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um crctor negro. Emborc
conStiluo umo desvirtuoçõo
em reluçõo oo conto, produto dos condicionoìismos de
então, este Íocto, controriomentë oo que posso porecer
à píÍtieiro vistcr, não desvirdo
tua o conteúdo gerol
obrc. Diríqmos mesmo que,
neste momento, em Moçombique, oté levcrnta um problemo oportuno. Permite deste modo escÌqrecer que o exploroçõo não conhece cores
nem roços. Nõo se troto de
umo oposiçõo entre broncos
e pretos mos sim entre explorodores e explorodos.
Sôo exactomente lecoios do
tipo do copotoz, sejom eles
brcrncos ou pretos, que, vendendo-se oo opressor, constituem o veículo ideol poro
cr penetroção
do neo-colonio'De
Íocto, no situoção
lismo.
neo-colonirÌ, o exploroçõo e
o opressôo montêm-se. Simplesmente, nolguns cosos, o
ogente (ou executcrnte) esÌrongeiro é substituído por
um nqcionsi, continuondo o
exploroçõq cr Íozer - se sob
Íormqs semelhontes. E continuqndo o gr:nde ecrpitcl internccionol cr ser o seu principoÌ usuÍrutório, ogoro ccÍmuÍlcrdo por umcÍ folsa independêncio político. C o n tr o
este perigo, só umo Ìinho
n n ì í l i c r r ì a í r c i n r e v o Ì u e ì o - rá ticr como o oue cr trRELïMO
oplrccr code eonstituir precouçõo suÍiciente,
y v r . ' r v r
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Ã EYPÌ.ÕRÃCÃO.
SEMENTE DÃ REVOTTÃ

Ã exnlorocâo. ela nrónrio,
semeio o revoito. É esto ou-
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trq dqs reolidodes que o Íilme nos documenrl. rorcl
olém de obrrgoqos q trcrbcrIhos Íorçodos no cuÌtivo ciqs
mochombos( emboro sub-olimentcrdos), os ÌrcrbqìhocÌores
são tombém submetidos : tocio o tipo de vexomes morqis.
No cqso de oDeixem-me qo
menos subir às polmeiros, é
cr ÍiÌhq do mcrdoÌo, o velho
troboÌhodor, que é qbusivomenle violado peÌo copotoz.
Este, surpreendido neste hediondo acto, vê-se obrigodo
cr enÍrentor a Íúrio dos trobolhodores que incitom o veIho ò revolto. Porém, num
ultrcjonle gesto o copotoz remqtr o situoçõo oíerecendo
umo gorrqÍo de vinho cro modolc que, vergodo peÌos onos
de exploroçõo e jó sem. copccidode da revoltq, o eceito, totolmente vendido. Mois
oÌgur.s dios de irobolhos Iorçodos e oniquilado pelo desgosto, ocqboró por sucumbir.
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o SISTEMÃicoLoNIAL,
VENDÀDEIRACÃUSÃ
DÃ EXPTORÃçIO

Estó bem p:tente nesto
obro o necessidqde de recuscÍr o superÍiciol indo directomente òs verdodei r o s
cousos cios problemos. O reolizodor, embora de certo Íormo ÍoÌhodo por se trator de
umo í.:eno quose que metido
*o mortelor, ientcr enquodror
socialmente o histório que
nos conto. ReÍerimo-nos concretomente cÍ umt dcrs cenos
Íinois do Íilme em que nos
crporecem, lodo cÍ lcrdo, os
repres'èntontes simbólicos dos
instituições mois repre,ssivos

da sociedode coloniql: os eleméntos do Íomigerudo PIDE-DGS imediqtomente r e c o nhecíveis pelos suos potibuIores Í cr c e s ornomentqdos
com os Íctídico: e bem corocterísticos ócuÌos escuros, cÍ
senhoro religiosc e piedoso
cujo proÍissõo é lcrzer ocoridode" qtrcrvós de instituições
de (protecçõo oos desomporcdoso, o padre e respectivos
socristõos representontes duque,
hipócrito
mo religiõo
servindo - se do obscurontismo, perpetucm c dominoçõo
coÌoniol, etc., etc., etc....
*

NOVÃS PEBSPECTMS
PÀRÃ UM 1IERDÃDEIRO
CTNEMA MOçÃMBICÃNC

Apesor de todcrs os suos
limitoçóes estomos, indubitovelmente, peronte umcr obrc
que rosgo decididcrmente novos perspectivqs Pcr:r um no'vo
cint'':ro moçombicono. E
nos
dizemos novo porquq
lembrcrmos de outros obros
tão ocarinhodas
Pelo onterior regime como Por exemplo *Q ZÊ, DO BURRO' ou
.LIMPOPO,, verdodeiros excrementos do Produçõo cinemotogróÍic.r locol.
Sobretudo oçtoro, oPós umo
longa noite de coloniol-Íascismo, que, crtrovés de decisivos pctssos ió dodos, estó
íinolmente cr ser libertodcr a
eriodoro de todo o
energi:
povo moçsmbicono; o Cine-Clube de Lourenço Morques
o c h o u importonte divulgcq
esto obra que ontes estcrvc
interditcr.
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