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"A IndependGncia vai pana al6m
f,o meu Ganto ))

O Morcelino dos Sonfos
folq d,o seu livro

Ne,o deixa de ser um riscs' publicar, por assim
dizer, em <<fasciculos>>, aquilo que foi um& entrevista/
,/conversa desdobrada as longo de v6rios dias f,om
Marcelino dos Santos. Mas a conting6ncia ,tle j6, fora
das rotativas estarem os primeirissimos primeiros
oxemplares do <<Camto do Amor Natural> como que
nos defendem e justifie.am de, nesta Garnta, roinei-
tlirmos €irn [r&is um <fasciculo> comd forma de assi-
nalar a obra. Depois, a, voz de um poeta e insubsti-
tuivel. E esra,mos justifieados.

I 'E&GUI{T'A- O liuro choma-se
<<OAl{'l'O DO AMO& I,IATU&AL>.
Sdo tr inta anos de poesia.  E, .uma
stimulcc? Ou cottsidera que disse tu-
clo?

RfISPOSTA Fclizmentc que
nd.o... Parar 6 morrcr. Eu rcalmcnte
polso quc cstc livro dcveria eontcr
somente aquelcs pocma.s fcitos at6 i
indcpcnd6neia. Ndo pode de forma
alguna ser uma srimula da vida so-
bretudo se se entendc eomo srimula
da vida at6 i independdneia. Como
disse a 6rvore da independ6neia na-
eional se planta nos eaminhos da li-
bcrdade. Mas a libe.rdadc n6o 6 uma
coisa est6tiea, 6 preciso permanente-
mente edificiJa, para ela permane-
cer liberdade.

E la  p rec isa  dc  cons tan tcmente
erescer para permaneecr liberdade.
Isto aqui quer dizer quc sim!... liber-
dade, mareo rle fundo, indcpend6n-
cia naeional. I-rogo quc a indcpcnd6n.
eia nacional € proelamada, se procla-
ma tamb6m a Repfbliea Popular dc
Mogambique.

Para a liberdadc eontinuar a ser
liberdade temos de construir a socie-
dade soeialista. Portanto nestc sen-
tido o mcu earlto n6o pode ser uma
srirnula... Bom 6 )fLma ctapg, mas
tcmos que eontinuar a construir a li_
berdadc o que significa que temos de
edifiear a pitria socialista.

4?.

I': - Acrerli,ta que L0 anos de in-
depend,6ttcia co'nfi,rmam 0 seLL canto?

R: -  Eu quclo dizcr que eonf i r -
mam plenamcnte pois a irtrlt'pcnrlOtt-
cia r, 'ai para a16m <lo ntcu <,arrto. O
euc 6 quc cada um dc ntis qut'ria
quand,o cstava a lutar'? lido cra scr
filho da p6tria? E isso tlcfctrclc-sc.
Agora quando clizemos filho da p6-
tria falamos de uma pitria cfcctiva-
mcntc popular...

Mas era preciso tarnb6m (,slr can-
to para n6s chcgannos a isto, ()rr me-
lhor, para cu chcgar a cstc lnorntrnto.
Construinlos a pStria, agora vamos
manter-nos aqui muito activns no
proecsso da sua eonsolidagfro conr tu-
d o  a q u i I o  q u c  i s  v c z c s  s c  d i z
quc 6 arriseado, as tl i f ieuldadcs, cte.
Portanto eonfirma c vai para a16m c

ao dizcr que vai para al6m eu penso
quc ndo estou a diminuir o valor que
o m('u canto possa ter. Estou, antes
pclo eontr6rio, a dar-lhc maior rique-
za. Porquc 6 como a gente diz: N6s
quando tcmos os nossos filhos, n6s
nd,o qucremos s6 quc eles sejam co-
mo n6s, qucremos que scjam como
n(rs c nos ultrapassem. O nosso de-
scjo 6 quc aquilo quc ser6 amanhd
scja scmpre mais do que n6s... O nos-
so canto foi eapaz dc eriar raizes, de
criar mceanismos que lcvaram a nos-
sa p6tria para al6m do canto ele pr6-
prio.

(Encerto da entreuista conduzida
por Gulamo Khan)

Urna leitura
avulso

Trinta anos dcpois dos primeiros
versos publicados nas p6ginas do jor-
nal (O Brado Afrieano>, I\Iarcclino
dos Santos cstrcia-sc em livro com

<Oanto do Am<lr Natural>, r& co-
lccgdo <Timbilu da Associagdo dos
Escritores Mogambicanos.

Com pocmas avulsos iidos em reci-
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tais, registados em livros cscolares,
corrcndo as p6ginas dos_ jornais do
mundo - e obra imprcssa 

-em 
outras

linguas quc nd,o o portugu6s -- h6
muito que sc fazia sentir a rcunido
do corpus po6tico daquclc que succs-
sivamcnte assinou eom os pseud6ni-
mos dc L,ilinho t\t-reaia, Kalungano c
agora, aberta c livrcmcntc na sua
tcrra, com o seu pr6prio nome.

S5o 45 pocmas, dcsdc o Eluardia-
no, tcxto quc d6 o titulo i, colcctAnea
-- mensagcm de dcnrincia e sofrirlo
amor no cxilio parisicnsc - aos poe-
mas-panfletos eseritos j6 durante o
periodo da luta armada cle libcrta-
g5o nacional. Ncnhum pocma ptis-in-
depcnd6neia aqui sc rcfinc, constata-

96,o que n6o significar6 mais do que
um pcssoalissimo crit6r'io quc s6 ao
autor diz respcito.

