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Dos Meninos
da Malanga
O Troicct6rio Polirico
dc um Escritor

Editado pelo5 aCadernos Ternpo)), ((Dos l\ leninos
da l l lu langt> i  urn teslemunho de uma epoca qua
imporla nlo €squecer.  Nele.  tudo 6 denso. potr i t i ro,
sentidn, m:rsligado atd iro i inraso grelo autor.

Tcntamos aqui  uma :rbord: lgcm rr i l icu com0
forma dc contr ibuir  para uma rnelhor rornprccnsao
da obra.

G.[ABEA

Calane da Si lva 6 um dos jovens poetas
rr,oQambicarros que, por falta de designaq5o
antologica corrsol idadat.  chamarei  de <Poetas
Clandest inclsr .  Siro aqueles que. tendo escr i to
nos tempos coloniais.  s6 v i r iam a publ ico c lc l i -
nir '-se con-Io poetas ap6s a Independ6ncia Na-
cional. As raz6es do seu silOncio prolongado
cst5o. invar iavelmente,  na impossibi l idade de
dar ir estampar nos jornais e revistas coloniais
VCf ' ,SO5 clL lC.  l to CaSO dO aUtOr '  <DOS MeninOS
da Malanga> nos I 'a lam da . . revol ter  fnrstrardl : '
r le cltrem bebia todos 6s dias o <cdlice dc mlu



cheiro>> s se €DContrava encostado A parede por
<cristSos n6o racistas/que me oferecem um
deus da sua raga>.

Este sarcasmo e violdncia, sdo o produto
logico desse sildncio forqado. Em Calane da Silva
encontrarnos por isso, a par e passo, uma ironia
mordaz, magoada, que sabe a bofetada:

<<Para onde vais sorr indo mulato fe io?.. . ,
Ou entSo:

es menfnes
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rPct|itrl

'  '  11 " '  '  
t ' "  l l r t ' :  : : ' l l l t r ] :  ' : '  t

€AIANI DA SITYA

tragicamente sereno. O <<Poema a Meu Pai>.
(1969) j:i denota que o redemoinho emocional
que era o ser do autor j6 estd calmo porque,
como ele pr6prio o diz no poema <<Dois Temas>:
<Identificad,a/a minha negritude/camintr,s sere-

namente /pan o esplendor da minha humanida-
de. Vejamos por6m, o <Poema a Meu Pai>.
Nessa obra encontramo-lo a monologar diante
da campa do pai <velho exilado>>:

entrelaqo minhas m6os calosas de ne-
lgro

e nos meus labios grossos
fermenta um sorriso
algo indefinido.
Eu sei.
Hd na minha boca
o sabor acre do peixe seco
deglutido com farinha de mandioca.

Ruidos civilizados brotam do asfalto
e cantam-me cangdes que desconhego
e no quadrado do meu quintal de ca-

lnigo
imagino Armstrong
dando um pequeno Pass{t
e urr gigantesco salto
sobre a mis6ria.

!;i
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Moleque est6 feliz ou n6o?
Tem 6gua e tem comida
tem calga e tem guarida
e tem voz violenta do patrf,o.
Porque chora ele ent6o?

N6o se conhece, na nossa poesia, autor que
tenha conseguido uma sintese tdo marcante do
estilo de dois dos mais consagrados poetas mo-
gambicanos, nomeadamente Nodrrria de Sousa
e Jos6 Craveirinha. Calane da Silva bebeu do
leite po6tics de No6mia que nos agita freneti-
camente a face acre-doce do mundo suburbano
de Lourenqo Marques, mundo de prostitutas,
menino5 esfarrapados, <magaizas endinheira-

dos>>. Mundo de uma infAncia solta e l ivre A
sua maneira, infAncia que, tal como Nodmia de
Sousa, Calane da Silva invocs com nostalgia.

De Jos6 Craveirinha, ganha a viri l idade e mes-
rno a virulOncia da revolta.

