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34.o anivers6rio
da morte
de foSo Dias

. A outra lecc do Bcritor
Joflo Dias, um dos primCros prosador€s e contistas mogambi-

canos, talvez seja, dentro da nossa obra literdria o dedo acusador
mais violento contra o colonialismo. Ele viveu numa 6poca em que
a hier,arquia das epiderms era o corol{rio kigico de uma socie-
,dade que encontrava no racismo instituido'uma das suas mais for-
tes raz6es de ser.

Implant'ado n,essa sociedade, Jo6o Dias sofreu a revolta, as
contradigdes e mesmo os complexos eug tal realidade inevitavel-
mentq inscreve na personalidade d,o sujeito s ela submeti,{o. No
34." aniversirio da sua morte, publicamos alguns extractos de
cartas in6ditas, gentilmente cedidas pela sus familia, num traba-
lho de Cyprian Kwilimbe acdrrimo admirador, daquele escritor
prematuramente falecido.

iiiljj,t;i;liiiti*i:l.irijji:;liii;i:::::i ti::ii:iitii:::t:,:,::tiii:tii:i:::j:iti:ir:::iiliiiiiil.i.iiiiiiiiiiij:ii.:'iilt-ijiii,:tidiliiliiiiijili;li;ii:

IOAO DIAS morreu em 25 de
Margo de 1949 num quarto isolado
dum hospital em Lisboa. Mas gran-
des personalidades s6 morrem
nunca desaparecem. As suas pega-
das ficam bem gravadas nas rochas
da Historia. Este grande escritor
mogambicano deixou escritos que
depois da sua morte uns seus ami-
gos publicaram com o titulo de
GODIDO E OUTROS CONTOS.
Outros ineditos desapareceram em
circunstAncias criminosas.

O sil€ncio que sempre envolveu
os escritos de JOAO DIAS deve-se
ao facto do autor ter bradado
contra injustigas. Mas o mundo
cclonialista pegou num aspecto do
seu brado: o grito contra o racis-
mo. E, atr5 que, sem vergonha, vi-
rou o disco e rotulou-o de fomen-
tador de ideias r6cicas, portanto
de racista, o homem que lutava
contra o racismo. Considerou-o co-
mo confusionista porque levantava
casqs e descrevia situag6es que os
governantes e os s€us aliados lite_
rdrios n6o gosta,riam de ouvir.

Mas, como se costuma dizer, as
mentiras voam nas asas do vento,
mas leva tempo para a verdade
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alcanga.r uma distAncia. Parafra-
seando FIDEL CASTRO, a historia
absolveu o JOAO DIAS. As menti-
ras sobre ele voaram e desaparece-
ram. A verdade alcangou a sue
distAncia, e 16 estd para sempre
ficar.

A verdade sobre o JOAO DIAS
encontra-se patente nas cartas que
escreveu i sua fe,milia e a amigos.
Essas cartas sdo literatura compa-
r6vel aos seus contos e sdo supe-
riores e muitos na literatura mo-
gambicana e, ousamos dizer sem
medo de contradigSo. na, literatura
universal. Revelam um estudioso
um jovem madgro que morreu aos
vinte e tr€s onos de idade, um fi-
l6sofo. Ali6s ndo deixaria de ser
isto porque, como escreveu o escri-
tor inglGs WILLIAM WORDS-
WORT, <Ningudm foi um grande

'literato sem ser ao mesmo tempo
um grande fildsofo>.

As cartas de JOAO DIAS estSo
imbuidas de amor ndo s6 pela sua
familia mas tambdm por todos os
oprimidos. Numa delas, em respos-
ta a uma outra da, sua famflia es-
creveu:

<Vocds tdm-me pedido com certa

insist6ncia que ndo manifeste as
minhas ideias polft icas. Impossf-
vel ! ! !  gostar ia de vos sat isfazer
rno5 notem bem: as ideias polft icas
de cada um ndo se manifestam s6
por aquilo que se diz mas tambdm
pelos actos praticados. B;:,sta uma
conversa sobre um assunto come-
zinho para muitas vezes se adivi-
nharem as nossas cor€s polfticas.
O facto de numa determinada cir,
cunst6ncia actuarmos de certo'mo-
do em vez de ser de outro tudo is-
so deixa transparecei as nossas
ideias. Se eu fosse assassino ou
Iadrdo teria justo motivo de escon,.
der o que era mas o facto de de-
fender uma doutrina polftica que
julgo humana n5o me envergonha.
Temos de mostrar ao mundo aqui-
1o que somos para que ndo nos
chamem hipdcritas> (lB/3 / 46).

