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peça, três no caso da de Ali Smith) 
para serem apresentados no festival. 
Os espectáculos escolhidos vêm de 
Viseu, Albufeira, Joane, Fátima, Ton-
dela, Lisboa e Rio de Mouro e serão 
apresentados a partir de hoje e até 
domingo na Culturgest, em Lisboa. 
Ali Smith não assistiu aos ensaios das 
turmas inglesas que adaptaram a sua 
peça, mas leu as notas da produção. 
“As questões sobre o texto [coloca-
das pelos alunos ingleses e portugue-
ses] são mais ao menos as mesmas: 
porque é que usa uma linguagem tão 
forte? Como representar no palco as 
partes difíceis da peça? O que fazer 
com as palavras que estão relacio-
nadas com o contexto inglês? E como 
conseguir que uma peça pensada 
para ser representada num outro 
contexto funcione aqui, qual a trans-
formação necessária para que fun-
cione localmente?” 

A autora, que nasceu em Inver-
ness, em 1962, e vive em Cam-
bridge, explica que “foi muito inte-
ressante assistir à maneira como 
eles resolveram os problemas, ao 
mesmo tempo que estavam a tentar 
construir a peça. Porque só estão a 
falar comigo há dois dias”, acrescen-
tou Ali Smith, que além de vários 
livros de contos – “Free Love and 
Other Stories” (1995), “Other Sto-
ries and Other Stories” (1999) e 
“The Whole Story and Other Sto-
ries” (2003) – é também autora dos 
romances “Like” (1997), “Hotel 
World” (2001) e “The Accidental” 
(2004), que ganhou o Whitbread 
Novel Award e foi publicado em Por-
tugal pela editora Bico de Pena, com 
o título “A Acidental”.

“O que vimos esta tarde mostrou 
que há várias maneiras de represen-
tar a mesma peça. Apesar de terem 
por base o mesmo texto, são comple-
tamente diferentes. Essa capacidade 
de inventar é muito interessante. É 
por isso que gosto de teatro. Só somos 
relevantes como escritores até deter-
minada altura. A partir daí, as pes-
soas pegam no nosso trabalho e 
fazem alguma coisa dele a partir delas 
próprias. E dão sentido a tudo, à sua 
maneira”, diz a autora.

Quando Ali Smith escreveu esta 
peça para o Connections no Reino 
Unido só aceitou fazê-lo porque quem 

a convidou disse: “Escreva uma peça. 
É para jovens mas tem que ser uma 
peça. A particularidade é que possa 
ser interpretada por pessoas de todas 
as idades, incluindo jovens.” A peça 
agarrou os jovens e a explicação 
poderá estar em “‘Justamente’ ser 
sobre a força da linguagem e sobre a 
hipocrisia. Quando se é adolescente, 
estamos menos formatados, as nos-
sas ideias são menos fechadas, somos 
mais flexíveis, mais coisas são possí-
veis. Mas simultaneamente somos 
moralmente mais exigentes, existe o 
preto e branco da vida. Nessa altura, 
os cinzentos da nossa vida estão mais 
visíveis. A nossa consciência é pré-
adulta. Nessa época, antes de ser 
suposto decidirmos o que somos, 
todas as coisas são possíveis e é isso 
que torna tudo muito excitante”, con-
tinua a explicar a escritora.

Os mitos e “The Reader”
Quando falámos com Ali Smith, ela 
estava a começar a trabalhar no livro 
que faz parte do projecto da colecção 
Mitos da editora inglesa Canongate 
Books. Em Portugal, tem como edi-
tora associada a Teorema, que já 
publicou os três primeiros livros da 
colecção: “Uma Pequena História do 
Mito”, de Karen Armstrong; “A Odis-
seia de Penélope”, de Margaret 
Atwood; e “Peso – O Mito de Atlas e 
Hércules”, de Jeanette Winterson.

Na altura, Ali Smith não quis reve-
lar qual o mito que tinha escolhido. 
Não porque fosse segredo mas por-
que quanto mais falava nele menos 
vontade tinha de escrever sobre ele. 
O que vai ao encontro do que Jeanette 
Winterson escreve na introdução de 
“Peso” – “A escolha dum assunto, 
como a escolha de uma amante, é 
uma decisão íntima”.

A colecção conta com a participa-
ção de alguns dos mais importantes 
escritores contemporâneos, que revi-
sitam, em obras inéditas, mitos de 
todos os tempos e civilizações. Há um 
escritor português a participar no 
projecto, Nuno Júdice, que irá escre-
ver sobre o mito de Salomé. Entre os 
convidados, estão Salman Rushdie, 
Alexandre McCall Smith, Milan Kun-
dera, Amin Maalouf, Michel Faber, A. 
S. Byatt, Chinua Achebe, Milton 
Hatoum, Victor Pelevin, Donna Tartt, 

Su Tong. “É uma ideia que dá pano 
para mangas. Podíamos continuar a 
fazê-la durante décadas. Se a Canon-
gate Books quisesse, podia criar uma 
biblioteca de diferentes versões de 
mitos”, acrescenta a escritora.

