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Katherine vaz começou a ser conhecida em Portugal por ter editado, em 1994,  

nos estados Unidos da américa, um livro chamado Saudade. Foi o primeiro romance, 

sério e moderno, de literatura portuguesa-americana. seguiram-se Mariana, 

Fado & Outras Histórias e Nossa Senhora das Alcachofras, livros cuja inspiração lhe veio 

de histórias da sua família açoriana que vivia na Califórnia e às quais a escritora deu um 

toque de realismo mágico. Uma conversa em lisboa, numa das muitas visitas  

da escritora de 58 anos a Portugal, mais uma vez a convite da FlaD. 
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e as mais fortes sensações que tinha eram as que lhe vinham dessa 
comunidade portuguesa?
_Sim. A minha avó teve o meu pai na Califórnia e morreu e o meu 
avô levou-o para os Açores, para a Terceira. Criou-o lá até se ca-
sar outra vez e então vieram outra vez para cá. Mas ele não é um 
pai típico. Gostava de jardinagem, de pintar. Não tive noção, até 
ser mais velha, de que os meus pais nos deram autorização para 
sermos quem nós queríamos ser. Uma das minhas histórias favo-
ritas é que, quando éramos crianças – tenho cinco irmãos – e es-
crevíamos e desenhávamos nas paredes e, em vez de nos dizerem 
para não fazermos isso, o meu pai pintou uma parece de preto e 
disse que aquela era a parede para nós pintarmos. 
isso nos anos 1960. era…

_Diferente. Sim! Fui influenciada, claro, 
por crescer na Califórnia dos anos 1960. Fiz 
18 anos em 1968. Foi o ano em que tanta coi-
sa aconteceu! O meu avô morreu dez dias an-
tes de J.F.K. ser assassinado. Por isso lem-
bro-me de tudo muito claramente. Eu ia pa-
ra a escola na carrinha, em Oakland, perto 
de São Francisco, com um grupo de negros, 
eram tempos tumultuosos, a nossa escola fi-
cava uma rua abaixo do quartel-general dos 
Black Panthers… Um dia, um deles sentou- 
-se ao meu lado no autocarro, estava a fazer 
os trabalhos de casa e escreveu mal a pala-
vra receber. E eu corrigi-o. E passei a ajudá- 
-lo com os trabalhos de casa em troca de ser 
um bocadinho protegida… 
Que outras histórias a inspiraram? 
_  O meu pai contava-me que tinha medo do 
escuro quando era pequeno e que nos Açores 
a cura para isso era dar um ponto no braço de 
um homem morto… E eu disse: o quê? Mais 
tarde, achei que tinha ouvido mal mas não 
quis corrigi-lo porque adorava esta ideia… 
nunca ouvi falar dessa história. aliás, da leitura 
dos seus livros percebe-se que a expe riência 

