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Rui Knoplli foi um dos poucos poetas nlogambi'
canosque fizliam da actividadecultural quaseque uma
profissdo.Al6m de poeta perserverante,rigoroso e exigente, revelado desde o inicio dos anos 50, foi um not6vel animador liter6rio na Imprensa,atrav€sda critica,
da divulgaEdo,do coment6rio. Desta actividade,deset,'
volvida com grande intensidadeao longo da ddcada de
60, n6o ficaram ausentesfamosas poldmicas. Alfredo
Margarido, o jornalista Santos Ribeiro, do <Noticias>r,
da iroRodiigues Junior, foram algumas das <<vitimas>>
nra implac6vel, a'zedae contundcnte deste poeta que, no
entanto, semprepareceulangar um manto protector so'
bre cs escritoresmogambicairbssurgidosda necessidade
de dar expressio i voz africana. Leiam-se as refer6n'
cias, ainda que breves,a Rui de Noronha, Jo6o Dias,
Luis Bernardo Honwana, sem esquecera admiragdo e
respeitoque manifestavapor Jos6 Craveirinha.
Dir-se-;ahaver em Knopfli unla profunda compreens6o do processo doloroso que engendravaa literatura
num espaqode conflito total: hist6rico, social, linguis'
tico, psiquico.
Esta atitude transitou para grande parte da sua escrita podtica. Nao se trata de uma projecgio autobiogrd'
fica. Trata-se,isso s'm, da apropriagio est€ticade uma
realidade, atrav6s da assumpg6o emblemdtica da his'
t6ria e da construEdode um eu masoquista,imerso na
do real atravdsde uma linang0stia,(des)articulando-se
guagem petrificada, conduzida ao minimo, ao infimo,
quase ao sil€ncio.Construida sobre a imagem da dualidade, entre o Reno e o Incomdti, as micaias e a rosa,
o preto e o branco, o verso e o anverso,a obra podtica
de Rui Knopfti constitui'patrim6niode duas literaturas:
a portuguesa e a mogambicana.Porque se aquela o recla.mahoje como seu grande poeta a esta ele n6o podq
recusar-se.
Rui Knopfli reside em Londres, desde 1975,
ELEMENTOS PARA UMA VISAO
RETROSPECTIVA DA OBRA
NATURALIDADE
Europeu, me dizem
Eivam-me de literatura e doutrinas

domineo,

2t de toucnrDro de tgt6

europeias
e europeu me chamam.

O SILOGISMO NOCTURNO

Ndo sei se o que cscrevo tent a raiz de algum
pensamentoeuropeu.
E prov6vel ...N 6o. e certo,
mas africano sou.
Pulsa-meo coraqdo ao ritmo dtllentc
desta luz e deste quebr.anto.
Trago no sangueuma amPlidlo
de coordenadasgeogriificase mar lndict-r.
Rosas ndo me dizenl nada,
caso-menrais i. agrira das micaias
e ao s:l enci ol ongo e roxo das tardes
c:tlnrgritos de aves estranhas.
Chamais-nrceuropeu? Pronto, calo-me.
Mas dcntro de mim ha savanasde aridtz
e planuras sem fim
com longos rios languese sinuosos,
uma fita de fumo vertical,
unT negro c uma viola estalartdo
in <<Opais dos outros)), 195q)

D.pramosatrav€s da noite
a escutar-lheos segredospossiveis.
A realidadc hirmida do palato,
a superficieestranhados dentes,
pesam sobre a lingua gradosa
uma outra dimensSo.Toda
a import0ncia escura
de um povo nos assoma
e, transidos,escutamoso latejar
eldstico das sombras na sombra.
E ndo sdo imag'nados espbctros,s6o dedos
frios desfibrando,agudos,o sono
da consciOncia.Sdo finas llminas,
facas de agoiro, penetrando a carne
do remorso. Um povo escuro
dolorosamentenos incomoda
a tranquilidade do silogismo nocturne,
perfeitamente nitido,
sob o equivoco, a neurastenia,
a insonia, o caf6 a mais
e o amargo sabor do tabaco.
in <<Mdquirw de Areia>. 1964

UM MII'O PARA JOTA JOTA
texto rledicado a losi Craveirinhu

MANGAS VERDES COM SAL

."
<<Osmitos ndo t6m idade. Ao sol violento dos tr6piSabor tonginquo, sabor acre
cos, prometeumais moreno apenas,enfrenta agrilhoado, da infAncia a canivete rePartida
como sempre,as bicadas do piissarode presa.
no largo semicirculo da amizade.
O urubu - pela pelagem, pelo cheiro, pelo pescogo, Sabor lento, alegria reconstituida
no instante desprevenido,na mar€ baixa,
F urubu na certa _- tasca-lheno figado e na rinzada. E
prometeu nada. Pois se n6cl pode! Passario amestrados no minuto da suprema humilhagdo.
em gaiolas douradas,p6ssarode costasquentes,dd-lhe
com ganas e sabe por onde lhe d6. Nem por isso a bi'
Sabor insinuante que. retorna devagar
cada 6 menos mitologica e menos verdadeira:
palato amalgo, h boca ardida,
ao
<<Filhos
cegosdos gre-uos/anoite do seu dia € que nos
a crista do tempo, ao meio da vida.
v0 (Alberto de Lacerda)>>.
in <<OPais dos Outros>>, 1959

in <<MangasVerdes com Sal>, 2.o ed., 1972 (I." ed. 1969)
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