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0 esforgo
demuitoanalisar
lllanuelFenruinofala dr litsratunenossl
de ter urna vida quasededicailg exclusivamentea Cabo
.
Verde. Do ponto de vista literdrio, a verdade6 que nasA rreuniSopmpe,rot6rlr trnn o I Ongrcaso dos ci 16.
Eg€ritorls alo Lfostr8 Porhgtruo' fofi r oeadf,o c e
E oe meuslivms i6o lidos e.n CaboVerde. seo tio
oportunltladg_In!.? Iercss al686 NoguGforpodor om- lidoe orr talvez mais do que oe itrealgu:osescritor€scobG
vortar, om ![qluto' con ttT dog mrlr itoiiloodoa ci" -verdiauos,Porta,nto,h6 iecepgio dolivm. O leitor cabotualiosoo ,hs ntethrrs
a,Afurus on _hgua loro" -verclianoleencodtra-secon- os neus livms. Entio paUm bolango ilo reu fuabelho alc dtot
anos, rI- rece que est6o a ajuda.r a fonentar a nirha uut*ira
grrmas ophl6os polfuols, alguDs tmtffca, D& (tn)
bi-nacional,peuo eur.
pertftr6ncie que- a elo sc quor d!r, m
eeJr e ib
Pergunta- lYdo6 o mesrr:pwo ilo esoritor Costm
ro,ber-soqu€m 6 $tom, G cmo vrl dc daladeda,, n
Eoromettil|lll
npfibltoo drs lohslr Co pontc loht oa qrdr rfil
- <Exa,cta,mente,
R€sposta,
Ele vai fica,r tamb6mcocorar o3to oobGvrdLtro ( ?) prAfob
codtos.
mo ercritor portwu& e comoeecritor angolano.Natural-
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mente n6o vai conseguir ser um eseritor mogambie&no,
apeser de ter nascido e6,e de voe6 mesma ter escrito um
<A poesia tem uma fungEo social: deve estimular no artigo aeerc&dele, & esserespeito. (1)
Mas n6o se sabe, pode havep um eseritor atrevido
leitor o desejo de participar nos destinos da hist6ria do
seu pr6prio paisr - afima o escritor portugu€s Manuel que amanhd pense: n6o, ele nasceuc6,.Pois nasceu.Essas
.Feneira, eue recentementepassouuma seman&entre n6s. eoisasn6o est6o perfeitamente definidas. Mas a est6tiea
Setembro foi um m6s que trouxe at6 n6s alguns es- da reeepgfo,so longo do tempo, 6 inportante, na medida
eritores bem conhecidos:a nossaNo6mia de Sousa,o an- em que o leitor se encontra e se rev6 nessestextos. Por
golano luandino Vieirq o portugu6s Manuel Ferreira. isso, n6o sei. Angfutia, quando sou posto em c&usa, ou
so vier a ser posto €m e&usa. De resto este vaiv€m de
Dizer que Manuel F erreira 6 portugu& n6o chega.
Na verdade, Manuel Ferreirao sendo portugu6s, 6 estar num lado e noutro d6-me up gqanddprazer. D6-me
porque primeiro, sou fundamentalmente portugu&, setamb6m considerado como escritor eabo-verdiano.
Cabo-verdianopela sua obrq pela sua viv6nciq pelo gundo poryue sou viseeralmente cabo-verdiano>.
seu amor. Amor n6o s6 a sua mulhen cabo-verdiana de
naseimento, mas iquela terra Poryue tmar uma tena CAIJIBAN III
6 a finica maneira de a faznt nossa. O que nem sempre
Manuel Fenciro uabo de publhor utn nloao l,iaro
6 f6cil.
Pergunta .- rSerportuguils e scntirqe ut ,ncEmotem- d,a Sdrie Caliban, o terceiro. Tal @tno os otutcriorcs, d
po cabuueriliattn'nda l,he tru uma ccrto utgfistial
utnc ontol,ogia de poemas ilciliadns o urn pots. Dcsto
- <As vez€s,sim,. perun que traz. Mas e,sta acz, Mogotnbi4ue.
Resposta
Pergunta - Que refleada forio sobre csta suo obrol
situagdo amblgua agrada-me.No fundo eu deeeja,riaser
escritor portugu& e Ber tanbGm eseritor cabo-verdiano.
