
Fim do ono
nu llletuluro ffi*

Um Ano Novo vai nasccr na
proxinra quinta-feira sobre a
nrortc de 1986. Aconteceu muita
coisa boa . . .  e tambdm m6, nr6
mesmo, porque, dc resto. t inha
de havcr as duas facetas da
nresma moeda para que sc possa
dist inguir  uma da outra.

As coisas acontecem nas coi-
sas, na literatura por exemplo.

Eepelho dos DiaE

N[o e f6cil fazer uma retros-
pectiva liter6ria em Mogambi-
que, mas € possivel dizer, neste
texto, que a produgio de lite-
ratura foi um facto encorajador
ao longo do ano que finda.'Trata-se 

de uma verdade su-
blime quando confrontada com
as dificuldades - umas acumu-
ladas e outras nascendo do saco
f6rtil que as primeiras enche-
ram-com que se debate o
sector.

Vamos aos factos. Este ano
encerra com a publicagio do l i-
vr,o l. d.e poesia <<Espelho dos
Dia.s>>,'de Armando Artur, o n0-
mero cinco da colecqd.o Inicio,
que tamb€m je publicou enr
1986 <<N'lhomulo>>, de Fitipe
Mata, o <rMusongil, de Bento

Armando Artur

Sitoc.
Rcparc-se no facto dc os atr-

torcs destas ttbras serem tcldtls
jovens e. a excepqiro dc Bcnto
Sitoe. terem-se cstreado em livro
com a publicaqdo dos 

't i tulos

citados. Deve-se acresccntar que
o interesse do pfhlico por obras
de jovens escritorcs mt4ambi-
canos € deveras estinrulante. A
adaptaqio ao teatro - c()m pers-
pcctivas de as coisas irem parar
ao cinema - de <<N'lhomulo>>
constitr.ri um exemplo cloquente.

Sdcr deste ano as <<Vo7s5 anoi-
lecitlas>> do escritor Mia Couto.
Uma <porposto> sdria de prosa
esta obra da colecqdo Timbila,
cujo autor 6 tambdm poeta com
um livro de pocsia j6 pubticado.

Uma no,vidade (nova)) pata
os anrantes da l iteratura foi o
langantcn,.o de <<Limani>, uma
revista de l inguistica e l itera-
tura do Departamento de Letras
Modcrnas da UEM. De cardcter
cicntif ico a publicagSo, semes-
Iral, <<i um espaQo de protluqdo
euju palavra de ordem i pnilu-
zir e cultivun> - conforme diz
Iogo no inicio a respectiva nota
prdvia.

Os criadores da revista dizem
que <Limani>> 6 uma expressdo
<<bantur> - que significa <Culti-
vai>), traduzida para portugu€s
- remetida para o sentido de
crrltura.

Se nos esquecdssemos de re
gistar o segundo Curso Oe 1i-
teratura Mogambicana, realiza-
do de Julho 'a 

Agosto pela
AEMO, n6o teria cabimento
este apontamento, jii por si in-
completo e superficial em ter-
mos de importantes realizaqires
liter6rias ocorridas no Pais em
1986.

Caracterizado por sess6es de
reflexSo e debate. este curso
terminou com uma interessante
discussio sobre a <<ntrcionalidade

literdria>. Tema extremamente
delicado e pol6mico este, cuja
discussio n6o pode continuar
eternamente rdiada

A projecglo da literatura feita
em Moqamb.ique no exterior foi
igualmente um facto not6vel.
Exemplo disso, entre t>utros, foi
a noticia segundo a qual seis
escritores mocamhicennc Pcrar6n

repr-esentados numa colectAnea
de 25 contos de autores africa-
nos, a ser publicada em lingua
polaca, na Pol6nia. Os escrito-
res s6o Jodo Dias, Luis Ber-.
nardo Honwana, Orlando Men-
des, Carneiro Gongalves, Mia
Couto e Tom6s Vimar6.

Mas o maior orgulho da lite-
ratura africana, em 1986, que
levanta, portanto, tambdm o pei-
to dos moqambicanos, foi a con-
quista do Prdmio Nobel pelo
escritor nigeriano Wole Soyinka,
o primeiro a comcter tal proeza
em toda a Africa. <<Simo-mq

honrado. mas trata'se de um su-
ce.sso colectivo de tcda's os escri'

tores afriuinos>-declarou So-
vinka numa ocasi6o.