Queria ser escritora desde muito pequena. Quando pensou escrever, 
pensou logo em histórias sobre a sua experiência luso-americana, de 
família portuguesa na califórnia? 
_No início escrevi histórias que tentava que fossem como as que eu 
lia e como as que toda a gente escrevia. Histórias banais de gente 
banal a dizer coisas banais – pessoas que andavam por aí em ago-
nia existencial sobre isto e sobre aquilo. Queria ser escritora desde 
os 12 anos. E não sabia o que queria dizer. Quando andava na uni-
versidade contei algumas coisas sobre a minha família portugue-
sa e um professor perguntou-me porque não escrevia sobre isso. Há 
muito na escrita de querer chegar à verdade e nem sempre é fácil. 
Então, lembro-me muito bem de me sentar e de ter escrito a primei-
ra história. A minha madrinha Clementina costumava ser a conta-
dora de segredos e dissera-me que no dia em 
que a minha tia-avó morreu um padre da vi-
la, nos Açores, na Terceira, a fez assinar a 
doa ção de uma terra. Isso veio-me à cabeça e 
escrevi uma história chamada Pecado Origi-
nal. Senti-me bem a escrevê-la. Ficou bem e 
foi a minha porta de entrada para este mun-
do da escrita. Outra história foi a de uma em-
pregada da minha madrinha, na Califórnia, 
que não sabia ler nem escrever. E o meu pai 
inventou um sistema de cores para ela, colo-
cou cores no mostrador do telefone e fez cor-
responder os números às cores. Funcionou.  
E aos 12 anos pensei naquilo como uma me-
táfora sobre a linguagem do amor. Por isso 
no meu primeiro romance tinha uma perso-
nagem com sinestesia… 
Foi uma inspiração. 
_Sim, uma grande inspiração. Eu era uma 
criança. O meu pai pensou de forma dife-
rente sobre a linguagem. Entrei mesmo 
naquele mundo de cor… Fui sempre muito 
influenciada pela cor. A minha entrada no 
mundo da literatura não foi muito racional, 
foi sobre estas sensações. 
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que teve de coisas portuguesas é muito diferente da experiência que 
eu tenho, por exemplo, como portuguesa. É muito mais mística. É re-
ligiosa. eu nunca diria que a literatura portuguesa seria de realismo 
místico como é a sua. 
_É a minha sensibilidade. Talvez pela influência de ser da Cali-
fórnia. A minha mãe era uma grande leitora. Eu senti liberdade 
para pôr magia nas minhas histórias. Se não é forçada, falsa, se 
parece genuína… Fi-lo sempre através da experiência de quem 
sou. E das coisas que me impressionam. 
Quando chegou a portugal pela primeira vez sentiu que o misticismo 
que acentua na cultura portuguesa existia? 
_Aqui no continente não muito. A minha família veio dos Aço-
res, era muito religiosa. Isso fez parte da minha educação.  
A minha mãe era católica, irlandesa. E ficou envolvida com a cul-
tura do meu pai, participava nas festas do Espírito Santo, fazia 
sopas. A parte misteriosa e religiosa veio dos meus avós dos Aço-
res. Quando a minha tia-avó estava zangada com o marido ata-
va uma corda à volta da estatueta de Santo António e pendura-
va-a na despensa. E nós íamos lá para ver como as coisas estavam. 
Mas isso era divertido. É essa a diferença, ela acreditava, nós vía-
mos isso como a verdade dela. Mas não o fazíamos. Quando nos  

afastamos disso temos de questionar-nos, como escritores.  
A grande questão para mim e para os escritores da minha geração 
que escreveram sobre as suas raízes é: quem é que somos, e como 
é que isso se traduz. 
o que diz a outros escritores de ascendência portuguesa que encontra 
em sessões como aquela em que esteve, agora, na FlaD [Fundação 
luso-americana]?
_Que a identidade é diferente da escrita. Que temos de aprender 
a contar uma boa história. E que aprender a ser escritor é o fun-
damental. Eu digo-lhes que tive liberdade muito cedo para escre-
ver o que queria, de usar o que tinha na minha vida como inspi-
ração. E não há nenhuma razão para que alguém não deva fazer 
isso mesmo. 
Que parte de ser uma criança na califórnia era ser portuguesa?
_É fácil responder porque o meu pai escreveu um livro sobre os 
portugueses na Califórnia, dava palestras sobre a sua cultura.
e sobre a história dele?
_Bom, havia algumas coisas que eram secretas e que me levaram 
alguns anos a descobrir. Não sabia que a mãe dele tinha morrido 
quando ele nasceu. Mas eu era muito parecida com ela. E então as 
pes soas vinham perguntar-me… «E esses segredos de família, essas 
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complicações»… Tudo isso me ensinou que as pessoas são complica-
das. Eu nunca pensei em mim como sendo a mulher que escreve so-
bre a experiência portuguesa na América. Eu cresci numa grande 
família católica, na zona de São Francisco, na baía. A história e a cul-
tura são o passado, os detalhes. Mas para mim havia outras coisas: o 
meu pai como um jardineiro dedicado e o modo como lidava com as 
plantas. Quando fui aos Açores achava que ele estava em todo o la-
do por causa das plantas que via. Ele era mágico com as plantas: pu-
nha as raízes na terra e as plantas simplesmente cresciam. E isso pa-
ra mim era tanto sobre o que ele era como tudo o resto. 
por essa altura havia muito preconceito para com os portugueses… 
alguma vez sentiu isso? 
_Não. Primeiro, a cultura da costa leste é muito diferente. Quando 
falo com amigos de Fall River, New Bedford, Providence, Newark… 

