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Escuro
Assírio & Alvim Capa mole 
14,5 × 20,5 cm 72 páginas

ISBN: 978-972-37-1765-5
12 €

Ara
Sextante Capa mole 
15 × 23 cm 88 páginas

ISBN: 978-989-676-071-7
14,30 €

Histórias

Do Branco ao 
Negro
Um livro que tem como mo-
te e tema a diversidade da 
cor. Doze autoras, que con-
tam doze histórias, cada uma 
com sua cor: Ana Luísa Ama-
ral, Ana Zanatti, Clara Ferrei-
ra Alves, Elgga Moreira, Eu-
génia de Vasconcellos, Lídia 
Jorge, Maria Isabel Barreno, 
Maria Teresa Horta, Raquel 
Freire, Rita Roquette de Vas-
concellos, São José Almeida, 
Yvette K. 
Sextante Capa mole 
14 × 21 cm 208 páginas

ISBN: 978-989-676-114-1
17,60 €

—Ritos, símbolos, mulheres, casa, vozes, 
uma diegese de viagem para uma lita-
nia de amor e desamor, é este altar, es-
ta Ara, esta brisa do arado sobre a ara, 
um palco experimental?

—Para uma litania de amor e desamor, mas 
também para uma longa reflexão poética 
e política, eu diria. Um palco, sim, porque 
a vida o é também, de uma certa maneira 
(já Shakespeare o dizia). Quanto à «brisa 
do arado sobre a ara», como diz na con-
tracapa a Maria Velho da Costa, tenho que 
te dizer uma coisa muito engraçada: ela 
leu-me esse texto sobre Ara ao telefone 
e eu, como ouço mal, percebi «a brisa do 
arado sobre a ara»; ela, que também ou-
ve mal, confirmou. Olha, não era assim a 
expressão... O que ela queria dizer era «a 
deriva do arado sobre a ara». Foi assim 
que saiu na segunda edição: «A deriva do 
arado sobre a ara».

—Fundir os elementos do quotidiano em 
ambientes de dupla reflexão, a do su-
jeito poético e a do espaço onde ele se 
insere, pode ser uma caracterização da 
tua escrita?

–Pode, acho que sim, aí concordo com 
Pessoa: «o que em mim sente, está pen-
sando». Até podia dizer «o que em mim 
pensa, está sentindo». São processos re-
cíprocos e secantes...

—Essa dupla perspectiva que na tua poé-
tica sempre existiu, sobreposição da me-
ditação sobre a vida mais comum e as 
vivências ocasionais, aplica-se em Ara 
de maneira mais complexa? A escrita 
foi estruturada de um modo mais cons-
cientemente?

—O que foi estruturado foi o livro, não a 
escrita. Costumo dizer que o que a mim 
mais custa é fazer um livro, não é escre-
ver. Fazer um livro pressupõe uma coerên-
cia e uma espécie de unidade que a escrita 
não me exige. Eu não sou auto-consciente 
quando escrevo — senão, estaria sempre 

a pensar no que mais iria agradar aos crí-
ticos, ou nas modas do tempo. E eu que-
ro lá saber das modas...!

—Há também neste livro uma base con-
fessional (inclusive autoconfessional) 
como é corrente no teu discurso poéti-
co, ou a ficção legitima aqui mais mar-
gem de fingimento?

—A ficção legitima aqui mais margem de 
fingimento, não tenho dúvidas. Não inte-
ressa a ninguém se as histórias que estão 
no livro aconteceram ou não, se aquela 
carta foi ou não escrita, que histórias de 
amor existiram, se houve de facto uma ci-
dade e sofrimento e revolta na cidade. In-
teressará, de autoconfessional, as refle-
xões sobre o acto da própria escrita, isso 
sim. E aí, sou eu (mesmo fingida)...

—Custa muito encenar na escrita a sen-
sação da expressão aparentemente ca-
sual?

