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Agora não queremos Factos. O que nós queremos é perplexi-
dade. O que nós queremos é repetição. O que nós queremos é 
repetição. O que nós queremos é pessoas no poder a dizer que  
a verdade não corresponde à verdade. O que nós queremos 
é deputados eleitos a dizer faca aquecida que lhe será espe-
tada e depois torcida coisas como tragam a corda do vosso 
próprio enforcamento queremos dirigentes políticos na câma-
ra dos comuns a gritar vai-te matar a deputados da oposição 
queremos pessoas poderosas a manifestar o desejo de ver 
outras pessoas poderosas cortadas aos bocadinhos dentro 
de sacos no meu congelador queremos mulheres muçulma-
nas convertidas em piada numa crónica de jornal queremos 
gargalhar queremos que o som dessa gargalhada as persiga 
para onde quer que vão. Queremos que aqueles a quem cha-
mamos estrangeiros se sintam estrangeiros precisamos tornar 
bem claro que não podem ter direitos a menos que digamos 
algo em contrário. Queremos indignação ofensa distração. 
Do que precisamos é de dizer que o pensamento é coisa de 
elite que o conhecimento é coisa de elite do que nós preci-
samos é que as pessoas sintam ter sido abandonadas sintam 
ter sido privadas do direito de voto do que nós precisamos é 
que as pessoas sintam. Do que nós precisamos é de pânico 
queremos pânico subconsciente queremos pânico consciente 
também. Precisamos de emoção queremos probidade que-
remos ira. Precisamos de todas aquelas coisas patrióticas. 
Queremos o habitual Escândalo das Mães Alcoólicas Perigo 
do Consumo Diário de Aspirina acentuando a urgência Nein 
Nein Nein precisamos do hashtag #linhatracada queremos 
Ou Nos Dão o Que Queremos ou Saímos Sem Acordo quere-
mos fúria queremos revolta queremos palavras prenhes de 
carga emotiva antissemita é uma boa palavra nazi é estupen-
da pedófilo é perfeita perverso estrangeiro ilegal queremos 
reações instintivas queremos Testes de Idade a “Crianças Mi-
grantes” 98% dos Inquiridos Exigem a Proibição da Entrada de 
Novos Migrantes no Pais Canhoneiras para Travar os Migran-
tes Estamos a Rebentar Pelas Costuras Tranquem as Portas 
Escondam as Vossas Mulheres queremos tolerância zero. Pre-
cisamos de notícias que caibam no telemóvel. Precisamos de 
ignorar os órgãos de comunicação social convencionais. Pre-
cisamos de fazer ouvidos moucos ao discurso do entrevistador 
que encara a câmara. Precisamos de passar uma mensagem 
forte e clara e inequívoca. Precisamos de choque no feed de 
notícias. Precisamos de mais choque no feed de notícias vá 
depressa venha o próximo choque no feed de notícias toca a 
despachar queremos imagens de tortura. Precisamos de os 
atingir precisamos que nos julguem capazes de os atingir fa-
çam chegar a palavra linchamento a todos os não-brancos.

Queremos ameaças de violação enviadas a todas as deputadas 
negras vinte e quatro horas por dia não apenas às mulheres 
que ocupem algum tipo de cargo público qualquer pessoa que 
ocupe um cargo público e de cujo trabalho não gostemos pre-
cisamos de Como se Atreveu Ela/Como se atreveu Ele/Como 
se Atreveram Eles. Precisamos de insinuar quem será o inimi-
go interno. Precisamos de inimigos do povo queremos que os 
juízes deles sejam apelidados de inimigos do povo queremos 
que os jornalistas deles sejam apelidados de inimigos do povo 
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Ali  Smith SPRING excerto pp.11-13
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DE LUZ lighting design Jan Fedinger ☺ ASSISTENTE DE DESENHO DE LUZ lighting design assistant Vito 
Walter ☺ FIGURINOS costume design Cédric Charlier ☺ ASSISTENTE DE FIGURINOS costume design 
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Copraij, Rudi Meulemans, Siska Baeck ☺ TEXTO text Spring by Ali Smith. Copyright © 2019, Ali Smith, 
used by permission of The Wylie Agency (UK) Limited ☺ MÚSICA music “Concerto for Harpsichord and 
String Orchestra Op. 40” , Henryk Górecki © Wise Music Classical.; “People’s Faces”, Kae Tempest 
& Dan Carey © Domino Publishing Company Limited and Warner Chappell Music, Inc. “Triptych: 
Prayer/Protest/Peace”, Maxwell Roach © Milma Publishing Company. Administered by Kobalt Music 
Publishing Limited ☺ TÉCNICOS technicians Michel Spang, Valentijn Weyn/Bennert Vancottem ☺ 
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ADC – Association pour la Danse Contemporaine Genève, tanzhaus nrw, Le Parvis Scène Nationale 
Tarbes-Pyrénéés, Perpodium, La Danse en grande forme (CNDC – Angers, Malandain Ballet Biarritz, 
La Manufacture – CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux – La Rochelle, CCN de Caen en Normandie, 
L’échangeur – CDCN Hauts-de-France, CCN2 – Grenoble, La Briqueterie – CDCN du Val de Marne, 
CCN – Ballet national de Marseille, CCN de Nantes, CCN d’Orléans, Atelier de Paris / CDCN, Le 
Gymnase CDCN Roubaix – Hauts-de-France, La Place de La Danse - CDCN Toulouse – Occitanie, 
MC2 – Grenoble) ☺ COM O APOIO DE with the support of De Grote Post (Ostend, BE), Charleroi Danse 
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Dance (Concertgebouw e CC Brugge) ☺ COM O APOIO FINANCEIRO DE with the financial support of 
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queremos que aqueles que decidimos apelidar de inimigos do 
povo sejam apelidados de inimigos do povo queremos dizer 
alto e bom som vezes sem conta em todos os programas de 
televisão e de rádio que estão a silenciar-nos. Precisamos de 
contar todas as velhas histórias como se fossem novas. Pre-
cisamos de notícias que sejam aquilo que definimos como tal. 
Precisamos de palavras que signifiquem aquilo que dizemos 
que significam. Precisamos de negar o que estamos a dizer 
enquanto o dizemos. Precisamos que aquilo que as palavras 
significam não tenha importância. Precisamos de um slogan 
digno dos bons velhos tempos A Grã-Bretanha não A Ingla-
terra/A América/ A Itália /A França /A Alemanha /A Hungria /A 
Polónia /O Brasil O/A [inserir nome do país] Primeiro. Precisa-
mos de dinheiro dos algoritmos das redes sociais da dark web. 
Precisamos de dizer que o fazemos em nome da liberdade de 
expressão. Precisamos de bots precisamos de clichés precisa-
mos de oferecer esperança. Precisamos de dizer que estamos 
numa nova era que a velha era morreu que o tempo deles che-
gou ao fim que agora o tempo a nós pertence. Precisamos de 
sorrir muito quando o dizemos precisamos de rir diante da câ-
mara ah! ah! ah! baque homem a rir a bandeiras despregadas 
ouça-se o sinal sonoro daquela fábrica ao final do dia aquela 
fábrica está morta nós somos o novo sinal sonoro da fábrica 
nós somos aquilo de que este país sempre necessitou nós so-
mos aquilo de que você necessita somos aquilo que você quer.

O  q u e  n ós  q u e re m os  é  n e cess ida de.
Do que nós necessitamos é de querer.


