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PALA KU NWABESA Ó MUXIMAPala ku nwa abesa ó muxima     Ngeza mukwimbila boba            Nga ndalami ó kitadi kienu           Nga ndala tu xikama boba          Na ngi tange o misoso! O mwenho wu utopia                       Nu ngi lelese o Muxima                Tendelenu o maka ma kudia Nzambi mu kibela kietu Atu jimbi kya! Ngane Futenu  o makongo kwa nuvale Sanga kizua mwadiwano   Woso wa dimuna          Mwene o makamba Ku ji mbeku Nu jipange jami j’a mavu! Uelelelelelele. Uelelelelelele. Uelelelelelele. 
Música gravada pela Etiqueta Merengue em 1974 nos Estúdios da Companhia 
de Discos de Angola – CDA. Consta do CD – HISTÓRIAS DA CASA VELHA.

PARA VOS AGRADAR
Para vos agradar/ Vim cantar aqui/ Não quero o vosso dinheiro/ 
Quero sentar-me aqui/ Para contar-vos histórias.
Esta vida é uma utopia/ Não nos façam rir/ Pensemos na comida do amanhã/ Deus na

nossa terra Já nos esqueceu, Senhores.
Paguem as dívida com que vos nasceram/ Porque um dia vocês se enganarão/ Todos aque-

les que se fazem de espertos/ São os companheiros/ 
Não se esqueçam/ Meus parentes da terra.

CARLOS LAMARTINE



JOSÉ LUÍS MENDONÇA

Da estrita convivência que tive-
mos com o Doutor Manuel Jor-
ge, tanto em França como es-

poradicamente em Angola, ficou ma-
nifesto o ideal renascentista e recon-
ciliador daquele que foi colaborador
do jornal Cultura, nacionalista e inte-
lectual angolano no exílio em Paris
desde os anos 70. Hoje, quando nos
chega a dolorosa e inesperada notí-
cia da sua morte, recordamos, em jei-
to de singela homenagem, a ilustre fi-
gura do nacionalista e sério investi-
gador da Cultura e do Direito, um ho-
mem cordato e humilde, incapaz de
qualquer revanchismo político. Daí
ter afirmado, um dia, em entrevista:
"Eu sinto-me bem, sinto-me cidadão
do país e por isso mesmo posso me
sentir também bem com os outros. Eu
quero o meu bem e quero também o
bem dos outros".O ideal de renascimento que o mo-via manifestou-se na condução exito-sa da Casa de Angola em Paris, ondeforam organizados vários debates so-bre temas candentes sobre o estadoda Nação e os caminhos a seguir. A suapostura conciliadora fê-lo tecer con-siderações como esta: "a identidadenão se afirma já como um acto nega-tivo, quer dizer a luta contra alguém,mas a identidade afirma-se como umacto positivo, estar com alguém, co-mo é que podemos estar juntos, mos-trar que somos todos angolanos. É is-so que se chama a reconciliação na-cional e/ou a criação da unidade na-cional". O seu amor por Angola inspi-rou-lhe a redacção do livro ParaCompreender Angola, onde defendeque a solução do problema social an-golano constitui uma das sete chavesdo desenvolvimento de Angola. A suadedicação ao Ensino levá-lo-ia a pro-duzir uma obra sobre Direito Comer-cial. Mas escreveu uma série de arti-gos e ensaios sobre Direito, bem co-mo prelecções em torno da Literatu-ra e da Cultura angolana.

A CONSTRUÇÃO 
DA ANGOLANIDADEEm O Papel dos Escritores Angola-nos na Construção da Identidade Na-cional, Manuel Jorge diz que “no com-bate para a construção da IdentidadeNacional, os escritores sempre estive-ram presentes.  (...)Manuel Jorge conclui  que, na sua Pro-clamação, adoptada em 1975, a Uniãodos Escritores Angolanos, havia consta-tado, dentre outras, “a necessidade e aurgência de activar, a partir dessas tra-