—Não sei responder muito bem a isso. Co-
mo te disse, quando escrevo, não penso: 
«agora, vou fazer encenar isto ou aquilo». 
Sei, sim, que a escrita é sempre fingimen-
to, nunca é mentira. Mentir e fingir são 
coisas diferentes, é como as crianças no 
«fazer de conta»; elas não estão a men-
tir, mas a fingir. Essa é a beleza também 
da escrita, acho eu: o podermos ser vários 
(ou várias). Ora, ao sermos vários, através 
das vozes ou das personagens,  criamos 
mundos para esses outros «eus», e desses 
mundos faz parte o pensamento, a emo-
ção — e também o quotidiano, o casual.

Carlos Quiroga

—Não cabe aqui (afortunadamente) pro-
blematizar o conceito de género lite-
rário e quem já te leu creio que não se 
vai chocar com Ara, antes ao contrário. 
Mas será bom deixar avisada a cabeci-
nha catadora só de narrativas: Por quê 
se apresenta como «romance» um livro 
em cuja segunda frase escreves «Eu não 
sou romancista»...? 

—Isso tem uma história curiosa. Eu não sa-
bia muito bem o que era Ara, mas também 
não me preocupei muito. Quando mandei 
o livro para a Sextante, o João Rodrigues 
disse logo que o queria, e não se ralou na-
da em onde o iria pôr, quero dizer, em que 
categoria... Depois, a Maria Velho da Cos-
ta, que foi uma das primeiras pessoas que 
leu o livro, quando acabou de o ler, tele-
fonou-me e disse «é um romance». Eu 
perguntei «tu achas mesmo?». E ela tor-
nou a dizer «acho, acho!». E eu pensei de 
mim para mim: «se a Maria Velho da Cos-
ta, que é um dos maiores nomes da ficção 
portuguesa, diz que é um romance, quem 
sou eu para dizer que não é?» Abrir o livro 
a declarar «eu não sou romancista» tem 
a ver com o seguinte: o facto de não ser 
um romance no sentido mais tradicional 
do termo, de ser uma provocação, a mim 
e aos leitores (e leitoras), e ainda uma re-
flexão sobre o lugar da própria escrita. As 
ondas, de Virginia Woolf, não tem persona-
gens, por exemplo. E não é um romance?!

—O teu discurso poético sempre foi nar-
rativo-visual, uma semificção em co-
municação subtil. É na tua produção 
uma chegada estilística lógica o ad-
vento de Ara?

—É verdade, tens toda a razão, um lado da 
minha poesia tem essa dimensão narrati-

vo-visual, como lhe chamas, tão presente 
em poemas como «Passado», «Um pouco 
só de Goya: carta a minha filha», «Testa-
mento», «Vozes», etc; embora depois haja 
um outro lado mais abstracto, ou de pen-
dor mais filosófico, não sei bem (às vezes 
os dois lados estão presentes em simul-
tâneo no mesmo poema, mesmo nos que 
falam de batatas)... 

Se calhar é por isso que eu tenho subtítu-
los como «Qualquer coisa de intermédio» 
e títulos de livros de poesia como Se fos-
se um intervalo, ou Entre dois rios e ou-
tras noites... Ou seja, esse «estar entre» 
foi sempre a minha forma de estar na pa-
lavra, tal como o ser «do avesso». 

—Quando na página 21 colocas as «Dis-
crepâncias (a duas vozes)» estás até fa-
cilitando também uma encenação tea-
tral, fragmentária que seja, no estro de 
títulos anteriores. É esta tua obra a mais 
premeditadamente hibridada em cruza-
mentos de espécies só aparentemen-
te distintas?

—Exactamente! Mas eu acho que essa di-
mensão dramática também existe na mi-
nha poesia e no que escrevo. A Isabel Pires 
de Lima falou várias vezes dessa dimen-
são em ensaios. Tenho vários poemas até 
com vozes (voz 1 e voz 2), ou então com 
monólogos interiores, em que a mesma 
voz se vai desdobrando em várias... Além 
disso, tenho um livro inteiro, que se cha-
ma Próspero morreu, que é uma peça de 
teatro, ou (como se lê em subtítulo, «poe-
ma em acto»). E os meus livros para crian-
ças têm muito abertamente essa dimen-
são teatral, como este último Como Tu, 
que até foi encenado.

Não foi premeditado. A escrita vem, vi-
sita, vai surgindo e fugindo, e voltando. 

