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Simplesmente Chude
Por Marcelo Panguana

Podiamos comegar por dizer que se pratica
entre n6s um certo tipo de sildncio, que muitas

vezes nos faz desconhecer percursos e m€ritos de
alguns nomes artisticos que convivem connosco.

Chude Mondlane 6 um desses nomes, muito
embora se tenha grandemente evidenciado como

vencedora de um importante "meeting" como foi o
Festival lnternacional de Mtsica, na Coreia, e de
ter alcangado um prestigioso segundo lugar no

Festival de Mtsica de T6quio. Esta bonita mulher,
de cabelos longos e encaracolados, de olhos
profundos e pose de princesa desencantada,

participou tamb6m em indmeros concerTos pelo
mundo fora: Suiga, Helsinquia, Estocolmo, Nova'

lorque, Estados Unidos de Am6rica e, obviamente,
Mogambique, ond.e Chude, definitivamente, decidiu
ficar-se! (iravou discos como "Tomorrow's Child",
LP, e trabalhou com destacadas figuras internacio-

nais como Mercus Miller, Roberta Flack, Jane
Fonda, David Morti, Hugh Masekela.

Um dia. eu e ela sentamo-nos, e depois aconte-
ceu esta conversa.

Moqambique 6 o Inico lugar,
embora se saiba que n6o 6
bem uma empresa de grava,
gao. Entao n6s podemos con-
cluir que em Moqambique ndo
existe uma empresa de gra-
vaqao que como tal se sus-
tente disso, que vive disso".

As vezes, apareces em
alguns concertos.,.

"Eu tenho que montar es-
oect6culos ou tentar vender
aquilo que montei.  Num pais
onde exisla uma produqAo
musical verdadeira, uma em-
presa comerc ia l ,  d inhe i ro ,
pessoas para consumir, as
coisas s6o diferentes: rece-
be-se um telefonema oara
fazer um trabalho. quando se
chega nesse est0dio come-
ga-se a contar as horas, a ver
o t ipo de trabalho que se vai
lazer, o l ipo de contr ibuigao.
No f im, eles pagam imediata-
mente o teu dinheiro e aca-
bou. Aqui n6o h6 isso, eu te-
nho que fazer os an[ncios,
tenho que me aproximar das
emoresas!"

Tempos atr6s falou-se
que havias montado uma
empresa de produg6ode es-
pecl6culos. Houve muita
expectat iva e alguma espe-
ranqa en t re  os  mis icos ,
porque se sabia que a pro-
priet6ria dessa empresa era
uma art ista. Essa empresa
ainda existe?

"A intengSo de montar essa
empresa n6o foi para os f ins
que acabo de te ouvir dizer.
Eu fui muito clara: estou a
fazer isto porque ndo hir uma
indlstr ia aqui da qual eu pos-
sa viver, que me d6 trabalho.
Entdo, se eu quiser produzir
como art ista o melhor 6 estar
independente para montar
esoect6culos d minha manei-
ra. Dara dar trabalho a mim
pr6pria e a outros mfsicos
mogambicanos".

lsso tem acontecido?

'tenho feito poucos espec-
t6culos, porque nao existe
entre n6s uma dindmica, as
infra-estruturas tamb6m n6o.
E n6s artistas temos que fa-
zer a loglst ica, o aluguer, a
montagem da aparelhagem,
da luz, e pensar em tudo o
resto, porque nao existem
pessoas lormadas em 6reas
especificas para a montagem

Uma primeira impress6o
que se tem, aqui em tua
casa, 6 exactamente este
desfi le de obiectos de arte.
V e j o ,  p o r  e x e m p l o ,  o
Chicane, o S6rgio Veiga, o
M a l a n g a t a n a ,  a  F 6 t i m a
Fernandes. A arte deve ser
muito importante para t i .

"E muito irnporlante. Ela
signif icatudo aquilo que avida
nos lr6s e nos d6. Quando as
pessoas v6m ter contigo dei-
xam f icar qualquer coisa, no
meu caso, deixo f icar a arte,
deixo um objecto qualquer,
um sentimento qualquer, mas
tudo em termos de arte".

Suponho ent6o que con-
c o r d a s  c o m  o  E g a  d e
Queir6is quando dizia que
a arte 6 tudo na vida e o
resto 6 nada...