dições e conquistas, o inventário cultu-ral do País, no contexto particular do re-nascimento cultural africano, comocontribuição original para um mundoverdadeiramente livre. Tratava-se, nofundo, de uma incitação à pesquisa doselementos susceptíveis de permitir aConstrução da Angolanidade.E, com efeito, a questão tinha sidoenunciada, desde 1962, por MárioPinto de Andrade, nos termos se-guintes: «Como assegurar o renasci-mento cultural dos países anterior-mente colonizados? Que espaço de-verá ser reservado à tradição? Comoelaborar uma cultura africana origi-nal que tenha conta, ao mesmo tem-po, a tradição e das aquisições da Ci-vilização Moderna?»A essas questões, graves e profun-das, Viriato da Cruz, trouxe algunsdados suplementares, quando dizia:«Os colonizadores portugueses nãonegam a existência de uma culturanegra; o que eles negam, através deuma argumentação que eles intitu-lam de «científica» e «definitiva» e,mesmo nos actos – o que é mais im-portante – é que tais culturas pos-

sam servir de base a verdadeiras enovas civilizações». Compreende-se,pois, a razão pela qual a luta de Liber-tação Nacional foi também uma lutapela Identidade Nacional. Porque, nofundo, a soberania não é senão o resul-
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Académico e homem de cultura,  o nacionalista Manuel Jorge  falaceu recentemente em França
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Manuel Jorge nasceu em Luan-
da aos 2 de Janeiro de 1948, onde
concluiu o ensino secundário no
Liceu Salvador Correia. Estudou
Direito na Universidade de
Coimbra. Participou na luta de
libertação nacional, em Cabin-
da. Auto-exilado em Paris desde
1974, dedicou-se ao ensino do
Direito na Universidade Paris-
Sorbonne René Descartes, advo-
gado em Paris, presidente da Ca-
sa de Angola em França e mem-
bro do Conselho de Administra-
ção da ENAD em Angola. Tem
obras publicadas sobre direito,
sociologia, economia e literatu-
ra. O ilustre jurista e professor
universitário faleceu, há duas
semanas, em Paris.

tado do esforço feito por uma comuni-dade, que decide a utilizar, para me-lhor afirmar a sua existência e a suaoriginalidade.(...) A realidade política e social deAngola evoluiu muito, antes mesmoque a independência tivesse sido pro-clamada. Mas, sobretudo, depois que aindependência fora proclamada.(...) É, pois, a aculturação, indepen-dentemente da forma como foi intro-duzida (forçada, espontânea, naturalou controlada) que exige, que a cultu-ra angolana seja analisada como um«fenómeno social total».(...) Luanda, já não é a «Ilha Criou-la», que Mário António de Oliveiradescreveu, retomando o delicioso tí-tulo de Paixão Franco. Onde está o«Muceque Burity», que cantou TomásVieira da Cruz? Onde estão as «cuba-tas velhas, vermelhas, com o tecto ve-lho, vermelho e o neto da Ximinhaximbicando na lagoa», que EleutérioSanches imortalizou?Não, o tempo mudou!É preciso ir mais longe: abrir asportas do futuro, elaborar as condi-ções de uma vida nova, que só os poe-tas, os escritores, os intelectuais po-dem imaginar.Como dizia Agostinho Neto: «Te-mos que ser nós mesmos».A Identidade Nacional é um idealem construção. É por isso que concluí-mos, fazendo nossas as exortações deMaurício Gomes e homenageando, as-sim, os escritores angolanos:
Com letras de ouro, Escreve ne-

gro, Escreve irmão, A palavra União.E o que nos une são as nossas dife-renças, porque somos todos «Filhosda Pátria», para retomar a expressãode João Melo”, assim conclui o seu en-saio sobre Literatura .



