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CONCEIÇÃO LIMA

As vértebras da montanhaVem testemunhar este ingente nascimentoEsta aprendizagem de audácia e paciência.O leite das mães tem a pureza das fontespurasAs manhãs nascem sempre repentinasSão benignas as florestasE o mar faísca de inusitadas ofertas.Tão tépido o ar, tão doce a doçura destaaragemTanto agora neste casal de adolescentesque se entreolhasobre o muro da Baía…E contudo, tanto leme derramado, quantaperda e tanta busca no rumo deste remo…Eis a casa que me habita, árdua herançaque me instigaIrrevogável projecto de prumo e claridade.Diz-me do duro caroço dos frutosInexoráveisDiz-me apenas das vértebras da montanhaAqui onde o Atlântico será sempre azulAqui onde os turistas ascendem a umneutro paraíso.
In ‘’Quando Florirem Salambás no Tecto do Pico’’ ________________________

Gravana – nome dado, em São Tomé e Príncipe, à estação fresca 
e seca

POESIA DE SÃO TOMÉ



A 13 de Junho de 1973, morria em Pe-
quim, República Popular da China,Viriato
Francisco Clemente da Cruz (V.C.), figura
proeminentedo nacionalismo angolano e
insigne poeta da angolanidade. Um filho
que a vila de Porto Amboim, Kwanza Sul,
viu nascer em 1928, para deixar indelé-
veis marcas intelectuais e políticas no
seu tempo.No final do ano passado, Viria-to foi lembrado, quando me-recidamente recebeu, a títulopóstumo, duas importantes distin-ções nacionais, nomeadamente, oPrémio Nacional de Cultura e Artes2018, na modalidade de literatura ea Ordem da Independência de Pri-meiro Grau, dois actos reabilitativosdo Governo Angolano, que numa erade reconciliação nacional, reputa-mos justo, oportuno e desanuviador,pois, reencontra-nos com a nossahistória recente. De resto, as duas distinções vêmsimbolizar o percurso de vida e a obradaquele que foi, nos finais dos anos40, no decurso da década de 50 e prin-cípio dos anos 60 (até sensivelmente1963), uma das figuras centrais donacionalismo angolano. Chamá-lo-ía-mos, mesmo, um verdadeiro playma-kerou motor de arranque do modernomovimento nacionalista angolano,sobretudo, que teve o epicentro emLuanda, com extensões para o inte-rior e exterior de Angola, destacando-se, como um exemplo de voluntaria-do; dedicação à uma causa e aplicaçãodos sonhos da teoria à prática, reve-lando-se uma personagem multiface-tada, não só como poeta de referência,mas também, como autodidacta, acti-vista político, e sobretudo um pensa-dor, com uma visão de largos horizon-tes, que o tornava admirado por mui-tos dos seus camaradas e incom-preendido por outros.Nessa breve resenha, propomo-nos, reflectir sobre o percurso inte-lectual de V.C. centrando-nos, mor-mente, no período do Movimento dosNovos Intelectuais de Angola ena na-tureza da sua poesia, relegando paraoutra ocasião, a sua curta, intensa edeterminante trajectória política, en-cerrada forçadamente com a suamorte, quando contava com apenas45 anos de idade.
MOVIMENTO DOS NOVOS INTEC-
TUAIS E A POÉTICA TELÚRICAFoi o mentor e um dos importantespartícipes do denominado Movimen-to dos Novos Intelectuais de Angola(MNIA), cujo grito partiu da terra (An-gola), em 1948 e ecoou nos círculos

de estudantes angolanos radicadosem Portugal, afectos à Casa dos Estu-dantes do Império (CEI), tendo-o lide-rado e delineado a sua formulaçãoteórico-estética. Paralelamente teveum papel activo no movimento asso-ciativo de Luanda, particularmente,no sector cultural da Associação dosNaturais de Angola (ANANGOLA),abandonando-a, posteriormente, emrazão das políticas reformistas pró-regime colonial, que a direcção desse-grémio encetava, passando para a Li-ga Africana. Também foi membrodaSociedade Cultural de Angola. Guiado pelos seus ideais, desen-volveu uma fecunda colaboraçãodispersa em vários periódicos e diá-rios, locais e estrangeiros, com des-taque para o Mensagem (Luanda - avoz dos naturais de Angola), Padrão,Mensagem da CEI, Diário de Luanda,Boletim da Sociedade de Cultura deAngola, etc.Contribuiu de forma esplendentenas letras, com a sua poética telúricade reencontro com Angola, caracteri-zada pelo resgate de valores e símbo-los locais, marcados por fortes traçosde africanidade e negritude. Seuspoemas incontornáveis, no mosaicoliterário angolano, com o concurso deoutros exímios cultores das letras dasua geração, tais como, Agostinho Ne-to, António Jacinto e Mário António F.de Oliveira, a título de exemplo, in-fluenciaram decisivamente a moder-na literatura angolana. Poemas como"Makèzú", cantado por Ruy Mingas(principal difusor musical da poesiade V.C.), André Mingas e pelo brasilei-ro Martinho da Vila, álbum “Turbina-do” (1998); o extraordinário poema"Namoro", considerado pelo poeta

angolano Zetho Cunha Gonçalves, co-mo um dos mais belos poemas deamor da língua portuguesa, que setornouum clássico musical em Angolae Portugal, eternizados nas vozes deRuy Mingas e dos cantores e composi-tores portugueses Sérgio Godinho, ál-bum “De Pequenino se Torce o Pepi-no” (1976) e Fausto Bordalo Dias, ál-bum “Preto e Branco” (1989); "SóSanto", cantado por Raul Indipwo noálbum com o mesmo nome, produzi-do em 1986 e os poemas “Serão deMenino", “Rimance da Menina da Ro-ça”, "Mamã Negra" e “Dois Poemas àTerra” são testemunhas duma pro-posta lírica construída por meio deuma discursividade coloquial de as-cendência neo-realista, que busca pe-la temática e forma, a matriz culturalangolana, sem perder de vista a poe-sia universal. Seus poemas mais co-

nhecidospelo grande público, retra-tam a sociedade luandense de então,num recursoà sua linguagem, hábitos,costumes e a estratificação social. Assente no repto “Vamos de Desco-brir Angola” modelarmente traduzidapor Maurício Gomes, no seu poema"Exortação", quando afirmava: “É pre-ciso inventar a poesia de Angola!/ Épreciso criar a poesia de Angola!”, ouquando se perguntava: “Mas onde es-tão os filhos de Angola/ se não os oiçocantar e exaltar/ tanta beleza e tantatristeza (…)”, esse movimento enca-beçado por V.C., poder-se-á conside-rar, o ponto nevrálgico do renasci-mento e formalização da consciênciade resistência cultural anticolonial,depois do“Voz de Angola clamando nodeserto”de 1901, tido como docu-mento precursor da luta de libertaçãocolonial. Sem prejuízo, evidentemen-te, a esforços similares de angolanosfiliados em agremiações associativase afins, ou figuras religiosas nacionaise estrangeiras, que nas cidades ango-lanas, nos musseques e diáspora,constituíram-se em fermentos dodespertar para a luta.O MNIA contribuiu, pois, para umaruptura estética do projecto literá-rio/cultural colonial. Viriato dizia:“Queremos reavivar o espírito com-batente dos escritores e africanos doséculo XIX, de Fontes (José da FontesPereira – 1823-1891), e dos homensque compuseram A voz de Angola cla-mando no deserto. Os poetas devemescrever acerca dos interesses reaisdos africanos e da natureza social davida africana, sem nada concederem àsede do exotismo colonial, ao turismointelectual e emocional do prurido ecuriosidade dos europeus”.
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BENDINHO
FREITAS

Viriato Da Cruz, 
um percurso abnegado



O EXOTISMO LITERÁRIO 
COLONIAL E SEU PRINCIPAL 
REPRESENTANTEA proposta de V.C. e seus pares, opu-nha-se à, da geração dos anos 30 e 40,que despontou antes do MNIA, ondese destacou o poeta Tomás Vieira daCruz, que apesar do talento eviden-ciado, acabou não se dissociando dorótulo de representante da poesia co-lonial, não obstante ter sido o primei-ro poeta português a compreender e asentir o drama dos nativos, cantandoas belezas e as suas desventuras nasua trilogia africana“: Quissanje: Sau-dade Negra (1932), Tatuagem:Poesiade África (1941), Cazumbi: Poesia deAngola (1950).Pecando, embora, porum fatalismo doentio, segundo afir-mou Carlos Ervedosa no seu livro “Li-teratura Angolana”. Esse fatalismo po-de ser observado no seu poema “Bai-lundo”.A esse respeito, Alfredo Mar-garido referiu: “tal facto deve-se aoexame superficial das coisas”; o uni-verso intelectual do poeta é objectivoe os métodos históricos subjacentesna sua poesia é de carácter burguês”.Na verdade, Tomás V. da Cruz, apre-sentava-se como um luso-tropicalis-ta, que enaltecia a figura do colono,colocando o assento tónico no critica-do exotismo africano explorado pelosmetropolitanos. 

Com excepção do movimento inde-pendentista angolano forjado na diás-pora, sobretudo no Congo Leopoldvil-le, do qual radica um quadro históricorelativamente diferente, podemosafirmar que, em Angola as fronteirasentre o activismo sociocultural deconsciência nacionalista e o activismopolítico, tornaram-se muito ténues.Consequentemente, o MNIA e outrasformas de manifestações culturais lo-cais, que no começo serviam de armade luta anticolonial, acabaram por ar-rastar os seus actores para luta políti-ca directa. E aqui, mais uma vez, V.C.emerge como um dosactivistas pio-neiros desse processo, participandode forma destacada, na produção detextos constituintes e na fundaçãodas

primeiras organizações políticas na-cionalistas em Angola (PCA em 1955 ePLUAA em 1956), injectando-lhes oADN ideológicose delineando, estraté-gias de actuaçãopara a luta anticolo-nial. Do seu punho nasceu o Manifestode Dezembro de 1956,que proclama anecessidade de criação de um amploMovimento Popular de Libertação deAngola, documento génese e ponto departida para o processo de formaçãodo MPLA, de que foi o primeiro secre-tário-geral, aquando da sua instalaçãona Guiné-Conacri, em 1960.Há dois anos, passei pela vila doPorto Amboim, e senti-me relativa-mente confortado, pelo facto da terranatal do grande poeta e nacionalista,ostentar uma rua com o seu nome

(não sei se o nome é oficial ou oficio-so) …contudo, soube-me a pouquíssi-mo, pois, pela dimensão de Viriato, nomínimo, a estrada nacional que ligaLuanda, onde viveu e o Porto Am-boim, onde nasceu, poderia chama-seViriato da Cruz. Como disse a escrito-ra angolana Ana Paula Tavares, quan-do chamada a comentar a atribuiçãodas distinções ao grande nacionalistaangolano:“Viriato merece todas ashomenagens”.
_____________________________
Referências Bibliográficas
Rocha, E., Soares F. e Fernandes M.,

