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qual  d i r ig iu  rnrr i tos dos seus escr i -
tos,  isso deveu-se a ser  o que mais
sofr imento deu a Ja,ao [ i ias e a
quase todo o povo mogambicano
na 6poca em que viveu. Nao havia
lugar ,  tempo ou c i rcunstdncia onde
o negro ndo fosse vlt i ina t le arbi_
t rar iedades do s!s terna v igente.

Nos contos de Goriidi, GocJidr:__ no!-ne da prrncipat f iEura .* e os
outros negro.s errcontram_se, gocli_
dos e{n todo o larJo. A edr.lcaqeio
era um luxo que n6o mereciarn.
Testemunha o narradnr de urn dos
contos [ i) :  "Esco/a pra preta nury"!
tinha, Branco estava a' falar cos
pretc e so pra cavari, cavari ni
ch1o." E escre\re o aultor: *euart-
do [o Godido) c/uis aprender a ler
deram,lhe panelas para !avar",

l\4as se o preto protestasse con-
t ra este estado de coisas,  chama.

LITERATURA

va-se-lhe um apostata. Eis a obser-
vaq6o de JoEo Dias:

'Suspirou pela sua vida primiti-
u.a e quis fugir. Apanharam-no e
tlcou a apodrecer numa cadeia.
Quando gritou que era livre e rei
nas costas da mde, o mundo cus-
piu gargalhadas de odio no negro
gue queria ser mais que escravo...
Ele que nascera e vivera na-escra-
vatura, pedia a graQa de ,dominusn
e cl,amavan\-na revoltado, inflama-
do de ideias enciclopedistas. Ndo
sabia ler nem conhecia de vista a
ntetafisica, mas era um partiddrio
de Diderot".

ltjdo so os analfabetos sofriam as
arbitrariedades e a injust iqa na so-
c iedaCe.  Neves,  por  exemplo,  era
um funciondr io  dos Caminhos de
Ferro e t inha um bom comporta-
mentr :  c iv i l .  mas n5o lhe val ia .

Contos de Jo6o Dias:

Urn brads
pela lustlga

Jodo Dias,  f  i lho de jornar is ta
prestigiado no meio afr icano da en_
t5o Lourenqo Marques, nasceu a
21/5/26. Durante tr6s anos, fre-
quentou a Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra. Dai se
transferiu para Lisboa onde veio a
fafecer am 25/3/49.

JoSo Dias marcou presenqa t lef i_
nlt iva nas letras moqambicanas e
pode dizer-se que foi um dos me_
lhores escri tores deste pais. Nun-
ca antes o brado pela just iga t inha
sido lanqado com maii  determina_
g5o, clareza e toque intelectual
combinados.  A toda a sua vot ta,  o
escri tor via, ouvia e sentia a opres-
s6o e a injust iqa aberta que c!r_
cunscreviam, quando ndo el imina_
vam, a l iberdade da maioria na
sociedade.

Se o racismo foi o mal contra o
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' 
o apontamento que pubrlcamos, chama a atengaq para

um escritor mocambicano a quem a vida breve apenas perml-
tiu a publicag6o de um tnico livro. Fundamentalmente incide
sobre a anilise que Jo6o Dias fez do contexto social em qlre
tituou os seus contos, ainda que aspectos literArios dele niio
fiquem dissociados.

Relembra' com justeza .e acuidade, aquete que foi um
precursor, notivel apesar da sua pouca idade, na escrlta do
conto mogambicano. Que o presente texto possa motiver a
critica liter6ria de maior f6rego a que Joao Dlas tern direito,
como tamtr6m outros autoreJ mogambicanos cuja produqdo,
esgotada, ndo 6 hoje reflectida porque nem sequer 6 rida.

Jo:io Dias
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jBastava a cor como carteo de
reiei96o.,

Aqui o escri tor desmascara a du-
p la face do colonia l ismo e da
opressfio. Era a l i tania do colonia-
l ismo que t raz ia c iv i l izagSo aos in-
c iv i l izados e espalhou pelas c inco
partes do globo a mentira do n6o
rac ismo.  No conto "Genesigr  QU€
6 essencialmente um comentdrio
s o b r e  p r e c o n c e i t o s ,  J o 6 o  D i a s
escreve:

"f (o branco) criou o direito.
Uma palavra que se n1o define
porque era o meio de o branco
esfar a cavalo e n1o convinha que
se souoesse ao certo a sua natu-
reza. Dizia-se que realizava iustl'
ga, que trazia igualdade Para to'
dos, pAo para todos, e mataria
arbitrarieciades. Mas por causa
desses direitos, gue a branco mais
forte {izera, estava o negro a fa-
zer de cavalo."

