
Gonhecem melhon
do quc n6s
aquilo que n6s cn&ncOs

O II Congresso de Escritores
Portugueses, promovido pela As-
;ociagSo Portugu.esa d,e Escritores,

- que decorreu em Lisboa de 3 a 5
d€, Margo ri lt imo, foi uma rara
aportunidade de apr,endizagem e
de contacto com uma realidade
cultural bem viva e dinAmica co-
mo o 6, de facto, o mundo da in-
te lectual idade portuguesa. Foi

tamb6m uma boa oportunidade
para, rJentro e fora dos trabalhos
do Congresso, conhecer pessoas

que combateram o fascismo sala-

zarista em Portugal com as armas
que tinham poesia, romance,

ensaios. Privilegio tnico de conhe-

Ger,  de uma so assentada, os in-

telectuais do exil io, os intelectuais
progressistas e os intelectuais re-

_ .roluciondrios.

Com risco de ter jd deixado es-
te assunto arrefecer gostaria de

referir ao leitor um aspecto que

me panece digno de realce: a inte-

Iectualidade prognessista portu-

guesa mantdm um conhecimento
profundo sobre a nossa literatura.

Investiga, comenta, def,ende teses

c procura a todo o passo sabellos

novos valores literarios recorren-
do mesmo a recortes daquilo que
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se vai publicando nos nossos 6r-
g6os de informagSo, r'ecortes esses

que pessoas amigas ou parentes
aqui radicados se encarregam de
enviar. Naturalmente que o co-
nhecimento nfmero um vai para
a. l i teratura angolana que, em ter-
mos de quantidade e qualidade,
d6.-se a conhecer com maior sis-
tematizag6o. Entr.e n6s a fraca ac-
tividade editorial apesar do
impulso da'do p:la colecgso <Au-

tores Mogambicanos> das Edig6es
?0-INLD - n5o tem permitido fa-
zer conhecer minimamente num
nfvel satisfatorio a nossa literatu-

ra. N5o so: tamb6m a apatia (ou

inexist6ncia?) de crit icos l iterarios

faz com que jd se tenha escrito
mais em Portugal  desde o 25 de
A6rit sobre Rui Nogar, Josr6 Cra-
veirinha, Orlando Mendes, Lufs
Bernarjo, sobre os autores da co-
IecqSo <Poesia de Combate> (de

que Mdrio de Andrad,e publicou

um estudo que engloba Angola,
Guine e Cabo Verde) do que n6s
escrevemos em sete anos de inde-
pendencia.  Mesmo sobre os mais
jovens escritores hd uma curiosi-
da' le v iva que nio encontra para-
l,elo do nosso lado.

Interroguei-me inrimeras vezes
sobre este fen6meno: quais ser6o
as suas motivag6es, qual o seu real
significado. Trouxe essa preocupa-
q5o para Mogambique e algu€m
rne diria, em estilo conclusivo,
(que e a mania dos europeus de
se apossarem da cultura dos ou'
tros>. NEo alinho com esta posi-

96o se bem que seja verdade que

os melhores disios africanos s5o

vendidos em Paris e n6o em
Dakar, Lagos ou Dar-es-Salaam.

Uma das explicag6es ser6 que

eritre n6s hd uma visSo messiAni-
ca das fung6es do jornalista.

O jornalista, Para al6m das no-

ticias e rePortagens devia fazer

critica liter6ria, critica cinemato-

gr6fica, critica de belas-artes- cri-

tica t,eatral e que mais sei eu? O

resultado, claro, 6 o vazio. Por isso

c panorama do nosso Pafs, qus faz

atirar no esquecimento obras que

foram langadas h6 Pouco mais de

um ano, e desolador. Uma obra
qu,e 6 publicada e n5o 6 discutida
(falo de discussSo no sentido mais
lato'da palavra) faz tanto barulho
como uma flor atirada num abis-
mo...  E a desculpa ndo pode ser
apenas a das tarefas que s5o mul-
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tas, ila parte'daqueles que pode-
riam'fazei estds andlises literririas

a ,

mas que as n5o fazem. Tem de
haver, necessariamente, uma ou-
tra explicagdo. Atrevo-me mesmo
a dizer que houve uma tenddncia
bem marcante de sobrepor a ceisa
econ6mica a eoisa literdria, dois
factores que devem andar de m6os
dadas.

E, para agravar, a AssociagEo de
Escritores Mogambicanos j6 tem

l . a ,  .edificio pronto, mas hd longo tem_
po que ss adia a sua inauguragdo
e consequente criag5o oficial da_
quela importante e esperanqosa
agremiagSo.