Angola - Viriato da Cruz, O Homem e o
Mito, Chá de Caxinde/Prefácio 2008
Rocha, E., Contribuição ao estudo da

génese do nacionalismo angolano, 2.ª
edição, Dinalivro 2009
Laban, M. Coordenação, Cartas de

Pequim, Chá de Caxinde, 2003
Ferreira, M., No Reino de Caliban II,

2.ª edição, 1988
Erverdosa, C, Literatura Angolana,

CEI 1963
Oliveira, S., A Voz de Angola Claman-

do no Deserto e a emergência dos
ideais anticoloniais em Angola, IPOTE-
SI, 2010
Špánková, S, Literatura Africana de

Língua Portuguesa, Masarykova uni-
verzita, 2014
História do MPLA, 1.º Vol. 1940-

1966, CDIH do MPLA, 2014

9 a 22 de Julho de 2019 | Cultura4 | ECO DE ANGOLA

Morreu Helena Justino, a pintora que 
fazia desenhos como quem faz crochetVítima de doença prolongada,faleceu no passado dia 26 deMaio em Lisboa, a artista plás-tica Helena Justino, esposa do nossocolaborador Rodrigues Vaz, que seconsidera jornalista luso-angolano,embora tenha nascido em Portugal.Autora de uma significativa expo-sição que teve por título Homena-gem à Paz, que era uma homenagema Angola, realizada em 2003 na Ga-leria Municipal da Amadora, HelenaJustino aparecerá igualmente ligadaa Angola, em Abril passado numa ex-posição individual que serviu de fun-do à apresentação do último livro doLopito Feijóo em Lisboa, e que teve apresença do actual embaixador deAngola em Portugal, assim como doadido cultural angolano.A exposição foi apresentada porRodrigues Vaz, que salientou: «Talcomo a Penélope, que tecia de dia,desfazendo á noite para prolongar aespera de Ulisses, a Helena Justinofoi fazendo desenhos como quem fazcrochet, para enganar os males que aminaram nos últimos tempos e, con-sequentemente, para lutar contra oesquecimento. O resultado foi um lí-dimo conjunto de desenhos, líricosuns, sarcásticosoutros, mas sempre

onde a poesia da vida espreita, co-mo constância da vontade indómitaque acaba sempre por vencer as ad-versidades.A obra de Helena Justino mantémuma fidelidade particular à sua esco-la portuense, a ESPAP, onde recebeu ainfluência da expressão livre de JúlioResende e a disciplina e o rigor de La-goa Henriques, em que o lirismo estásempre presente, assim como às liga-ções afectivas a África, que estão pa-tentes no estilo da composição e so-bretudo nas cores vivas e fortes quefazem a peculiaridade da sua obra.»

HELENA JUSTINO nasceu no Por-to em 1944. Curso Geral de Pinturapela Escola Superior de Belas Artesdo Porto e licenciatura em Arquitec-tura pela Escola Superior de BelasArtes de Lisboa. Fez a primeira ex-posição individual no Museu deLuanda, em 1963, ano em que com acolaboração do grande artista plás-tico Cruzeiro Seixas organizou umdos primeiros salões de arte emLuanda, conhecido como Angola 63,e expõe regularmente desde 1985.

Helena Justino é ainda a autoradas ilustrações do livro Contos Po-pulares de Angola, editora pela Fei-toria dos Livros em 2012, que seinspirou na tradição da pintura dasparedes da Lunda, recorrendo àssuas cores exaltantes que são au-tênticos hinos à natureza e à pujan-ça da vida, e tinha preparado o ál-bum Sanhula,  sobre Penteados Fe-mininos de Angola, cujo prefácio foifeito pelo professor angolano JoséCarlos Venâncio.

Hugo Mendes, Lúcio Lara e Viriato da Cruz 



Ariqueza semântica com que Ben-dinho Freitas trata a palavra su-gestionando lexicais ricos em es-tilo e substancial harmonia com a poéti-ca natureza, levam-me a reconhecer asua sensibilidade para com o que o ro-deia, suas percepções de mundo  dentrodo paradigma do que tem sido os alertase acções à conservação do meio e preser-vação da vida tendo o bicho homem, co-mo o maior predador vaticina o Poeta:…” Mas quando os olhos da árvore se fe-charam/ quando seus fortes ramos mor-deram o chão quente do musseque / quan-do a forte simbologia do tronco se desfezna lembrança/ restou a saudade dos boé-mios/ sem muro para lamentar suas ver-gonhas/ restou guardarmos as lágrimasnão vertidas na primeira hora  (Pga 58)É de enaltecer a nobre inspiração peladiva da vegetação, a árvore, num perío-do onde já se sente alguma preocupaçãoem arborizar algumas zonas do cascourbano da Capital Luanda, ainda poucose sabe do que e como se processa o re-florestamento por estes matos à dentro,onde clareiras sintomaticamente anun-ciam moto-serras por perto :“… Quero estar aos pés do Maiombee sentir o denso sofrimento/quando madeireiros levam árvores àcama/sentir a paciência humana ar-riscar-se /a enganar o futuro da hu-manidade(Pga 37)Artistas, poetas, académicos, estu-dantes, interessados, bem informados eambientalistas organizam encontros eeventos a favor da vida, Como “ Poeirade Marte” realizado recentemente noInstituto Camões em Luanda e em ou-tras regiões do País, assistimos peças deteatro, plantações e apelos à necessida-de de amar e proteger a terra que nos re-cebe e sustenta mas, ainda sabendo atão pouco…Talvez por não percebermos, que o

ambiente somos nós... Embora, não sendo a nossa regiãopropriamente das menos arborizadas,notamos já, o ar rarefeito e elevado au-mento de temperatura drasticamente,factor do nosso descaso ou desconheci-mento em perceber que quem precisada terra somos nós e não ao contrário.Já que assumimo-nos maioritariamen-te sapientes, Crentes e Cristãos tementes,apraz-me recordar o projecto de Deus emplantar um jardim, o Edén, preparando-opara receber humanos também com umúnico mandato, serem felizes sem come-rem o fruto de determinada árvore.Primeiro o Éden e só depois humanos,Homem e Mulheres, se considerarmos amítica figura de Lilith e Eva, que produtodas suas irreverências e  vontade detudo dominar não só comeram o fruto,como as sementes também, desencan-tando tanto o Criador até serem expul-sos para esse planeta com o mandatode serem férteis e a multiplicarem-se…. (Géneses 1.28) comendo do suordo seu trabalho, que nesse caso eraprecisamente plantarem o seu própriojardim, a que ele cuidaria de garantirmatéria prima, para que não fenecesse aespécie bicho homem, talvez…Neste caso o Éden viveria perfeita-mente sem nós. A terra vive perfeita-mente sem nós, que nos tornamos ospredadores de todas as outras espé-cies. O fruto da árvore era provavel-mente o fruto da vida, o Ser humano aocomer as sementes também, acabarampor descobrir a morte se atendermoster sido a maça o fruto cujas sementecontem cianeto. Um veneno letal queconsumido em grandes proporçõesoriginam a morte física. Bem, sem querer divagar por assun-tos tão dramáticos que possam gerarcada vez mais culpas aos nossos cora-ções cheios de pecados, voltemos a re-flectir com e sobre a árvore, cuidandodo planeta que nos foi dado e que nosrecebe, para que não tenhamos o desti-no dos dinossauros e pior ainda pois,não conseguimos divisar quem ficarápor cá racionalmente para fotografar-nos, manter as nossas ossadas nos mu-seus da ciência morta… Então a nossa missão é precisamentecuidar da terra à semelhança do Edénplantar, cuidar para respirarmos me-lhor e alimentarmo-nos, como princi-pio básico de sobrevivência, ainda quenão amemos as árvores nem outros se-
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res vivos, façamos isso por nós, e pelasgerações vindouras… Vamos todos para Marte?Não creio que seja possível. Pois,quem está a pagar as pesquisas, cons-trói as naves e quer fugir de nós depoisde estragar isso tudo não são africa-nos… Se escolherem uns dois casali-nhos africanos serão os que precisa-mente já lá estão chegados em balsasexpulsos pela fome, desemprego e mi-séria, numa segunda viagem, após o

desaire da expulsão do Edén…Não iremos para Marte. Não iremos,tal qual o poeta Brasileiro Manuel ban-deira, para a Passargada; façamos co-mo o Poeta Ovídio Martins que aos gri-tos num exercício de resiliência e antievasão declarou : … “Morrerei. Não voupara a passagarda.  “Quando a última árvore tiver caído,Vocês vão entender que dinheiro nãose come."Greenpeace.
A LIÇÃO DAS AVESA última esperançaNão é a última lágrimaPor derramarA última esperançaNão é o último Pau-RosaPor derrubarA última esperançaNão é a última tola brancaPor derrubarSalvar a próxima árvoreÉ a esperança por erguerMorre a árvoreMorre a florestaMorre a árvoreMorre a esperançaSalvar a próxima árvoreÉ a esperança por erguerÉ capital ter fome d’esperançaTer sede de continuarÉ capital fazer a escolhaBeber a lição das aves Para compor horizontes de’esperançaDe árvore em árvoreFazemos a florestaDe árvore em árvoreMatamos a  florestaA última esperançaNão é a última árvoreA derrubar(Pga 50)Parafraseando Xosé Lois Garcia, no posfácio, “Este livro faz um apelo à resistência defensiva do essencial. Um livro clamorosamente ecologista, uma referencia para a preservação do ambiente global.A poesia é a única ecologia possível !Eu, criança serÁgua e planta souBicho somos todosO ambiente somos nós           