"Nao sei se concordo, acho
que hdr um cerlo exagero nis-
so. Mas tudo deoende de
como tu v6s o que 6 a arte. Se
tu definires a arte como tudo,
claro que ela se16tudo, Supo-
nhas que sejas um mecAnico
e arranjas carros, para t i  isso
pode signif icar arte, porque
est6 a ouvir o molor, porque
eslds a criar alguma coisa. Se
est6s sentado num escri t6rio
a decidir ouantos lrabalhado-
res sao necessdrrios para tra-
balhar num determinado lu-
gar, quanto vdo ganhar e qual
6 o teu "plafond" disponivel,
isso pode ser tamb6m uma
das lormas de fazer arte".

As  tuas  apar ig6es  em
pribl ico continuam a ser
cada vez mais raras. Ser6
por uma questSo estrat6gi-
ca, de gestao de lmagem,
ou ser6 que aqueles que
fazem espect6culos n6o se
lembram de t i?

"Acho que sao as duas coi-
sas, ou seja, vdrias. E preciso
olhar o nosso Pais em termos
de induslr ia musical,  em ter-
mos cla minha profissdo que 6
canlar, que 0 produzir,  que 6
crrar Aqui em Moqambrque
neo lemos agentes e os que
existem se podem contar com
a pa lma de uma m5o:  a
Manuela Soeiro, o Alex Bar-
bosa, a Associagdo dos Mri-
sicos, o l- lokolokwe que, as
vezes monta especlSculos, e,
ds vezes, nao. Depois, hA a
6rea da gravaqSo. O que 6
q u e  e x i s l e ?  A  R a d i o

de um espect6culo. Agora es-
tou envolvida num Drocesso
de criagao como artista, como
compositora, estou presenle-
mente a junlar material.  Eu
ndo sou produtora, nunca o
fui.  Fago isso porque sou obri-
gada a faz6-lo. Mas 6 eviden-
te que a parte que mais me
agrada 6 a criaqSo de can-
qoes, do canto, e ver se os
arranjos musicais estSo de
acordo com aquilo que eu que-
ro, analisar quem 6 o artjsta
que mevai acompanhar. E da
pade criat iva que eu gosto
mais".

Eduardo Mondlane, teu
pal, gostava multo dre can'
tar, l i  isso em qualqur:r par-
te. Provavelmente t icaste
inf luenciada...

"Acho que herdei dele o
gosto pela m0sica, mas tam-
b6m da minha mae oue foi

E da mtsica cl6ssica, princi-
palmente da "Opera dos Pes-
cadores" .  In f luenc iou-me
muilo nesse aspeclo, porque
eu acho que ele sentia que a
mrisica era a base da comu-

.nicaEdo entre pessoas dife-
rentes, algo que libertava o
corpo e a mente".

E nessa altura que pen-
sas na m0sica, prof lsslo-
nalmente?

"Nio sei.  Acho que a op-
g5o ndo foi uma coisa que
tenha part ido duma decisSo.
Foi a consequ6ncia de uma
traiect6ria da vida. foi acon-
teiendo. O meu pai via a
minha expressdo e dizia que
eu era art ista. A minha ten-
dOncia era entSo a expres-
sao corporal e vocal. Mas
tamb6m pintava muito bem,
no entanto, estava mais incl i-
n a d a p a r a a d a n Q a e o m e u

m6e mandou-me para Filad6l- '
fia onde Dermaneci durante'
dois anos na Escola de Core-
ografia e Danga Moderna sob
o s  a u s p i c i o s  d a  N a d i a
Tchekovski, uma professora
que se inspirou em lsadora
Duncan e Marta Graham. Foi
quando por 16 chegou, pela
primeira vez, o grupo de Dan-
ga da ex-Uni5o Sovi6tica, eu
fiquei completamente louca
com aquilo, era a melhor coisa
que tinha visto em termos de
danga! Por isso ingressei mais
tarde numa escola na Unido
Sovi6tica onde se lencionava
coreografia e ballet cl6ssico.

Concluiste o curso?

