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A literatura ,mogarnbicana escrita d consequ6ncia,da ocupaEaocolonial, ndo s6 porque cla
Iingua do colonizacior fez uma arma ao seu ser.
vis,o, a.o servigo do anticolonialismo, mas tanl6Em porque a sua originalidadr: se fortaleceu
ao mesmo ritmo que se fortalecia o desejo de
emancipagdo de todo o povo.

'

f,oram.adqlterados. Muito,
{u€,;nluitos pCIeri}as,
influenciado pelos grodelos portugueses (os: inn'
ganrbicanos ainda ndo haviam ,suigrdo), Rui de'
Noronha demonstra, apesa.rdisso,-conhbcer u
sentir a d,or do seu povo, a realidade dramdtica
do colon-izada.Neo-a denuncia abertamente,
fnas exprime-a com timidez e sinceri,dade,mostrando sentida ailes6o ao sof?imento do negro.
Essa orginalidade, que distingue a nos Por essa razdo, considera-se justamente que
sa literatura dos modelos da antiga metr6pole a sua obra antecede
"(...) em cer,rl de ?.ez
€r+l€ confere uma identidade pr6pria, baseia-se ?l0s; o arranque, definitivo,
para a constnigdc
que se edificou atrarris de uma poesia de aut€ntica raiz nr.ogambicanuma rnrog€lrnbicanidade
da recusa da acufturagSo, da denrincia do col'r- 1 1 4E .
nialism,o, da escolha de temas concretamente
In
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mogambicanos,da revoluEdono interior da prd
pria linguagem (ac aprclveitar-seliterariamente
de vocabul6ri'oe de construg6essintdcticas ctro
Falar popular).
N.osfinais do,sdc.XIX, o ensino,& imprqnsa e a actividade editorial, fundamentais ao desenvolvimento da literatura, eram de tal forn-ra
insignificantes e eiitistas que a pouca produEf.o
literSria-dessa €pcca dificilmenie se pode cor:siderar de raiz mcAanrbicana.
Sri nas.prirneiras dicadas deste sdculo, apesi das dificuldades irnpostas pela repres*r.'
e\peta censllla cultural, despont^ou
e se ?oi consolidando, no seio de alguni intelectuais rnugambic&n,oS,
a necessidaiede intervenEio sccial, de critica e de denrincia dc rnurital injusfiqas,que cedo conduziriama uma assurnidamo
gambicanidadee, rnais tarde, c. ur-rrzl
clara corrsct€nc,ianacionalisla,pr6pria''de uina iiteratui-rr
lnsubmissa, independ-entee o,riginal.
Na poesia, o Brecursor ilessa litcratr-rratj,e
rarz mogambicana foi Rui de Nlararira. A sua
obra, tortemente r:rarcadabor urna vicla,diffcil
u anglrstiada,est6 dispersa pela imprensa das
?los trinta, nomeadamenteo jornal oO Brado
Africano". SONET'OS,,o sell dnico liyfo, foi pU.
blicado postumamente, crn 19.43,e nele patbcc