Hoje falaremos das vogais. Oslinguistas ocidentais, com ba-se no estudo das suas línguas,chegaram à conclusão de que “a uni-dade mínima comsignificado, na lín-gua, é a palavra”. Com base num estu-do aprofundado, chegamos à conclu-são de que numa língua bantu,a sílabae, até, a vogal têm significado. Naverdade, numa línguaderivada, di-recta ou indirectamente, do Indo-europeu, como é o caso da línguaportuguesa, na palavra”casa”, porexemplo, “ca” não é nada e “sa” (lido“za”) nada é. Somente a palavra “ca-sa”, como unidade lexical, na sua to-talidade fonética e morfológica, temsignificado. Não é isso que se passacom as palavras das nossas línguas.Vamos prestar um esclarecimentobásico mínimopara os leitores quenão estejam familiarizados com a gra-mática das línguas bantu.Uma palavra numa línguabantu, evamos falar mais especificamente dosubstantivo, tem duas partes distin-tas, a que se chama morfemas. Ummorfema contém a gramática, pro-priamente dita, e a outra contém o sig-nificado, tal como em qualquer outralíngua do mundo. Usemos, para exem-plo, a palavra portuguesa “casamento”e a palavra bantu, oriunda do portu-guês, “ukaza”, que têm o mesmo signi-ficado. Em “casamento (casa-mento),“casa” é a parte da palavra onde está osignificado e designa-se “morfema le-xical” e “mento” é a parte que contémainformação gramatical. É o “morfe-ma gramatical”. A informação princi-pal que este último morfema nos dá éque a palavra “casamento” é um subs-tantivo e, por estar no fimda palavra,este morfema é um sufixo. Se em vezde mento, a palavra levasse o sufixo“ar”, a informação principal que essesufixo nos daria é que a palavra emquestão seria um verbo. A palavra po-deria ser analisada de outra forma eencontraríamos nela três morfemas(cas-a-mento), onde, o morfema lexi-cal seria, apenas, “cas”. A vogal “a”(cas-a) seria, também, um morfemagramatical e esse morfema indica-nosque a palavra é do género feminino. Deresto esta é que é a análise correcta.No bantu, o morfema gramaticalaparece, como regra, antes do morfe-

ma lexical, como podemos ver em“ukaza” (u-caza). É o morfema “u” quenos diz que a palavra “ukaza” é umsubstantivo, tal como “kima”: coisa(ki-ma), “dyala”: homem (di-a-la),“muhatu”: mulher (mu-hatu), em que“ki, di, mu” são morfemas gramaticais.Esse tipo de morfemas, no bantu, por-que introduzem um substantivo, de-signa-se “prefixo nominal”. Há umaclasse de substantivos que não temprefixo nominal. Todos os substanti-vos que começam em consoante pré-nasal (nd, mb, mp,mv, nv, mf, nf, etc.)pertencem a essa classe: Nzambi, nzo(inzo), mbwa (imbwa), “ngombe”,“mbudi” (carneiro), etc.Existem al-guns que não iniciam ecom consoantepré-nasal e que pertencem também aessa classe: “hoji” (leão), “henda”(sentimento, piedade, saudade), etc.O plural dos substantivos desta clas-se é feito com o prefixo “ji”: “jinzam-bi”: deuses (ji-nzambi), “jinzo”:ca-sas (ji-nzo), “jimbwa”: cães (ji-mbwa), etc. Portanto, o morfemagramatical “ji”que se converte em“prefixo nominal, fornece-nos a in-formação que aquela palavra estáno número plural. As palavras ge-rais das lb não têm “masculino/fe-minino”. (Fim de esclarecimento).Asílaba e a vogal, nas línguas bantu,não têm, entretanto, um significadoconcebido em termos saussureanos.