Sc h6 um dadcl constantc no tra-
balho litcr6rio dc l\Iarcclino clos San-
tos 6 o da aproxirnaqS,o com 0 scrl
pais, ainda <luando eanta a di6spora
dc um <<dcstino ncgro>> quc o cst:la-
vagispo e a aventura colouial impu-
scr&rr; aproximagSo/idcntidade quc
se consubstancia na palavra/corpo,
livre e inviol6vel, rla l\[d,c. <No lcn.
to balanccar/Das palmciras/'Iorccn-
do-sc cm mor.imcntos mclanc6licos/
/Ea canto-tc o meu amor> cscrcve
Kalungano, desde logo anunciando
aquilo quc 6, scm dfivida, o scu <<vor-
bo-criador-do-mundo>. IJma aproxi-

mag1o/idcntidade tamb6m a afirmar <Yerdc carmim azul e violeta/e n6s/
_- n6,o obstante o intertcxto de tan- /marehando no planalto.> Intersti-
tas outras vozes po6ticas cpm as quais cios, afinal, de uma dial6ctiea da li-
tcr6 experimcntado algum tipo dc bcrtag6o.
afinidade nomcs que cm Mogam- Mas ndo quercmos n6s aqui dcsen-
biquc s6o vivOncias, s6o tipos huma'*r',r,olver uma critica litcr6ria,'nem fria
nos, s6o Oultura e .sdo llist6ria. E ncm totalizante. Como <impressSo>
elcs irtscrcvcm-se nos pocmas c s6o de lcitura, como emogdo pcnsada,
mangueiras e cajuciros, e sdo'magai- mais c maior conviv6ncia ser6 ncces_n"b,:Jil'"i;'fil,"",", dcpois, pcro ffir:?:i T#,tTili"t?..1|"3:l',";
occarlo da dor irnposta ao scu 

])ovo, supurlatirramente afirmativo, prcnhe
6 para lhc dcsmontar os Inccanismos .lc um itiner6rio mogambicanamt:nte
da domi'ag6o' No pocnla <<Do,r> o vivitlo, qua'do cle hoje 6 conquista
pot ' ta r t ' fere-sc i  v ida eomo a tcrra r  - - - .  n,  r
<<vcsti<1a/dos anclrajos/t1os diur'-.n- l-t l*,? 

'Hatna' depots que o pocta

sa'guentacros>> par,a rogo aer.c*."'i"i mcrgul,hou na mais tntima e colcctiva

q.,.- urg* tuflo cstir pi,rlirlo> c quc angristia c na dcriva dela' Um poe-

<cstamos juntos>>, assunrintl,,-ra .umo ma como <<ConfissSo>>, pt'lo inusitad<l
ytlz solt)t.t iva fle pfit r lcsti lg a SlrDe- e aparCltte <<destoar do Corljunto>
r:lr. abre-sc, afinal, como pista para al-

TIir urna insistdncia tl igamos quc guns dos alicerces daquilo quc num
<cromitica>>, cvoluitrdo da pelc do homeln, numa avcntura do Homem
eorpo para a fruiqfi,ri/libcrtaqSo nurrr c rla pocsia, o sustenta c impelc pa-
arco-fris que 6 da naturez:r, no es- ra a sua superagdo.

nq: 9: 
'::: q.i.;;lf 

::ll:t*:Jl: j"^ vcmos ncste rivro a viag,,rn pcros
mas na mao. <-\ [ac n( 'g l ' i l /omDala o ,  

-

scu filho/E na sLra cabcga 
".ig;'u7 

lugarcs do-mundo' como procura da

/Cobcrta rJc c a b e I o s n.gtor/Elu utcritra Yis-ao a que sc l'egressa dcpois

guarcla sonhos nr.aravilhororr, esercvc da graude aprendizagoil, da sinto-

o autor lrum por.rna anterior ao dc- nia com a hist6ria dos outros, que i
scncadcarncnto rJa luta armada. Em mesma usurpagSo do Scr foram su-
(NAIIPIALI>, de 1963, l\farcc]ino jcitos, com ceos c tem6ticas quc se
dos Santos, g'ucrrilhciro a construir podem tamb6m cncontrar na pocsia
uma. rcalicladc nova, cxalta as corcs de um Agostinho Neto, dc uma No6-
dc uma natureza mogambicana: mia d.c Sousa o' dc um Jos6 Cravei_

rinha.

Obra importantc para sc podcrcm
compre,:nder aS trajcet6rias v6rias

Qa Litcratura I'Iogambicana, cstc
<Canto do Amor Natural>> vcm in-
tcgrar num feixc de coordcnadas
maiorcs aquilo a quc sc convcncio*
nou ehamar dc <Poesia da Vit6ria>,
cscrita pclos combatcntcs da FRE-
ITIMO.

Entrc n6s, c, no espago dcsta brc-
ve noticia, cabe-nos rcalgar o lugar
imprcscindivel euc, como srimula
agora rcrunida, cstes poemas vd,o oeu-
par no tcrritririo ainda cm gestagSo

da Litcratura Mogambicana.

<Como nos cngandmos fugindo ao
amor!>>, cscrcveu Drummond. Marce-
Iino dos Santos, apctcctt insistir, ndo

sc cnganou ao conjugar Amor eom
Moqamtrique c Pftria com Rcvolu-
gdo. Naturalncntc,

Luis Cqrlos Patraquint
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