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Da escrita das armas
a oranrzacao
das armai liter6rias
ll'

,Gniada
dos Escnitoros
Associagflo
ltlogambicanos
<Quando uma crianga nasce €, em pot€ncia, urn
her6i ou um traidor>. A frese d de S€rgio
Vieira. O local, o Conselho Executivo. A Jata e if
de Agosto de 1982. O acto 6 a Confer€ncia Constitutiva da Associagio dos Escritores Moqambicanos.
Naseeu mais uma Associagio no nosso Pais: A
beleza do seu nascimento 6 o produto de como o
pnrto foi preparado. O restc depende da coma sprender a andar, de como crescer, do destino qu€
aqueles que a t6m lhe ssuberem imprimir. Porque r
Fars cumprir um destina, uma crianga tem anted de .\
tudo de na$cer. E esge nascimentn fazia'se, "'lia nara
I
dia, cala vez mais neceesftio.

Os membros
da Dlrecg5o que
estavanr presentes
na Confer€ncla.
Da esquerda para
a dlrelta:
Rul Nogar.
Gulamo Khan,
Albtno Masala.
Jos€ Cravelrlnha,
Orlan'ilo Mendes.
Lelte Vaseoneelos.
Clotllde Sllva,
Calane da Sllva
e Alvaro Zumblrtt
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O que ressalta a quem l€ os do'
ctrmentos, os discursos, as interveng6es do que foi a Confer€ncia
da Associagdo dos
Constitutiva
Escritores Mogambicanos, 6 que se
havia a esperanga de ali se verem
resolvidos todos os problemas te6ricos e prdticos com que os escri'
tores se trOm debatido, essa espe'
ranga n6o se.viu concretizada.
Por falhar? Ou, n6o seria, por
vontade deli'berada de ndo tentar
resolver o que s6 a prdtica poderd
indicar como solugSo?
Alguns dos escritor'es presentes
foram claros a este respeito: (O
fundamental agora 6 termos a As'
sociagdo eue, depois, pela prdtica,
poder6 vir a ter de se pronunciar
mais ,exaustivamente sobre todas
as quest6es a que esta Confer€ncia
ndo respondeu.>>
O objectivo parecia pois, ser cla'
ro. Ter o 6195o e discutir e apro'
var, na Confer6ncia, os instrumentos minimos para que esse org6o
possa funcionar: Os estatutos e o
programa, e uma direcqSo.

A mesa do Presidium. I)a eso,uerda para
a dlreita: Rui Nogar, Luis Bernardo lfonwana, lWareelino dos Santos, Jose Craveirlnha e Orlando Mendes

Ter6 sido eventualmente essa a
razSo que levou a marear apenas
um dia para esta Confer6ncia.Delegados e convidados (no total n5o
mais de cem) e onde faltaram in'
felizmente representantesde outras
zonas do Pais que n6o puderam
deslocar-sea Maputo, debrugaram-se durante um total d,e cerca de
5 horas na discussSo dos quatro
principais pontos da agenda de
trabalhos: O relat6rio da comissSo
instaladora, o programa, os estatutos e a eleigSodos corpos Directivos.
De salientar que os'dois primeiros pontos foram os mais amplam,ente debatidos (particularmente
os estatutos) tendo as propostas,
o prograrlo e os corpos Directivos
sido aprovados sem discussAo,Por
aclamagSo.
A CONFERENCIA

