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ENTREviSTA

em geral, ante governantes sem 
memória histórica: a arte literária 
como acto identitário, o outro em 
movimento universal entre todos os 
povos do mundo, tentando reinven-
tar-se sem perder a sua dignidade 
pessoal ou a honra das suas raízes 
ancestrais. 

TN – Em quantos capítulos está 
a obra dividida?

vF – Tem três capítulos: “Em Casa 
nos Açores”, “Memória do Brasil” e “A 
Diáspora em Mim”. Cada um deles 
contém abordagens à ficção, poesia 
e ensaio que julgo pertinentes à te-
mática em causa.

TN – Para si que papel ocupa a 
literatura na sociedade?

vF – Vou parafrasear Edmund 
Wilson, o crítico e ensaísta que mais 
li durante toda a minha vida: a vi-
vência “imaginativa” e o lugar que 
os homens e as mulheres, indivi-
dual ou colectivamente, “ocupam” 
nas sociedades do seu tempo. Aliás, 
para mim, literatura e sociedade 
são naturalmente indissociáveis. 
Não quer isto dizer que não possa 
ser muito mais, ou algo mais do que 
isto. Por mais narcisista que seja um 
texto, por mais fechado ou isolado 
que esteja qualquer criação poética 
num nicho qualquer, terá sempre 
de representar o personagem na 
sua contingência muito pessoal, 
mas nunca desligado do meio em 
que está inserido, terá de ser um 
outro retrato do seu tempo e da sua 
historicidade, ou de um tempo-ou-
tro imaginado e reinventado nesse 
texto ou nesse poema. Ainda muito 
recentemente citei num ensaio meu 
intitulado “Sociedade e crítica: Ir-
ving Howe e os Intelectuais de Nova 
Iorque” que para estes escritores (o 
que evidentemente também define 
o que penso) “o formalismo, para 
todos eles, seria necessariamente 
relegado para um segundo lugar, 
pois a sua escrita visava estabelecer 
a ficção como representação, nos 
seus sublimes momentos, da época 
a que pertenciam, dos anseios de 
liberdade, justiça e igualdade”. Bem 
sei que estes postulados estão, ou 
estiveram, fora de moda em tem-
pos recentes, que mais pareciam de 
uma perpétua e acéfala festa, mas 
não estão ultrapassados. Vêm aí 
muito provavelmente todas as con-
dições sociopolíticas que um dia 
fizeram Lenine viajar (apoiado pela 
vontade conspiratória e protectora 
dos alemães, vejam a ironia!) do seu 
exílio na Suíça até à Estação da Fin-
lândia, vem aí de novo a degradação 
generalizada que coloca os povos e 
as suas veneráveis nações de joe-
lhos e em obediência aos canalhas 
de sempre, tal como acontece já 
com a Grécia, o berço de tudo que 
é bom no ocidente – Democracia, 
Filosofia e Arte. É por isso que numa 
ditadura, seja ela de esquerda ou 
de direita, os primeiros cidadãos a 
serem perseguidos e presos são os 

escritores e os jornalistas. São eles 
que carregam e perpetuam em si a 
memória colectiva e identitária de 
um povo.

A literatura poderá ser – e é, 
por certo – muita outra coisa para 
outros. Para mim, de igual modo, é 
muito mais do que as suas temáti-
cas, mas a sua “função” na sociedade 
continua a existir, a mover e como-
ver mentes e corações.

TN – Quantos títulos já tem pu-
blicados?

vF – Com este borderCrossings, 
onze, mais traduções de alguma 
escrita de Katherine Vaz (O Homem 
Quer Era Feito De Rede) e poesia de 
Frank X. Gaspar (A Noite Dos Mil Re-
bentos). Mas, como gostava de citar 
um grande crítico norte-americano, 
a tarefa de escrever livros nunca está 
terminada. 