Pescadores, caçadores de baleias, que depois foram  
para as fábricas… Na Califórnia, o meu avô traba-
lhou com vacas numa quinta. O meu pai foi o pri-
meiro da família a ir para a faculdade, era profes-
sor. Nunca senti isso, talvez porque o meu pai era tão 
respeitado na comunidade e também como profes-
sor no liceu onde dava aulas. Ele era muito colorido 
como pessoa e, posso dizer, um pouco excêntrico. 
Era divertido. Era um pouco parecido com Fernan-
do Pessoa. Ele foi o meu instrutor na ideia de que era 
bom ser-se como se é. 
e como tinha sido a experiência dele de imigrante… de 
duplo imigrante?
_A única coisa que ele mencionou, quando voltou 
para a América, tinha uns 8 anos, nos anos 1930, 
depois da Depressão… Não falava inglês, teve uma 
professora que o ensinou. Ele diz que ela lhe salvou 
a vida por ser tão gentil. Acho que essa foi a única 
dificuldade que ele alguma vez referiu. O resto foi a 
vida normal. Ele era um homem elegante e distan-
ciado… E esse foi o meu modelo.
a sua mãe também era imigrante?
_Era irlandesa com um pouco de italiano. Ela ado-
tou a comida portuguesa Nós crescemos à volta da 
família do meu pai. Não muito da da minha mãe. 
Ela lia muito. Era incrível, nunca me fez sentir que 
as mulheres precisavam de fazer uma coisa ou ou-
tra. Nem sequer me ocorria. Eu cresci nos anos 
1960, uma altura em que, claro, o movimento femi-
nista era muito forte. Muito foi atingido com essas 
lutas, muito do que hoje é concebido como sendo 
natural. Mas com os meus pais a questão sempre 
foi quem é que eu queria ser e não por ser rapariga. 
Tenho duas irmãs e três irmãos.
como é que a sua mãe adotou a cultura portuguesa?
_Bom, ela ajudou o meu pai a escrever um livro de 
receitas portuguesas. O meu pai ia falar com pes soas 
da comunidade e obtinha as receitas, que lhe eram 
transmitidas pelas mulheres açorianas de uma forma 
muito tradicional. Diziam-lhe, «põe uma mão-cheia 
de farinha». E às vezes as receitas não funcionavam.  
O meu pai voltava e elas diziam, «ah, esqueci-me de 
dizer para pôr açúcar»… Então ele e a minha mãe 
trabalhavam juntos. E tinha piada… O meu pai que-
ria colecionar as receitas porque as mulheres esta-

vam a envelhecer. Fizeram o livro e a editora Doubleday man-
dou-lhes um contrato. Grande. Mas depois mandou uma car-
ta a dizer que estava tudo sem efeito porque havia outro livro 
de receitas portuguesas a sair… E não havia mercado para dois.  
Os meus pais publicaram-no à mesma e venderam o livro a jor-
nais portugueses, e teve duas ou três edições. 
a Katherine foi a primeira escritora americana a escrever sobre 
temas portugueses. o seu livro chamou-se mesmo saudade, pa-
lavra portuguesa. teve dificuldade em publicar, que uma editora o 
editasse?
_Não. Eu levei muito tempo a estudar a escrita e a praticar… Ho-
je, vejo muita gente com 20 anos que está ansiosa para ser publi-
cada. Eu não tive dificuldade alguma, mas a verdade é que publiquei 
a minha primeira história com 28 anos. E havia muito a aprender 
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para se ser um bom escritor. É a coisa mais 
importante. Não é que eu tenha bom ma-
terial, é como uma pessoa se torna um artis-
ta. E isso demora. Quando comecei a publi-
car as histórias portuguesas já estava nos 
trinta. Estava num programa de mestrado 
em escrita e esse foi o meu projeto de mes-
trado. Quando acabei, havia pessoas no 
grupo que tinham agentes literários.  
E porque o que eu escrevi era algo não 
muito visto e o meu estilo de escrita era di-
ferente. Uma agente levou-o e vendeu-o 
rapidamente, em duas semanas. 
porque escolheu o título saudade? 
_Porque estava sempre a cruzar-me com a 
palavra. O meu professor não queria. Acha-
va que era muito obscuro para os america-
nos. Mas estávamos sempre a ouvir aque-
les discos, como a Amália e outros, à hora 
do jantar… Era a palavra sobre a qual o meu pai dava palestras e fa-
lava. E, como é uma palavra sobre ter falta de pessoas, parecia-me 
natural. E quando eu pensava na história da cor e do pensar através 
da cor, que era o mote do livro…