"Foi dura a vida para mim,
sentia-me muito isolada, por-
que era estrangeira e, naque-
les tempos, a ex-Uniao Sovi6-
l ica t inha muita fobia aos es-
t range i ros .  Es tavamos em
1974 e eu disse para mim:
c h e g a .  Q u a n d o  c h e g o  a
Moqambique encontro uma
sociedade em formagdo, dif i -
c i l  p a r a  u m a  p e s s o a
desenraizada se enquadrar.
Tinha 1B anos e estava inte-
ressada em fazer aquilo que
eu sabia. Era muito dificil at6
pensarmos em n6s pr6prios,
porque t inhamos que pensar
de uma forma colectiva".

Quando 6 que pisas o
palco pela prlmeira vez?

"Foi num concurso organi-
zado pela EMl, onde se apre-
sentaram m0sicos jovens do
Pafs. Participei especialmen-
te como convidada com a can-
qdo Mukhalani".

Falemos agora da tua re-
l a g S o  c o m  o s  m t s l c o s
mogambicanos.

"N6o hA muito disso. Quan-
do h5 um trabalho para fazer,
costumo contactar o Paito
Tcheco. Sentamo-nos, per-
gunto-lhe o que pensa, troca-
mos ideias, iniciamos os en-
saios. A nossa relag5o esta-
belece-se dessa forma.

Sdo muitos m0sicos com
quem j6 trabalhei e com cada
um deles existiu um relaciona-
mento diferente: o Dua, os ir-
m6os Paco, Jol6, Valy, Joao
Carlos, Baba, Orlando, Leman
e Zeca Tcheco, que manteve
a banda, o compasso e a esta-
bilidade em termos de oerso-
nal idade das pessoas. Sem o
Zeca, nao sei se poderia ter
feito alguma coisa. Claro que
tamb6m se lalava da mtisica
no nosso Pais, daquilo que se
poderia ou n6o fazer, embora
eu n6o tenha muita esoeran-
ga, porque n5o estou vendo
nenhuma indfstr ia musical.
EntSo vai-se discutir  o.ou6?
As pessoas encontram-se, fa-
lam e depois ndo se faz nada.
Eu jd estou cA h6 cinco anos e
ndo vejo nada feito, a n6o ser
coisas que partem da iniciati-
va de cada mtsico. Nao h6 um
minist6rio que se interesse e
actue, porque eles sio pagos
para aquilo que eles fazem, e
n5o somos n6s que temos que
ir 15 e dizer o que 6 preciso
fazer. N6s n6o somos buro-
cratas, eles sim".

Dlgamos que as Inst i tui-
g6es da Cultura n6o funcio-
nam.,.

"O Minist6rio da Cultura est6
onde est6, lem as suas fun-
goes que eles pr6prios defini-
ram. Eu n5o sei quais s6o os
problemas que o Minist6rio
enfrenta, e n6o 6 meu trabalho
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muito imoortante na minhafor-
maE6o adist ica, nessa inf lu-
6ncia toda oue me levou a ser
cantora. Ela tocava piano, vi-
ol ino, f lauta. Era seu hdrbito
junlar a famil ia d volta Qo pia-
no, enquanto tocava. As ve-
zes, aconteciam viagens ou
safaris para v6rios lugares, e
entdo. dentro do carro. ao lon-
go da estrada, nos sempre
c a n t 6 v a m o s .  L e m b r o - m e
duma cangao que o meu pai
adorava. que muitas vezes
tenlo reproduzir,  mas que nin-
guem enteride, porque na al-
tura era ainda crianga e trata-
va-se de Lma l ingua que n6o
conhecia, o changana. Era
uma musica que representa-
va muito para ele, que o irm6o
mais velho cantava sempre
que regressava das minas,
depois de tomar uns copos de
qualquer coisa.