E JOAO DIAS nunca foi hip6-
crita. Antes de atingir vinte anos
de idade jd se recusava de esco-
lher deuses ou mulheres. Escolhe-
ra apenas a sua profissdo e a sua
polft ica. Ao seu emigo Orlando de
Albuquerque escreveu: <Sabes, 6
que o eu 6 sempre enfadado. Mas
mesmo quando falo de elefantes,
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taleias, ou do JOSE ANTONIO
Qualquer Coisa, o eu estd presen-
te. E o €u a ver, ouvir, sentir e
transmitir objectos de uma reali-
dade que ndo sei se tera existen-
cia objectiva mas que tem exis-
t€ncia subjectiva...  Por isso i  que
n6o te quero falar de mim. Fago-
-q Por V€ZCs inconscientemente,
otrtras vezes por ser um lmPera-
tivo mas nas minhas cartas, como
em tudo o que fago prefiro ser eu,
sem grite,r que sou eu. Ndo me es-
condo mas tamb6m ndo grito em
cartazes luminosos e a 'cores:
<Aqui estou>! , . I  amr>, <<C'est moi>,
<Ina mina>>. Os que t iverem
olhos menos para olhar do que pa-
ra ver, saberSo que eu n5o sou Eu
mas este,s manifestagOes que se
concentram num pedago definido
de Fisiologia, Qufmicas, Ffsicas e
outras invenq6es id€nticas".

Palavras essas dum fil6sofo, ob-
servador atento de tudo ao seu re-
dor, um jovem que nunca teve
medo de ebordar qualquer tema.

S o b r e  o  f a n a t i s m o  r e l i g i o s o
JOAO DIAS observa:

<<Numa das vossas cartas voc€s
perguntam-me se vou a F6tima.
Ndo, n6o vou. Sd 16 podia ir com
dois fitos: para ver como dquilo 6
ou ent6o por chiqufsmo... J6 tem
passado bastante gente por Coim-
bra a caminho da <terra de F6>.
H6 pobr€s eue deixam o trabalho
de que vivem. esposas abandonam
os lares na embriaguez da crenga.
Eu como bom ateu n6o dou os
41$00 da viagem e deixo-me ficar
nests Coimbra s goz€lr os ares do
Mondego. E mais ajuizado, n6o
acham?>> (9/4/46).

Num tom mais filos6fico sobre
o tema JOAO DIAS escreveu:

(A Tite pergunta: <Cristo
teria sido branco? E ndo teria
hevido tambdm um Cristo pre-
to para nos acariciar e animar
como Aquele faz aos seus ir-
mSos de raga?. Tite: mas Cris-
to... teria havido de facto
Cristo?... Por mim, pus de.
parte €sS€.s crendices. Acho
que elas s6 concorrem para o
atraso mental duma raga!

As  ide ie ' s  po l i t i cas  de  JOAO
DIAS s6o bem claras e expressas
nas suas cartas. Alguns trechos
delas bastam:
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, .Uma coisa que tanto me des-
gosta em voc6s 6 o facto de tanto
em polit ica como em questdes ra-
ciais vocds serem medrosos e tc-
rem . te algumas ideias reacciona-
r ias . . .  N6s  por  se  r rno5 a i  os  a f  r i -
canos com mais instruqSo preten-
demos ser a cabega da el i te al  r i -
cana. Mas esquecemos que como
el i te.  e l i te intelectual ,  n5o deve-
mos esquecer os outros, D1o5 pro-
curar elevS-los.  Sei  que isso 6 obra
do meio e das artimanhas dos se-
nhores colonizadores.  Mas nos id
temos os  o lhos  aber tos . . .  <N5o i :
na 6poca da bomba atdrnica qu(
se vai  v iver arr i  izado aos pr inci-
pios de nossos avos de que a mu-
lher,  porque 6 f ragi l ,  nasceu par i r
ser uma obediente submissa, Diz
a Ti te.  Tu disseste muito bem e
vais provar ao mano que corno mu-
lher e como mulher afr icane n5o
nasceste para ser uma obediente
submissa.. .  (E> A Ti te n5o deve
esperar para f.azer algo do que a
todos voc€s pedi. E ndo deve espe-
rar porque o destino de um povo
inteiro n6o pode estar sujeito a
factos incertos e dista,ntes. E pre-
ciso ajudar j6. na medida do pos-
sivel aqueles que sofrem. Dar-ihes
consci€ncia da sua condigSo de es-
cravos. Mostrar-lhes que est5o es_
rrlagados. Esta ideia trr 'nsmitida a
um passard a outro e outro e en-
cher6 todas as cabegas esmagadas.
E ,ser:i um povo a ter consciGncia
de'que o eS[ri:,gam. Serd um povo
a gritar que o esmagam. Serd um
povo a rebentar: <Basta de tanto
sofrer! ! !  <Depois. . .  Talvez sangue,
talvez mortes mas desse quadro
infernal nascerd brilhante a eman-
cipagSo duma raga > (23/l/47).

