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Um corpo estendido no chão de bar-
riga para baixo com um guarda-chuva 
espetado nas costas. Vitória, que 
estava na paragem do autocarro e 
tem uma “T-shirt” com uma maçã 
gigante estampada, avança para ver 
o corpo. Está quase a tocar no guarda-
chuva como se ele fosse a espada de 
Excalibur. Nesse momento, Alberto 
aparece no fundo do palco vestido 
de polícia. Mais tarde entram os 
munícipes que falam em coro e em 
rima. Lá para o meio da peça surge a 
Senhora Justa. Anda com uma mala 
na mão (como a senhora Thatcher) e 
tem os olhos vendados. 

São as personagens principais de 
“Justamente”, a peça da escritora 
escocesa Ali Smith, que vai ser repre-
sentada no festival de encerramento 
do projecto Panos – Palcos Novos, 
Palavras Novas, desenvolvido pela 
Culturgest durante o ano lectivo 
2006/2007 e baseado no projecto 
Connections do National Theatre de 
Londres. O festival começa hoje em 
Lisboa e junta o teatro que se faz nas 
escolas às novas dramaturgias. 

Em Novembro houve um 
“workshop” inicial, onde os alunos 
orientados por António Fonseca, João 
Pedro Vaz e Lucy Cuthbertson traba-
lharam as três peças que vão ser 
representadas: “Auto do Branco de 
Neve”, de Armando Silva Carvalho, 
“Copo Meio Vazio”, de Alexandre 
Andrade, e “Justamente”, de Ali 
Smith. Foi por isso que a escritora 
escocesa esteve em Lisboa no final 
do ano passado. 

Nessa altura, Ali Smith contou que 
foram muitos os pedidos para a adap-
tação ao teatro de “Hotel World” – o seu 
romance que se passa numa noite e 
segue as aventuras de cinco persona-
gens –, mas só uma pessoa lhe disse que 
queria adaptar o conceito. Tratava-se 
de Lucy Cuthbertson, uma das orien-
tadoras do projecto Connections do 
National Theatre de Londres, e como 
Ali gostou tanto da adaptação que ela 
fez de “Just/Justamente” deu-lhe auto-
rização para encenar também “Hotel 
World”. A peça foi, entretanto, levada 
à cena pelo grupo da escola de Kid-
brooke e estreou-se no dia 28 de Março 
no Greenwich Theatre de Londres.

Sete grupos de alunos estiveram 
no “workshop” inicial (dois por 
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Ali Smith, escocesa, esteve em Lisboa a assistir ao “workshop” da adaptação da sua peça 
“Justamente” no festival Panos. Falou do que tem andado a fazer depois de ter recebido o 

Whitbread Novel Award. Isabel Coutinho

Ali Smith 
“Eu não sou o meu livro”
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