TN – Quais as suas expetativas 
para o lançamento desta nova 
obra?

vF – Não muitas, a razoabili-
dade do costume, a presença de 
alguns amigos e de outros leitores 
interessados na escrita ensaística, 

ou particularmente na temática 
de que me ocupo desde sempre: a 
literatura transfronteiriça como re-
presentação identitária de um povo 
ou país. Não posso nem devo pedir 
ou esperar mais. O meu diálogo lite-
rário e cultural foi sempre com uma 
minoria pertencente à nossa classe 
culta. Muitos deles estão fora de S. 
Miguel, estão noutras ilhas e espa-
lhados um pouco pelo nosso mun-
do diaspórico, uns nossos conterrâ-
neos, outros luso-descendentes e 
ainda outros estudiosos da cultura 
portuguesa, incluindo a sua verten-
te açoriana.

TN – Na sua opinião quais são 
as principais limitações em termos 
de edição literária nos Açores?

vF – Se espera uma grande quei-
xa minha, vou desiludi-la! As limita-
ções cá são praticamente as mesmas 
de que lhe falariam a maioria dos es-
critores em Lisboa: muitos livros para 
poucos leitores. Não ignoro as difi-
culdades de se viver e publicar numa 
ilha, pois estamos fora dos grandes 
circuitos comerciais e das máquinas 
publicitárias de maior projecção. 

Vou-lhe dar dois exemplos, no que 
respeita à publicação de livros. Um 
dos poetas portugueses mais pres-
tigiados e famosos do nosso tempo 
não conseguirá vender mais do que 
mil exemplares de um livro seu, ou 
nem sequer chegar lá perto. Nos 
Estados Unidos, Edmund Wilson, o 
crítico canónico do século passado 
já aqui referido, o mesmo que hoje 
continua a ser biografado e analisa-
do em obras que saem ano a ano, 
ele, que publicava os seus ensaios 
em revistas tão prestigiadas como 
a The New Republic, The New Yorker e 
a The New York Review of Books, não 
vendia mais do que dois mil exem-
plares de cada um dos seus livros. O 
seu único livro que ia a caminho de 
se tornar um best-seller, Memoirs of 
Hecate County, foi proibido de circu-
lar por um tribunal em São Francis-
co (São Francisco!) pela sua suposta 
sexualidade pornográfica, gesto hi-
pócrita e puritano que hoje nos faria 
rir e abanar a cabeça em descrença 
e gozo. Creio que isso diz muito, se-
não tudo. Só que os seus livros, pelo 
menos durante a sua vida, que pou-
co venderam foram exactamente os 
que mais marcaram a cultura literá-
ria no seu país. 

Quanto aos Açores, existe ainda 
a distância da maioria das livrarias 
nacionais e o custo adicional de os 
fazer chegar a esses potenciais desti-
nos. Mesmo assim, essas livrarias es-
tão só interessadas em dois ou três 
escritores do nosso país, por assim 
dizer, e em primeiro lugar interessa-
das nos mais vendidos e badalados 
escritores populares internacionais, 
tipo Vampiro Americano Apaixona-
se em Paris. Foi sempre assim, aliás. 
Quem por cá anda a vangloriar-se de 
ter publicado fora do arquipélago, 
esquece-se ou é mesmo ignorante 
do facto de que até há poucos anos 
alguns dos escritores açorianos pu-
blicaram em Lisboa durante mais de 
uma década, e estavam presentes 
em muitas das livrarias do país, mes-
mo que alguns deles não vendes-
sem muito devido às suas temáticas; 
e ser publicado “lá fora” não garante 
maior sucesso em nada. Com a faci-
lidade que a net agora nos propor-
ciona, blogues e redes sociais, toda 
essa questão está a ser ultrapassada. 
Hoje, um livro publicado nos Aço-
res será de imediato conhecido em 
qualquer parte do mundo, e quem 
estiver interessado poderá adquiri-
lo com toda a facilidade. Temos lei-
tores no mundo inteiro, desde Riga 
a Tóquio, para não falar de países 
como os Estados Unidos e o Brasil, 
onde figuramos já em inúmeras te-
ses universitárias e noutros estudos 
ou ensaios eruditos. 

Entre nós, nos Açores, a igno-
rância foi sempre singularmente 
atrevida. A grandeza ou legitimi-
dade literária e intelectual de um 
livro medem-se pelo lugar onde foi 
publicado?

“Entre nós, nos 

Açores, a ignorância 

foi sempre 

singularmente 

atrevida. A grandeza 

ou legitimidade 

literária e intelectual 

de um livro medem- 

-se pelo lugar onde 

foi publicado”.