Quando os olhos
das árvores

se fecharam…
Apresentação do livro “Silentes

Vozes D’Àrvores” de Bendinho Freitas

AMÉLIA
DA LOMBA



Mia Couto realça, neste seuromance “Jesusalém”, as te-máticas do exílio, da memó-ria e da configuração da identidadenuma sociedade pós-colonial embusca da sua afirmação identitária. Oromance narra a história de cincohomens (Silvestre Vitalício, TioAproximado, Zacaria Kalachi, Ntunzie Mwanito) que deixaram a cidadepara viver numa aldeia abandonada.Numa odisseia que os leva a atraves-sar florestas, rios e desertos ao en-contro de uma nova terra, um novomundo, a nova “Jesusalém” – ondehabitariam sem a azáfama da cidadee principalmente sem lembranças,uma aventura contada aqui porMwanito, o afinador de silêncios. “Meu velho, Silvestre Vitalício, nosexplicara que o mundo terminara enós éramos os últimos sobreviven-tes. Depois do horizonte figuravamapenas territórios sem vida que elevagamente designava por «Lado delá». Em poucas palavras, o inteiroplaneta se resumia assim: despidode gente, sem estradas e sem pegadade bicho. Nessas longínquas para-gens, até as almas penadas já se ha-viam extinto” (p.13). Na tentativa de rasurar o passadoque o atormentava com as lembran-ças da mulher morta, Dordama, Sil-vestre Vitalício autoexila-se comos filhos – Ntunzi e Mwanito –, oseu cunhado Tio Aproximado, oempregado, Zacaria Kalashi e a ju-menta Jezibela, numa aldeia isola-da e longe da civilização, passandoa viver segundo os preceitos queele tinha definido. A narrativa está composta por trêspartes: a humanidade, a visita, reve-lações e regressos, respectivamente.Na primeira parte, o narrador fala-nos da “condição do exilado”. Essa foiuma posição adoptada voluntaria-mente pelo patriarca, que a partirdos seus devaneios auto-deporta-se: “Na verdade, não nasci em Jesusa-lém. Sou, digamos, emigrante de umlugar sem nome, sem geografia, sem

história. Assim que minha mãe mor-reu, tinha eu três anos, meu pai pe-gou em mim e no meu irmão mais ve-lho e abandonou a cidade. Atraves-sou florestas, rios e desertos até che-gar a um sítio que ele adivinhava sero mais inacessível. Nessa odisseiacruzámos com milhares de pessoasque seguiam em rumo inverso: fu-gindo do campo para a cidade, esca-pando da guerra rural para se abri-garem na miséria urbana. As pessoasestranhavam: por que motivo a nos-sa família se embrenhava no interior,onde a nação estava ardendo?”(p.21). Os habitantes de Jesusalém haviamsido afastados da sua terra natal pa-ra se tornarem desterrados, por exi-

gência de Silvestre Vitalício, que ten-do perdido o norte embrenha-se nomato com a família, a fim de fugir dofantasma de Dordalma que o ator-mentava. Construiu o seu mundo –um mundo novo só deles, os únicoshomens na face da terra, segundo opatriarca. Porém, nesse novo mundonão havia lugar para as mulheres enão se podia falar da mãe; portanto,a força matriarcal era assim retiradados seus horizontes e sonhos. “Voudizer uma coisa, nunca mais vou re-petir: vocês não podem lembrar nemsonhar nada, meus filhos” (p.19). Longe da civilização e num mundonovo e com a clara intenção de esca-motear o passado, Vitalício prepara-se então para rebatizar os morado-

res de Jesusalém. A cerimónia decor-re à entrada do acampamento, em ri-tuais que só ele conhecia, onde to-dos perdem a sua identidade, adqui-rindo uma nova, sendo Mwanito oúnico que a manteve, com a justifica-ção de que ainda estava em nasci-mento. Aproximado ainda tentou fa-zer com que o Vitalício desse aos fi-lhos os nomes dos antepassados,mas esse recusa-se categoricamen-te: “se não há passado, não há ante-passados” (p.43). “E fomos convocados um por um. Efoi assim: Orlando Macara (nossoquerido Tio Madrinho) passou a TioAproximado. O meu irmão mais ve-lho, Olindo Ventura, transitou paraNtunzi. O ajudante Ernestinho Sobrafoi renomeado como Zacaria Kalshi.E Mateus Ventura, meu atribuladoprogenitor, se converteu em Silves-tre Vitalício. Só eu guardei o mesmonome: Mwanito” (p.42).O exílio em “Jesusalém” representauma condição extrema de isolamen-to, onde as pessoas não podiam co-municar com o mundo exterior, ouseja, não lhes era permitido conhe-cer nem saber o que se passava no“lado de lá”. Por outro lado, a identi-dade representa um conjunto de vín-culos que permite a cada um de nósreconhecer-se e ser reconhecido, co-mo ter nome próprio e um nome defamília que nos identifiquem en-quanto indivíduos pertencentes aum grupo, naturais de uma determi-nada região, cidadãos de um país edo mundo. Notamos que os habitan-tes da nova cidade foram obrigados adeixar os seus nomes para o “lado delá”, para possuírem outros que osidentificassem como cidadãos de“Jesusalém”. Com o passar do tempo, Ntunzi eMwanito começam a demonstrar asua insatisfação por viverem longeda civilização. Ntunzi, o filho maisvelho, inconformado com aquela si-tuação e porque não queria viversem o seu passado e isolado do mun-do, traz dentro de si uma grande re-volta que se traduz em acusaçõescontra o pai. No entanto, Mwanito,
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DOMINGAS MONTE 

Exílio e memória em
"Jesusalém” de Mia Couto 

Os exilados estão separados das raízes, da terra natal, do passado. Em geral, não têm exérci-
tos ou estados, embora estejam com frequência em busca deles. Portanto, eles sentem uma
necessidade urgente de reconstituir as suas vidas rompidas e preferem ver a si mesmos co-
mo parte de uma ideologia triunfante ou de um povo restaurado. O ponto crucial é que uma
situação de exílio sem essa ideologia triunfante — criada para reagrupar uma história
rompida em um novo todo — é praticamente insuportável e impossível no mundo de hoje

(cf. Said, 2003:3). 



mais comedido – e porque não temmemória de uma vida fora daquelelugar, experimenta um estranhosentimento de nostalgia por aquiloque não teve oportunidade de co-nhecer – nem mesmo a Dordalma,sua mãe. Com o descontentamento eas crescentes dúvidas que os filhosforam apresentando ao longo dostempos, Silvestre assume um carác-ter ditatorial, impondo a sua vontadee pensamentos com o seu poder depersuasão. Nesse regime ditatorial, os morado-res de “Jesusalém” foram proibidosde conhecer e de saber o que se pas-sava no outro lado do mundo. Nãopodiam aprender a ler, a escrevernem a rezar, vivendo completamenteisolados. Havia uma ordem expressade Vitalício que ninguém tivesse con-tacto com os livros: - “Me ensine a ler, Zaca. - Se quiser aprender, aprenda sozi-nho. Aprender sozinho? Impossível.Mais impossível, porém, seria espe-rar que Zacaria me ensinasse fosse oque fosse. Ele sabia das ordens demeu pai. Em “Jesusalém” não entra-va livro, nem caderno, nem nadaque fosse parente da escrita” (p. 45).Porém, Ntunzi, que já sabia ler, pro-pôs-se a ensinar Mwanito, usandoos rótulos das caixas de material bé-lico armazenados no fundo doacampamento. Através de um baralho e um lápisque Ntunzi tinha roubado ao tioAproximado, Mwanito aprende a es-crever, e com isso descobre o valorda escrita: ela é uma ponte entre opassado e o futuro, tempos que nelenunca chegaram a existir. À medidaque domina a escrita, torna-se capazde dar voz e corpo à mãe a qual nãotem memória. Mas é também a escri-ta que começa a desfazer a sua cre-dulidade em relação a tudo que o paidizia. Nesse seu mundo particular,Vitalício submete-os a um total isola-mento, onde não só a escrita, mastambém as lágrimas e até as rezaseram impedidas. - “Aqui ninguém reza! - Mas, pai,qual é o mal? – Questionou Ntunzi. - Rezar é chamar visitas. - Mas que visitas, se ninguém maishá no mundo?”(p. 49).Com efeito, a incrível habilidade pa-ra contar histórias e representar po-voava o imaginário do irmão comimagens que ele nunca tinha visto.No entanto, a aura que circunda amemória da mãe se desfaz quando,finalmente, Ntunzi revela que é tudofingido, que não consegue lembrar-se dela, que a verdadeira orfandadeda qual padecem é fruto desse totalesquecimento. Na tentativa de lutarcontra ele, Ntunzi rabisca, em todosos dias, as estrelinhas na parede deum muro, contando a passagem dotempo, até ser descoberto por Silves-tre, que raspa a parede com uma pá,pois em “Jesusalém” é proibido terpassado. A chegada de Marta a “Jesusalém”desequilibra a relação entre os ho-

mens daquele lugar distante, não sópela atracção que exerce uma pre-sença feminina num ambiente socialmasculino, mas também pela dife-rença discursiva que ela impõe. Aocontrário da brutalidade de Vitalício,Marta é sentimental e compreensiva,como demonstra a passagem abaixo: “Fazia tanto tempo que a mãe já nãovivia, mas ela nunca chegara a mor-rer dentro do meu irmão. Às vezes,ele queria gritar de dor, mas faltava-lhe vida para esse grito. A portugue-sa, no momento, o advertiu: Ntunzideveria exercer o luto, domesticar oselvagem ferrão da saudade. 
─Tens todo este lugar, tão bom, pa-ra chorar... 
─De que vale chorar senão tenhoquem me escute? 
─Chora, meu querido, que te douombro” (p.164).A história de Marta revela bem a ra-zão para estar em Moçambique. Elaperde a sua razão de ser a partir domomento em que Marcelo a abando-na. A ausência do amor faz com quese sinta vazia, uma mulher sem raí-zes, e que busque a possibilidade denascer de novo. A escrita torna-se olocal da voz, uma vez que a capacida-de de se enunciar oralmente é insufi-ciente para expressar o seu vazio in-terior, o “exílio” que consiste na inca-pacidade de amar outro que não sejaaquele que se foi. Com a conquista da admiração econsideração de Ntunzi e Mwanito,Marta desfaz assim a distância entreo mundo criado por Vitalício e o “La-do de Lá”: “Queria pedir que ela cantasse umaoutra vez. Porque havia uma certeza,agora, dentro de mim. Marta não erauma visitante: era uma enviada. Mar-ta era a minha segunda mãe. Ela ti-nha vindo para me levar para casa. EDordalma, a minha primeira mãe,era essa casa” (p. 157). Ao contrário de Ntunzi, que sonhacom Marta como mulher, Mwanito éatraído pela sua gentileza. Aos seusolhos, ela é como ele, uma estrangei-ra no mundo: uma mulher que escre-ve lembranças, enquanto ele afina si-lêncios. No entanto, apesar da sua arrogân-cia, brutalidade e ditadura, Vitalícioera um homem atormentado pelo seupassado e pelos fantasmas de Dordal-ma e dos antepassados, mesmo tendose autoexilado, para fugir desse sofri-mento e dos espíritos que o perse-guiam. Não consegue livrar-se dessemal, e Mwanito é o afinador de silên-cios que consegue tranquilizá-lo emmuitas ocasiões com o seu silêncio. “Uns nasceram para cantar, outrospara dançar, outros nasceram sim-plesmente para serem outros. Eunasci para estar calado. Minha únicavocação é o silêncio. Foi meu paiquem me explicou: tenho inclinaçãopara não falar, um talento para apu-rar silêncios. Escrevo bem, silêncios,no plural. Sim, porque não há umúnico silêncio. E todo silêncio é mú-sica em estado de gravidez. Quandome viam, parado e recatado, no meu

