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Escritoresmoeambicanos
no limiar de nova fase
',

q E$iltorcr fiogrnbtcenor Gone
A Arnchelo
pletou no passado dia 3l de Agoato um ano de vida.
Vdrios aeonGcimento5 marcaram n data, tendo sido
reafirmada a decis6o de continuarem a emPunhar a
medma arrna que o Fovo, na edificageo do socialismo
cm Mogrnbique.

E o empunhar da nlesma arma
foi reafirmado 9e vdrias formas.
Primeiro, com a deposigSo de uma
coroa de flores no Monumento aos
Her6is Mogambicanos, em Mapuque co'ntou
to, numa cerimfniB
com a presenga do Secret6rio de
Estado da Cultura, Luf5 Bernardo Honwana, do Secretdrio-Geral
da AssociagSo dos Escritor,es Mogambicanos, Rui Nogar, e outros
mernbros daquela frente de combats cultural. Seglriu-se um enna Biblioteca
contro
Naeional.
Com a participagdo de membros
da AEM e trabalhadores da Biblioteca Nacional foram discutidos
v6rios temas, com particular destaque para o papel do escritor
mogambicano no processo revoluciondrio em curso.
Revestiu-se de particular significado e interesse um encontro
reaiizado ao fim da fdrde de quarta-feira passada, tt.o mesmo local
onde um ano antes havia sido
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criada a associagSo, mais concretamente no edificio do Conselho
Executivo da Cidads ds Maputo.
O tema daquilo a que inicialmente ss chamou <palestrp>>,era <Li-

grama de celebrag@esdo 1." ani:
'iersdrio da Associag6o dos Escritores Mogambicanos.

t e r'a t $ r a Mogambieana>. Para
alpresentS-lo foi convidado o mem'
bro do Comit6 Central do Partido Frelimo e Reitor da Universidads Eduardo Mondlane, Fer-

'Ngger
O Secr,et6rio-Geral Rui
abriu o encontro, apresentando em
breves palavras o compromisso
assumido pela AssociagSo,o emPunhar, corflo cidaddos, os mgsmas
arrrros no eombate pela revolugao
socialista, e o trabalho desenvolvido ao longo de ano que terminara.
<Alguma6 quest6es colocadas,h5
um ano nesta s a I a, continuam
a ser pertinentes>>,disse a certo
ponto da sua intervengSo Fernando GanhSo, apresentando-ascomo
temas de debate, uma vez que n6o
se deslocara ali para uma Palestra. Na primeira das quest6es colocou o facto de muitfssimo pouco
se ver publicado, no ano que passou, dando especial atengSo i au56ncia de problemas actuais, como

nando Ganh6o.
O encontrr., teve a antecedO-lo
uma breve apresentagSo de um
grupo de jovens, apresentado como <Brigada Jovem>>,que de forma genial colocaram instrumentos musicais (uma viola e dois grupos de tambores) ao servigo da
transmissSo da mensagem podtica. Seu5 jogos de voze5 empresta'
ram uma forga especial dquilo que
og poetas haviarn escrito, dando
uma nova dimensS.o aos poemas.
A primeira apresentagSo da <Brigada Jovem>> foi por isso muito
bem recebida s enriqueceu o pro-
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tema dos escritores mosambicanos. Citou a fase aguda da luta de
classes, o combate aos bandos armados, as sequelas coloniais aos
v6rios nfveis que se reflectem no
dia-a-dia dos cidaddos e que, necessariaments abrangem o escritor,
afirmando que <<n6opodemos ser
alheios a construgSo daqpilo em
que acreditamos>. Realgotr a necessidade dos jovens escritorgs se
identificarem com o esforgo que

o Povo mogambicano faz na edificagSo do socialismo e a importAncia de relatarem as suss opg6es e
a forma cpmo v€em determinadas
quest6es actuais, que n5o passam
despercebidas. Perguntou, a prop6sito, <<ser6que rtos adaptamos a
viver com bichaa?>, apontado como um dos temas dos nossos dias,
entrg tantos outros, e sobre os
quais os jovens autores sp deveriam debrugar.