O romance “A Acidental” foi esco-
lhido para a “short-list” do Booker 
Prize 2005 e recebeu o Whitbread 
Novel Award. Mas a vida de Ali Smith 
não mudou. “O mundo editorial e 
dos negócios nunca me fizeram 
mudar, nunca estive interessada 
nisso. O que é difícil é voltar ao tra-
balho porque somos muito solicita-
dos. Passo grande parte do meu 
tempo a dizer que ‘não’ e a respon-
der a ‘e-mails’. Isso vai parar breve-
mente, de certa maneira já começou 
a abrandar. Só que demora tempo. 
Ficamos mais visíveis.” 

Como é difícil encontrar a concen-
tração necessária para escrever um 
livro, Ali Smith passou o ano a escre-
ver introduções para outros livros e, 
às vezes, fazia também críticas lite-
rárias para jornais. Nessa altura, fez 
“The Reader” (ed. Constable and 
Robinson). É o primeiro livro de uma 
série de antologias de textos favoritos 
escolhidos por escritores. “Uma edi-
tora amiga pediu-me que escolhesse 
textos de autores de que eu gostasse 
e que escrevesse uma introdução, 
achei uma boa ideia, não me iria dar 
muito trabalho. Estava enganada, foi 
muito difícil, ia dando em doida.” 
Porquê? “Porque não é fácil conse-
guir o que queremos. Escolhemos um 
excerto e temos de perguntar ao edi-
tor que detém os direitos se o pode-
mos publicar, e ele nunca mais res-
ponde. E, se responde, pede imenso 
dinheiro e assim infinitamente. Pen-
samos que temos o livro feito, mas 
nunca mais acaba. Ainda hoje acordo 
de noite a pensar ‘mas porque é que 
não escolhi aquele pedaço de prosa 
de que gosto tanto?’ É mesmo um 
bom projecto para dar com qualquer 
pessoa em doida.” Ri-se.

Os livros estão 
além das categorias
Embora tenha escrito tantos livros de 
contos como romances, são os livros 
de “short-stories” que têm mais difi-
culdade em ser traduzidos para 

outras línguas (até agora só dois paí-
ses traduziram os seus contos). “Os 
leitores adoram contos, mas os edi-
tores não apostam neles”, diz. Não 
só porque os editores costumam 
achar que os livros de contos não ven-
dem (só nos EUA é que funcionam), 
mas porque nos seus contos nem 
sempre sabemos se estamos a lidar 
com mulheres ou com homens (efeito 
fácil de conseguir na língua inglesa). 
Uma amiga alemã costuma dizer-lhe 
que tem sorte por escrever em inglês 
e poder escrever sem género, com 
neutralidade.

Ali Smith, como Jeanette Winter-
son são escritoras que se assumem 
como “gay” e na tradição anglo-saxó-
nica as suas obras estão categoriza-
das na literatura “‘gay’ e lésbica”. Na 
sua opinião, os editores anglo-saxó-
nicos estão a categorizar os livros 
ainda mais do que anteriormente. 
Quando fazem um livro, já estão a 
pensar como o vão vender antes 
sequer de o editarem. “Estamos 
numa época em que se fazem livros 
por causa do mercado em que estão 
inseridos em vez de serem editados 
pela qualidade ou por serem uma 
boa história. É a morte de uma certa 
capacidade inventiva. Não vai acabar 
na morte do leitor. Mas pode vir a 
acabar na morte do escritor. É por 
isso que os livros precisam de conti-
nuar a quebrar barreiras e a dizer 
‘não sou isso, sou outra coisa, posso 
ser várias coisas ao mesmo tempo’.” 
Lança um aviso aos editores: “Con-
fiem no leitor.” 

Quando se trata de livros, é impor-
tante não categorizar, deixar as cate-
gorias abertas, não os meter em gue-
tos: os livros “‘gay’ e lésbicos”, “auto-
ajuda”, “thrillers”, etc. “Apesar de eu 
ser uma pessoa que estou agarrada a 
categorias – sei a importância de ser 
escocesa, de ser homossexual, ex-
católica, de ter estatura pequena, do 
meu aspecto –, sei o valor que têm 
estas coisas, sei a importância que 
tem o que nós somos, mas eu não sou 
o meu livro, nunca serei o meu livro 
ou mesmo um livro. Sou uma pessoa. 
Os livros têm de fazer o seu trabalho. 
Tem de ser livros e têm de ser donos 
da história que contam.”

Ver agenda de teatro pág. 59 e seguintes

“Sei a importância 
de ser escocesa, 
de ser homossexual, 
ex-católica, de ter 
estatura pequena, 
do meu aspecto”
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