cultura

Dário Guerreiro estreia
«Lendário» nos palcos
algarvios em 2016
Inês Coelho | info@barlavento.pt

Com mais de 60 mil subscrições no youtube,
o algarvio Dário Guerreiro, mais conhecido por «Môce
dum Cabréste», acaba de lançar o seu segundo livro
que mistura comédia com poesia. Em breve, estreia
o novo espetáculo de humor «Lendário», em Lisboa,
que terá uma digressão regional no próximo ano
A crítica social e o sotaque algarvio são duas das características que tornaram famoso
o «Môce dum Cabréste», através dos vídeos que publica no

youtube desde 2010. Foi graças a esta plataforma que começou a angariar uma legião
de fãs, que, aliás, lhe abriu
portas para entrar no mundo

da stand-up comedy, em 2012.
Ao contrário do que se
possa pensar, o «Môce dum
Cabréste» não é uma personagem, nem um heterónimo de

Dário Guerreiro. Segundo conta ao «barlavento», trata-se
de uma «persona» humorística que lhe permite falar sobre
tudo aquilo que pensa. Esta faceta permite-lhe abordar assuntos do quotidiano «de uma
forma menos contida e com
mais liberdade, contornando
um pouco as rédeas socais impostas», revela.
Todas as terças-feiras disponibiliza um novo vídeo sobre temas da atualidade no
seu canal no youtube. A inspiração surge de tudo o que
o rodeia, até das coisas mais
simples. «Se formos demasiado seletivos, torna-se mais difícil conseguir arranjar material», considera.
Dário tenta acompanhar o
trabalho de outros youtubers,
verificando se «já abordaram
esse assunto». A intenção é
evitar a repetição de temas
que, muitas vezes, acabam por
não suscitar o interesse do público-alvo. Em todas as suas
prestações, tenta «fazer sempre as coisas de forma diferente, traçando um caminho diferente dos outros».
Sempre que aborda assuntos mais delicados nos seus vídeos, esforça-se para que a
mensagem que quer transmitir
seja entendida de forma clara.
No entanto, admite que, muitas vezes, «as pessoas têm pudor ou estão desinformadas, e
outras são apenas ignorantes».
Não se auto-censura, mas procura evitar ambiguidades.
Dário tem uma forte ligação ao mundo das letras e gosta de comunicar através da escrita, que «reflete melhor a
forma» como pensa e que lhe
permite «uma ligação mais direta e sincera» ao público.

Dário Guerreiro garante que
vai continuar ativo nas redes sociais facebook e instagram e pretende manter o
seu canal de youtube atualizado, até porque sente esse

Inês Coelho

barlavento 10DEZ2015

12

Dário Guerreiro

A experiência adquirida
na criação dos guiões dos vídeos influenciou o livro que
lançou recentemente, «Tique
Tal». O título pode ser interpretado de duas formas, com o
sotaque algarvio, a expressão
«Tique Tal» significa um cumprimento, que significa «Então
e que tal?». Para quem desconhece esta expressão, poderá
associá-la aos tiques sociais,
sob uma perspetiva satírica.
«Todas as coisas que um jovem
de 26 anos observa e repreende do mundo que o rodeia».
Durante o mês de novembro e dezembro, o «Môce dum
Cabréste» foi o repórter especial no Algarve do programa
da RTP, «5 para a meia noite».
Uma experiência positiva, mas
com alguns cuidados especiais,
visto que «o humor para televisão não tem a [mesma] liberdade que o humor para a internet», compara. Com a colaboração da Gazól Filmes, tem produzido sketches em várias zonas do Algarve. O último vídeo
será exibido na noite de quintafeira, 17 de dezembro.

Após cinco anos a vestir a
pele de «Môce dum Cabréste»,
Dário está satisfeito. «Quanto mais espetáculos faço, melhor os sei fazer. Quanto mais
escrevo, melhor sei escrever comédia e acho que isso é
[uma evolução] natural». Sente-se apoiado pelo público,
mas considera que é importante ter «uma dose considerável de ambição para não estagnar». No início de cada ano
estabelece alguns objetivos
a cumprir, o maior de todos
é «atingir a independência»
sem «perder a piada», conclui.
O espetáculo «Lendário»
estreia no dia 12 de dezembro,
no Cinema São Jorge, em Lisboa, e será um best of do trabalho de stand-up feito ao longo dos últimos três anos.
«Reúne o melhor material,
os melhores textos e as melhores canções e ainda terá algumas novidades». Depois, vai
estar em digressão pelos auditórios do Algarve, num espetáculo em nome próprio. Contudo, as datas apenas serão reveladas no início do próximo ano.

Presença na net continua

compromisso para com os
seus fãs. Considera que foi
através destas plataformas
que chegou onde está hoje
e, por isso, pretende continuar a ser youtuber. Em re-

lação ao livro, os interessados poderão adquiri-lo por
dez euros nos espetáculos e
também no seu website em
http://www.mocedumcabreste.pt