Para Saussure, o signo linguístico, ter-mo com que eledesigna a palavra é “aunião indissociável de um significante(nome) e um significado (ideia que setem da coisa que o nome designa). Acoisa que a palavra designa, ou seja, acoisa a que a palavra se referetoma onome de referente. O referente da pa-lavra cadeira é o objecto cadeira, ouseja, a cadeira “objecto”. Então, é na ca-deira, objecto, que está localizado osignificado da palavra cadeira. Olha-mos para a cadeira, objecto, referenteda palavra ou signo linguístico “cadei-ra” e entendemos intuitivamente queo significado da “palavra cadeira” é“objecto de uso doméstico, que servepara as pessoas se sentarem e que temum encosto para apoiar as costas, con-ferindo maior comodidade a quem sesenta”. Cada palavra tem, pois, um re-ferente e é no referente, mas não só,que está localizado o significado dapalavra. O significado da palavra estálocalizado, também, em parte, na ma-neira como a cultura do povo que fala alíngua a que a palavra pertence “vê” oreferente da palavra. Por exemplo, pa-ra o Bantu , o Sol é uma bola de fogo e étambém considerado um deus. Entãoo nome ou palavra Sol, em muitas lín-guas bantu, é “Dikumbi”, em que a síla-ba “ku” representa “fogo” e a sílaba“mbi” representa “espírito” e, nessecaso, “deus”. Isso mostra-nos que osignificado da palavra, numa língua

bantu, está sempre inscrito dentro dapalavra, passe o pleonasmo. Por outrolado, mostra-nos também que o signi-ficado tem a ver não só com a sua reali-dade objectiva, mas tambémcom as-pectos que estão fora da realidade ob-jectiva - visual ou outra - do referente.Quando não conhecemos o referen-te da palavra, vamos consultar o dicio-nário para conhecermos o seu signifi-cado. Acontecerá isso com a palavra“óvni” se eu não souber o que é um “óv-ni”. Irei consultar um dicionário paraver o significado da palavra “óvni”.A sílaba e a vogalda palavra deuma lb, conquanto, para nós, tenhamsignificado, não têm, porém, um refe-rente determinado,onde esteja loca-lizado o seu significado ou…têm mui-tos referentes. Na verdade,o signifi-cado da palavra cadeira está localiza-do no objecto cadeira. Porém, o signi-ficado da sílaba “lu”, como “alto”, dapalavra “kyalu”, cadeira, não tem umreferente único, individualizado, quepermitaidentificá-lo.Mas está dis-perso em várias palavras, que suben-tendem outros tantos referentes, quepermitem, de qualquer modo, a sualocalização e identificação.A sílaba“lu” está presente nas palavras “bu-lu” (bu-lu), em cima, “dyulu” (di-u-lu), céu, “mulundu” (mu-lu-ndu),monte, “Ngulungu” (ngu-lu-ngu), Go-lungo Alto e em todas as outras pala-vras, da mesma língua, que inserem
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Aldeia do Kwanza Sul
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iDiagrama das vogais numa língua bantu
Que mostra a posição de cada uma delas e deonde se deduz o seu valor ou significado posicional

ADÉRITO MIRANDA

PINTURAS DE ZELIA FERRREIRA
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esta sílaba, com esse significado..Veja-se, na palavra “dyulu” (di-u-lu), céu, a ocorrência, simultânea, de“u” e “lu”, a vogal e a sílaba que repre-sentam o conceito de “alto”. A sílaba“lu” só tem esse significado porque in-sere a vogal “u”, pois é esta que, em pri-meira instância, representa esse valor,uma vez que é o seu significado posi-cional. As duas unidades, de diferentenível fonético – fonema e sílaba - mascom o mesmo significado, ocorrem namesma palavra para sinalizar que“dyulu” (di-u-lu), céu, é o lugar maisalto que existe.A Toponímia, enquanto ciência oudisciplina que estuda a atribuição denome aos lugares, é reveladora, comrelação ao valor semântico das sílabase das vogais e podemos vera relaçãoexistente entre a vogal “u” e a sílaba“lu” nessa disciplina, que lida com cer-ca de quarenta unidades (sílabas e vo-gais), para nós, à luz deste trabalho, fo-no-semânticas, numa lb. Os topóni-mos “ Uganda, Wambu, Wila, Kalulu,Ngulungu, Lubangu”, que inserem avogal “u” ou a sílaba “lu”, citamos ape-nas estes para evitar a apresentaçãode uma lista exaustiva, servem bempara ajudar a proceder a um exercíciode análise e reflexão sobre o valor se-mântico das sílabas e das vogais, comdestaque, neste caso, para a vogal “u” ea sílaba “lu”, sabendo, como sabemos,do valor desses lugares do ponto devista de altitude.Como que para tornar estes factoslinguísticos mais complexos e menoslineares, acontece que, tanto a sílabacomo a vogal, nessas línguas, podemser detentoras de dois, três, quatro oumais significados. A sílaba pode terum significado em palavras do ramoda economia e disciplinas afins, podeter outro significado em palavras doramo da psicologia e ramos afins e as-sim por diante. É o caso da sílaba