Como segundo ponto geral introduziu a quest6o da lfngua a ser
utilizada. A lfngua portuguesa,
vefculo da consolidagdo da unidade nacional, 6 estrangeira para a
grande maioria do Fovo mogambicano, disse, deixando bem c},gro que continuaria a crrmprir essa
tarefa. <<Comosair desse dilema?>.
observou.
Seguiram-se depois v6rias inter.
veng6es dos presentes, que abor-

O Presldente
Slnora lfiaehet
qurndo adebavr
de reeebei
o Dlploma AEITI
que o consegrs
Gomo membro
daquela
ersoelat6o.
A setr lrdo
Bul Noger.'
Seeretdrlo-Geral
da Assoclaglo
dos Eserltores
iloga-4blcanos

<Escrevamos, 6 preciso escrever>>,disse repetidas vezes o Presidente Samora Macfuel, quando na
tarde'de segunda-feira recebeu uma delegagSo da
AssociagSodos Escritores Mogambicanos (AEM), que
I"ez a entrega ao dirigente m6ximo da Revolufdo
mogambicana ds um diploma de membro de honra
da Organizagdo.
Na ocasiSo o Secretdrio-Geral da AEM, Rui
Nogar, disse; em nome dos membros daquela org&nizagSo, as raz6es que levaram dquela atribuigSo.
<Todo o dirigents que subscreva e enriquega a
mensagem ds fraternidade, ds harmonia qus deve
pre;idir na articulagdo dos homens e das sociedades
entre si, iala profundamente no Amago recriador da
mem6ria dos povos)), refere a mensagem lida na
ocasiSo, dando uma clara imagem do perfil do Pre-
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sidente Samora Machel. Numa longa interveng5o o
Presidente Samora Machel situou os escritores no
complexo contexto hist6rico, polftico e cultural moqambicanc. Abc.rdando a tem6tica eus devg preqcupar os escritorese considerandsimportante lembrar o passadode contestag6ointelectual disss qus
<ndo queremos viver do passado>.Prosseguindoe
referindc'se aos escritores,afirmou que <<h6muitos
problemas que voc€s nio abordamrr.Introduzindo o
facto de a sociedademogambicana,ser complexa
o Presidents Samora Machel conviclouos escritoresl
a estudarem as realidadesdo Pafs para esdreverem
s €ncontrarem'no povo uma fonts de inspiragSoe
nao somente aquels Que consome o seu produto de
trabalhd.
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daram quest6es como a falta de
apoio que os jovens autores t6m
tido, desde o tempo eIil eug a actividade era eentralizada pglo Ins
tituto Nacional do Livro . do Disco. O necessdrio apoio dos OrgSos
de Informagdo na dinrlgagSo dos
trabalhos dos Dovos escritores foi
tambdm abordado, tendo sido esclarecido que os meios de comu'
nicagdo social passarSo a dedicar
especial atengdo a quest6o, atra,
v6s da publicagSo ds originais.
Prop6s.se tamb6m que os escrito.
r€s veteranos deviam iniciar um
trabalho de critica liter6ria, fun-

damentalments
em relaqSo aos
textos dos iniciados.
Sobrs a aus€ncia de temas recentes, dos nossos dias de hoje, foi
apontada a exist6ncia da autocensura, motivads pelo facto ds isso
implicar o que 6 considerado como
<uma certa ousadia> e tamb6m
porque os 6rg5os de InformagSo
abordam pouco essas questdes. Um
outro ponto levantado relacionou.se com o trabalho de dinamizagdo
cultural que a Associagdo dos Escritores Mogambicanos tem vindo
a desenvolver. Foi dito (que im.
porta ir iquela parte do povo que

n6o sabg ler>, tendo igualrnente
sido referida a importAncia da
AEM ir recolher a literatura oral
nas linguas nacionais, aspecto em
que de um modo geral em pafses
como o nosso, 6 grande a sua exist€ncia. Um outro ponto mereceu
particular atengSo dos presentes;
a necessidade de se realizarem
mais encontros do gdnem do gue
foi realizado no 1.o aniversSrio
daquela AssociagSo.Prorpds-semesmo qug se estabelecessoa periodicidade semanal, para o efeito.
A. C.