A sociedade que, como'a descre-
ve ORLANDO DE ALBUQUER-
QUE no prefdcio do Godido, (mo-
delada por conceitos raciais, onde
ser branco encobre todas as defi-
ciOncias e ser preto profbe todo o
valor>>, ut i l izava mulatos c0mo
carrascos contra os pretos. Ii neste
contexto que se compreende a ra-
z5o pela qual JOAO DIAS escre-
veu assim: <Esta noite realiza-se
uma conferdncia na Faculdade de
Letras promovida pela C.E.I .  Faz
parte do programa da Semana das
Col6nias. O orador 6 um patricio
nosso de S. Tom6 ou Cabo Verde,
poeta FRANCISCO JOSE TEN-
nntnO.. .  Vi-o ontem. E mulato,

escur i to e de carapinha. N5o me
cheguei a. ele porque diziam que
ele era racista.  So hoje venho a
saber que o racismo dele era deste
genc'ro:  Desprezava os brancos.
procurando elevar scmpre o i rmSo
negro. Julguei  que fosse um mu-
l i  to que desprezasse os i rmSos.
Af inai  pensa como eu. Gostava de
lhe  fa la r . . .>  (20 ,  5  /46) :

Fi losofos s6o humanos e t6nr.
como todos nos, os seus tempo5 de
divcrt imento tambem. Testc 'mu-
nha a seguinte passagem de JoSo
D i a s :

<No domi r lgo  fu i  i  Anad ia . . .  A
v i la  t in l ra  uma Ig re ja ,  um ca fe ,  um
iardinzi to pr ib l ico e casas de ha-
bi taqao, fechadas onde n5o se via
v iva lma. . .  Encont ra rnos  do is  su-
je i tos que ja est iveram em Lou-
renqo Marques e levaram-nos a
Adega deles.  Deram-nos a provar
algumas especialidades e ao fim
ofereceri.m unla garrafa de vinho
de mesa a  cada um de nos . . .  En-
tre o reduzfssimo nfmero de caras
femininas jovens vimos uma de
cabelos castanhos a janela com a
mie. Um dos rapazes que ia con-
nosco dir ig iu- lhe galanteios.  Eu.
notei  pordm, que sorr ia e ia f ixan-
do o olhar ern mim. Antes que me
chamassem timido entrei em acg5o.
Ela estava a f.azer umi. camisola.
Cheguei a janela rodeada pelos
outros. Quando estava no auge da
animaqSo todo galanteador ela co-
mega por me dizer que me conhe-
cia perfei tamente,  de v ista,  de
Coimbra, que eu' andava em Di-
reito e que na vila jd tinha estado
a falar com um pr imo dela.

Enfim sabia tudo e mais alguma
coisa a meu respeito. Foi um 

'bal-

de de 6gua fria para mim. Perdi
o espanto galanteador e assim que
tive oportunidade fiz meia volta
para n5o voltar. A noite Rouxo
LeSo que andava entusiasmado por
uma vampre quis fazer-lhe- uma
serenata. Foi ele, o Galhs e eu.
Debaixo da janela ele cantou e. . .
n6s f izemos de corpo presente. . .>.

JoSo Dias,  o gigante da l i tera-
tura mogambi:ana, traduziu em
palavras o que a maiorii '  do Povo
sentia, mesmo que algun5 sentis-
sem pouco. As suas cartas sao
hist6rias e l iteratura: e hist6ria
e l iteratura s6o como P6lvora e lu-
me misturados.
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