“ngu”, que tem um significado em eco-nomia, onde representa “riqueza”:“Mbengu” (Bengo), “Lubangu” (Lu-bango), “Ngulungu” (Golungo), “WakuKungu” (Wako Kungo), “mungwa”(mu-ngu-a) (sal), “kidingu” (mandio-ca), “nguba” (jinguba), “ndungu” (jin-dungo), etc., que são lugares de rique-za agrícola, pecuária ou agro-pecuá-ria, uns, e produtos alimentares estra-tégicos, outros. Em filosofia, represen-ta “ignorância, desconhecimento,aquilo que se desconhece: “mungu”(amanhâ) (ninguém conhece o ama-nhã), “nguma” (inimigo) (“ninguémconhece o coração do inimigo”, diz oBantu) e representa anti-sociabilida-de, em psicologia e sociologia: “kingu-lungumba” (anti-social, marginal),“ngulu” (porco) (o porco é um animaltremendamente “anti-social”, diría-mos antes “antipático”). É evidenteque na palavra “ngutu” (colher), a síla-ba “ngu” não aparece com nenhum da-queles significados. Portanto, seriamais um significado a acrescentar àlista de significados da sílaba “ngu”,pois essa sílaba, com esse significado,não aparecerá somente em “ngutu”,mas em uma série de outras palavras.A língua, no seu aspecto dinâmico, éo instrumento privilegiado de comu-nicação entre pessoas. Na base, a lín-gua, um tipo de linguagem que se rea-liza pelo uso da palavra, sendo esta, apalavra, umaimbricação de estruturamorfológica e estrutura semântica ousignificado, ela, a língua,é uma formade representação do mundo físico eespiritual, por um lado, e da vida, poroutro lado.Nesta fase ela é apenas apalavra criada, feita de estrutura mor-fológica associada a um significado e éeste ser “híbrido” que dá nome às coi-sas. Antes de haver comunicação, e,para haver comunicação, temos queconhecer esta entidade, a palavra cria-da e, a este nível, conhecer a palavra

significa conhecer o seu significado. Autilização desse ser, dessa entidade,apalavra criada, isto é, a sua realizaçãofonológica consciente, a fala,a conver-são da palavra criada em som com sig-nificado é que é a comunicação – é apalavra falada, porque quem fala, falapara alguém e diz algo. Comunica.E hácomunicação porque o interlocutorconhece o significado do som ou “ima-gem acústica”, na terminologia deSaussure,das palavras que eu falo.A fala transforma a unidade morfo-lógica, na verdade, morfo-sintáctica,que é a palavra, a palavra criada, comolhe estamos chamando aqui, em comu-nicação. Mas a fala não transforma apalavra em comunicação por ser umaunidade morfológica,e sim, por seruma unidade semântica (morfo-se-mântica), isto é, uma unidade portado-ra de significado. Porém, o entendi-mento claro e profundo da entidadesemântica, que é a palavra, fica oblite-rado pelo facto de a palavra se apre-sentar como uma totalidade. Aindaque se já tenha entendido que numapalavra, principalmente nas palavrasdas lb, mas não só, existe uma partegramatical, o morfema gramatical, eoutra onde reside o significado, o cha-mado “lexema” ou morfema lexical,ainda há uma resistência em ver-se es-se lexema como algodivisível semanti-camente. Para nós, numa palavra ban-tu, e estamos convencidos que o mes-mo ocorre em qualquer outra língua, asemântica não começa e acaba no lexe-ma como totalidade indivisível. Acabano lexema, mas não começa no lexema.A semântica, na palavra duma lb, co-meça, verdadeiramente, no princípioda palavra - no fonema – nos elemen-tos constituintes da sílaba (consoantee vogal), sendo que a vogal tem um tipode significado (aquilo que, verdadeira-mente chamamos significado,ressal-vado o já analisado problema do refe-