De que cor é a saudade?
_Ah! Essa é uma boa pergunta… Sempre 
pensei que fosse verde, verde-turquesa. 
tinha tido sempre saudades?
_Tinha. Neste sentido, estranho, de que 
cada dia que passamos perdemo-lo. Is-
to não é ser pessimista. Mas todos os dias  
passam e nós não podemos apanhá-los, 
não podemos ficar com eles. Tenho uma 
visão californiana de ter saudades. Tenho  
uma família grande, perdi os meus avós  
quando era nova e nem conheci a minha 
outra avó, e eu era a cara dela. E isso po-
de ter-me afetado de uma maneira de que 
nem eu própria me apercebi. 
e vivia esse dilema: novo mundo, velho 
mundo…
_Sim, crescendo no final dos anos 1960, 
era tudo tão tumultuoso, as mortes de 

Kennedy, Luther King, tumultos, havia uma sensação de perda 
constante. Mas mais do que tudo é a sensação de que tudo é co-
mo água que escorre por entre os nossos dedos. E agarramo-nos, 
agarramo-nos às coisas, mas a vida insiste em que as deixemos ir. 
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sentia muitas saudades da sua família ou já não havia ligação com a 
que estava nos açores? 
_Só através de cartas. Que o meu pai mandava a mulheres com 
quem tinha crescido, lá na Terceira. E continuava a escrever-lhes 
e a mandar coisas, sacos com roupa americana, pastilhas elásti-
cas... Mas já tínhamos muita família na Califórnia. 
acha que parte do seu papel como escritora foi divulgar a cultura por-
tuguesa e essa saudade?
_Honestamente, sim. Não me dispus a isso. Mas escrevemos pa-
ra tocar as pessoas, para afetar as pessoas, para lhes falar. Só que 
damos aos leitores as coisas pelo filtro do que somos e esperamos 
que haja uma ligação. 
tem essa experiência de pessoas que lhe dizem nunca terem ouvi-
do falar de portugal e por causa dos seus 
livros foram saber o que era, explorar a 
cultura?
_Sim, muitas vezes. Pessoas que sentem 
necessidade de dizer «não sou portugue-
sa nem nada, mas o seu livro afetou-me 
desta forma»… Uma pessoa escreveu no 
meu Facebook «eu não sou portuguesa, 
mas gosto da sua escrita, e os meus ami-
gos que são portugueses dizem “oh meu 
Deus, ela escreveu sobre a minha infân-
cia”»… Gosto da forma como o mundo es-
tá a mudar, que as pessoas podem abraçar 
coisas por que se apaixonam. Não é sobre 
quem são os teus pais ou onde vives. Te-
nho um amigo que escreve muito sobre 
Lisboa – viveu aqui. No ano em que perdeu 
o pai e se livrou de um casamento muito 
doloroso. Ele disse-me que não tinha uma 
forma, uma linguagem, para se sentir triste, 

não sabia como, e então descobriu a literatura portuguesa, o fado, 
veio a Lisboa e aprendeu a linguagem de como fazer o luto dessas 
coisas. 
uma ferramenta para o sofrimento?
_Sim, ele mergulhou nisso. É uma coisa boa no mundo atual: 
estão a quebrar-se as categorias… Nós, os escritores, nunca nos 
preocupámos com isso. Se as pessoas querem pôr-me numa cate-
goria, não quero saber…  
alguma vez sentiu que estava a ser colocada numa categoria, de lite-
ratura étnica, por exemplo?
_Isso é secundário… Honestamente. Quando saíram as primei-
ras críticas o que pensei foi: meu Deus, publiquei o meu primeiro 
livro! A Barnes and Noble – grande livraria americana – colocou-o 