Volternos aCI caso do Neves so-
bre o qual o autor conta que aQ
Neves 6 segundo classificado e id
vitima de artificios racistas do iti-
ri. Hd dez vagas de preenchimen'
to urgente". O problerna Perante o
subdirector 6 o de "corrto nomear
uffi negro, que os futuros subor-
di i tados n6o aceitarSo como'supe-
riar". A questdo ndo e so da acei-
taqao pelos "futuros subordinados"
rnas tambem da ati tude do proPrio
subdirector que vO o Neves como
um ester.eotipo:

"Se fosses como feus irmSos,
mero carregador do cais", rumina
o subdirector, "ou desentupidor de
fossas. , .  n1a levantar ias n ov o s
problentas a t i  e a nos. A vida
seria suavemente ntenos alcantila-
da. Serias feliz porque eras do teu
mundo, e te bastavas nele".

Ora,  e essa sociedade que JoSo
Dias anal isa,  a soc iedade do mun'
do colonia l  onc ie a in just iqa e as
arbitrariedades ndo sdo manifesta-
g6es espcrddicas e ind iv iduais ,
mas of ic ia is  e genera l izadas.  Uma
sociedade de valores falsos porque
a sua propr ia  base e fa lsa.  "Nio
.se devia interpretar tanto e lefia
o Humanismo das colonias", deter-
mina JoSo Dias que cont inua a f i lo-
sofar: o{ propria exist€ncia das
colonias, contradiz por si o Huma-
nismo.,'

Ndo apenas o opressor vivia nes-
se rnundo de falsos col lceitos, mas
a v i t inra tambern,  que negava a sua
origenr e atd a sua propria perso-
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nal idade, oo mesmo tempo que
abrigava certas aspirag6es. E este
o caso de um Mabunda do cont 'o
Eu tenho Nome, de quem o autor
escreve: cessds aspirag'es de
Mabunda realizararn-se mais tarde
num'lugar esquecido de of icial de
diliglncias, onde Mabunda, de fra-
ca vontade mostrou tambdm a fra-
gilidade do seu cardcter... riscau
toda a afectividade para com aque-
fa negra suja, haie velha e ranho-

sa gue o parira... Sd o entristecia
aquele cabelo iispero que ja enca-
rapinhava apesar do fixador, e en-
tristeciam-no mais os seus ldbios
grossos, e o apelido Mabunda.,

As mulheres s6o relegadas a
desempenhar uma fungdo indigna
na sociedade e que JoSo Dias
assim descreve:

"Por 20$00 Luisa realizava mais
uma vez a sua fungdo social.  Elas,
'as rnulheres da vida", eram o bo-
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de expiatorio das exig€ncias do
sexo nessa sociedade irregular. A
grande obra dela, de fundo Social,
estava em manter o equilibrio da
Humanidade, evitando a vulgariza-
gdo do histerismo e de outras ma-
nif estagdes nrcrbidas, f i lhas do
recalcamento sexual." Esta uma
observagSo acerca da situag6o em
Portugal. E em Mogambique: .Car-
lota continuou entre a quarto do
senhor Costa e os negros da pa-
lhota", enquanto se desgastava no
trabalho para aumentar a m5o-de-
-obra nas machambas do senhor
Costa: ja vaca do caseiro procria-
va pela ddcima vez depois do nas-
cimento de Godido.,

Os trabalhadores n6o beneficia-
vam dos frutos do seu suor, como
relata o narrador de um dos con-
tos: Os produtos seguiam para
grandes cidades. Na aldeia, a fo-
me. Di modo qui os preto trabaia,
trabaia e, ds vezi, f ica fome no bar-
riga dele. Nflo t€ comida para o
gente.,

E as criangas dos proprios "do-
tloS' recebiam uma educagSo fe-
chada ir real idade do mundo que os
preparava para poderem encaixar-
-se na sociedade de consumo. Por
isso, o Am6rico de um dos contos
nunca foi capaz de ter amigos inti-
mos: .Talvez lhe exigfsse demais
uma sociedade de compra e ven-
da. Os conceitos metafisr:cos, que
o homem de sotaina impingira nas
aulas de Moral, obrigavam a espan-
to em frente ao mundo exterior.
Seus pais limitavam-no na infin'
cia, ao quarto de brinquedos e ds
complicadas lig6es do professor Fi-
l ipe" .