invisível recanto, eu não estava pas-mado. Estava desempenhado, de al-ma e corpo ocupados: tecia os deli-cados fios com que se fabrica a quie-tude. Eu era um afinador de silên-cios” (p.15). Mwanito era então o amparo, o por-to seguro de Vitalício. Era ele que oestabilizava com o seu silêncio e,consequentemente, a sua vontade deembarcar nos seus pensamentos pe-nosos e na presença de memóriasque o atormentavam. De acordo com a obra, além dos ho-mens que habitavam em “Jesusalém”,encontrava-se no local a jumenta Je-zibela, uma figura feminina, portan-to, que representava as mulheres e,por isso, o bem mais precioso paraVitalício, a sua amada e única mere-cedora do seu carinho e atenção, de-dicando grande parte do seu tempoem cuidados a ela. Com o mal-estarque a presença de Marta trouxe à al-deia, Vitalício ordena então que fos-se morta: - “Pode afiar a espingarda, caroZaca. - Mas, Silvestre, é mesmo para ma-tar? - Matar e matar definitivamente”. O destino de Marta estava traçado.O enlouquecido Vitalício ordenavaassim a morte da intrusa que, com asua chegada e permanência em Jesu-salém, se instalou o caos provocandosentimentos de revolta por parte dosmeninos. O patriarca na sua loucurainsistia que se matasse a portuguesa.Como Kalash não conseguia acatar aordem de seu patrão, Ntunzi oferece-se para cumprir a difícil tarefa dematar a portuguesa. Porém, o que oresto do pessoal não esperava é queNtunzi matasse a amada Jezibela deVitalício. No entanto, ao velar a se-pultura de Jezibela, Vitalício é mordi-do por uma cobra e fica à beira damorte. O acontecimento precipita asaída de todos de “Jesusalém”. A ca-minho do “Lado de Lá”, Mwanito sen-te que carece de um novo nome, deum novo batismo. Ao contrário de to-dos os outros, que estão de regresso

à própria casa, ele é o único a sentir-se rumo a um novo mundo. O penúltimo capítulo do romance –intitulado “A árvore imóvel” – traz al-gumas revelações: uma carta de Mar-ta a Mwanito que narra como Dordal-ma se suicidou, enforcando-se numaárvore, após ser violada por várioshomens no dia em que partiu ao en-contro de Kalash, o verdadeiro pai deNtunzi, deixando marido e filhos. No fim do romance, Mwanito surgecomo um rapazinho que frequenta aescola e tem acesso aos problemassociais das cidades: a miséria, a in-justiça, os efeitos da globalização e acorrupção da qual seu tio é o maiorexemplo e, até mesmo, o flagelo domundo contemporâneo: a SIDA,doença que mata o seu professor. O seu reencontro com o irmão quese tornou soldado é acompanhadodas memórias e da revelação de quea relação de dependência entre Ka-lash e Silvestre era um pacto cons-truído sobre a culpa da morte deDordalma. Deste modo, Mia Coutoconstrói uma narrativa calcada noauto-exílio, na perda e na construçãode novas identidades e na busca dosentido de pertença. Ao fazê-lo insere, ainda que de for-ma indirecta, as questões que afli-gem os Moçambicanos nos dias dehoje. A busca da mãe desconhecidasurge como uma metáfora para o de-sejo humano de sentido para a exis-tência. Muitas são as discussões le-vantadas pelo romance: a questão doconvívio entre sociedades e culturasdiferentes; a dialéctica entre parti-cularismos e valores universais; o di-reito à liberdade, à individualidade eà diversidade. 
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Perspectivas e oportunidades 
para uma educação multilingue

Ensino do espanhol em Angola

ARepública de Angola é um país daÁfrica Sub-sariana onde, segun-do o censo de 2014, há poucomais de 25 milhões de habitantes. É estepaís, quase desconhecido de todos os fa-lantes de espanhol, que este artigo pro-cura mostrar, dentro dos parâmetrospossíveis, a partir do contexto actual doensino em espanhol.Para muitos habitantes deste país, oespanhol é uma língua distante, não sópor causa da distância geográfica entreAngola e Espanha, mas também porquerepresenta uma distância do ponto devista do contacto linguístico entre osdois países. Para a grande maioria dosangolanos, o espanhol é quase associadopor um acto reflexo a Cuba; isto deve-seaos acontecimentos históricos dos anos70, no contexto do nascimento da Repú-blica de Angola como país independen-te. De facto, em 1976, a República de An-gola e a República de Cuba assinaram osprimeiros acordos de cooperação bila-teral. Isso representou a chegada deprofissionais cubanos ao país, que pro-duziu o primeiro contacto de naturezalinguística entre Angola e a língua es-panhola. Na verdade, naqueles anos,centenas de professores cubanos che-garam, que ministravam aulas nos ní-veis básico e secundário para estu-dantes angolanos. Este fenómeno lin-guístico foi um grande desafio doponto de vista pedagógico, para atransmissão de conhecimentos porparte de professores com uma prepa-ração básica de estudantes portugue-ses a angolanos com conhecimentoslimitados de espanhol.Anos mais tarde, em 1976, para serexacto, um novo acordo bilateral entrea República de Angola ea República deCuba permitiu que um número consi-derável de jovens angolanos viajas-sem principalmente para a Isla de laJuventud, para as escolas secundáriasno campo (ESBEC), o que permitiuque esses jovens aprendessem o espa-

nhol. No entanto, esta grande oportu-nidade de expansão linguística não seconcretizou em nenhuma política pú-blica de nível educacional para a insti-tucionalização do ensino do espanholcomo língua estrangeira no sistemapúblico de ensino do país.
A REALIDADE ACTUAL DO
ENSINO DO ESPANHOL
EM ANGOLAActualmente, na República de Ango-la não existem programas formaisacadémicos para a promoção ou ensi-no do espanhol como língua estran-geira. Isso se traduz, por um lado, nafalta de uma política educacional for-mal do país na introdução do espa-nhol no sistema de ensino primário esecundário, tanto público como priva-do. No entanto, no caso do inglês, a po-lítica é diferente, uma vez que, deacordo com a estrutura do sistema an-golano de ensino secundário, o inglêsé introduzido dentro dos temas do 7ºano de estudos.O cenário permanece inalterado nosistema superior. De facto, não existeum curso universitário que vise for-mar professores de espanhol na Repú-blica de Angola. Por outro lado, aspoucas escolas literárias nas quais osprofessores de línguas estrangeirassão formados limitam-se a ensinar in-glês e francês. Outro ponto importan-te sobre esse assunto é que mesmo asescolas de tradução também se limi-tam exclusivamente ao estudo da tra-dução português-inglês e português-francês. Nesse cenário, pode-se con-cluir sem maiores análises que a faltade iniciativas e/ou políticas para apromoção do espanhol é total.

OPORTUNIDADE 
E PROJECÇÃONo mundo globalizado de hoje, o in-glês é a língua franca. O espanhol, deacordo com estudos técnicos, estaráao lado do chinês (mandarim) entreas línguas mais usadas no futuro. Essecontexto nos oferece uma oportunida-de única para dar o grande salto e an-tecipar essa viragem no paradigma lin-guístico mundial. Sob este prisma, a Re-pública de Angola, sem dúvida, junta-seà iniciativa de vários países africanos deincluir o espanhol como língua estran-geira no currículo escolar. A grandequestão é: quais seriam os benefíciospara a República de Angola? A respostaé simples, o espanhol pode oferecer aAngola a chave para o seu posiciona-mento total no mundo de hoje. Na ver-dade, o espanhol oferece oportunida-des quase infinitas em todas as áreas,do cultural ao académico. No entanto,este "novo mundo" pode representar,

para Angola, uma oportunidade únicapara expandir o seu potencial para no-vos clientes, do ponto de vista do co-mércio. Sem considerar a Espanha,existem mercados grandes e importan-tes, como México, Colômbia, Argentinae Uruguai, onde iniciativas comerciaiscom uma grande perspectiva comercialpodem, sem dúvida, ser exploradas. Aomesmo tempo, os angolanos poderãoampliar as ofertas e opções educacio-nais de alto nível académico, o que enri-quecerá seus conhecimentos técnicos,académicos e profissionais.
DESAFIOCom base no cenário descrito acima,podemos facilmente concluir que osdesafios são múltiplos e complexos.Por um lado, é necessário ter uma vi-são do futuro para compreender asreais potencialidades da língua espa-nhola no contexto angolano actual.Por outro lado, o apoio externo é in-dispensável para promover o início deiniciativas que promovam políticaspúblicas para o ensino do espanholformal e que estejam inseridas no cur-rículo académico angolano, ou seja,uma iniciativa em conjunto com o go-verno, para consolidar essa políticaeducacional. Este ponto certamenteabrirá um novo desafio: entender osbenefícios da língua espanhola comouma verdadeira ferramenta de comu-nicação a integrar em Angola.No contexto actual globalizado, outroponto importante será fornecer as con-dições para formar aos novos professo-res de espanhol no exterior, pelo menosnuma primeira etapa. Depois disso, An-gola também poderá iniciar o curso nopaís, logo que se criem as condições..
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O PROJECTO
"COLÉGIO CRYSTAL 
DE TALATONA"No presente ano, no mês de Feverei-ro, para ser mais exacto, o Colégio"Crystal de Talatona" abriu as portas.Até agora, este nome não nos dizmuito. No entanto, é a primeira ini-ciativa educacional na República deAngola que procura institucionalizaro ensino de espanhol formalmenteao nível do ensino primário. Esteprojecto educacional também incluia introdução do inglês com o reforçodo currículo angolano com algumadisciplinas do "Cambridge Primary".Este projecto educacional conta como apoio pedagógico da FundaçãoArenales da Espanha e faz parte deum projeto educacional de alto nívelacadémico.O Colégio Crystal de Talatona posi-ciona-se na linha da frente dentro docontexto educacional angolano, ofe-recendo uma excelente proposta

educacional à comunidade. Um dospilares fundamentais é conseguir umdomínio linguístico multilíngue, ouseja, o ensino do português (comolíngua materna) e do inglês e do es-panhol (como segunda língua). A,omesmo tempo será introduzido nocurrículo escolar, a divulgação e o en-sino de uma das línguas nativas maisdominantes do país, o Kimbundu.Em termos gerais, este projeto ino-vador, vem contribuir activamentecontra o status quo do cenário ac-tual, ou seja, torna-se a ponta de lan-ça de futuras iniciativas voltadas pa-ra a promoção do espanhol em Ango-la. Este projecto, como qualquer ou-tro projecto desta magnitude, trazconsigo uma série de desafios, não

