
Kncritaria, em Penqftel
A praça de Manuel Alegre

II Os seus versos e palavras vão estar nas ruas, nas praças, nas

paredes, nos transportes públicos, nos cafés, nos cantos e recantos
da cidade, na voz de atores, nas bocas do mundo: Manuel Alegre
é o homenageado da Escritaria, em Penafiel, de 21 a 27 deste mês.

Depois de José Saramago, Agustina, Urbano, Mia Couto, Lídia

Jorge, Mário de Carvalho, Pepetela, Mário Cláudio, entre ou-
tros. Uma semana para pôr a escrita em dia do poeta e escritor,
cuja obra poética e ficcional, em que se podem destacar livros
como Praça da Canção, O Canto e as Armas, Atlântico, Sonetos do

Obscuro Quê, Senhora das Tempestades, Alma, O País Azul, Jornada
de África, vai ser dita, lida e pensada em conferências, encon-
tros, encenações, etc. "Um reconforto", diz ao JL Manuel Alegre,
Prémio Camões em 2017, Prémio Pessoa em 1999, entre muitas
outras distinções, que recentemente lançou uma antologia de seus

Sonetos, na D. Quixote.

Jornal de Letras: Como sente esta homenagem da Escritaria?
Manuel Alegre: É um festival que sublinha a importância que as

câmaras municipais têm hoje na divulgação
dos autores e da literatura. Tenho um grande
respeito e entendo a homenagem com re-
conhecimento. Admiro e chega a comover -
-me o esforço que é feito por uma câmara,
como Penafiel, num país onde a cultura,
muitas vezes a nível oficial, a começar pelos

orçamentos de Estado, não tem o tratamen-
to devido

E toca-o o facto de as suas palavras
estarem na praça pública?
Sim. É levar a poesia para a rua, para as pessoas. Uma vez, a Sophia
escreveu que a poesia estava na rua, mas foi num dia raro e exce-
cional. Desta vez será uma semana e em Penafiel. Por outro lado,
irei a várias escolas, o que é sempre importante. Julgo que vão fazer

encenações a partir de textos meus, de As Naus de Verde Piriho. E é

para mim muito significativo ver jovens a ler a minha poesia, poder
contatar com eles.

Porquê?
Porque a poesia não é para ficar em casa, fechada em livros, é uma
forma de partilha. Escreve-se para chegar aos outros. Por circunstân-
cias várias, tive a sorte de ser lido, apesar de, a certa altura, ter sido

proibido, os meus poemas andaram de mão em mão. E agora são lidos

por gente nova, nesse festival. E isso é bom. Alguma coisa fica. Há

pessoas que se calhar vão descobrir que a poesia faz falta, outros se

calhar vão ficar leitores.

Publicou recentemente Os Sonetos. Porquê esta antologia?
Mais do que uma antologia, é um livro novo. Alguns dos sonetos são

conhecidos, até foram cantados. Outros estavam dispersos em livros.

Juntando-os, dei-lhes outra dimensão. O soneto é uma trave-mes-
tra da literatura ocidental, Petrarca, Shakespeare, Camões. E é uma
forma poética, uma arte difícil, mas de que gosto. Tenho sonetos em

quase todos os meus livros.

Nos últimos tempos tem recebido muitos prémios, homenagens.
Como vive este momento?
Faz bem à alma. Os doutoramentos honoris causa, em Pádua e na
Universidade de Lisboa, o Prémio Camões, o Guerra Junqueira, e

todos os outros. Homenagens da Associação Portuguesa de Escritores,
da Sociedade Portuguesa de Autores, ou em Foz Côa. . . São coisas

muito enternecedoras e carinhosas. E acontecem porque os livros
foram lidos, os meus versos ficaram dentro das pessoas. .11. Maria
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