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O despertar da literatura

o "Ceh 1",
ddJOSE CRAVEIRINIIA--

O "Mongio",
de LUIS CARLOS
PATRAQUIM
o 'Lume Florindo I
na Foria",
de ORLANDO MENDES
O "Xigubo"-_
dC JOSE CRAVETRINHA

O "Contos e Lendas",
de CARNEIRO GONCALVES

n\ s EDI9oOES 70, em

6 ;f;ll.?"ifflfli?i'0""'li:'vro 
e do Disco de Mogambi-

que (INLD), tem vindo a publi-
car uma colecaio denominada
Autores Mogambicanos, edigdo
essa quC valji no sbu quinto
volume.

Trabalho conjunto e segundo
acordos entre as duas partes, a
edi96o ser6 distribuida em Por-
tugal (2000 exemplares) e em
Mogambique (5000 exemplares)
constituindo para o priblico
portuguOs um modo de conhe-
cer o que se fez ou se faz em
Mogambique a nivel literirio
e, para este pais, um modo
decisivo de arrancar para um
movimento editorial que se tor-
nava necess .irio.

O feitigo contra
o feiticeiro

Ocupados durante tantos s6-
culos, os povos africanos vi-
ram-se agredidos e espoliadbs
naquilo que constituia o seu
viver social, a sua verdadeira
identidade. Contudo, a ocupa-
96o, embora de dramAticas con-
sequ0ncias, nunca conseguiu
liquidar por completo o que
existia de profundam6nte cons-
tituinte da personalidade e da

definir-Lhe,Ser6, prematuro detinir-Ih' 
desde ia; caracJeristicas

de movimento ou ,-' , corrente
Iite$,fia. MaS, na antig?

_q@quer coisa eomeQou,.
Os jovens procuraA, o seu

caminho - ao-eneontro
de uma identidade
cultural p16pria.

Gui lherme lsmael

ou contornada como houve
quem quisesse. E para tal, Penso
que n6o serSo alheios nomes
da poesia como os de No6mia
de Sousa e Jos6 Craveirinha.

A afirmagio
da africanidade

Quando.em 1963, Jos6 Cra-
veirinha escrevia: "Sou analfa-
beto./ A comida das livraribs/
6 indiger{vel para mim eu sei./ E
sobre isso infelizmente s6 hd
duas opini6es/ a tua oPiniio
quando me bates/ A minha
opiniio quando apanho", o
poeta saltava declaradamente
bara uma auto-definigdo de
inormes implicagdes. Com esse
poema malc:va Craveirinha n5o
s6 uma fronteira rigorosa que
separava o colonizado do''colo-
niZador, mas, mais importante
ainda. marcava ele um claro e
inequivoco posicionamento de
clas$e.

Para chegar a este ponto, a
poesia mogambicana percorreu
con tudo  d i ve rsas  fases  do
mesmo modo que outros povos
sob dominio colonial. No caso
concreto de Mogambique h6
em geral acordo em considerar
como primeira expressSo da
poesia mogambicana (de ex-
presslo Portuguesa, entenda-
-se. oois 6 Dreciso ter em conta
qu6,'sendo uma civil izagdo de
grandes tradigdes orais, muita
da poesia tradicional sempre
existiu e existe ainda i espera
de ser compilada e estudada)
alguns dos poemas de Rui de
Noronha.

Ao morrer com 34 anos (-em
1949\, Rui de Noronha deixava
uma obra constituida por so-
netos de um grande apuro e
onde, aqui e ali, se poderia vis-
lumbrar j i qualquer coisa que
tinha a ver com a identificagio

do poeta com a sua terra e a
afirmagdo (porventura ainda
nio claramente formulada) de
uma especifiCidade muito con-.
creta. Cita-se, em defesa desta
tese, o soneto em que Rui de
Noronha se refere i Africa (a
"mde-terra", como viria. a sur-
gir em tantos poemas dos anos
cinquenta e seguintes) nestes
termos: "f)esperta. O teu dor'
mir j{ foi mais que terreno.'./t-
Ouvl a voz do Progresso, tiste'
outro Nazareno/ Que a mlo te
estende e diz: Africa, surge et
ambula!".

Mas realmente s6 nos anos
cinquenta surge aquilo que se
poderia vir a chamar a poesia
mogambicana. Esta sim, ligada
I terra, a um sentir profundo-
dos problemas, a uma afirma-
gflo da Sua afficanidade, ndo s6
no que diz respeito aos pro-
blemas por ela tratados (aafn-
magSo da cor da pele como
elemento de identidade, da terra,
de uma clara demarcagdo er-n
relagio ao colonizador) mas
tamb6m no que se'refere ao seu
trabalho sobre uma linguagem

_que tinha mais a ver com a
estrutura das linguas aut6cto-
nes do que com o portuguOs da
'metr6pole". E entSo que come-
gd a aparecer na poesra uma
terminologia africana, a meu
.ver n6o apenas como afirma-
96o de uma identidade cultural
distinta, mas muitas vezes como
ruptura nos ritmos po6ticos en-
t6o estabelecidos.