apenas do ponto de vista do ensinodo espanhol, mas também do pontode vista curricular. Na prática, deve-se coordenar os aspectos curricula-res e pedagógicos de tal forma que aintrodução dos conteúdos que fazemparte do currículo educacional espa-nhol possam ser integrados junto comas disciplinas do currículo da Cambrid-ge Primary e obviamente com o currí-culo nacional angolano. Nesta primeiraetapa, este projeto conta com a colabo-ração de professores de espanhol comexperiência no ensino de espanhol, oque dá garantias de qualidade na im-plementação deste ambicioso projeto.Neste quadro, podemos aproveitar es-sa grande oportunidade para dar osprimeiros passos na construção de

uma política que ajude na implemen-tação e institucionalização do ensinodo espanhol em Angola. Nesse senti-do, torna-se um laboratório onde sepode observar in situ o desenvolvi-mento deste projecto educativo. As-sim, as autoridades angolanas pode-rão, sem dúvida, aproveitar e torna-rem-se actores activos na criação deiniciativas governamentais que visemexpandir o espectro linguístico parapotenciar não só educação bilingue,mas também trilingue.
Jorge Rivas

professor, traductor, consultor e as-
sessor educacional.
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0No alpendre da minha casa, dorádio ouvia. Enquanto não es-tava lá. Jazia noutro planeta davida. As notícias aloucadas da hora in-da. Via as lágrimas sorrateiras de umaviúva velha. Sentia o fogo da morteque cruzava os olhos de uma criançaamena, e famélica. Vinha ao treslou-car. No momento, Deus fazia todosentido. “Malénducado! Seu bichoduma figa! ”Eram os disparatesafrontosos à criança. Nostalgias co-brem meus céus. Nuvens negras nas-cem. Guerrilhavam contra os meus.Precisava parar o sol. Houve um ras-gão entre a estrada e o solo descalça-do. Quase tombei da viajem. A abelhapica a criança, que dá o suspiro da suaúltima vida. A viúva se amarga. O ros-

to se amarfanha. Ninguém acreditaainda. Que o fim já chegou, no rostoamarfanhado da criança. Os gritos seespraiam até à esquina adormecidado Zango 5. “No te mandei nascer sempai, ouviu!” Arrebentou a senhoraanónima, enquanto enlutava o sonhoda criança. O pai era o morto do Esta-do que não ficou assumir. A SIC e ou-tros tantos. Hoje a abelha ainda pica acriança, que se aloja noutros matos,onde não tem ar. No papel vou escre-ver, a dor desta criança que colho, quesombra tem nos olhos, do outrora, al-vinitentes. O Calumbo parece ummar, o mar parece o espaço de sonho.Mas o sonho parece a soma de maisum zero à esquerda. O sol se vê dasnuvens entre abertas. A mágoa nosuspiro. O calor, o favor negado. “Tra-tam-me sem pudor.” Disse de rostocabisbaixo a criança. Por quem? Per-

guntei-lhe, eu, o questionador domundo. “A abelha grande suga a mi-nha infância virgem, estupra os meussonhos e lincha a minha terra. Res-pondeu com os respaldos dos chorosdontem. Continuou. …O pão tá caro. OMamadou vende mais caro ainda. To-dos os dias da vida é assim. Mesmonos feriados, obriga a minha avó irtrabalhar. Tamos engarrafados no va-zio. O nada nos persegue a cada ins-tante da vida. Já não dá para falar!”Cozeu a boca do seu mar. Mar de di-zumbas. Logo, afoguei-me no queixu-me da criança. Lá chegou a viúva, pôs-se em pé, ancorada no bastão. De ver-melhinho coração. Uma fúria estag-nada a visita de imediato, que sussur-ra duas sílabas átonas pelo seu vo-zear, nos ouvidos da senhora anóni-ma. “Per…dão.” Se ouviu mais tónicoque o silêncio. O escanção e a métrica.

É sempre nos versos que submerjo.Minha vida é um poemeto embriaga-do de desespero. Essa puritana liber-dade que despossuo. Aprisionadossem provas. O julgamento delongamais que a vinda de Jesus, o salvadordo universo. Dúbio pró réu. A justiçademora, o meu direito a liberdade secompromete. E ninguém me indem-niza ao sair daqui ao por acaso. NoMarte ou Júpiter também manto a mi-nha palavra de revolução. Faz-se comsangue e água, como o parto da ver-dade. Acalmei a criança. Dei-lhe umbocado de bolacha. Agradeceu. E pro-meteu lutar pelo país, até sugar a sei-va da colmeia toda e não mais existir.Não mais o abuso contra que detém opoder real. Não mais a vida infernal.
Luanda, aos 21.02.19

Vitória É Certa-Calemba 2. Às
11h53 minutos.

A Abelha e a Criança 

Sem considerar a Espanha,

existem mercados grandes e

importantes, como México,

Colômbia, Argentina e Uru-

guai, onde iniciativas comer-

ciais com uma grande pers-

pectiva comercial podem,

sem dúvida, ser exploradas. 

“

“

EMANUEL ALASVIDA
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Aexposição “Okufeti(ka)”, da ar-tista plástica Iris BuchholzChocolate, reimagina o mito e osítio arqueológico do Féti, situado nocentro-sul de Angola, considerado umdos maiores da África Central e Aus-tral. Em entrevista, a artista fala sobreo recontar de uma estória através daarte, o redescobrimento de uma anti-ga sociedade africana e o despertar deuma história adormecida.
“Okufeti(ka)” é a sua mais recente

exposição individual, aberta até 10

de Agosto. Depois de “A Sul. O Som-
breiro” (2016), que reflectia sobre o
silêncio em torno dos traumas trans-
geracionais causados pela coloniza-
ção, racismo e o genocídio, o que nos
traz a nova exposição?“Okufeti(ka)” é uma reflexão sobrea humanidade, sobre o nascimentodas sociedades antigas. A exposiçãofoi inspirada pelo sítio arqueológicodo Féti, no planalto central de Angola,mas, na verdade, lida com questõesmais profundas, ligadas ao tratamen-to da história. Em particular, da histo-riografia das antigas sociedades afri-canas e da necessidade de repensar-

mos e reescrevermosessa história.
Porque decidiu abordar um tema

tão amplo através da arte?O meu trabalho sempre questionouas noções de percepção e memória.Como alemã a viver em Angola, tenhointeresse em investigar sobre a pre-sença alemã ao longo da história dopaís. Ao terminar “A Sul. O Sombreiro”,comecei a pesquisar o papel dos ex-ploradores alemães em Angola, e foi aíque descobri o trabalho da etnólogaalemã Beatrix Heintze, que se dedicouà investigação da história e etnologiados países africanos lusófonos. Seutrabalho centra-se na história ‘pré-co-lonial’ da ‘África Central Ocidental’ e,especialmente, Angola. “Okufeti(ka)”foi inicialmente inspirada por um dosseus livros, ainda não traduzido para oportuguês, sobre as viagens no cen-tro-sul de Angola do etnólogo alemãoAlfred Schachtzabel em 1913–1914.Um parágrafo curto sobre o sítio ar-queológico do Féti – seguido por umanota de rodapé de uma página inteira– cativou a minhacuriosidade até ao ponto em que aminha investigação virou-se para estesítio específico.
Donde surge o título da exposi-

ção? Porquê “Okufeti(ka)”?Durante muito tempo, o título foisimplesmente “Féti”, o nome do sítioarqueológico. Quando o projecto atin-giu uma certa maturidade, decidi cha-má-lo “Okufeti” porque julgava quesignificava, em umbundo, ‘começar’.Até consultar um dicionário de um-bundo-português, onde descobri queo verbo era ‘okufetika’. Quando tensuma ideia no coração é difícil largar,mas não queria cometer umerro linguístico. Em conversas coma curadora, chegamos a esse compro-misso: “Okufeti(ka)”. A escolha do títu-lo diz muito sobre como não é possíveltermos certezas sobre o passado. Porexemplo, durante a minha pesquisa,um relato afirmava que o sítio arqueo-lógico do Féti havia sido inundado pe-la construção de uma barragem emmeados do séc. 20. Contudo, não en-contrei outro registo que o corrobo-rasse. Então, os parênteses em “Okufe-ti(ka)” reflectem essas incertezas so-bre o passado.
Sobre as incertezas… A exposição

reimagina uma narrativa africana
cuja descoberta baseiase em fontes
documentais escritas por pesquisa-
dores europeus. “Okufeti(ka)” é uma
narrativa africana ou uma narrati-
va de África contada pela sua pers-
pectiva individual e artística?Ambas. É uma narrativa africana re-gistada na oralidade ovimbundo, pos-teriormente documentada por ummissionário francês, um etnólogo ale-mão, um garimpeiro português, umaetnóloga americana, um arqueólogoangolano, mencionada pelo escritorangolano Henrique Abranches naobra “A Konkhava de Féti”, e por fim,pela etnóloga alemã. Para demonstrarquantas vezes anarrativa já foi escrita e reescrita,em suas várias versões. As tradiçõesorais em Angola, e pelo continenteafora, vão sendo registadas em parte,deixando muito por contar. Quando seinvestiga o passado, os registos daépoca colonial, e outros, são frequen-temente as únicas fontes de informa-ção escrita. Algumas dessas fontestêm vindo a ser editadas no sentido dereflectir o que poderá realmente tersido.Por outro lado, escolhi ‘recontar es-sa história’ porque vivo cá. Para mim,“Okufeti(ka)” é uma experiência pes-soal. As obras são a evidência dosmeus sentimentos, dos meus pensa-mentos. É a minha abordagem indivi-dual de um local específico. Ao mesmotempo, “Féti” é uma história universal,vivenciada por toda a humanidade: osmitos de criação, a fundação de reina-dos, as coisas inexplicadas encontra-das em sítios arqueológicos... Sempreque se explora o passado nosdeparamos com mistérios, com o des-conhecido. As obras reimaginam e rees-crevem esses espaços e narrativas, elasdão ao público a possibilidade de sentiruma parte dessa história possível.