Os contos de Jo6o Dias s6o um
espelho onde a sociedade podia
ver a sua imagem. Por isso n5o t i-
nham aceitaqSo nos cfrculos l i te-
rdrios do seu tempo e o seu autor
era considerado fomentador de
atitudes racistas. At6 o seu admi-
rador  Rodr igues Junior  escrev ia
{2lz 'Godido tinha apenas um de-
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feito: o de n6o ser, algumas vezes,
verdadeiro, de mostrar um clima
que posto em outro lugar, que ndo
fosse o nosso, seria exacto.n

Mas ,  con t rapondo-se  a  i s to ,
Or lando de Albuquerque escreve
(3): "Hd quem o tenha acusado de
ser germinador de odios rdcicos.
Nada mais falso!... Ele foi apenas
uma vitirna! ... Um pobre Godido
esmagado e lacerado pelas nossas
ci rcunstdncias sociais. numa socie-
dade modelada por conceifos ra-
ciais, onde ser branco encobre to-
das as defici€ncias e ser preto
proibe todo o valor."

Acusaram-no de abrigar os mes-
mos males da sociedade,  em espe-
c ia l  o  rac ismo.  Mas para Jodo Dias,
a injust iga e a opressdo n6o se
l imitavam a relagOes entre ragas
diferenteE. Exist iam tamb6m entre
indiv fduos da mesma cor .  No con-
to Lei de bronze, falando de um
ditador preto, JoSo Dias escreve:
.Em todo o sitio a vaz do vdtua
era indiscutivelmente a vaz de bai-
xar a cabega e saudar Bayette!
Bayette!!! De uma vez para casti
gar um induna revolto, o regulo,
chamou-ao d sua cubata e ele pro-
prio lhe enterrou uma navalha nos
pulmdes."

JoSo Dias bradou contra toda a
injust iqa, independentemente d o
seu autor  ou da 'sua vf t ima.  Expon-
do a v i leza da sociedade,  e le pro-
curou melhord-la. Aos dezassete
anos de idade , i6 t  o  jovem estabele-
cera a sua f i losofia perante a
i n j u s t i q a ,  q u a n d o  e s c r e v e u :  ( 4 ) :
.Mais uma vez bradamos pela jus-
tiga porque todo o homern sujei-
to d opressSo tem o direito de rea-
gir, de destruir tudo o que se opo-
nha d sua liberdade.,

Estas palavras eram uma convo-
qagSo bs armas para todos os opri-
midos.  Os opressores t remiam e
odiavam o autor enquanto gue os
seus admiradores no campo l i tera-
r io o consideravam um apostata e
pdria, apesar da riqueza literiria,
f i losof ica e de l inguagem, dos seus

escri tos. Atestando tudo isso, Ro-
dr igues Jfn ior  escreve (2) :

"Godido 6 uma ioia.. .  Vivo, mo-
Qo, com figuras desenhadas por
mlo de Mestre, almas nnas, como
e/as eram, verdadeiras, com as
suas reacAdes. Um livro humano
de que os "grupinhos" nada disse-
ram - os (grupinhos, que se Ie-
vantam sempre para deitar fogue-
torio e aplaudir o "merecimento,
duvidoso de quase todos os seus
componenfes. Fizeram campanha
de silincio ao valor gue surgia com
Godido. Godido era uma petQa de
alto quilate literdria, dominando a

"superioridade" tantas vezes bar-
rulhada dos mediocreb, cuio ruido
n1o passou das mesas do Cafe on-
de rufaram os tambores do eQru-

Po. ,

Corn uma ressondncia ao mesmo
tempo indiv idual  e  universal ,  JoSo
Dias bradou pela just iqa huma-
na:  ind iv idual  porque e le mesmo
sofreu a injust iga, universal por-
que descreve as arbitrariedades e
a injust iga comuns no mundo atra-
v6s da Histor ia .  Mas os opresse
res ndo quiseram ouvi- lo nem que
outros o ouvissem. O que fez com
que poucos no Pais e al6m-frontei-
ras conhegam a sua obra.

Cyprian Kwilimbe

(l) JoSo Dias, Gadido e outros
contos, Nova Africa' Lisboa,
1952: Todos os outros excer-
tos Pertencem a est'e tinico
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de, citado em Godid,o e

outros contos.