Filho de Pai Branco e de Mde Negra, o
autor ,.Dos Meninos da Malanga> sofre o ine-
vitdvel drama da procura de identidade que
acaba encontrando na africanidade assumida
religiosamente. E a sua fase de negritude, (ver
caixa) .estdgio inevitavel, pelo rnerlos aqui em
Mogambique de todos os intelectuais naciona-
listas Negros, Mulatos ou Brancos inseridos na
sociedade colonial. E eloquente o <poema da
Frustraqdo> (1964) onde Calane da Sitva nos
fala do

Cristo de 6bans que me pertence
/ . . .
e pergunto i imag.em crucifieada

um parto african" 
""tt""""",?l"u 

a pena

[dos continentes.
E mais:
n6o te pego b6nqio pelos meus cabelos

Iencarapinhados
e por te imaginar de cor nsgr,t no meu

Iquarto
pequena grande catedral
onde me amortalho de passividade.

" .Yry rdpido, este iovem que cresceu no
turbilhSo colonial e the conh^eceu os c6lices
amargos dos quais a vida dos subrirbios 6 um
dos mais azedos, v€rlcs a crise da identificagdo.
Fica sereno no seu encontro consigo. Talvez



Aspr"cto parcial ,do Rairro da Malanga, aetualmente

Depois de oos dizer que <<o tempo agora
deteve-me/e encontro-me firme/frente a cam-
pa rasa do velho exilado> remata com estes
rnisteriosos versos, imprevistos, grito de amor
de quem jd ndo v€ apenas o Outro no Pai :

- Sabes Pai?
Amo-te agora mais do que outrora!

S5o dois combatentes que se encontram.
Ja n6o apenas Pai e Filho. O Pai, Branco,
morto no exil io. O Filho, Negro, inchado de
revolta. E o preludio da fase polit icamente mais
madura de Calans da Silva. Este poema, no
livro, marca ndo apenas uma mudanga de ca-
pitulo rnas tamb6m uma mudanqa de tom e de
temat ica.  Porqu6? Estamos em 1969, al tura ace-
sa da luta de l ibertagdo nacional eue o autor,
na clandest in idade. acompanha. Nasce nele uma
consciGncia crft ica aguda de tudo que o rodeia.
Hd uma viragem forte na qualidade e contetdo
da sua arte. S5o as contradiq6es sociais da ci-
dade que passam a ferir s posta. E elc regi'sta-
-as com uma miigoa tensa, uma revolta dolo-

rosa a meio passo da ruptura total. Sdo desse
Ambits os poemas <<Sexo Pago>>, (A Morte de
Ximatana>. A trajectoria polit ica do poeta jd
est6 claramente definida em <Pontudrio Noc-
turno>> ondg jA 6 manifesta uma subtil reivin-
dicagSo da Independ6ncia:
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Calanc da Silva, deelamando uma das suas poesias



Aqui
confess,adamente prisioneiros
explodimos no dlcool
po,emas clandestinos
certos
do Dia que h6-de vir!

UM DEDO EM RISTE

Mas e rls poema que dA titulo ao livro
(<Dos Meninos da Malanga>) e no poema <Ci-
dade> eue rrrais facilmente encontramos o uni-
verso cultural, polft ico e po6tico de Calane da
Silva. S5o as <<crianqas semprs esfarrapadas>>,
as <mulheres grdvidas todos os anos)> os <xi-
'balos 

carregadores)) os ((magafzas endinheira-
dos, os mabandido, a polfcia que <metralha
corpos> e efectua pris6es. Este cendrio 6 enri-
quecido com personag€ns reais: o Jacinto, a
Fernanda (<<menina mulata/ ... sem rne r€conhe-
cer/quis vender-me amor num quarto qualquer
da cidade>r) o Mada1a, o Kadir (..todos compa-
nheiros de inf0nciay'que o regime implacdvel
dividiu>) e o Zeca (..que apanhava da mie para
n6o aprender/a falar landim>).