No dla antet'lor
i Confer6ncla
reallzou-seunr
sarau de poesln
Na foto, Ana Magala
quando dlzla unr
poems
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O relat6rio da ComissSoInstaladora, formada h6 dois anos a Partir de uma moq6o aProvada no
primeiro seminSrio nacional da In'
formaq6o, debrugou'se essencialmente sobre a participagdo dos es'
critores moqambicanos em diver'
sos foros internacionais da litera'
tura onde se destaca a Confer€n'
cia dos Escritores Afro-AsiSticos,
realizada em Angola.
O responsdvel da ComissSo Instaladora f.ez ainda referdncia ao
facto de durante os oito anos de
Independdncia, apenas terem sido
editados cerca de 40 titulos liter6TE M PO_1) - 19182
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rios, sendo uma grande
Iiteratura infantil,

parte de

Isso deveu'se, segundo afirmou,
ao hiato da produgSo literdria que
se verificou ap6s a Independ6ncia.
Esta questSo seria abordada com
mais profundidade por Orlando
I\llend,es, intervengSo e qual faze'
mos referr3ncia mais adiante.
Pe l a boc a de S erg i o V i e i ra e F e rnando GanhSo levantaram'se al'
guns pontos cuja aus6ncia se po'
deria tornar not6ria porque, sendo importantes, estavam apenas
referidos de passagem. Trata'se do
tra b alho lit er ar io o rq a n i z a d o e p ro duzido durante a Luta Armada de
Libertaqdo Nacional.
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Fernando GanhSo colocou ainda
problen''as relativos a fungSo social
do escritor e d necessidade da exigOncia estetica para que a produgAo literdria seja diversificada e
rica e ndo produzida burocratica
mente. EIe levantou tambim a
questdo da pesquisa como uma necessidade premente, principalmente porque existe uma falta enor
me de trabalho de recolha e organizagSo da literatura oral.
A1i5s, o problema da literatura
oral (conceito que a Conferdncia
ndo analisou detalhadamente ten'
do-sg falado, ora de oratura, ora de

l i teratura oral , ora mesm o de nar radores tradicionais) foi tambem
levantado por outros intervenientes que salientaram a necessidadc
de se integrar os inumeros conta
dores de historias que o nosso Pais
possui.
A qui no de B raganga , que f 'ez
a sua primeira intervengSo publica
ap6s ter saido do hosPital onde
esteve na sequdncia do atentado
que vitimou Ruth First, levantou
o problema de se saber se os jor
nalistas, (ou os historiadores?), de'
veriam ou ndo, fazer Parte da AssociagAo dada a natureza do seu
trabalho.

Estes Pontos, cujo aProfunda
'mento
imPlicaria uma mais exausO poeta Maeaveque tem dos poucos llvros exlstentes, publlcado3 numa lfngua na.
tiva definigSo de conceitos, foram
elonal, esteve tamb€m presente A Confer0ncla
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Ap6s ter terlnlnarlo
o sarau,
os escrltores
presentes
subiranr ao paleo.
Na foto, Marcellno
dos Santos fazendo
um lnrprovlso
no qual saudon
aquela lnlclatlva

apenas aflorados cabendo agora a
AssociagSo debnigar-se mais a fun
do sobre eles de modo a encontrar'se uma iinguagem comum.
Durante a tarde. foi na discus'
s6o dos estatutos que a Confer€ncia veio a aprofundar certas ques
t6es quer de concepgeo (como a
definigSo do conceito de escritor)
ou do caracter da propria Associageo, quer formais e juridicas, quer
mesmo relativas h forma como os
estatutos foram elaborados pois (a
qualidade est6tica dos estatutos de
uma associaqSo de escritores de
veria tamb6m ser tomada
€onta!.
Logo na

em

sua apresentagao, fo-

ram propostas uma s6rie de alte'
rag6es ao projecto inicial tendo-se
depois discutido ponto por ponto
cada capitulo e cada artigo daque)e importante documento.
O projecto foi aprovado em ge
ral tendo ficado decidido que uma
comisseo se encarregard de dar a
forma final ao documento.
Os estatutos definem um secretariado composto por um secret6rio'geral, ur secretdrio-geral adjunto e um det,erminado nf mero
de vogais a ser decidido em cada
mandato. Para os primeiros dois
anos, sdo tr€s os vogais.
O programa insere, logo na introdugSo, a Associagdo em todas as
frentes (e respectivas organizag6es)
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de actividade que, de um modo ou
de outro tenham a ver com a produgSo literdria. EIe define como
taref
a s e s s e n c i a i sa d i v u l g a g d o
dos objectivos da associagdo e a
designagSo, ao nfvel das provin.
cias, de delegados. Para o efeito, o
programa indica que se dever6o
desenvolver palestras, convivios.
recitais, seminarios, conqressos e
outras manifestagdes literdrias para al6m de concursos bem como a
organizagSo de bibliotecas. Uma
parte importante 6 dedicada a edig5o uma vez que o programa edi
torial se apresenta bastante fr6gil
muito embora existam muitos originais prontos.
Prev€-se tambdrn

