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Vitimadopor grave doenga, faleceu ontem no leito do hos.
pital o poeta e escritor mogambicanode lingus tsonga Gabriel
Makavi, figura bastanle conhecida entre a populagEodo $ut
do Pais, particularmentenas provincias de Gaza e Maputo.
O <velho Makavil, co.mo era Gi.
rlnhosamentadcnominado peloi seu!
in{merol arnigor e admiradorer do
seu profundo talento literirio, tinha
85 anos de idade.
Antlgo tprofesror indigenan, gre.
duado pela MissSo Proteslante do
Ricatla (Manhiga), desde muito noyo
se figou como religioso i lgreja Presbiteriana (Misr6o Suiga), da qual veio
a ser um dos seus paslores, activldade que exerceu at6 sqr reformado,
no ano de 1965.
PERFILBIOGNAFICO
Mcemo em situagio de rctorml,
Gabricl Makavl vlria no ano de 1972
r sar preto pela PIDE-DGS,integrado
no grupo de pcgtores de guo fez
tamb6m paile Zedequias Manganhela,
cobardemente assassinado nas masmorras daquela policia politlca fasclsta do colonialismo.Apesar da sua
jd avangada idade. Gabrief Makavi foi
mantido em prisio durante alguns
rneses, s6 sendo libertado devido irs
precs6e3 internacionais exercidas Bobre os eolonialistas,depois do assas.
sinrlo de Mangrnhela.

para o portugues significa aigo corno
rO narrador de touvoreen.
Corn algumar centenas di poemas, contos e outrac obras llieririar
dispersas e espalhadac €ntrc gavetar
e outros cantos da sua ctra, a maior
parte destes trabalhos 6 considerada
de dificil traduqio, devido ao crrnho
pe'sadamentede raiz que imprimia ne
na sua maneira de eo expnesrtr em
lingua tsonga.
Embora tenha nascido cm Chlbuto, a 11 de Agosto de 1897, Makavl
passou a malor partc dr lra furaentude em Chicumbane. Ap6s ch.lrr ldm
i Africa do Sul, veio para a entio
Lourengo Marques. onde ee firou de.
finitlvamenle em 1950.
O vglho poeta e eccdtor' deixa
11 tilhos e 30 netor.

Corno desiacado ertudioco da lingua bonga (vulgar e erradamentedenomlnada changane) Gabriel Makavl
notahilizou-se no meio lilerirlo mogambicano, escrevendo numerosos
poemas, contos e hisl6rias dA tradiq5o oral, alguns dos quais foram publicados em diversaspublicag6esmissionSrias.
Cenhecedor prolundo do chamado tsonga vernacular, a obra liter6ria de Gabrief Makavi tem sido, desde a Independ€nciaNacional, largamente divulgada pela Rddio Moeambiguc. atrav6s do ceu Emigcor Inler'
provlnchl Maputo e Gazr.
Jd mullo re@ntemenle, on 1880,
o po6la e eserltor mogambleano rnlo
poeta e escritor mogambico,nl,
a publ,lear o ssu prlmelro e r(nlco Q
num& dw swts
Gabriel Makai.
llvro. cofn o tllulo de aMuambl wa
ultimas lotos
Vubumabumeril, cu!a tradugio livre
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