E o caso da poesia de No6-
mia de Sousa em que a estru-
tura comunicativa das linguas
aut6ctones transparece e forma
a vercladeira forga do poema,
para al6m da utilizagdo de um
l6xico de raizes africanas. Pelo

. que € evidente que, desde o
momento em que se liberta a
linguagem para campos novos,

impossiveis de entender e de
*colonizar' pelo ocupante, qual-
quer coisa se quebrou nos sis-

'temas cldssicos de opressdo. Dai
tambdm a total impotOncia dos
ocupantes em calar essas vozes
que vinham surgindo.

Comegando assim por ser a
afrmagl,o de uma identidade, a
pouco e pouco essa poesia pas-
sou a forma de resistOncia de-
clarada ao colonialismo at6 se
tornar verdadeiro instrumento
de luta. Escrita por D€gros, tn€s:
tigos e brancos nascidos ou radi-
cados em Mogambique, essa
poesia que foi florescendo em
sucessivas edig6es semi-clandes-
tinas ou de todo clandestinas,
foi-se afirmando como instru-
mento fundamental. E 6 de tal
modo evidente a impo46ncia
da poesia na revolugdo moqam-
bicina, que ela foi pr6tica cor-
rente nomeadamente entre os
guerrilheiros, de que existem
infmeros exemPlos.

A resistOncia
e o trabalho
po6tico

Falava eu mais acima de um
percurso da poesia mogambi-
cana desde os anos cinquenta
at6 aos nossos dias. E penso
que n6o haver6 mais completo
exemplo desse percurso tantas
vezes doloroso como o da poe-
sia de Jos6 Craveirinha, um
dos pioneiros, homem ainda
extremamente activo e com uma
palavra a dizer sobre os cami
nhos da nova poesia mogambi-
cana. Por isso o significado
que toma a publicagdo pelas
Ed ig6es  70  das  suas  ob ras
"Cela l" e "Xigubo" (estando
j6 anunciada a reedigio de
"Karingana ua Karingana'l).

"Como rinico privil6gio/ os
poetas usufruem a pr6pria mor-

col6nia portuguesa
do indieo, o-certo 6 que

cultura locais. E se 6 certo que
a lingua do ocupante foi um
poderoso meio na tentativa de
liquidag6o da identidade social
e cultural dos povos africanos,
6 tamb6m certo (e est6 ir vista)
que esses povos souberam virar
o feitigo contra o feiticeiro ao
utilizara lingua portuguesa, pri-
meiro, como forma de contes-
tag6o, dp resistOncia e, depois,
como forma de unidade na
reconstrug6o.

Elato porque, nomeadamente
no que toca i poesia, os poetas
mogambicanos souberam, sem
virar costas aos seus idiomas, A
sua estrutura linguistica e h
realidade que cs circundava,
criar qualquer coisa de aut6-
no.mo que escapava por com-

pleto ao controlo das autori-
dades coloniais. E por mais
livros apreendidos, por mais
poemas c€nsurados nos j ornais,
por mais escritores presos, a
experiOncia podtica dos anos
cinquenta floretceu e teve os
seus resultados.

N6o se poderd evidentemente
dizer que foi por via da poesia
ou da litera'tura em geral que
a libertag6o se conquistou, mas
i luta de libertagdo nacional
n6o 6 alheia uma tomada de
consciOncia que atingiu alguns
estratos de mogambicanos, to-
mando neste caso a forma de
uma construgio po6tica, quase
um hino e uma chamada de
atengdo para uma realidade por
demais forte para ser esquecida
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mogambicana
te/ para viverem ainda msis a
sua pdtria'!, diz Craveirinha em
"Cela 1". Poesia do homem
encarcerado (que o eram todos
de uma forma ou doutra) ela
marca ji uma oposiqio frontal
ao ocupante. E se n6o constitui
um dos momentos mais altos
do poeta, a sua importdncia
decorre do significado que essa
fase adquiriu.

Do mesmo modo "Xigubo"
eneloba poemas ainda desse Per-

"niso 
ohde a ironia (semPre

Dresente na sua Poesia) marca

irecisamente a dimens6o da

l*uteutu de um Povo coloni-

iado']"Mas P6e nas mios de

Airica o PIo que te sobeia/ e

da fome de Mogambique dar-
-te-ei os restos da tua gula/ e

ver{s como tamb6m te enche o

nada que te restituo/ dos meus

banqultes de.sobrts".