Resposta- <Existe o Caliban I, dedieado a Cabo
Penso que sou escritor eabo-verdiano, ndo abdieo de ser Verde e Guin6, o Caliban II a Angola e est€ IfI, exeluescritor cabo-verdiano.Penso que sim, que souLpela na.. sivnmente dedicado a trf,ogambiquee que vem sendo feito
tureza dos meus liwos, quer do ponto de vista est6tico, desde 1968.
quer lingufutico, quer temdtico. Penso que I minha obra
Sabg quando um escritor publica um livrr, est6.sem6 fundamentalmente eabo-verdiana.No entanto admito pne conveneido de que fez una eoisa innpor"tante,com um
que as pessoaso possamp6r em o&lls8,fundarientalmente mlnimo de interesse. Senio, nio o putiliearia. Mas tenho
nesta altura em que hi revisao de eoneeitos,mudanga de a impressdo de que 6 uma obra quase pioneira naseida
situagEo de eolonialismo pare pafues livres. Admito que ao longo dos anos e que vai qjudar a revelar a exist€ncia
.de uma poesia.
um ou outro o postrap6r em dfvidao em causa.
Mas nos col6quios que tenho tido, aqui, tenho-me reVeja que a poesia eabo-verdiana 6 hoje conheeida
ferido a problemas de est6tica de recep@, gu€ 6 uma dos estudioeosda8 universidades, no estrangeiru e tameoisa relativane:rte nova,, destes fltinm
anos, que de b6m na sua pr{pria terra. Com a angolani aconteee c
eerta maneira ajudar{ no eontexto africano a dar-pater- tnesIna eoisa" Mas j6 n6o aconteoe o mesmo em relagio
nidade naeional a determinadoe eecritorcsr @ttro 6 i meu t poesis mogambieana.Os prfprios mogambieenosn6o a
c,uro. O que 6, no fundo, independentemente de n6o ter conheeem,po\ltre dguns safran, poryue oe linrre e$eo
nascido em cabo verde, mas de ter 16 vivido muitoa snoc, eryotadoe, €tc. Por vfrier ra des, n[b tcm gido pcsfvel
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a divulgagdo da poesia mogambieana, dai o seu eonheeimento ser relativamente precdrio, a nd,o ser para meia
dtnia de espeeialistas ou investigadores mais aturados.
Ent6o, se isso se passa em Mogambique, 16 fora ela 6 ainda
mais desconhecida.
Penso que o Caliban III, que 6 uma obra de 1200
p6ginas, que 6 o produto de uma investigagdo de 12 a
15 anos, pois que n6o me servi s6 de obras recentes, mas
revistas, etc.,
de obras antigas, de p6ginas literirias,
penso que vai ajudar nessa divulgag6o>.

africanas. Neste casoe eoncretamente,i de Mogambique.
No Caliban III tive muitas dificuldades quanto i escolha. Hesitei muito, estudei a problemr6tica,as nog6es,os
crit6rios que existem e nqs definem a paternidade nacional. Depoistenho o meu crit6riq que foi o seguinte:aqueles que s6o mogambicanos,os que nasceram em Mogambique e c6,morreram ou ainda c6,est6o,dessesndo tenho
dtvidas nenhirmas, independentementeda natureza est6tica ou temd,ticada sua poesia. As dfvidas quanto a
Rui de Norrnha, por exemplo, n6o t6m nenhuma razdo
de ser. Inelusiva^urente
eu inelui um homemdo s6c.XIX,
Camposde Oliveira, um poeta cuja refer6neiaj6 tinhamos, a eitagdode seu nome numa bibliografia de Ilidio
Rocha. Mas antes disso j6 no s6euloXIX o historiador
Inoe6neioSilva o tinha registado,dizendo que era o'priqgiro poeta mogambieano,mas que n6,ohavia obras
"publicadas e os scus dados bibliogr6ficos erarn muito eseassos).
O PRIMEIRO POETA

POETAS MOqAMBTCANOS
Reunir poesiamogambic&nanum volume de 12W p6grna,straz um problema muito difieil pera o qual tem havido virias resp(Ntas:saber o que 6 poesia moeambieana
e quem 6 poeta mogqmbie&no.
Antes de 19?5 Mogambique n5o existia como pafu
independente. Por lei era territ6rio portugu6s, povoado
por portugueses. Assim ecndo, quem seo os poetas mogambieanos?
