Se h,i eni mim alguma correhgd.o
entre ds qualidades e os defeitos
ndo a acbo Se h,i aue se anulem
que 6 colno quefft diz: que se lixe

A noitedividida #;,'#:,- ^
lry //

Poemas de Sebastii.o Alba

Mas a poesia ainda viae
e.squim6 das minbas esPera.s,irticas

leitura
deliuros
Cipriano Justo
I

It
s primeiros poemas de Sebastiio
\-/
Alba datam dos anos sessenta, d€cada
decisiva na viragem dos ventos de muitas hist6rias; 6 tamb6m dessa dlcedz a,
primeira recolha em livro da sua poesi4,
entretanto devorado na dissolugio dos
anos. O rigor, e o bom gorlg que se
impunha na cbnstrugao do discurso e
na organizagio da metSf.ora eram os
tragos salientes que dominavam os seus
poemas, e que relevavam, tamb6m, de
uma particular e cuidadosa atenglo ao
que se produzia noutras latitudes, tanto
no.campo da produgi.o te6rica como
Poetlca.
A colecEio Autores Mogambicanos
das edigoes 70 teve, entre outros de
igual monta, o m6rito de revelar aos
leitores portugueses este poeta que a
par de Jos6 Craveirinha e Grabato Dias
6 certamente um dos autores mais representativos da poesia moEambicana
que se escreve em porrugu€s. Com dois
titulos publicados,
"O Ritmo do Press6giou e a
Dividida", Sebastilo
"Noite
Alba, na continuidade, da produqio que

lhe conheciamos, prossegue uma aventura po€tica tutelada pelo extremo lirismo da lnventlva.
A Noite Dividida - <na mesma noite
dividida ao meio/como se um ladd reflectisse o outro - est6 subdividida em
quatro livros com um nfmero desigual
de poemas - Livro I, 12 poemas, Livro
lI, 27 poemas, Livro III, 7 poemas e
Livro IV, 15 poemas - onde as ressoni.ncias, heterog6neas, se inscrevem em
intertextualidades virias mas assumidas
como s6 as vozes originais o fazem:
<quase tudo em mim 6 obra alheia/algu6m eximio colocou/no pendor de elevados/teitos as suas armadilhas". Perpassam explicitamente no livro algumas
dessas vozes tutelares do discurso po6tico de SebastiaoAlba incristas em epigrafes, demonstrativas de uma aculturaglo,feita de v6rias iluminag6es i beira
do Indico; referenciag5es que englobam
Pablo Neruda, na vida e na morte, significativamente tutelando todo o livro,
"No soy retor de nada/no dirijo/por
eso atesoro/las equivocaciones de mi
canto>, e invocado num po€ma dedica,do. ao poeta Fonseca Amaral (ele propno remetente do seu unrverso de reter0ncias) - ,.A 23 de Setembro de 1973/o
condor cerrou a vigilia/na plataforma
em seu bon6./O olhar dele era enfim'/desacorrentaddo de ver"; Jorge de
Sena, ..Como queiras, Amor, como tu
queiras./De frigil que 6s, nio poderis
salvar-meo, em epigrafe do Livro II;
Fernando Pessoa=Ricardo Reis, "S5 esta
liberdade nos concedem os deuses: submetermo-nos/ao seu dominio-por vontade nossao, em epigrafe do Livro III;
Federico Garcia Lorca, oy las manos
del hombre no tienen mds sentido/que
imitar a las raices bajo tierra", em epigrafe do Livro IV.
IJma voz 6 feita da cinza de outras
vozes mais um detonador que transPorta o nome de lingua/linguagem; em A

alvo da curiosidade i minha volta
d)ern-lhe na giba
Oh Alztaro
na concha da rninha paci€ncia ocei.nica.
(Lendo Allr".o

Noite Dividida a cinza que repassa
todo discurso 6 simultaneamente um sil6ncio e a. pr6pria yoz: ^ aproximagio
compreensiva aos textos faz-se tamb€m,
e obrigatoriamente, atrav6s do filtro das
sas referenciag6es, "Nio sou anterior .)
escolha/ou nexo do oficio./Nada em
mim comegou por um acorde', ou seja,
o conceito idealista de inspiraglo (acorde) d superado em favor do trabalho
sobre a carga cultural, o contexto social, a lingua, a linguagem - ..Escrevo
com saliva/e a fuligem da noite/no
meio de mobilia/inarredivel".
O canto como um equicovo, mas.
atravds de um desvio semintico que lhe
confere a qualidade de poder ser abordado numa perspectiva d" .o-p.omisso
com o real; a salvaglo assume desta
maneira a categoria de exigdncia libertad o r a . S a o n e s t a s a s s e r g 6 e s ,e q u i v o c o / real/ salvaEao/liberdade,/, inscritas nas
epigrafes tutelares, que o livro de Sebastiao Alba se pode resolver. Por outras palavras, d no equilibrio enrre a
carga cultural e a linguagem, medi(a)da
pelo."contexto social, que estes poemas
slgnrlrcam:

de Campos)

Os nexos intertextuais sio, neste
caso, factores decisivos na construEio
do discurso porque, fazendo parte do
real sio-lhe a dimenslo mitica e contaminam a equivocidade que o poeta reivindica para o seu canto.
A salvagio procura-a o poeta no di{logo com os outros, os amigos, os
irmios, os filhos, os outros poetas, de
uma forma cumulativa de livro para livro. Assim 6 que no poema dedicado a
Jos6 Craveirinha o imperceptivel apelo
se faz pelo canto silencioso do afecto "Gqsto dos amigos/que modelarn a vidalsem interferir muito;/os que apenas
circulam/no hilito da fala/e ap6em, de
leve,/um desenho is coisasr' - e no poema dedicado ao irmio Anton a relagio
intersubjectiva f.az-se por um processo
de lateralizagio que fi"r nor Tilhos o
objecto final do poema - "Quanto a
n6s/a demora na atenglo/dada a nossos
fiihos/6 ainda em mem6ria tua". Viagem atrav6s dos filhos, dos amigos,
para alcanqar outra liberdade, a que se
inscreve indelevelmente nos sentidos.
A Noite Dividida 6 ainda uma sondagem ao interior do labirinto oficial
onde o poeta est6 i vontade para falar
de si, da precaridade dos seus materiais,
do olhar sobre o perfil das coisas, das
marcas que lhe vio ficando na carne de
tanto (se) interrogar - "Nio hi uma
vala para as palavras/decaidas,/um dicionirio no inferno;/mas deixa-as vir i
tona/da claridade,/e nada lhes insufles.
V€:/nlo suportando a beleza/que as circunda, abismam-se/em seu ridiculo" I