a criag6o

de

p P_lesidentesamora Machet foi eleito por aelamaqio -"mbro
de Honra 'ca Asse.eiagio. ceueremos f,omenageat o homem
que tem a percepgf,c profrrnfls do acto cultural como acto tiber
tador e revolucion{rio, .da importincia da cultura na liber'
tagiio do pavo> Pode-se l.er na respectirra mogf,o.
Du.aBoutras mogdes aprovadas sf,o de apoio so rv congresgo
e de reprfidio is agresr6ee racistas.
; i

Enviarqrn rncrsagens de saudagdes, Jorge Amado. Gabriet Gar
''..cia Marquez, Jrilio cortazar, Anatolly sofronov, frussel Hamilton, Helena Riausov-'a,Idaliua e Joiio Sd da Costa, Uniflo ,Coe
Eacritores da RIIA, Bulgrfria, Hungria, Rom6nia e .URSS.
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SECRETARIADO
$ecret{rio'Geral '
SecretdrioGeral Adjunto
Vogais

Rui Nogar
Albino Magaia
Jorge Viegas
Calane da Silva
Gulamo Khan

l

ASSEMBLEIA.GEBAL
Presidente do Presidium
Vice?residentes
$ecretdrios

CONSELHO
Presidente
Secretfrio
Relator

Jss6 Craveirinha
Joshua Mbazima
Abiatar Cossa
Leite Vasconcelos
Rafael Maguni

FISCAL

Orlando Mendes
Clotilde Silva
Alvarc Zumbire

Nesse improYiso ele fez um voto
aos jovens (<para que eles sejam
os mais assfduos frequentadores da
nossa/sua casa>.
A interveng6o de Orlando Mendes tragou a traject6ria da literatura mogambicana escrita desde o
principio do s6culo tendo referido
que <foi particularmente a partir
da ddcada de 30 que o car6cter
avulso da produgSo liter6ria passou a ter exigdncias de sistemati'
zag-aono sentido de os autores inos seus escritos
divid\ralizarem
com afirmagSo de uma Personalidade pr6pria para se fundamentar
uma obra. Isto, resultando em
parte de uma maturidade de caPa'
cidade realizadora que beneficiava
tecnol6gicas da
das influ6ncias
aculturagSo, coincidia, n6o por me'
ro acaso, com a adopgSo de posi-

Calane da Sllva,
dlsse,
no Sarau de Poesla,
<<Os menlnos
da Malanga))

rrm org6o periddico de cardcter
artistico-literdrio, bem como uma
revista especializada.
Para al6m destes aspectos, a
Gonfer€ncia p0de contar com tr€s
A s
significativas.
interveng6es
duas de Marcelino dos .Santos, na
abgrtura e encerramento e uma do
rEMPO- 12/s182

escritor mais velho e tamb6m o que
tem mais obras publicadas, Orlan'
do Mendes, que ironizando disse,
num improviso previo: <Creio qlrF
a minha designagSopara esta in'
tervengSo ss fez por ter uma certiddo de idade amarelecida Pelo
tempo>.