Se isso nio suscita dtvidas nd caso de um Mareelino
dos Santos ou de uma No6mia de Sousa, j6 se torna menos elaro no de um Bui Knopfli ou um Virgflio de Lrcmos,
por exemplo. Terem partido torna-os menos poetas mogambicanost Ali6s, I{o6mia, partiu e ficou. Quase ningu6m o eontesta.
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Rmposta* <O ppblers querv"oc€me p6e 6 um pro'
blema de gramde acuidade rrelEtiyamente ls literaturas
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<Ai entd,ocomeceia estar na pista - continua Manucl Ferreira -- e rcsolvi fazer uma investigagdoa s6rio, at6 poryue o nomc dele j6 tinha sido registado pelo
professor universit6rio americano Gerald Moser.
Entretanto soubemosda exist6neiade 2 ou 3 poemas.
Invcstiguci na imprensa do s6euloXIX, na parti goesa,
porque elc cra um mogambieanomisto e conseguieneontrar uns 30 poemas,na Biblioteca Naeional de Portugal.
Oamposde Oliveira 6 um poeta romdntico, influenciado profundamente pela poesia e pela est6tieaportuguesana sua tem6tiea,como era prdprio da 6poea.Confirmci que, de faeto, naseeuna Il[ir dc Mogambiquec
aprendi muitas coisassobre a sua vida em Goa, onde fundou dois almanaques.Mais tarde regressoupara a Ilha
de Mogambiquee fundou a <Revista Africanar, foi seu
direetor e colaborador,tem 16 po€mas.Portqnto essehomem, independentementeda sua temdtica" 6 um homem
mogambieano.Quer dizer, com esta,investiga4io, que me
levou 2 anos e me deu um prazer enorme, deseobri dele
um livro publieado em Portugal e se ehamo <O Maneebo
Trovadon.
Assim o nascimento da poesia mogambicanarecua
para, o s6culo XIX. Recua pera 1864, que 6 a data da
publieagSodo seu primeiro poeme.Nesseaspeetofica em
paridade eom o naseimentode outras literaturas afriea,
nas, que er&m todas do s6culoXIX, excepto a da Gluin6-Biss&u.Readquire ent6o essalongevidade>.
os QUE SAIRAM
Manuel Feneira inspira fundo.
<Agora quanto aos qu€ satram ... os muito novotr,os
que vieram eom 2 ou 3 anos c aqui n6o exereeramactividade signifieativa, aeho que n6q n6o os inclul eomo
mogambicanos.J6 n6o fw o mesmo om relagdo aos outros
que voc6 eitou h6 poueo, @rtro Rui Knopfli e Virgflio de
Iremos.
No6mia n6o preeiso afim6.la eomo moganbieenq
nunca esteve-em eausa s6-lo. A import0ncia de Nodmia
6 ffio grandc, t6b fundamental pare a fane modcrna do
literatura mogambiconaque n6o h6 nenhum historiador
da litcraturo e6rio, honesto, minimomente informado, etre
.0

a possa p6r em causa. S um absurdo faz6-lo ! Se neste s6culo Rui de Noronha eomegou,o poeta que arranca definitivamentc para a construgdo de uma poesia de caraeteristicas profundamente moqambicanas 6 ela.
No6mia 6 uma figura muito importantc, ndo s6 tra
hist6ria da poesia mogambicana,mas de toda a literatura.
O Rui Knopfli tamb6m ficou como pocta mogambicano, ali6s porque grande parte da sua poesia 6 realmente
poesia mogambicana. Elc estava muito preso aos valorcs
mogambieanos,aos aspectos sociol6gicos,soeiais, ctc. l)epois, cnquanto aqui csteve, publicou tamb6m 5 livros, alguns delcs foram mcsmo c6 imprcssos. Fcz partc da cidade, trabalhou na imprcnsa, organizou suplcmcntos literArios... 6 um homcm quc deixou indclcvclrncntc.Iigado
o seu nonrc e a sua acgd,oa urn pcriodo dc mais de 20 a.nos
dc actividadc na litcratura mocambicana.
Ndo 6 possivcl rctir6-lo>.