Em que medida “Okufeti(ka)”
reescreve os espaços e narrativas
africanas do passado?Esses espaços e narrativas sempreexistiram. Mais além, e aqui cito a ar-tista, psicóloga e teoriza Grada Kilom-ba, “na arte também produzimos co-nhecimento, ao criar trabalhos que ge-rem perguntas que não estavam lá an-tes (…)”. Poucos sabem sobre o sítio.Fico com a impressão que tirei umahistória do silêncio. O que falta, prova-velmente, é contextualizar para osdias de hoje. Existem vários registos

OKUFETI(KA)
O desafio de reescrever a história

LUDMILA BÖSE



da história dos antigos reinos e povosdo planalto central, e doutras regiõesdo país. No fundo, o reescrever é re-descobrir. Ainda há muito por ser des-coberto pelos jovens pesquisadoresangolanos. É uma questão de quem es-creve a história. Só quando pergunta-mos, obtemos novos conhecimentos.Com novos conhecimentos, geramosnovas perspectivas.Numa das obras, “Olusapo”, umagravação narra o mito em umbundo.Que papel pode a oralidade desempe-nhar nesta actualidade de fácil acessoa tantas outras fontes de informação?São registos e arquivos de práticas

do passado e do presente. É crucial quea oralidade, como arte e forma detransmissão cultural, não seja esqueci-da. Deve ser passada às próximas gera-ções. A tecnologia actual permite queas tradições orais sejam gravadas. Por-que não gravar as histórias narradasem línguas nacionais? A beleza é queexiste uma variedade de línguas e cadalíngua tem as suas estórias. Importapartilhar a oralidade, a multivocalida-de dos vários povos de Angola. Astraduções para o português, a línguaoficial, já são uma ponte de comunica-ção entre essas várias identidades.
A história de África é frequente-

mente dividida entre um período
‘pré-colonial’ e um período ‘pós-co-
lonial’ quando, na realidade, a
maioria dos países africanos foram
colonizados por não mais do que
100 anos. Como “Okufeti(ka)” trata
a quebra da continuidade das nar-
rativas africanas – a colonização?
Vê a exposição como uma forma de
continuidade?Até 100 anos de colonização tive-ram um impacto tremendo sobre associedades africanas. Creio que, emAngola, as políticas coloniais como olusotropicalismo e a assimilação ne-garam e suprimiram as histórias eidentidades dos vários povos do país.O colonialismo terminou há quaseduas gerações. Muitos, ainda em vi-da, testemunharam a realidade colo-nial, a guerra civil e o êxodo para oscentros urbanos e vejo que a socieda-de continua em busca das suas iden-tidades e raízes. É um processo lento e contínuo, eespero que esta exposição estimule ointeresse em saber mais sobre as anti-gas sociedades africanas antes da co-lonização europeia. Féti é somente umexemplo. Na região austral, por exem-plo, Zimbabué é conhecido pelas suasruínas de pedra... Quando essas histó-rias são conhecidas e valorizadas, va-lorizamos também algo muito fantás-tico e importante para a história dopaís: quem fomos no passado. Devía-

mos saber sobre a existência dessesvestígios dopassado da mesma forma que sabe-mos sobre a existência das Quedas deKalandula. Féti é um dos maiores sí-tios arqueológicos da África Central eAustral. Importa que essa históriaadormecida seja acordada.
O que é que o público pode esperar

de “Okufeti(ka)”?Uma experiência, uma viagem con-ceptual à complexidade e subtileza deuma cultura ‘angolana’ que floresceu eprosperou 1200 anos atrás. A exposi-ção Okufeti(ka) está patente até 10 deAgosto de 2019, de terça a sábado, das10:00 às 19:00, na galeria JahmekContemporary Art, Rua dos CoqueirosNº 201 (Fábrica da Mission), Coquei-ros, Luanda. É acompanhada pelo pro-grama educativo “Okuoya” que procu-ra estimular curiosidade nas mentesjovens sobre ciências como arqueolo-gia e astronomia, história e culturasmateriais africanas._________________Ludmila Böse é pesquisadora foca-da em filosofia contemporânea africa-na e latina. Em 2018, participou noWorkshop de Escrita Reflexiva e Pro-grama de Mentoria, em Luanda, daplataforma Contemporary &, apoiadopela Ford Foundation. Actualmente,escreve críticas de arte.

Está aberta desde 5 de Julho a
Exposição Individual PARTÍCU-
LAS ENCANTADAS, da artista

JOANA TAYA, com 16 telas novas.
Para esta artista, "cada indivíduo é

um universo singular de átomos, mo-
léculas e poeira estelar numa galáxia
de partículas encantadas. Viemos to-
dos da mesma essência, mas somos to-
dos compostos por elementos e célu-
las de uma única conjugação eléctri-
ca, seres únicos, cada qual com a sua
vibração e encanto inigualável. So-
mos estrelas na terra e cada grânulo a
brilhar da sua maneira neste univer-
so magnifico. Rostos com história, ca-
da ruga, cada sinal… expressões de
corpos com batidas, melodias ímpa-
res a dançar pela vida neste planeta e
via láctea imensa… Esta coleção re-
trata esta poção e simbiose de com-
postos de diversidade nesta sinfonia
que criam cada indivíduo numa partí-
cula encantada.”.

Um dos artistas urbanos mais im-
portantes em Portugal, Mário Belém,
no elogio à exposição, afirma: “Há
muitas formas de elogiar um artista

(vá por mim: o artista gosta de todas
elas). Mas faço aqui o melhor elogio
que um outro artista me poderia fa-
zer: “Joana, adorava ter uma destas
tuas peças na minha parede”. No final
de contas, o melhor elogio que se pode
fazer a um artista é comprar-lhe uma
peça e dar uma casa digna a essa
obra. De que está à espera?”.

O ´ELA - Espaço Luanda Arte´ en-
contra-se situado no prédio da De
Beers, na Rua Rainha Ginga, nº87 - 4º
piso, Luanda.

JOANA TAYA 
Joana Taya é natural do Lobito, mas
vive e trabalha entre Lisboa e Luanda.
Desenhadora Gráfica e Pintora, com
Mestrado em Desenho Gráfico e Artes
da University of Creative Arts, Far-
nham, ReinoUnido. Tem exposto o seu
trabalho em galerias e exposições di-
ferentes em Angola (Luanda), Norue-
ga (Stavanger), China (Shanghai), na
República Checa (Brno) e Alemanha
(Berlim). Ao longo da sua carreira ar-
tística, experimentou médias diferen-
tes, para além da pintura, nomeada-
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Exposição de Joana Taya
Uma galáxia 

de Partículas Encantadas
mente colagens, artes gráficas e digi-
tais, fotografia e costura. Para além de
Pintora, também foi Professora de De-
senho Gráfico em duas universidades
em Stavanger durante 5 anos, e tam-
bém trabalhou como freelancer em De-
senho Gráfico. Sua obra pertence a vá-
rias colecções nacionais e internacio-
nais.
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Foi em Janeiro de 1968 que Au-gusta e o seu colega e compa-nheiro Stefano de Stefani saíramde Roma tendo Angola como destino. Acadeia de televisão italiana, a RAI, paraa qual os dois trabalhavam, aceitaracaucionar um documentário sobre An-gola, no auge da Luta de Libertação Na-cional. A jornalista tinha conhecidoAgostinho Neto em Roma, por ondecostumava passar quando viajava paraa Europa do Norte, a quem apresenta-ra a proposta da reportagem.A entrada em Angola teve como por-ta a Zâmbia, em cuja capital (Lusaka) jáconstituía uma base operacional de re-taguarda do MPLA. De Lusaka, a jorna-lista, já acompanhada pelo comandan-te Toca e por um guarda, partiu dessabase e chegou à fronteira de camião,numa viagem penosa por caminhos deterra batida, com chuvas que obriga-vam ao corte de troncos de árvores pa-ra colocar debaixo das rodas da viatu-ra. Na fronteira, mais precisamente emCassamba, um grupo de guerrilheirosencontrava-se à espera da jornalista edos seus acompanhantes, iniciando-sea partir daí uma nova longa marcha,agora a pé, para o interior de Angola.Augusta Conchiglia era então estu-dante de História e Geografia. Tam-bém fez Sociologia, mas era uma reali-zadora em embrião, pois já vinha tra-

balhando, esporadicamente, para al-gumas revistas e chegou a fazer umcurso de fotografia em Milão.A jornalista entrevista vários diri-gentes do MPLA, que lhe narraramfactos concretos da história do movi-mento de libertação, para uma melhorcompreensão do fenómeno da luta.Travou conhecimento com figuraslendárias da luta em Angola, comoMonimambo, Iko Carreira, Dino Ma-trosse, Rui de Matos, Armando Guina-po (que fazia cinema), Carlos RochaDilolwa, Ciel da Conceiçao (Gato), Pas-coal Luvualu, Américo Boavida, Liber-dade, Diamante e Kwenha.Desta estadia em Angola saíram fo-tografias de excelente testemunhohistórico e documental que estão ago-ra reunidas numa obra lançada recen-temente em Luanda, no Memorial An-tónio Agostinho Neto. O livro, com maisde 100 registos fotográficos, retrataAgostinho Neto, companheiros de ar-mas e família durante os anos de lutade libertação nacional e no períodopós-independência. Alguns registosmostram Agostinho Neto ladeado dasfilhas em tenra idade, destacando-setambém Henriques da Silva, Luzia In-glês (com arma às costas), Dino Ma-tross, Pascoal Luvualo, Bela Rodrigues,Saydi Mingas, entre outras figuras.O livro, intitulado “Augusta Conchi-glia fotografa Agostinho Neto, daguerrilha aos primeiros anos da inde-

pendência”, tem como objectivo recu-perar as fotos históricas tiradas naépoca, em que havia poucas pessoaspara captar esses momentos.Augusta Conchiglia considera o tra-balho um testemunho e lembra, comorgulho, que cinco das fotografias ti-radas em 1968 foram utilizadas para oprimeiro kwanza, a moeda nacional,obtida numa conferência regional nointerior do país.A obra, produzida pela FundaçãoAntónio Agostinho Neto, foi revisadapor Irene Neto, enquanto a tradução

dos textos esteve a cargo de Carla Nu-ne, Irene Neto, Felícia de São Vicente,com a coordenação editorial de MariaEugenia Neto.Maria Eugenia Neto, viúva de Agos-tinho Neto, disse que a fotografia temo condão ou a virtude de documentaruma realidade que existiu, tendo co-mo vantagem de poupar palavras, evi-tar erros e omissões. A também escri-tora realça que as fotos mostram que aguerrilha foi feita pelo povo, uns des-calços, outros calçados, uns velhos,outros novos, homens e mulheres. “É opovo que trabalha e vence todos osdias a pobreza, a ignorância, a doençae a descrença. Temos de voltar à raizda, ou seja libertar Angola da pobreza,do analfabetismo, da desigualdade, datristeza e da incerteza de não sabercomo será a vida amanhã”, enfatizou.Destacadas figuras da política ango-lana, como Lopo do Nascimento, Ro-berto de Almeida, Rodeth Gil, Luzia In-glês, Julião Paulo “Dino Matross”, Mar-colino Moco, Luísa Damião, marcarampresença na cerimónia. No hall do Me-morial Agostinho Neto, a sala foi pe-quena para albergar a amálgama depessoas que acorreu ao convite paratestemunhar o lançamento do livrocom fotos de muitos dos que ali se en-contravam. Os livros preparados parao lançamento esgotaram num ápicemas a direcção da FAAN garante quemais exemplares estarão disponíveisdentro de duas semanas.