. Conheci em Lisboa uma jovem

estudiosa, assistente na Faculdade
de Letras, que vai fazer a sua tese
de doutoram'ento com um trabalho
sobre a poesia de Jose Craveiri-
nha. Conheci uma jovem* s6o-to-
mense que discorre melhor sobre

ti nossa literatura do que encon-

trei, hd dois anos, junto de estu-
dantes de Letras Modernas da
nossa Universidade. J6 para n6o

falar de um Manuel Ferreira que,

neste momento, na Biblioteca Na-

cional portuguesa investiga a

partir de jornais que se publica-

vam no sdculo passado em Mo-
gambique - sobre um poeta. que

escreveu aqui sobre tematica mo-

gambicana e 6 anterior ao nosso

Rui de Noronha.

Abordar este assunto da forma
que o fago, seria cretino se' n6o

fosse que o confronto revela um
hiato na nossa vida literdria (?)
que vai vivendo b custa de inicia-
tivas de uma minoria fn.fima de
pessoas cheias de boa vontade e
cujo impacto d praticamente nulo.
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N6s outros n6o queremos ir
aprender em Lisboa aquilo que
poderfamos aprender aqui. Mas
aconteceu-nos. Vencida a descon-
franga tivemos que nos render e
evid6ncia dos factos. Constatei er-
ros (como, por exemplo, conside-
rar autores mogambicanos pes-
soas que apenas escrevem sobre
Mogambique ou sobre temas mo-
gambicanos) mas ndo h6 s6 erros
naquilo gue se me foi permitido
ver. Dai que o jri referido profes_
sor' Manuel Ferr,eira tenha rece-
bido um convite para vir a Mo-
gambique visitar o pafs e dar al-
gumas palestras. Neste. momento
ele deve estar ou est6 em vias de
partir para o Brasil onde, numa
das universidades, leccionard so-
bre literaturas africanas ds lfngua
portuguesa. O que quer dizer que

falard da nossa, tambdm.

A prop6sito, 6 de frisar que no
decorrer do II Congresso 'dos Es-
critores Portugueses o grupo de
estudos mais concorrido - numa
das sessdes esgotou a lotag5o pre-
vista levando F€ssoas a ficarem
de pd ou no ch6o - fgi precisa-
mente o grupo gue iria debater
as litgraturas de lfngua portugue-
sa tendo-se acabado por ,Jiscutir,

com calor, sob proposta do escri-
tor JoSo d,e Melo, a chamada li-
teratura de guerra e a necessidade
de se lhe dar maior relevo. Neste
grupo, como aliris no pl,enario que

se seguiu, notou-se que em Por-

tugal alguns meios direitistas con-

tinuam a chamar-nos de pais Ce
(expressSo portuguesa> e mesmo

de pafs olusofono>. Esta proble-

mdtica, eminentemente polftica e

n5o semdntica, mereceu de um dos

intervenientes no plendrio ulna
excitada explicag6o segundo a
qual rlusdfonor ndo 6 ofensivo
pois que basta saber grego para
se saber qual o seu 6timo... O
ponto principal desta questdo, €
que a nossa posig5o, bem clara,
ainda n6o teve peso suficiente pa-
ra se impor.

Ainda sobre o Congresso, para

aldm da grande ibertura das in-
terveng6es, a inegiivel democracia
que presidiu aos seus trabalhos. 6
d,e salientar que das suas moq6es

aprovadas uma dizia respeito a
condenag6o das agress6es da Afri-
ca do Sul aos pafses vizinhos, o
tra i necessidade de realizag6o de
um Congresso de Escritores de
Lfngua Portuguesa e outra ainda

sobre a criaq5o de uma Confede-

ragSo de Associaq6es de Escritores

de Lingua Portuguesa.

No que diz respeito b probl,em6-

tica polft ica, economica e social

cjue o escritor portugu€s enfrenta,

foi aprovada uma <Carta Reivin-

dicat iva> que aponta os caminhos

para a resoluqSo dos. inrimeros

problemas enfrentados ainda por

quem desejs seguir a carreira cle

escr i tor  em Portugal .  Combater

tradigSo dos ,escritores daquele

pafs e Salazar mandou 3ncarcerar

alguns, levou muitos ao exfl io e

encurtou a v ida de outros.  Por is-

so ndo duvido que a Carta Rei-

v indicat iva i  mais uma arma para

a resoluqao de questdes candentes

nascidas apos o 25 clc Abr i l .  Ld,

as coisas estSo l impidas. Em

Angola a UniSo de Tscr i tores faz

o que pode e bcm. E em Mo-

cambique?

ALBINO MAGAIA
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