sia. lfas desde a antiguidade clSssiea que se procura a
sua definiq6,o, sem ningu6m a conseguir encontrar. Os
historiadores literirios, os grandes eseritores t6m tentado
definir. pocsia e ndo o conseguem. Sei 16, pode-se dizer
que 6 uma forma de expressdo litcrdiia, a arte de conseguir provocar no lcitor uma detcrminada emoqSo.QuaIqucr coisa podc ser objccto de um pocma, seja o que
for. Mas um pocma ndo 6 exactamcnte uma p6gina de
romance, tem regras fixas. Pode-se dizer quc uma criaq6o litcr6ria sujcita a rcgras pr6prias, de rima ou de m6trica. E nem 6, porque pode havcr verso livre, poesia
livrc, cm quc o pocta sc sinta mcnos cspartilhado.
IIas qucr no soncto cl6ssieo,qucr na poesia.livre, a
pocsia tcm regra^s.l\Ias est6 sobrctudo na cmogSo que o
atttor corlscgucimplimir ao tcxto. Dc resto c como disse,
qualqucr coisa sc podc mctcr na poesia. Tudo na vida
l)cpcndc 6 do pocta>>.

os QUE DISOORTTAM
PAPEL DO TNTEI,,ECTUAII
<<Quantoa Virgilio de l-rcmos,a mcsma coisa. Saiu
Se u, clefinigdo de poesia o deira um pouco embarn.
mais ccdcl, n6o int,ercssamas raz6trs porqu6, n?io irrtcrcsEado- ut6, Ttorque ndo lr.d,nenhum,a que seja aceitd'ucl
sam ii litcratura. At6 ai cstcvc muito ligado ao <<Ilsaho>>, - Muttuel Ferreira, tem ideias mu,ito cloras ocerca do
tcvc muitos problcmas no <<BradoAfricano>> c noutras papel do i,ntelectual
face d, sociedod.eern que se insere.
publicagiics, o seu livro <<'I'cmpo>>
prcscntc foi publicatlo
(tomo poeta ntilitante, conLoescritor profundam,ente
aqui. A partir dc um dcterminatlo poema foi prcstr pclir empenhorlonos problenr,asdo seu,pouo e da sua geragd.n,
PIDE, foi julgado, etc. E impossivel tir6-lo. Podc-se gos- com prorqs dadas nu,m tempo em qlle escreuer era of6,ci,o
tar ou nd,o, podc-se cstar com clc t_run6.o cstar com clr', rle ntuito risao, ele ufirnr,a:
isso dcpcndc tlc eada unr. ,Ifas unr historiatlor:s6r.io,com
quc um intclcctual dcvc scr um homcm atcnto,
<<Penso
a nogSo dc sua rcsponsabilidadc, nd,o o podc tirar rle
conscicnte
do
scu tempo c da sua 6poca, tcr dctcrminada
uma antologia mogambieana.
vis6o
mundo.
E t'ssa rcsponsabilidadc torna-sc maior
do
Ali6s podc-sc tirar No6mia, Virgilio, muita gcntc,
pocta vive num pais crm formagd,o. Porque
tluando
o
toda a gentc. Mas isso 6 por raz6es cxtra-litcr6rias. Esqiiando um pais ji cst6 formado, cm sosscgo,cm p&2,
tcticamcntc 6 impossivcl. tr-icaria mal eom a minha prirnum pais cm que os maiores problcmas j6 cstcjam rcsolpria eonsciGnciasc o fizcssc.
quc haja libcrdade ... cut6o o pocta podc-se
Agora aquclcs quc vicram para e6 com 15, 20, l]0 vicios, om
podc-sc
libertar,
dar ao luxo de scr um sonhador, de faanos, quc foram pcssoas intercssantes, respcitadas, noparccc-m
isto scm tirar o diNIas
zcr
dcvancios.
t6vcis mesmo, que fizcram pocsia at6,com valor cst6t.ico
quc circunstAncia for, semquc
poeta,
um
cm
reito
a
seja
id6ntieo a outra quc aeeitamos, mas que regrcssararn a
- parccc-mc que clc, num pais
Portugal, euc n6o suportaram uma s6rie dc coisas, quc pre possascr um sonhador
que
formag6,o,
fazu
cm
tcm
a sua afirmaqSo nacional.
cntcndcram que a sua vida devcria ser eontinuada em
pais que sai do colonialismo, tcm que desenvolver
Num
Portugal, csses, a eontragosto, retirei-os. A eontragosto
porquc foram pessoas que tamb6m dcram uma ampla a, slra idcntidadc cultural, tem quc ajudar a eonstruir
cssa sua nova p6tria. A soeicdadc precisa de ser dcvidacontribuigdo. E acrcdito que numa hist6ria dc litcratura
fcrtilizada para quc todos possam ter uma casa,
mentc
ampla, ou espceial, eles vd,o continuar a figurar, t6m de
rcfcigdo
rcgular, vcstir, calqar, ter escolas, hospiurna
ser referidos, porquc eolaboraram. E o .u.o dc Gl(rria
tais,
cstraclas.
