoid of emblematic precepts of a traditional society, Bruno Rodriguez embodies 

three heteronyms, which reflect the versatility of a personality that never changes, "is 

sometimes obscure." 

"I know not what tomorrow will bring," is one of the sentences of Fernando Pessoa, 

who insists on bringing with you. Alongside the self-contemplation, Bruno misses the 

mirror as accessory merely illustrative, and seeks the path of your "I" in fleeting 

moments of reflection. 



Knowing the universe of behaviors that swarm inside a being without destination, is 

one of the purposes of strange men who are now on stage at the Theatre District, 

temporarily erasing candles lit. 

Years and years it was not me | I have lived in seclusion except that it was mine. | 

Years of whom have never been | I have lived submissive of my being flowing.  

FP 


