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a reitercr AilG em homenogern cl Ruth fir"i
múslca é a música de rebelião e da afirmação'r.-'reafirmou onlem,.-em Maputo,
"A nossa
o ANC, da Áírica do Sut. no início do concerto levado a cabo.por Abdullah lbrahim, inteiramenfe
çledicado à memória de Ruth First,. mìlitanle sul-aÍricana,a€sassinada. terça-íeira na capital do
Paíi.
Aquela realizaçâo culturel, que. marcou o Íirn de uma série de concertos
da liberdade, oi'ganizados pela Associação Nlocambicana de Amizade e
Solidariedade com os Povos e o
ANC, coniou com a presenca cie
Marcelino dos Santos. membro do
Bureau PoÌíticc do Partido Frelimo e
SecretáÍro para a Folítica Económica. e outros dirigentes do Partido
€ Estado.
A deciaraÇão do ANC, â propósito
daquel6 concerto. assinala que a mrisica de luta do Povo suFaÍricano, da
qual uma paÍte Íor apresentada no
concerto, é a íÍrúsica de um povo que
nasce, a música que esmagará os
gritos bárbaros do lascismo e "apartheidD, que loÍturam ? nossa terrâ. da
gual brotará uma nova era de liberdade e paz ná Áttica Austíal.
do antes do conO dccumento.
cerlo, Íaz uma síntese das qualidacafacterizavâm
miìrtantes que
des
FÌuth First. ccmo combatente inÍlextver ccnira o
â.paÍtheid.. racismo e
imperralismo desde a sua tuventude.
- A carnaÍada Ruth First era combaliva, ìncisiva, honesla. coíaiosa. dinâmica, imaginativa, cheia de humoÍ
e de iernura -súblrnha a declaÍação.
Anies cio irrício do conceílo, toi
observado por cerìlenas de pessoas

que enchiam o Cine - Teatro :
"Gil .Vicente." em Maputo,.onde se realizou,
um minuto de silèncio €m homenagem àguela destacada combatente
su;africana.
Dando inicio ao progÍama.do conúerto. Abdullah lbrahim leu um poema
escrito por Bridget O'Laughlin, proÍessora norte-americana e coiega de
Ruth FirsÌ, que ficou Íêrida, eÍiì consequéncia da exf losão gue ; vitimou
aquela miìitante sul-aÍricana.
-Halìo
Baas, Oh Baas é.lempo
de aprenderes uma lição. Pensamos
que era baslante. Que na nossa, luta
dé libeÍlação lrouvessê g|orte inglória para ganhares mas espera.,. - diz
a primeira esirofe. do poema.
O poema denuncia a acção,bárbara
que vitimou Buth First e reaÍirma a
determinacão do Povolsul-africano de
lutar sem distincão Íacial-contra o
.aDartheid" até à vitória.
Exprimindo a deleÍminacão,do povo
ern esmagar o .apartheid", ,apesaÍ
dos assassinatos, o reÍrão do poema
lrás pagar, irás.pagar, irás,pagar alé ter pago ludo... lÌás.pagar
alé o teu capítal'desapaÍeceí... Alé
o leu capital desapaÍeceÍ...
Bridqet O'Laugfiiin. compôs ì6, poen r a n o l e l t o d o h o s p i t a l , .s r n , M a p u t o ,

onde , se . enconrra, ern consequência
dos ferimentos sofridos durante a
explosão.
Abduìlah lbrahim,,também,..leu um
Poema da sua auroria, erl que denuncia a barbarrdade do .apartheìd,
e coloni3li5ms, desde os massacres
de':Mueda e'Matola, em Moçambique,
passando 'por Kassinga., em 'Angola,
aludindo igualmenlg ao. assassinaro
dê mílhares de cidadãos sutafrrcanos
nas.celbs das prisões e,estradas da
Africa do Sul.
Aquele. músico 'de jázz 5ul-africano' executou depois vários números
dâs suas compos:ções musicais, na
companhia dos músiCos que integ:am
.esoi conjunto,-entre,os quais a sua
posa. Satma lbrahim.
Durante aproximadamente duas horas .contínuas. em gue durou o cDncerto, Abdu.llah lbrahim. ê os coÍnpanheiÍos
inrerpretaram rrrüsica que
sìnteüsa a riqueza, cuÌturaÌ: do Povc
sul-aÍricano.
Findo o concerro. o Secretário
pat'a a . Políúca Económica do Partido
Frelimo, acompanhads por fr'embros
do:Comité Execuriv6 do ANC s. pelo
Secretário do Estado de.Culrura, Luís
Bernardo Honwana, subiu. ao .palco
para curnprrnìentar os artistas.
''Na partefinal do .espectáculo.
também enïrâram : n6 . pálco 3lguns

.\o t'i.nr do concerlo rcali:,ttdo ()nte)n, ul,:r.ttt^s nti.sicos do nosto País jtouaramse
ao elenco g1te dcomganlta
Áhdu.llah
lhrahim
inlerpretando
o fi.ItÌmo nrimero do espectticulo.
Na- imogem,
v,é-se aquìles
ttrti.ctas a
curnprimentarent
o pr't.hlíco

Marcelino dos Santos, Sècretuhio pê,a a Politica Econrjntíca tlo Partid.o
Frelinp, abraçand6 Ábdultah Ibrahirn no final:tlo concerto'^snx mentórìa a Ruth.Fírst
adistas do nosso País, que acompanharamAbdullahlbrahim na execucão
do últims número do concerro.
Já no palco, MarceÌino dos San-

tos abracóu Abdullah lbrahirn g 1.rÇou palavras de ohoem conrra o
rapairhsidr, colonialisinoe ì imoeri€lismo.