Quando o pais sc cncontra ncssa situagSo
dc St'Ana, que 6 um paradigma, com mais dc b ou 6 noque o pocta, cnquanto pocta, sc
parccc-mc
desajustado
mes de poetas quc tamb6m retirei. Rctirei, sobrctudo,
porquc pcnso que v6o deixar de ter rccepgd,oaqui. Sc alhcie dessa situagSo c ndo injcetc cssa problcm6tica na
isso ndo aeontecer, 6ptimo, fiearei feliz. Mas scnti que sua pr6pria pocsia.
Aeho quc a pocsia tem uma fungdo soeial. Al6m do
o eritdrio cra cssc>.
pra.zer cst6tico, devcr6, ser sobretuoo uma forma de co(rN) DEFTNTgAODE POUSTA
nheeimento, dc rcvelagdo. Deve estimular no individuo o
desejo de sc integrar no intcrior dessa soeiedade a que
Mogambi,que 6 urn pais onde sobram poetas e faltam
prosafi,ores. Nd,o enistem teatos de teatro, de ensai-o,de pcrtence, dc partieipar nos destinos da hist6ria do scu
crit,ica, poucos contos aparecem, romonces, quc6e ne- pai s> .
nhuns.
AOS JOVENS DA <CIIARRUA>
Poemas, chegam-nos ris toneladas. Nunca foi erpliComo mensagem de despedida, I[.anuel Ferreira recofi,o porquA.
corda os jouens que encatutrou na Aisociagdo dos EscriPergunta--E
o que 6 poe$a, afi,nal?
tores. E a eles se dirige:
Resposta - <Quer saber o que 6 poesia?>- Manucl
Femeira mastiga e pergunta eom vagar, eomo que a sa<Do ponto de vi,-ta cultural, impressionou-me muito,
bore6-la-<Faz
perguntas difieeis! ... Bom, eseritor e desta vez, aquilo que jA tinha pressentiiio na vez antequem eserev,e,romaneista faz romanees, poeta faz poe- rior, aqui: o naseimento de uma actividade muito s6ria.
(
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Eneontrei pessoas que estd,o ligadas i, Charrua. Parece
que desempenham um papel muito importante e alguns
poderSo mesmo vir a tornar-se escritores, grandes eseritores. OxaI6 n6o sc percam pelo eaminho. Porque acho
que est6 estabclecida a pontc, est6,entregue o tcstemunho
da geragfr,odos anos 50 a esttesjovens. Se entrctanto os
respons6veislhcs puderem dar o apoio quc eles neeessitam e que 6 fundamcntal, para que mais tardc possam
dcvolver i, Nag6o aquilo que a sociedade agora lhes d6.
Fiquci muito impressionado eom as eoisas que vi aqui,
a Escola dc Jorrralismo, a AssociagSodos Escritorcs, este
curso de litcratura moqambieana onde comparece tanta
gente quc trabalha, e sobretudo o trabalho dcstes jovens.
E tamb6m estc sosscgo.esta paz, csta eidade linda, melhor do quc h6 qnatro atlos, estcs jardins. esta vontadt'

de eonstruir:. Esta gente. V6-se que aqui h6 pessoas realmente empc'nhadas, e isso apesar das difieuldades do
dia-a-dia. Estes jovens que estd,o a fazer um trabalho
importante, um trabalho neeess6rio. Continuo a referir-me aos jovens da Charrua. Espero que sejam suficientemente hunrildes. Este eaminhar de escritor 6 duro, 6
lcnto. 6 preeiso cavar todos os dias, 6 preeiso estar-se
consciente das tremendas dificuldades que a arte liter4ria exige, clue a pr6pria sociedade exige ao escritor. 6
muito importante ser-se humilde>.
Teresa de Sd Nogueira
7 *C. 9o'ramenlwna;rcoua 81/1/1910 na YiIa itro Clwnitre,
nn, Zam'bhzi,ae morreu a 18/7/68 etu B. Paulo., Brasi,l,
m,tl,e estaila ecilado.