Se sobre a Poesia das últimas décadas em 
Portugal existe uma opinião de excelência, 
nela Ana Luísa Amaral é dos nomes mais 
respeitados. E na Galiza segue-a, claro, uma 
pequena turma fiel desde o seu primeiro 
título no século passado. Também aqui 
se acompanham com fruição os seus 
trabalhos Comparatistas e Feministas, 
tendo conquistado na área do Ensaio 
um espaço próprio. Ao mesmo tempo, a 
sua Literatura Infantil vai crescendo em 
variedade e interesse desde há quinze anos. 
Agora publica um romance, Ara, que pode 
provocar –só em quem não a tenha lido 
antes– algumas perplexidades.

Ana Luísa Amaral, a Poeta que se Narra

—Algum humor subtil que era caracte-
rístico de livros pretéritos terá menos 
sentido nos tempos presentes?

—Não, acho que não, ele continua. Embo-
ra estando ausente de Escuro, o meu úl-
timo livro de poesia, ele está muito pre-
sente no meu penúltimo livro de poemas, 
Vozes. Mas o que acho é que estes tem-
pos são tão, mas tão, cruéis e sem sen-
tido, são tão habitados por inimigos sem 
rosto (diria até que, por vezes, é mais di-
fícil combatê-los do que se estivéssemos 
numa ditadura fascista, em que tu conhe-
ces a cara de quem combates), esses que 
se alimentam do capitalismo mundial e 
que nos escravizam, que o humor se tor-
na mais difícil. Escuro ou Ara são livros 
poéticos e políticos, políticos, no sentido 
mais de polis, o que pertence ao histórico 
e ao social. Mas também, repara, nunca a 
literatura esteve ausente do mundo e do 
tempo. E ela pode ser um antídoto con-
tra esses inimigos sem rosto.

—O teu percurso tem sido muito coe-
rente, houve já duas recompilações da 
tua obra poética (Poesia Reunida 1990-
2005, Inversos. Poesia 1990 - 2010) e a 
notabilidade internacional vai ganhan-
do peso. Como se equilibra um ofício de 
recolhimento como o da escrita poéti-
ca com a exposição pública?

–De uma forma cada vez mais difícil, reco-
nheço. Por isso pedi a reforma antecipada, 
mesmo tendo sido penalizadíssima. Mas 
a liberdade não tem preço! Eu preciso de 
TEMPO, preciso cada vez mais. Aquilo de 
que cada vez tenho mais vontade é de ar-
ranjar uma casinha num lugar sossegado 
e escrever só — olha, podia ser na Galiza, 
essa casinha... Eu preciso de escrever! E 
quando digo escrever, digo também tra-
duzir poesia (traduzi Dickinson, estou a 
continuar a traduzi-la, vão sair agora os 
Duzentos Poemas, traduzi a poesia de 
John Updike, estou a traduzir os sonetos 
de Shakespeare... e isso é um prazer indi-
zível, e é também escrita).

—A escrita tem sexo?

—Essa é uma pergunta que nos levaria 
a uma entrevista inteira! Eu ensino, há 
anos, cadeiras de licenciatura e de pós-
-graduação em que discutimos a existên-
cia de uma «escrita feminina» (ainda ago-
ra dei um curso curto chamado «A poesia 
tem sexo?», com ponto de interrogação...). 
Nota que digo «discutir», ou seja, no final, 
não tenho uma resposta definitiva. Sexo 
tem, claro, quem escreve; agora, a questão 
do sujeito poético, ou do narrador ter um 
sexo... isso é uma questão de facto mui-
to complexa. Há momentos em que acho 
que sim, e outros em que acho que não...

—Seguramente existe um universo di-
ckinsoniano em ti; haverá outros que 
queiras explicitamente declarar?