na categoria de excelentes novos escrito-
res. Não dos novos escritores portugue-
ses. Uma coisa que me acontecia muito 
quando fazia leituras ou conferências era 
que muitas mulheres vinham até mim e 
diziam: «Obrigada, nunca tinha percebi-
do que podia escrever sobre mim ou tra-
duzir as minhas experiências em algo que 
fizesse alguém pensar.» 
Quando sentiu que estava a sair dessas  
suas pequenas histórias para se tornar mais 
universal?
_Acho que a partir do momento em que 
comecei a escrever. Há um processo: não 
é a história daquela família, não é a tradu-
ção direta da minha experiência em fic-
ção. Eu prefiro a ideia de que os escrito-
res escrevem com os ouvidos, não com os 
olhos, não com o cérebro. A linguagem 
que escolhem vem deles, de uma série de 

coisas que eles são. Eu nunca tive uma agenda prévia. Acho que é 
importante não ter. É como pensar em quem vai ler isto ou aquilo. 
não é marketing?
_Não. Fico sempre fascinada com o que o mundo faz ao que eu 
escrevo. 
nem a escolha de escrever sobre soror mariana alcoforado – que 
se traduziu no livro Mariana, um dos que tiveram mais sucesso em 
portugal? 
_Não. Uma amiga minha tinha-me mostrado a história. Eu não que-
ria fazer porque implicava muita investigação. Mas a história estava 
sempre a vir ter comigo… Eu estava um pouco assombrada por ela. 
Uma vez fui aos correios e deram-me um selo das ilhas Marianas. 
Coisas estranhas, assim. Então escrevi dois anos de histórias mui-
to más, era sobre uma mulher da Califórnia que era visitada por es-
ta Mariana. E deitei tudo fora. Depois escrevi a história. E fui a Beja.  
E decidi divertir-me com o livro. O meu agente disse que era melhor 
vender o livro primeiro na Europa, por ser ícone europeu, e depois 
na América. E assim foi. Em Portugal, na Grã-Bretanha, em Itália, 
em Espanha, na Grécia… em França. 
já disse que escreve sobre sensações… Foi aos açores antes de come-
çar a escrever sobre coisas que se passaram lá?
_Sim. O meu pai nunca regressou. Eu nunca percebi bem porquê. 
Eu fui lá, com a minha madrinha, várias vezes. Uma vez li uma 

