ou mais passos titubeantes, a respnsabilidade de guen Dos tem'
pos que correm sente que 6 urnova
gente a apresentagio d!-"
proposta estritica. DePois, as inhu6ncias inadiiveis. O rigor mais
ou menos digerivel deste ou daguele autor. Os comentirios DUEra mesa a quatro no aconchego
recanto. A disParide qualquer
-opini6es
! O Pereurso da
dade de
6 o liwo
moqambieana
literatura
que se publica hoje e que nos escaparates das liwarias se eqsqta
ou ndo se esgota. As dificuldades
editoriais, os falsos Profetas' &s
crlticas mais ou menos susPeitas.
A sersibilidade Po6tica, o fr6mito,
a ousadia do verbo e destas gentes que gravitam nesta gesta literfria que certamente ir6 conhecer os seus melhoree dias.
T€f\fPo- 17lBlu

se ltraduzirIo, em
trlou- (por
uma poesia demasiada volcos paises onde o nosso liwo che'
para
dentro, Par& a contemtaaa
ga, comentirios que Podem _muito
umbigo>. A senpr6prio
plagio
do
dimenbem ser a medida da nossa
Tempo
[Maputo], 17 de Agosto de 1986,
p.45-47
smadureeida do (s) crltitenqa
s6c.
(s) da revista <Africa> tece
Na sua riltima edig[o, a revista co
elogios lquele autor'
rasgados
de literatura-arte e cultura <Afri<Talvez o mais briconiiderando-o
intepelo
eonhecido
c&r, dirigida
dos jovens Poeinventivo
e
lhante
lectual portuguOs Manuel FerreiUma obra bemogambicanos.
tas
rs, faz uma abordagem de algum
na ousadC
todos
signos
os
la
sob
modo interessante e neceseiria,
como
viagemuma
de
pelo facto de, em nossa oPini6o' coragem
imdo
viagens
as
todas
a
temi
lartir de criticos do outro lado do nossivel. E af se Pedilam, do Pa^rslso
inar e por isso mesmo isenta de
artificial is- lendas de Ulisfavoritismos capazrcsde se tornaSteindbad, das trevas do
e
Bes
rem suspeitos nest^as nossas banaos soleres
baudelairianas
6pio
das. Nesse referido ntmero s6o
Rimbeud,
de
cerryeja
da
a'rtificios
analisados os liwos dos eseritores
€b.
embriaguez...),
Luis Carlos Patraquim, Albino a
Este breve trecho sobre o 6ltiMagaia, Eduardo White e Juvenal
livro de Patraquim talvez vemo
Bueuane.
servir, e seja o abalo n@er
nha
Viogemn
Do autor da Inadiivel
a5

,n

s4dq msc n6o deliberado de quem
quer que reja, I)ara ebslsr a in6rcle degss convlcaEo traduzida na
forma quase obcecade com que
ba^sts^svezal exigimos a linesridsde ou a simplifieagio extrema do
discunso po6tico. Como se de fecto nio existigse nenhuma diferenga entre as palawas utilizadeg
nag nra^g e aquelas que nascem
do labor verdedeiramente po6tico.
Como se e poesia fosse apena$
ess& sacansgem-literfria que com
algum&
frequ€nciaaparecenas
nossas pigrnas de especialidade.
Uma poesia insalubre, panfletfrie
e asfixisntc.

vu diss6ssemos que n5o 6 Flr
aaa^Eoque o Albino Magaia psrece
definitharnente
apostado em se
dedicar exclusivamente I prosa,
renegando dest€ modo, toda esse
poesra que ao longo dos ultimos
anos * fez o seu su;nrte lutando
contra as intemp€ries da vide, ou
ent5o utitizando-a para demonstrar a sua vie6o do mundo. Uma
opgeo derivada certamente da necessid&de que Magaia tem de dar
um testemunho telvez mais fiel
das coisas que lhe rodeiam.
A prop6sito do dualismo jornalismo-fica6o, eecreve-seexactamente que 6 uma nnigturs ... <que 16

E sobre Patraqutm, \l ehdr a ps,rece estruhr I quem julga gue
necessiria prova dos nove, isto 6: um faso inenso Bepara e fantga transcrigd,ocompleta de um dos siu do literfuio e f realidade do
melhoree poemas desse liwo, jornalfutico ... 'mentiia que Ms<Elar Tropicab. O resto s6o a^s gaia nio nos pregaria com a imeneonclus6esdo hitor!
sidio alucinante e espantosa que
De Albino Magaia e desse seu 6 a realidade do seu Mogambique
depoimento que t YO Uabalsne de un inesgotLvel imaginirio, ondiz6e que ... <quando escneveu de toda e reelidade 6 quase inaeste liwo, Albino Magaia jt nflo creditivel e a lenda se esbate na^s
er8 um jovem inexperiente no fronteiras da crenga). E fieamos
mundo das letra^s e muito menog i espera que I veia fiecioniste de
nessa t6enica fascinante e diflcil Magaia se espraie e ,se consolide,
que 6 a grande reportagem. Por e s6 nflo se convencerd que n5o
isso, ndo espanta que esss obra sere assim, aquele que n6o teve a
tenha as gpandes virtudes carac- opoftunidade de ler, a tlhrlo' de
tedsticst desseg6nerrocomprome- exemplo, esse suculento conto que
tidg entre o jornalismo e I ficgio>. 6 <Fertilid.ade da terra no vedtre
E pela parte que nos cabe, tal- de Ntavasse>, r€centemente publiT

cado num dos 6196og ds nosss informagio!
De &luardo Whit€ talvez diEsdssemos que ji n6o nos surtr)reende toda a alusio crltica que lhe
tem eido feita, e na generalidade
tods elr favorivel. Lembramo-noa
da clavra e Oficina> que se publica em Angola e das palavras
escritas por Ruy Duarte de Carvalho. Ou ainda recentemente do
facto, quanto a n6s bastante significativo, de o E. \ilhite ter ocupado uma pigrna inteira num conceituado suplemento literirio que
se publica em trlinas Gerais, Brasil, com e publicageo de aete de el-

guns doe reus melhores poemas !
Anda na <m6 de cima>, a revista <Africa> considera que Eduardo White <6 um dos mais jovens
mogambicanos com real talento.
Talvez dos mais importantes que
se revelaram desde a independ6ncia ate hoje. Escreve desde muito
novo e quase tudo o que tem publicado em jornais e revistas 6
digno de nota>. E numa refer€ncia ao seu primeiro e rinico livro,
a.crescenta-se que Amar sobre o
lndico atinge em certos momentos
um excelente nlvel como manejar
insolitsmente este verbo t6,o bonito! E sobre este poeta jovem que
dizer mais ?
Uma tltima refer6neia a JuveTEItfPO - 17 i8i86
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