GASPAR MICOLO

Augusta Conchiglia
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Livro reúne fotografias históricas 



Aobra apresenta os resultadosdas investigações arqueológi-cas dirigidas por uma aos equi-pa franco-angolana desde o início dosanos 1990 até nossos dias na provín-cia de Benguela. A publicação tem porfinalidade o desejo que os dados se-jam acessíveis para um vasto públicofrancófono e também lusófono, razãopela qual a escolha de uma edição bi-lingue.As investigações conduzidas desdeaproximadamente três décadas sãoapresentadas em cinco capítulos res-pectivamente dedicados à históriados dados arqueológicos, as investi-gações efectuadas sobre o material lí-tico, o estudo das cerâmicas, a criaçãode uma escola de campo, a aborda-gem cronológica dos factos arqueoló-gicos e uma conclusão que sintetizaos adquiridos da investigação. O capítulo I aborda o histórico dosdados disponíveis sobre os vestígiosarqueológicos descobertos desdepouco mais de um século. No iníciotratava-se de achados esporádicos ge-ralmente individuais, para evoluirmeio século mais tarde em investiga-ções organizadas no âmbito do museudo Dundo no Este do país. A investiga-ção arqueológica conheceu, algunsanos mais tarde, um quadro aindamais estruturado com o ensino da dis-ciplina nas faculdades de Luanda e doLubango, acompanhada de pesquisas

no terreno e de publicações universi-tárias. Houve depois uma brusca pa-ragem no meio dos anos 1970 em ra-zão da saída do país de docentes e in-vestigadores.O histórico das investigações termi-na com a criação do Museu Nacionalde Arqueologia de Benguela e a cons-tituição de uma equipa de investiga-dores franco-angolana que dirige asactuais investigações na província deBenguela.O estudo do material lítico prove-niente das investigações dirigidas nocomplexo arqueológico Dungo é abor-dado no capítulo II. A orientação geraldo capítulo é de apresentar uma abor-dagem única em Angola que é a tra-ceologia sobre artefactos pré-históri-cos em quartzo. A arqueologia, e par-ticularmente os pré-historiadores,tentam desde longos anos conheceras funções que podiam ter as ferra-mentas líticas. Uma das tentativasmais remotas foi de reagrupar os ar-tefactos líticos em séries tipológicascuja função se conjecturava. A obser-vação do material lítico a olho nu, de-pois ao microscópio, permitiu dedu-zir  a função antiga de uma maneiramais precisa, mas a experimentação ea observação ao microscópio dos ar-tefactos experimentais permitirámais tarde comparar os rastos prove-nientes da experimentação, cuja ori-gem é conhecida, com os rastos obser-

váveis nos artefactos arqueológicos. Éesta abordagem que foi experimenta-da com uma amostra importante pro-veniente das estações Dungo, o queconstituiu uma novidade na arqueo-logia de Angola.O estudo da cerâmica arqueológicaproveniente das pesquisas do com-plexo Cachama é abordado no capí-tulo III, onde está exposto um histó-rico sobre as investigações nas cerâ-micas do país e também dados sobreas cronologias propostas até hoje. Ocapítulo integra as abordagens quese faziam no passado sobre o Neolí-tico e a escassez de dados fiáveis pa-ra posicionar no espaço e no tempoas primeiras sociedades de produ-ção em Angola.Um dos aspectos mais inovadoresproposto no método de estudo da ce-râmica é a abordagem etno-arqueoló-gica. O autor pôde observar e questio-nar oleiros e oleiras actuais na pro-víncia de Benguela, antes, durante eapós a produção dos artefactos embarro cozido. Os dados recolhidosmostram as fases de elaboração, ges-tos normalmente difíceis de se dedu-zir com a observação da cerâmica ar-queológica e também questões liga-das à transmissão dos conhecimen-tosna produção actual, dados quepermitirão interrogar o passado demaneira mais pertinente.A formação em arqueologia é abor-

dada no capítulo IV, sob o ponto devista histórico e prático. A história daformação integra duas vertentes dife-rentes mas complementares. Uma de-las é a formação universitária, a outraé a formação prática no terreno. A for-mação universitária conduziu estu-dantes angolanos até à universidadede Paris, Paris 1, e três deles obtive-ram diplomas de doutoramento. Aformação no terreno e mais particu-larmente a criação de uma escola deinvestigação arqueológica na BaíaFarta foi objecto de um longo desen-volvimento que integra a realidade dopaís no início da nossa colaboraçãocientífica até aos nossos dias. A actua-lidade é que a escola de campo funcio-na de maneira regular todo os anoscom cada vez mais estagiários e queesta formação prática é integrada naformação teórica universitária em ar-queologia de Benguela.A questão da medida do tempo e dolocal dos factos arqueológicos na lon-ga história desta parte de África é ex-posta no capítulo V. Tentativas muitodiversas foram propostas para situaras produções humanas na remota his-tória do país. O material lítico porexemplo foi objecto de classificaçõessegundo o estado de desgaste da su-perfície dos instrumentos e lascas. Noentanto, o estado de desgaste resultamais das condições físicas de conser-vação, em superfície ou soterrados,do que necessariamente da sua idade.Outras tentativas de datação forampropostas, reenviando um tipo deprodução para uma outra actividade.A cerâmica datada pela idade do fer-ro, e a idade do ferro datada pela cerâ-mica, sem que nenhum fosse datadocom precisão.Situar as criações humanas no tem-po torna-se mais simples quando seutiliza correctamente as ferramentasda arqueologia que são em primeirolugar a investigação metódica e, de-pois, somente depois, os dados de la-boratório para propor cronologiascoerentes. São essas duas ferramen-tas que foram utilizadas na Baía Fartapara elaborar as cronologias apresen-tadas neste volume.O livro termina com uma conclusãosob forma de balanço e com propos-tas para o futuro. O aspecto balançoaparece nas escolhas operadas du-rante a conduta das investigações ar-queológicas, no estudo do materialproveniente dessas investigações e osresultados correspondentes. Aspec-tos que consideramos como sendorupturas com as antigas práticas. Oaspecto abertura para o futuro é so-bretudo expresso no voto para um de-senvolvimento constante e durável daformação e da prática da arqueologiaem Angola.
Manuel Gutierrez
Maria Helena Benjamim 
Université Paris 1 PanthéonSorbonne
Equipe Ethnologie pré historique-   
ArScAn-UMR 7041
Museu Nacional de Arqueologia de 
Benguela
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Pesquisas arqueológicas 
na Baía Barta (Benguela-Angola)



Xinguilamento e reverência exte-riorizam as manifestações doMacombe, um ritual tradicionalna cultura Lunda Tchokwe, organiza-do por líderes de algumas famílias,com o propósito de obterem dos ante-passados, protecção, prosperidadeeconómica e reprodutiva.Via de regra, o "culto tradicional"decorre no  Macombe, espaço sagradoque representa o templo, delimitado àvolta de uma árvore conhecida na lín-gua  local por  mwanga, ou mwehe, on-de o exorcista, designado por Hamba, éfigura de destaque, entre os devotos deuma crendice à beira da extinção, refle-xo do cristianismo radicado por contada colonização portuguesa no país.Diante de duas estátuas, represen-tando um homem e uma mulher "vira-dos para a oferta, resumida em umprato branco, servido com um valorAkz mil kwanzas, seis cervejas e umagarrafa de vinho tinto, os devotos, sen-tados ou ajoelhados participam do ri-tual obedecendo as orientações doexorcista .
Resgatar o ritualAo advogar o resgate da identidadecultural da região, o regedor do bairroTzaínga I, Augusto Mwatxicuata refe-riu que a entrada do exorcista em êxta-se durante o ritual assinala a interac-ção com os  ancestrais, argumentando"que o homem não morre, apenas pas-sa para outra esfera e age como inter-mediário a favor dos que tutelou, du-rante a sua estadia na terra".A autoridade tradicional nota que acomplexidade dos meandros, que en-volvem o Macombe numa " tornam-nauma instituição mal conhecida". O ri-tual confere " poderes aos intermediá-rios para obterem respostas e orienta-ções, que confirmam "a pertença, a umadeterminada linhagem alegada por umdesconhecido", a garantia de de sucessode caçada ou batalha programada.Mwatxicuata, acentuou que a desobe-diência dos devotos às orientações bai-xadas pelos espíritos ao Hamba, redun-da num insucesso dos programas traça-dos, porque a lealdade do exorcista aosprincípios que regem o Macombe, tor-nam-no num esteio para firmar a convi-vência harmoniosa da comunidade"   Mwatxicuata,  considera que oabandono dessas práticas "de adora-ção aos ídolos, contrárias ao cristia-nismo, faz com que determinadas en-fermidades com um diagnóstico com-plicado, curadas no passado por sim-

ples "orientação de um espírito" dei-xasse de ser um facto, porque o legadotradicional é cumprido de forma sim-bólica, por um número insignificantede famílias.Num esforço de revitalizar este tra-ço de identidade cultural, a autorida-de tradicional mobiliza famílias na suacomunidade, alegando que  a entregade oferendas aos antepassados,  "éuma forma de expressar gratidão pelosucesso na nossa vida".Na mente da munícipe Lourdes Isa-bel Solange assenta a convicção deque as inúmeras dificuldades geridaspor muita gente  é resultado de deso-bediência recorrente aos princípiosculturais que regularam a conduta dosseus ancestrais. Ressaltou que " essesrituais têm força, trazem bênçãos, ilu-minam, abrem caminhos  e orientam oque deve ser feito para se alcançar ofim almejado".
Visão do historiadorO historiador  Luciano Manuel Calun-ga considera que o improviso exacer-

bado das coisas, por influência nocivasde culturas é incompatível com as nos-sas raízes de origem bantu.  Nota queaté no meio rural "as pessoas estãodesligadas de tudo, apesar de algunsmais velhos tentarem, sem convicção,lutar por uma causa há muito perdida.No passado, prosseguiu, as rezas eoutros actos  traziam revelações aosautores. Ilustrou que os ferreiros mes-mo sem formação académica ganha-vam inspiração para fabricar determi-nados artefactos, por meio de revela-ções em sonhos. A interpretação do sonho como re-flexo das preocupações geridas namente com vista à solução de um pro-blema pontual, contraria a  perspectivacultural africana que interpreta o so-nho como revelação para ajudar o ho-mem a alcançar os objectivos traçados.Luciano Calunga subscreve que aperca de valores por influência de en-sinamentos incutidos pelo coloniza-dor, despiu a nossa identidade,  que-brou o contacto secular com os nossosantepassados, criando uma desorien-

