[...] eu também diria que o próprio território da literatura
não é um território onde eu me sinta completamente
saciado: gosto muito de ciência, gosto muito de
arte contemporânea, — assino revistas de arte
contemporânea, não assino revistas literárias — gosto de
teatro, cinema — cinema é uma coisa muito marcante para
mim — performance, dança. Isso é visível na minha própria
produção: o primeiro livro que escrevi foi o Livro da
dança, agora saiu o Breves notas sobre música. E esqueci
o que seja talvez o mais essencial, que é a questão da
filosofia. Esta mistura talvez seja uma mistura um pouco
diferente da mistura clássica, daquele escritor que faz
estudos literários e está muito centrado na literatura.
A filosofia para mim é determinante, sempre li muito,
sempre li muito filosofia e ensaio, mas ultimamente é
quase uma das minhas leituras base. Acho que às vezes
leio mais ensaio e filosofia do que ficção, o que talvez
seja também uma marca que tem consequências na
escrita. Ou seja, para mim é muito claro que não há
diferença de pensamento entre contar uma história e
escrever um ensaio.
Gonçalo M. Tavares
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