
 

 

MEMÓRIAS APARIÇÕES ARRITMIAS 
      Por Jane Tutikian 
 
    Primeiro, tenho a ressaltar a qualidade dos livros inscritos no Prémio Literário Glória de Sant'Anna - 2022. 
Dessa qualidade, vem a valorização do prêmio, das mais de 40 obras inscritas e, finalmente, da vencedora: 
MEMÓRIAS APARIÇÕES ARRITMIAS - poesia- de Yara Nakahanda Monteiro. 
    A força da poesia de Monteiro corresponde à força das imagens, fotos também da autora, que compõem o 
livro e ele chega ao leitor uno, orgânico, impactante. Tão mais impactante ao penetrar na condição feminina, 
na memória que constitui a identidade e o sentimento de pertença, sonhos e realidades, de quem carrega 
consigo a dualidade. 
    Tudo inicia na epígrafe do livro: “ A vida é memória da vida,/ As coisas estão presentes, a vida move-se”, 
de Fiama H.P. Brandão. É o mote e a melhor definição de MEMÓRIAS APARIÇÕES ARRITMIAS.  
    Não se pense em rodeios estilísticos, em jogos de figuras de linguagem, em complexidade. Ao contrário, 
os poemas são construídos numa linguagem simples, objetiva, libertando, assim, a subjetividade e co-criação 
imagética do leitor.  
    É como se busca essa vida movente, na infância, na adolescência, em Portugal ou em Angola, no passado, 
no presente, buscando a constituição do ser, esse, sim, em sua complexidade, forjado pelo entorno. Há 
violência, há perdas, há trânsitos. Há aparições, há ambivalências, há lutas, preconceitos, sexismo, racismo…  
    Há, sobretudo, uma grande poeta, capaz de decretar “ Eu sou de onde estou”, do poema “Previsão do 
Tempo” e, no poema final, quando tudo, aparentemente termina, tudo, efetivamente, começa com “ Lado a 
lado”: “ Junta-te a nós” 
    Yara Nakahanda Monteiro é daqueles poetas que lutam com as palavras (e lembro aqui Drummond) para 
que o mundo, em liberdade, se entenda. E entenda-se por mundo a revelação do humano e do ser na vida. 
MEMÓRIAS APARIÇÕES ARRITMIAS - poesia- de Yara Nakahanda Monteiro, que belo livro ! 
 
 
  


