
“Adriano já não mora aqui” começa com uma criança a fugir de um homem que matou outra criança; 

e termina com as batidas do coração de um feto no útero da mãe. São dois episódios arrepiantes 

porque a criança está na casa do criminoso, com ele lá dentro, e o pai do feto acabou de dizer: “Doutora, 

nós não vamos ter esta criança”.

Entre estas duas cenas, Adriano Diouf reconstrói o processo de como se tornou adulto. É o relato de 

uma criança a fugir dos problemas em que se mete. A combater e a esconder-se das consequências. Até 

ao momento culminante em que não quer mais fugir. 

Desde que em 2010 estreou “Dentro das Palavras”, até ao seu mais recente “O pavão canta, a pantera 

aproxima-se”, Rui Catalão já assinou e interpretou oito solos autobiográficos. O solo que agora se 

apresenta representa uma nova fase do seu trabalho. 

Catalão convoca agora a memória e a intimidade do seu intérprete para conjugar teatro e dança. Em 

“Adriano já não mora aqui”, as vivências de Adriano Diouf resultam numa narrativa aliada a um apurado 

sentido coreográfico. Em que o movimento sai de dentro das palavras.

RUI CATALÃO

“Desde que há três anos comecei a trabalhar com um quinteto de jovens do Vale da Amoreira, eles 

tornaram-se os cinco dedos da minha mão mais ágil e mais forte. Juntos fizemos a peça colectiva E 

Agora Nós. Desde então, tenho este compromisso comigo mesmo: dedicar uma peça a cada um deles. 

Em Medo a Caminho, Luís Mucauro recordava o longo e árduo processo de adaptação de uma criança 

moçambicana à sua nova vida num bairro social, isolado algures entre o Barreiro e a Moita.

Entretanto fiquei a saber que o Adriano, acabado de licenciar-se em engenharia do ambiente, ia 

abandonar Portugal, em busca de uma vida melhor para a sua família. Na hora de partir, é chegada a 

vez dele nos contar como é que um miúdo à deriva junta as peças soltas da sua biografia e, em plena 

tempestade, aprende a fazer de si mesmo um homem.

Adriano já não mora aqui foi o melhor que consegui fazer com a espantosa coragem do Adriano. Foi a 

maneira que encontrei de desejar-lhe boa sorte e boa viagem. Enquanto o mundo lá fora não te der as 

boas-vindas, que estas memórias sejam o abrigo do teu coração.”
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