—Não sei muito bem falar de influências, 
se é isso que queres dizer. Se elas exis-
tem (e é claro que elas têm que existir), 
os críticos que o façam. Só posso falar das 
minhas paixões: Shakespeare, Camões, 
William Blake, Jorge Luis Borges, Dickin-
son. Também, dos mais recentes, Adrien-
ne Rich, Juan Gelman, Antonio Gamone-
da, Nuno Júdice, Pedro Tamen, Sophia de 
Mello Breyner... Já sei que são os «clás-
sicos», mas é a eles que eu hei-de voltar 
sempre, muitas vezes para os «subverter» 
mais do que transgredir, porque a subver-
são me é mais «normal» do que a trans-
gressão... E, sabes, quanto a Emily Dickin-
son, só a conheci em 1990, já tinha saído o 
meu primeiro livro, portanto é uma paixão 
mais «recente» do que Shakespeare, mas 
é claro que ela depois me invadiu a vida e 
a minha forma de ver a poesia.

—Finalmente, tendo estado várias ve-
zes na Galiza, como te sentes entre nós?

—Eu adoro a Galiza, toda a Galiza. A Galiza 
é, para mim, a minha casa. Melhor, uma 
das minhas casas. Como sabes, eu sou de 
Lisboa, mas vim de lá muito pequena (com 
9 anos). Mas sempre senti Lisboa como 
também a minha cidade. Ao mesmo tem-
po, também sinto o Porto como minha ci-
dade. Por isso, talvez, escrevi esse livro 
de poesia chamado Entre dois rios e ou-
tras noites e há um capítulo em Ara cha-
mado «Entre dois rios e muitas noites»— 
os dois rios são o Tejo e o Douro. O que 
quero dizer é que a Galiza é a minha ca-
sa do Norte. E sinto com a Galiza, em ter-
mos de povo, toda a afinidade do mundo, 
tal como sinto, em termos de língua, es-
sa mesma afinidade. Acho até que deve-
ríamos partilhar uma grafia comum, que 
nos permitisse abrir a espaços que nos 
são comuns também, como por exemplo 
o Brasil... O português e o galego são lín-
guas irmãs, tal como os nossos dois povos 
são irmãos então, faz-me todo o sentido 
que os irmãos estejam juntos...!

Do seu doutoramento sobre Emily Dickinson há 
evidências nos livros de poemas que foi editando. 
Mas não só. Das suas publicações académicas 
em Portugal e no estrangeiro ficam também 
patentes os seus interesses de pesquisa: Poéticas 
Comparadas, Estudos Feministas, Estudos Queer. 
O Dicionário de Crítica Feminista, em co-autoria 
com Ana Gabriela Macedo, é um dos títulos mais 
conhecidos nessa vertente. 
Mas é sem dúvida no território da Poesia onde 
levanta bandeira mais visível, com mais de uma 
dúzia de títulos de que com certeza existe amostra 
nas estantes da gente do ramo. Alguns dos seus 
livros de poesia e infantis foram também levados a 
palco em espetáculos de teatro e leituras encenadas. 
Bem representada em inúmeras antologias 
portuguesas e estrangeiras, tendo feito leituras 
dos seus poemas em vários países, está editada na 
França, Brasil, Suécia, Holanda, Venezuela, Itália, 
Colômbia e brevemente no México, na Argentina 
e na Alemanha. Também os livros infantis foram 
publicados na Colômbia e sê-lo-ão em breve na 
França e no Brasil.. E já recebeu vários prémios 
importantes (Correntes d’Escritas, 2007; Giuseppe 
Acerbi da Itália, 2007; Associação Portuguesa de 
Escritores, 2008; Rómulo de Carvalho/António 
Gedeão, 2012). Trata-se portanto de uma autora 
consolidada num espaço nobre e habitualmente 
mais restrito da Literatura Lusa, o da Poesia, cuja 
penúltima obra se apresenta rotulado no mais 
amplo e miscigenado da «Ficção». Sobre Ara, e 
outras inquietações, falamos hoje com a autora.

Nascida no Sul (Lisboa, 1956), passou aos nove 
anos de Sintra para um Norte próximo onde 
se deixou longamente ficar (Leça da Palmeira). 
Frequentou dos dez aos dezasseis anos um 
colégio de freiras espanholas e depois a Faculdade 
de Letras do Porto. Tendo-se licenciado em 
Germânicas, continua até ao presente na mesma 
Faculdade, já como professora de Literatura 
e Cultura Inglesa e Americana, de Literatura 
Comparada e de Estudos Feministas. 

Romance Poesía
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