Uma cangdo que era uma
mistura de sentimentos, de
nostalgia, de algo mais pro-
fundo. O meu pai sempre gos-
tou da m[sica e ela esleve
sempre presente na nossa
casa. Tinhamos um gira-dis-
co, que era aqui lo que se ut i-
lizava nessa 6poca, e sempre
que ele voltava a casa punha
a mtsica a tocar. Ele adorava
o iazz, o Louis Armestrong,
B i l l y  H o l i d a y ,  a  M i r i a m
Makheba, Barbara Straisend.

pai sempre me encoraiava.
E quando havia uma festa 15
em casa, ele dizia para im-
press ionar  os  p resentes :
"Danga, minha f i lha". E eu
dangava!" (Risos)

Por isso tens uma gran-
de presenga no palco, en-
volves facilmente as pes-
soas..,

"Quem 6 que sabe donde
v6m essas coisas e porque 6
que uma pessoa se incl ina
para um lado e nao para o
outro? Quando os meus pais
se aperceberam que eu l i -
nha essa incl inaqSo, manda-
ram-me Dara uma escola de
danqa, aquelas coisas de
uma vez oor semana. A mi-
nha prolessora era da opi-
niSo que eu devia ir  para uma
escola pr6pria de danqa e
terminar prof issionalmente.
Ela achava que eu t inha ja
avanqado demais, e que nao
tinha mais nada para me en-
sinar. O meu pai ndo conse-
guia me deixar ir  embora,
porque n5o sabia o que seria
amanhd e continuei a viver
com eles. Quando ele foi as-
sassinado eu tinha jii onze
anos e a bolsa de estudo que
me tinha sido oferecida en-
trou em vigor. Era uma situa-
g5o muito dif ici l ,  e a minha

saber. A minha preocupagSo
lundamental 6 continUar a
existir como m0sico, continu-
ar a trabalhar e sustentar-me
a mim e 2r minha familia. No
fundo, o que eu quero dizer 6
que n6o d6 para discutir com
os mtsicos sobre muilas coi-
sas, porque chego A conclu-
sdo que tudo o que 6 feito tem
de ter no f im a decisSo de um
minist6rio que ndo age, pelo
menos em relaqio a n6s m[-
sicos".

Acabas de regressar do
Canad6...

"Convidaram-me para fa-
zer um trabalho de.divulga.
E d o  d o s  p r o b l e m a s  q u e
Mogambique enfrenta em ter-
mos de minas. Nao se trata-
va de fornecer uma informa-
qdo diddrctica, mas falar na
general idade sobre o efeito
das minas na nossa socieda-
de. Como arl ista, t ive que
fazer apresentaqdes em lo-
das as cidades principais do
Canad6 e pediram-me para
escrever uma canEao para
esse f im, que eu f iz contigo.
C a n t e i  c o m  o  B r u c e
Cockburn, um grande m0si-
co canadiano, dos poucos
que nao saiu do seu pais,
porque muitos deles encon-
tram-se "casados" com os
Estados Unidos, est6o con-
sumidos e 16 n6o regressam.

O Bruce Cockburn 6 muito
popular e foi uma grarrde ex-
oerirOncia ter trabalhado com
ele".

E muito lmportante o ar-
tlsta viaiar?

"Claro. porque 6 preciso
que haja contacto com outros
mr.isicos. Como 6 que pode-
mos montar uma indtstria mu-
sical? Como vamos medir o
nosso cresciinento sem con-
tactos? O lacto de n6o termos

Eles chegam, to-
cam e vao
mos que a oportunidade

com os artistas
uma outra ex-

Astuas influ€n-
clas estSo dentro

africano oudo
fora dele?

conlinente,
fora. CA
Makheba
bastante
pressao.
quem tr

forte em termos
expressdo, e

termos de cullu-

e que pensas
em dlante?

d e t
que

E o
fazer d

est6o dentro do
outras bstSo 16

hd a Mir iam
me int luenciou
termos de ex-

Masekela com
muilo. Mas os

deram-nre uma
grande in
tenho um

, porque eu

ricano
t6cnicos e

uma ind0stria musical fazcom
que o Paisl.n6o atraia nin-
guem para Qa, senao Poucos,guem para Qa, senao Poucos,
e mesmo com esses na pou-

contando cbm a colaborac6o
de escritords mogambicanos
e outros coprpositores. Estou
a trabalharjnisso em termos
de criaqSo.lO CD vai ser em
portugu6s d espero que tudo
esteja concluido at6 ao pr6xi-
mo ano. Bretendo lamb6m
montar mais um espect6culo
com a inclubSo destes nrime-
ros que estpu a compor ago-
ra. Depois ri6o sei o que 6 que
vai aconteier..." 1

mim, neste 6Iazer