Estes versos, fortes, coloridos, quase pin-
tura da vida, em certos passos nos fazem inter-
ro$ar ss estamos a ler poesia ou romance, se
estamos a ler Calane da Silva ou Jorge Amado.
O poema <Cidade>, mostra-oos urna visSo des-
mistificadora de Lourengo Marques. Vernos os
gariS, as capulanas e ouvimos o <vozear maravi-
lhoso das lingu.ls-mies>>. Mas vemos tamb6m as
<<avenidas largas e faustosas /que desembocam
nas ruelas tortuosas/rnuralhadas por quintais
de zinco e canigo>>. Passamos pelos <<charcos
pahidicosn qte s6o <<imaginadas rutil'antes fon-
t.ls/por estes miridos de calgas rotas/enlamea-
dos/que vendem vasilhame de refrigerantes/
/ao prego de cinco cigarros/na cantina do
branco.

O que caracteriza a poesia de Calane da
Silva 6, a revolta que nos leva a mastigar em
cada verso. Quer essa revolta se manifeste sob
a forma de negritude, quer ela se manifeste
sob forma de um dedo acusador ligado a um
artista politicamente hicido que curte um 6dio
implac6vel pelo regims colonial.

Poesia como arma? Sem drivida. E talvez.
por isso, Calane da Silva tenha sido um poeta
de circunstAncia tal como ele sugers no entre-
vista que concedeu a nossa Revista (Tempo
n.o  617) :

. Semprs digo e insisto que nio s(ru
um poeta mas sim um prosador.

56 que para ser apenas um poeta de cir-
cunstdncia c,le foi longe demais. ,.Dos Meninos
da Malanga)) cobre os passos mais importantes
de vinte arros da vida do autor. Terrrpo muito
longo para agora morrer o sangue aa poesia
que irriga Calans da Silva. Ele. efectivamente.

A questflo da negritude i6 f.ez gastar rios
de tinta em todo s mundo, principalm.ente em
Africa. E justo gue assim tenha sido porque
na tomada de consciGncia politica do homem
africans a negritude foi uma filosofia, uma to-
mada de posiq,io hist6rica. E histdrica porque
trajecto inevitfvel de redimen:sionaments dra
personalidade africana. EIa assumiu vfrias fa-
cetas e muitas vezes foi tornada mero estereo-
tipo reacciondrio. Mais v€z€s ainda foi tornada
verdade fltfuna e absoluta transformando-se,
assim, uma filosofia de lib,ertagflo numa filoso-
fia racista.

Neste texto quando falamos de negritude
falamos daquils que ela representou como mo-
vimento hist6rieo positivo porqu,?J ponto ds par-
tida par.a tomada de consci€ncia consequente e
humanamente positiva. Uma reflexio ,marxista
honesta n6o leva i concluuflo simpXista do ba-
nimento da negritude enquanto corrente de
pensamento, prelfdio do nacionalismo africano.

A. M.

ndo 6 um poeta que esculpa as palavras com o
cinzel das rectificagOes estilisticas. E um espon-
taneista no melhor sentido do termo. Alids,
como bem o diz na jd referida entrevista:

- Em cada roda de amigos solicito urn
mote. A partir dessa palavra f,ago um poema
relativo i situagio. Este meu estilo faz com
qus muitos poemas estejam espalhados por mui-
tos amigos e alguns gravados. Posso dizer que
estflo do Rovuma ao Maputo.

Continuando a citagSo, oigamo-lo:
- Hri pessoas que inventam os temas da

poesia mas eu busco na realidade de Mukho-
kweni onde nasci. Devia ter reformulado os
meus lxlemas em term'cs de figuras de estilo,
mas deixei-os tal e qual como os fiz na altura.
No entanto nio nego que devia ter mudado mas
guis respeitar a pr6pria palavra Hist6ria.

Afinal, uma forma ds honestidade.
Calane da Silva est6, neste momento, a ei-

crever um romance. Aguardemo5 a sua publica-

g5o para vermos qual ser6 a faceta mais mar-
cante deste jovem escritor. Se o Poeta, ss o
Rornancista ou, poreus ndo, se as duas facetas
se complementam.

ALBINO MAGAIA
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