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Manuel Ferrelra palestra perante o pribflco presente no sal5o ,tlo
Marqolr em Maputo

Centro tr8 de

ACruAUDADE

' ' sem um ponto especifico (<seria mais fdcir ficar

"gp 
onde estou e dess6 lado'iiiigite*-rrr" de imediato

vanas perguntasrr), o intelectual portugu€s Manuel
Ferreira_a&, o" pJr"rito dia rr de'setembro, uo cen-

. trt <B de Margo>>, uma palestra sobre Literatura. A' 
.lnlestra (ou a bonversa, como lhe ehamou) fazia p;ri;
fo rrosrama que 

"q,r*Iu 
destaeado *r""ito" rearizou

durante e sua pe"mao€dcia em rufoq;Liq"u.

contrariando a tese defendida literaturas nascem num contextopor algumas correntes literdrias do prriprio, ,rrr- uniiverso prriprio eMundo, Manuel Ferreira colocou iaoj por consequGncia, um produtocom insist€ncia a tese de que as da culfura: cult,rra de um pais,
I

cultura duma 6poca. Ele precisou
que, devido as especif icidades das
varias cuituras, as l i teratr,rras t6m
tambdm caracteristicas especificas,
c-aracterfsticas genufnas, n5o pondo
de iado o facto de terem um cbnddo
nacional e um condio da Humani_
dade inteira.

_ O alargamento da signif icaqdo da
obra liter6ria foi ab-ordado peio
<conversante> (no dizer de Rui No-
gar), que sal ientou a contr ibuiqdo
que a Crft ica Moderna trouxe para
o entendimento da literatura. A es-
se proposito, Manuel Ferreira sa-
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lientou que as variadissimas inter
pretaq6es literdrias sio uma contri'
buigSo para o entendimento da
obra literdria. Significa que todos
n6s, criticos ou leitores, Podemos
dar uma contribuiqdo Para o alar-
gamento da signi f icagdo duma
obra literdria. Chamou a atenqSo
para o facto de que ndo esta nas
m6os de cada um dos consumidores
de literatura apanhar o sentido glo-

bal duma obra literdria, Porque o

sen,tido da obra lrunca se esgota,
nada estf co,mpletamente estudado
(contra a tend6ncia 'Ca Critica Ve'

ih", tug.tndo a qual nada mais h6

a fazeicom a obra tal Porque est6
jd estudada)'

?ORQUE NASCE
A LITERATURA
MOQAMBICANA?

Uma Pergunta Pertinente diz res-
peito a questSo de se saber Porque
ioi possivel o aparecimento- da li-

teratura em Paises como Mogam-

bique, onde a 'dominagSo colonial

.t"gut" o direito i palavra' A ideia

defendida Por Manuel Ferreira 6

a de que o contacto cultural esta-

belecido na situaqio colonial 6 um

contacto vielento, em que so um

tem direitos e ao outro sio negados

todos e,s direitos- SimPlesmente
acontece que o autro (colonizado)

tern a sua cultura, tem a sua Per-
sonalidade que foi criada e desen-
volvida ao longo dos mil6nios' E

n6o aceita o jogo do colon'izador,
ele resiste Porque das coisas mais
queridas pelos Homens e a Prri-
pria Cultura.

I]RODIJZAM NA NOVA FORJA

A intervenq5o de Manuei Ferrei-
,ra seguiu-se uma cruzada de Per-
gunras_, que so a escassez do temPo
n6o permitiu continuitlade. Desse
debate extraimos uma Pergunta co'
locada sobre as raz6es do sii'Oncio
literdrio dos "velhos>. Rui Nogar,
o poeta dessa geraqSo de vetera-
nos, num desabafo r6pido, escaiPe-
lizou a quest5o dizendo: Nris os do
passado estamos a acabar. e se nie
formos n6s a exumar esse passado
(que nio 6 nosso Porque veio at6
nds atravds da literatura celonial),
entio nio sei quem o far6. Por-
tanto, vocGs jc;rens t€r.: que Produ-
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zir na nova forja. Nds sti temos um
passado que 6 colonial...

S5o muito importantes as ideias
que Manuel Ferreira trouxe, e que
importa p6-las em confironto com

as que existem nos interessados
nas <<coisas culturais>. Voltaremos
ao assunto brevemente.

CELESTINO JORGE