q6es tem*ticas diferenciadas e significantes de uma identidade lite'
r6ria mogambicana>.
Orlando Mendes veio depois a
f.azer refer€ncia a um problema,
igualmente levantado por outras
interveng6es, que diz respeito e
produgSo literAria que $e sef,uiu
gl'

e Independdncia: (...como fen6m e n o historicamente coerente,
quando as revolug6es se fazem vi'
toriosas e os valores oPostosPerdem a sua forga, os escritores, des
condiciona{os de uma confrontag5o mental que tinha sido funda'
mental raz6.o de criagSo, quedaram-se na maioria perplexos Por
falta de caminhos v6lidos abertos
anteriormente e em substituigdo
dos quais era preciso desbravar
terreno, abrir picadas para novos
percurso€. Os que comeqavam en-

E pela boca de Marcelino dos
Santos no discurso de abertura
que a Conferdncia faz uma reflex5o sobre a fung6o social do ,es'
critor, reflexSo fundamental Para
que seja possivel a clareza dgs
objectivos do trabalho de quem
e$creve:
<<Oescritor, no nosso.Pais e o
produtor da criagSo liter6ria, que
nasce e vive no seio do povo, es'
creve, recria perspectivando,a vi'
da das massas populares, contri'
bui para a educaqdo est6tica do

pode permitir dar contributo A elevagSo do nfvel cultural e espiritual da sociedade mogambicana.
engrandecendo o patrim6nio literdrio nacional e universal>>.
E ainda pela boca de Marcelino
dos Santos no encerramento que
se vem a fazer uma profunda re'
flexSo sobre o papel da cultura na
sociedade. Marcelino dos Santos
usa um ,exemplo do quotidiano (as
missangas) para demonstrar que a
questSo cultural tem a ver dirqptamente com a questSo econ6mica o
que veio a corroborar uma tese de'
fendida por um dos intervenientes
de que, ao escrever, o ,escritor pode estar a criar riqueza material.
QUE FUTURO?

Sgrau de poesla:
Rul Nogar
dlzendo um poema
6eu

tdo apenas a sentir o chamamento
original para a criatividde, suges
tionados pela atmosfera emocional
qye rodeia as grandes mudangas,
eCrviam-se de temas 6picos cujo
tratamento s6 a genialidade e o saber muito exp'erimentado conseguem fazer com qualidade formql
e estilo de construqdo que impegam a banalidade e a mediocridade e esta ndo era evidentemente a situagfio prevalecente>.
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Se a AssociagSo dos Escritores
Mogambicanos corresponde ao instrumento fundamental para que
estes se possam organizar, isso n5o
significa implicitamente que a ba'
talha esteja ganha. Muitos sdo ain'
da os problemas a ultrapassar.
Problemas como a insergSo social
do escritor, o que produzir e como
produzir, gu€ fontes de inspiragSo
procurar, a pesquisa e aproveita'
mento da ainda principal forma de
mogambicana
produqSo literdria
(literatura oral ou oratura?) e mui'
tos outros, implicarSo uma defini'
g5o paulatina e dial6ctica a que o
novo organismo ndo pode ficar

alheio.
A conferdncia, por limitaq6es
impostas aos seus objectivos ou por
outras raz6es, deixou ainda um
longo caminho a percorrer, Qu,e
povo permitindo o aumento cres- terd de ser percorrido por aqueles
c-enteda qualidade da obra liter6. sobre quem recai, a responsabili'
ria. O escritqr d chamado a levar dade de organizar esta marcha ena literatura a realizar a sua fun' volvendo todos quantos nela qtri'
gao pedag6gica. Escrevendo, ele serem participar.
engaja-secomo sujeito actuante da
Ela deixou uma vontade
e exPds algutransformagSo cultural e id,eol6gi' de heroicidade
que
se atravessaprocesso
p'edras
c3, no
de edificagSo do mas das
socialismo na nossa Pdtria. E o r5o no seu caminho. Mas, estSo
envolvimento politico de classe do criadas algumas armas que Pode'
nosso escritor, qu,e compartilha o r5o tornar o combate vitorioso.
B
dia a dia do povo, gue lhe
TEMPO- 1219182