tação que nos arrasta impiedosamen-te para a desgraça. 
PoderDona Solange fala de casais que supe-raram dificuldades de procriação. En-tre  outras sevícias destaca "a perma-nência da mulher com dificuldades deengravidar, num espaço cercado dopor estacas de madeira. Acrescenta aobrigação de madrugar todos os diaspara ser a primeira a acarretar águado rio, para todos os fins domésticos econclui que este este exercício  termi-na após o nascimento do filho, que emobediência à cultura Cokwe, recebe onome de Ipanga (cerco de estacas).Insiste que a concretização dos ob-jectivos previstos, em várias oca-siões, justificam o prestígio que o Ma-hamba goza. "Dá vida e sorte na caça,garante colheita promissoras nocampo. A  sua desvalorização "é re-flectida no surgimento de muitas difi-culdades, uma série de doenças ja-mais notificadas no passado e de umnúmero elevado de dementes".  
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JOSÉ LUÍS MENDONÇAOs alemães possuem o dom decriar novas palavras super-compostas, como Sommerson-nenwende, solstício de Verão em por-tuguês, que, este ano, calhou exacta-mente no dia 21 de Junho, quando oSimpósio Cultural de Weimar fechavaas portas. Na verdade, na verdade vosdigo, que não saí da terra de Goethe ede Schiller sem ter passeado pela ver-díssima cidade na bicicleta que metransportou do hotel para os diferen-tes espaços onde se congregaram osparticipantes em busca de uma bússo-la que nos permita "Recalcular a Rota".A chegada anunciada do Verão, a esta-ção das delícias na fria Europa, em-prestou ao simpósio a sua simbologiade mudança nesta era em que a Huma-nidade vive tempos extraordinários,simultaneamente avassaladores e efé-meros. Na minha qualidade de escritor, foieste sintoma que me levou a discutir àhora do almoço custeado pela excelen-te organização germânica providen-ciada pelo Instituto Goethe, enquantosaboreávamos as conservadoras salsi-chas da terra, com Céline Fotso, direc-tora de "Je Wanda", uma publicaçãoonline, sobre a questão do jornalismocultural em decadência por quase todaa África. Falada em francês, sempre nu-ma língua que nos veio da Europa,atravessámos os caminhos da Históriae do falhado renascimento culturalafricano, tão do agrado de Wole Soyin-ka e dos precursores da Negritude, pa-ra nos ficarmos por um sorriso con-

descendente, como quem diz "o mun-do é mesmo assim, o que fazer?"O outro convidado africano comquem tive a oportunidade de conver-sar amenamente foi o congolês demo-crático Idriss Mangonga. Estávamosno imenso anfiteatro do Bauhaus Uni-Audimax a escutar a mesa em palcoapresentar dois temas muito avassala-dores: "Bem-vindos à Era da Raiva" e"Descansa em Paz, Democracia".Idriss defendeu então um ponto devista que já tenho ouvido aqui em An-gola alguns intelectuais defenderem,que é o de que andamos a copiar osmodelos ocidentais, esquecendo anossa própria herança  de organizaçãosocio-política e isso é que nos tem leva-do ao falhanço na construção do Esta-do democrático. No evento, fiz uma crí-tica à conivência das grandes e peque-nas potências que pactuam com os re-gimes despóticos africanos, aceitandoa transferência das riquezas para o ex-terior e cooperando com esses mes-mos regimes, ao custo do sofrimentode meio século do povos africanos in-dependentes.Depois do encontro, lá fora, cada umna sua bicicleta fui dando a Idriss as li-nhas do meu pensamento: nós, africa-nos, não chegámos a imitar convenien-temente o modelo democrático oci-dental. Aprovámos constituições, ele-gemos juízes dos tribunais, organiza-mos eleições multipartidárias, mas, naessência, mantivemos o modelo feudalafricano chamado Cabritismo, em quecada soba come onde está amarrado. Para nós os dois, e creio que paramuitos dos participantes oriundos dos

quatro cantos do planeta e que emWeimar se apresentaram sem fatonem gravata, havendo mesmo um ale-mão loiro de tranças a passear simpli-cidade de pés descalços, o dia 20, quin-ta-feira, valeu pelo debate em tornodesses dos temas.
IDADE DA RAIVAO primeiro "Bem-vindos à Idade daRaiva" foi introduzido  pelo indianoPankaj Mishra, como um estudo inci-sivo de como a raiva e a violência in-fluenciaram as sociedades moder-nas. A polémica foi lançada quandoPankaj Mishra apresentou à plateia ocenário da pandemia global de raivaou indignação que atravessa as na-ções. O palestrante acredita que o fe-nómeno dos contínuos ataques ter-roristas pode ser atribuído ao res-sentimento, transformado em raivapermanente e assassina.O que é que os jovens revoltadospensam da crescente desigualdade tó-xica do mundo? Como os verdadeirosintelectuais comprometidos com opróximo reagem às guerras punitivasperpetradas pelas nações ricas em no-me da liberdade e da democracia? Ouque atitude devem tomar perante o so-frimento de milhões e milhões de pes-soas submetidos à pobreza tradicio-nal? Os novos homens do submundo(segundo refere Pankaj, a violênciaainda parece ser uma vocação predo-minantemente masculina) habitamnuma modernidade confusa em que avida contemporânea oferece poucoem termos de esperança ou orientaçãopara além dos bastões do smartphone

e da políciaA grande força do discurso profun-damente desafiador de Mishra é queele não apresenta uma saída fácil. Esteé o nosso mundo, nos diz Mishra, e, co-mo deve ser evidente nas notícias diá-rias da frente de terror que nos rodeia,não temos outro. A ideia dominante deMishra de que o mundo é afligido peloque Albert Camus astutamente cha-mou de “auto-intoxicação, a secreçãomaligna da impotência preconcebidadentro do invólucro do eu” não está fo-ra de questão. Olhemos para a inter-net. Se de fato enfrentamos a perspec-tiva de uma “guerra civil global”, nãotemos ideia de quem devem ser os nos-sos aliados. Será Trump? Ou Putin? Ca-da um que faça a sua escolha.A ficção liberal levou-nos ao longo doúltimo século com as suas terríveisguerras, enriquecendo populações in-teiras de uma forma desumana. Mishraterminou a esta apresentação escal-dante com o aviso, agora amplamentecompartilhado por comentaristas detodas as faixas, de que algo terrível estáprestes a acontecer. Ele nos diz que opapa Francisco, com seu socialismo ho-lístico e espiritual, está entre as únicaspessoas no planeta capazes de enfren-tar os desafios que enfrentamos. Talvezele próprio deva tentar, antes que o hor-ror que ele prevê nos engula. 
SIMPÓSIO CULTURAL 
DE WEIMAR© Jörg GläscherO Simpósio Cultural de Weimar reuniumais de 300 participantes de todo omundo de 19 a 21 de junho de 2019,

O solstício de Verão da nossa era 
SIMPÓSIO CULTURAL DE WEIMAR
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sob o lema "Recalcular a Rota", dividi-do em quatro áreas temáticas:
ORIENT // AÇÃOAs possibilidades técnicas e o escoposocial para a acção são maiores hoje doque nunca. Não obstante, a incertezaprevalece sobre os fundamentos nor-mativos com os quais a orientação po-de ser bem-sucedida no futuro: verda-des criadas com segurança começam adesmoronar, as fronteiras entre factose ficção tornam-se indistintas e esta-mos cada vez mais sobrecarregadoscom o grande volume de informaçõesque circulam diariamente. Como per-demos o trilho num mundo cada vezmais complexo?
AUTO // NOMIAA perspectiva da Inteligência Artificialtem um impacto na nossa auto-ima-gem humana. Até hoje, formas de inte-ligência inconsciente estão sendo de-senvolvidas para diagnosticar doen-ças, jogar xadrez, controlar armas oudirigir carros melhor que humanos.Mesmo em áreas supostamente reser-vadas para os humanos, como arte, aInteligência Artificial está sendo intro-duzida. Os algoritmos são capazes deavaliar a personalidade e a disposiçãode uma pessoa cada vez melhor do quecolegas de trabalho, amigos, familiaresou parceiros. É previsível que os algo-ritmos inteligentes se conheçam me-lhor do que nós mesmos. Como conti-nuamos a ser autores de nossas vidas?
RE // GRESSÃOEstamos vivenciando um mundo quefoi deslocado em muitos lugares. Poli-ticamente, a bússola é reajustada: na-cionalismos ressurgentes ameaçam oprojecto de unificação europeia. As po-líticas de identidade são atraídas pelapromessa de um retorno a supostos eseguros portos de tradição cultural ehomogeneidade. A política populistaoferece, da esquerda para a direita, su-cesso em todo o mundo. Estes desen-volvimentos têm um enorme impactona cooperação internacional, mas tam-bém nas políticas culturais dos países

em questão. Estamos passando poruma época política voltada para umanova era de egoísmo nacional?
DIGI // NOMICSA economia global também é caracte-rizada por constantes mudanças e in-terrupções. Com velocidade crescente,os modelos de negócios, produtos ou

serviços existentes são substituídos edeslocados. Para as empresas, o desa-fio é a constante inovação e renovação.Ao fazê-lo, eles não apenas precisamatender às expectativas dos clientes eaos requisitos legais, mas também têmde cumprir a sua responsabilidade emrelação à força de trabalho e à socieda-de. Formulários e ambientes de traba-lho completamente novos são anun-ciados. Como será a economia amanhãe depois de amanhã?
FUTURO COMPARTILHADOAnab Jain, co-fundadora do labora-tório de vanguarda, design e estúdiode cinema  Superflux  foi a primeiraoradora, no dia 19, a abrir as hostili-dades verbais. Ela analisou as incer-tezas em torno dos nossos futuroscompartilhados. A também professora de Design naUniversidade de Artes Aplicadas deViena  - que se descreveu como uma“arqueóloga do futuro” - apresentou asua maneira de lidar com a sensaçãode impotência e de ficar sobrecarrega-da diante de informações excessivas,falsificações, verdades trémulas e su-perfícies brilhantes enganosas. Elatorna as consequências das nossas ac-ções fisicamente tangíveis, nos fez sen-tir como as decisões de hoje afectam o

amanhã. Por exemplo, ela soprouamostras de ar nos rostos dos planeja-dores de tráfego no Dubai: o ar que elesterão que respirar em 2030 se o emira-do não reduzir o número de carros nasruas. O Dubai agora está pressionandopela expansão do metro e pela mobili-dade eléctrica.
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Transeuntes em pleno Verão

Céline Fotso, directora 
de Je Wanda

Anab Jain Idriss Mangonga, 
da RDC

Pankaj Mishra

O local do almoço
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