Ali6s, este livro, assim como
"Kar ingana ua Kar ingana",
constituem obras fundamentais
na carreira do poeta, naquilo
em que formam um grito de
afirmagSo de diversos matizes,
ao mesmo tempo que s6o um
questionamento constante sobre
a poesia e o trabalho podtico.^E 

evidente que a afirmagdo,
a resistOncia, a revolugSo, a
reconstruglo sdo temas sempre
presentes na poesia mogambi-
cana. E n6o seria de esperar
outra coisa de uma poesia em
cuja g6nese est6o essas mesmas
preocupag6es. E mesmo quando
de amor falam os iroetas, esse
amor atinge formas que, mais
uma vez, tOm a ver com a afir-
maq6o. Porque o amor 6 tam-
b6m revolta. estado de sitio,
a{irmagdo de um estar no mun-
do que n6o aceita meios2 ter-
mos ou situag6es de explora-
96o. E por isso, muitas vezes, a

' mulher amada substitui (tal
como a mie) essa terra de Africa

explorada e ofendida.
E 6 curioso verificar que,

mudada a situaglo socio-Poli-

tica e conquistada a indePen-

dOncia. os Poetas n6o largando
os velhos t-emas se ligam a eles

de um outro modo. Refiro-me
nomeadamente a Orlando Men-

des.
Dos poetas at| agora Publi

cados p6las Edig6es 70' Orlando
Mendis 6 o rinico que, sendo

aleu6m que anda nessas lides

da" poesii desde os anos cin-

quenta, nos suige com um livro

de Do.tnut escritos j6 P6s-inde-
pend0ncia. "Hist6ria/ con-

iada em Poesia/ 6 do Povo a
mem6ria/ que pela Palavra se
recria", diz Orlando Mendes
como que a introduzir um livro
de poemas a que eu chamaria

um big close-up (grande plano)
sobre o quotidiano de um Mo-
gannbique independente e na
fase de reconstrug{o. Objecto
que circula entre a poesia, a
prosa, a reportagem, a palavra
de ordem, este livro de Orlando
Mendes tem qualquer coisa de
perturbante.

Ser ia demasiado s impl is ta
olharmos estes poemas clara-
mente dirigidos para uma obses-
siva visSo macrosc6pica da rea-
lidade mogambicana, como algo
que escapasse ao Ambito da
poesia. 56 que realmente 6 a
palavra o tema deste livro que
se chanta *Lume Florindo na For-
jt". E, assumindo-se precisa-
mente como cronista, o poeta
afirma: "Repito versos. Insisto/
/ em palavras. N.osso lume /

florindo na forja./ Isto conta-
-se nlo se resume".

Com um dominio intransi-
gente da palavra, Orlando Men-
des faz um quadro, segue cada
Doro. cada curva do processo
moqambicano, deslizando por
meandros de palavras que, pela
sua ligaglo com o objecto, se
tornam extremamente contun-
dentes.

Chio dos novos
poetas

Ali6s esta preocupag6o pela
palavra e pela sua utilizagdo
particular 6 uma constante da
poesia mogambicana, adqui-
rindo nova forga nos-jovens
poetas agora surgidos. E o caso
de Luis Patraquim e do seu livro

"Mongio", agora editado na

colecgdo Autores Mogambica-
nos.

Poeta da nova gerag6o, Pa-
traquim destaca-se dos velhos
temas para Procurar novos ca-
minhos e abrir novas Portas
para a poesia mogambicana:
-rigorosamente viajo no temPo/
/ e nd,o sei/ n6o sei se 6 cantc
ou ave/ o que canto"'

E aqui, com a voz e a exPe-
ribncia de uma nova geraglo,
se pode p6r o problema: que

caminhos paraa poesia moqam-
bicana? Que caminhos Para a
poesia dos novos poetas (  Alb ino
Magaia,  Mia C6uto e mui tos
outros que se vOm revelando nas
p6pf qqs iq seman6rio de Mocam-

bique Tempo).
ijma coisa 6 clara nestes li-

vros:  6 que,  de qualquer modo,

qualquer coisa ccmeqou. Defi-
nir-lhe as caraceristicas, penso
que 6 prematuro, inconsistente.
Penso at6 que nenhum destes
jovens poetas encontrou j6 o
seu caminhar, a sua "MonqIo"
de que fa la Patraquim.

E. do mesmo modo que Car-
neiro Gonqalves nos seus "Con-
tos e Lendas" n6o chegou a
abrir novos caminhos para a
novelistica mogambicana (de
que os irnicos exemplos assina-
ldveis sdo "Godido" de Jo6o
Dias e "N6s Matdmos o Cio
Tinhoso" de Luis B. Howana)
os novos poetas ainda se pro-
curam. Os novos e os velhos
poetas. Porque n6o hd poeta
que se cale. Nem chlo que nlo
d0 fruto.