pequena história de Edna O’Brien que falava de uma velha irlan-
desa a quem os filhos estavam sempre a perguntar porque é que 
não voltava à Irlanda. E ela foi, tinha 70 anos, e isso destruiu-a. 
Porque nada era como ela tinha fantasiado. As pessoas não foram 
muito simpáticas. Acho que essa história pode explicar porque é 
que o meu pai nunca regressou.
Foi importante ir aos açores para escrever como passou a escrever? 
_Não foi crucial. Mas tornou o meu livro melhor. Percebi mais 
coisas. Acho que se deve sempre ir ao local sobre o qual se vai es-
crever, para perceber melhor. Precisamos de sentir os locais na 
nossa pele. Ouvem-se coisas de uma forma que a pesquisa não 
consegue chegar. Como é o ar. Como é que o teu corpo se sen-
te junto ao oceano. Como são as portas. A que soam os pássaros.  
É imersão. Por isso achei importante fazê-lo. 
era muito diferente do que tinha imaginado?
_Não. Bom… Os lugares são sempre diferentes porque nunca 
sabemos o que as pessoas vão fazer. Era parecido com o que eu  
tinha imaginado. Mas sentia-o diferente. Porque sendo eu uma 
miúda californiana, era mais pequeno do que eu estava habituada, 
mesmo geograficamente. A dinâmica de como as pessoas reagem 
num espaço mais pequeno era diferente. Parecia que eu estava  
a visitar uma dinâmica familiar a que não estava habituada.  
E os segredos. Parecia haver imensos segredos. Segredos de  
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família. Ah, não te disse isto e aquilo… A minha madrinha ado-
rava encontrar a verdade das histórias. Foi engraçado. Como 
uma caça ao tesouro. 
e portugal continental?
_Uma coisa interessante aconteceu quando vim cá pela primeira 
vez, em 1996. Maria Teresa Horta escreveu uma peça sobre mim 
e isso serviu de apresentação. E eu passei a ser tratada como uma 
prima distante. E isso significou muito para mim. 
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sentiu diferença no país nestes anos?
_Só sei o que os meus amigos me dizem. Quando nos 
dizem para reparamos em certas coisas, passamos a 
senti-las. Vejo mais dificuldade. Lemos nos jornais. 
Christopher Cerf, o meu companheiro, está sempre à 
procura de notícias nos jornais sobre Portugal. Aus-
teridade. No outro dia, íamos para a FLAD e esbarrá-
mos numa manifestação. Mas, porque não vivo aqui, 
não posso dizer que o sinto muito. 
o seu próximo livro não é sobre histórias portuguesas, 
certo?
_É um livro sobre a guerra civil. Estou a trabalhar 
nele há nove anos. Vai chamar-se Below the Salt. É pas-
sado no Illinois – por isso tem a comunidade protes-
tante da Madeira que viveu e nasceu já lá como inspi-
ração. Mas é um livro sobre a guerra. É diferente de 
tudo o que escrevi – 540 páginas. É complicado, tem 
vários narradores, várias histórias ao mesmo tempo. 
Tenho de editar mais. E entretanto tenho duas cole-
ções de pequenas histórias. 
o que é portugal para si quando não está a escrever his-
tórias portuguesas?
_Porque adoro o meu pai, ele está sempre no meu co-
ração. Pensei, agora que ele está mais velho, que parte 
do meu amor por ele e pelo que ele é me colocou neste 
caminho, criou a minha sensibilidade. E acho que sem-
pre sentirei algo especial em relação a Portugal. Há um 
chef português em Nova Iorque – onde moro agora – 
o George Mendes, que tem estado a fazer um traba-
lho extraordinário com comida portuguesa. E eu fico 
muito orgulhosa. O George Mendes é um modelo para 
mim, porque ele não faz cozinha tradicional… Ele faz 
a versão dele. Faz sonhos e eu penso: desculpa, vovó, 
mas estes sonhos são os melhores que já comi. Ele mis-
tura tudo, e brinca. E isso faz-me sentir bem. Gosto que 
o mundo esteja cada vez mais misturado. 
toda essa mistura, o facto de termos o mundo na ponta 
dos dedos, o que é que isso faz às memórias? 
_Acho que isso não afeta as minhas memórias, mas 
nas gerações mais recentes vai ser mais misturado. 
Temos sempre muitas influências, mas o lugar de on-
de vimos vai sempre afetar a forma como vemos o 
mundo. 
sente uma recente evolução da comunidade portuguesa 
na américa? 
_Sim, absolutamente. 
Faz parte disso?
_Acho que sim. As coisas que fiz – não tentando fazê-
-las, mas só pelo que sou… Há um mais alto perfil em 
Nova Iorque, vamos a uma loja de roupa e ouvimos 

Cesária Évora nas colunas. Abre-se o NYT e há um artigo sobre o 
chef George Mendes.
o que é portugal para si?
_Meu primo. Um bom amigo. Sinto-me feliz aqui como se hou-
vesse cá alguma coisa que me toca, sinto que parte de mim veio 
daqui. Vejo partes de mim cá. É engraçado aprender mais, falar 
mais um pouco. O peixe é bom… há essas coisas todas… Mas tenho 
também uma espécie de pena pelo que está a acontecer. 

Katherine vaz 
com o companheiro,  

o compositor Christopher Cerf.

“A Feira dos Tecidos não deixa de
me surpreender com os seus padrões.” Maria Modista

Fomos com a Maria Modista à Feira dos Tecidos procurar tecidos para ela nos ensinar 
a fazer umas almofadas. Encontrámos muitos, todos lindos! Trouxemos estes que nos 
pareceram ideais para dar à sua sala as cores do verão.

Agora que já sabe onde se encontram 
os melhores tecidos aos melhores 
preços para as suas almofadas, aproveite 
e compre um tecido a condizer que nós 
fazemos-lhe uma toalha em 48h.

Saiba mais em feiradostecidos.com

Acompanhe todas as dicas em:

www.facebook.com/feiradostecidos 

1º - Colocar o molde sobre o tecido, tendo em atenção o fio 

direito e padrão, para fazer as marcações

2º - Cortar

3º - Fazer o franzido no bordado inglês (dica – tensão        

da máquina no máximo e escolher o ponto mais largo)

4º - Distribuir o franzido pela almofada e coser no direito   

de um dos lados

5º - Coser fecho invisível 

6º - Fechar a almofada (não esquecer de deixar o fecho 

aberto antes de a fechar toda)