rente) e a consoante tem um significa-do de outro tipo, a que preferimos refe-rir, apenas, como valor.Quando Deus disse a Adão para darnome às coisas, segundo a Bíblia, achoque Adão não agiu como um louco ouum mágico, desprovido de critérios efechou os olhos e começou a dar nomeàs coisas. Como é que Adão terá dadonome à chuva, por exemplo, se, poracaso, já havia chuva, naquele tempoprimordial? Ele não lhe terá chamadoapenas águaou não terá chamado ime-diatamente “chuva”, sem qualquerexercício analítico prévio. Depois dealguma análise e reflexão, ter-lhe-áchamado “água do céu”, por exemplo.“Do céu”, para não haver confusão comas outras águas.É lógico pressuporque, antes de criar a palavra para “chu-va,” já havia criado a palavra para“água”. A palavra água, já criada, nãocontinha, por certo, um só sema, como“para beber” ou “bebida”. Era precisodesambiguá-la, porque haveria outroslíquidos para se beber, tais como sumode frutas ou leite de mamíferos. Cadaum desses elementos de desambigua-ção seria representada por um ele-mento semântico na palavra, que seestava a criar. Esse elemento semânti-co, dentro de uma palavra, teria queser uma sílaba. Ao criar a palavra chu-va, Adão não utilizou, por cero, a tota-lidade da palavra água, mas, apenas asílaba, dessa palavra, portadora dosignificado, que, para ele, era o maisrepresentativa, para entrar na forma-ção da palavra para designar o refe-rente “chuva”. Era isso que eu faria seeu fosse Adão. Porém o Linguista ban-tu, que já andava num mundo cheio deconhecimento, diferentemente deAdão, encontrou uma outra metodolo-gia de trabalho e criou uma palavra,para designar ou servir de nome à coi-sa etambém criou uma sílaba, paraservir de código para cada classe decoisas e para certas coisas específicas,individualmente consideradas. É as-sim que para “fogo” criou a palavra“tubya”, mas criou, também, a sílaba“ku”, para servir como código para “fo-go”. Assim, quando o Linguista bantuquis formar palavras conotadas com“fogo” não usoua palavra “tubya”, usoua sílaba ou código “ku”: Dikumbi (Sol),jiku (fogareiro), ku sekuka (ferver) kukukuta (secar), etc.Quando falo com alguém, o meu in-terlocutor capta a minha mensagemporque cada palavra do meu enuncia-do tem um significadoque ele conhecee conhece-omediante a palavra total. Éevidente que se eu falar por palavrasincompletas, o meu interlocutor nãocapta aminha mensagem, porque cadaparte da palavra contém, não só, umaparte da parte morfológica da palavra,mas também, uma parte do significa-do dela. Esta é a palavra falada. Na ver-dade, a palavra criada, que euuso,conscientemente, transforman-do-a em palavra falada, não foi criadacomo totalidade. A palavra falada só é passível de serentendida como totalidade, mas a pa-lavra criada não é criada, imediata-

Axiluanda
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mente, como totalidade. Na verdade apalavra,como unidade morfo-semân-tica ou, mesmo, somente, como unida-de morfológica, tanto como, somente,como unidade semântica é sempreuma unidade em sua totalidade. Mas atotalidade é sempre uma soma de par-tes, tal como o complexo é sempre oresultado da organização de consti-tuintes menos complexos.Daí, resultaque, a realidade semântica do lexemaé uma construção semântica feita departes semânticas menores e essaspartes semânticas menores são as sí-labas.A sílaba,por sua vez, é uma cons-trução semântica(quer se queira, quernão) que tem, como elementos consti-tuintes, os fonemas (vogal e consoan-te), os quais são também portadoresde significado, nos termos que já refe-rimos e são, também, esses mesmoselementos, os fonemas (vogal e con-soante), que são os materiais de cons-trução do morfema, tanto do gramati-cal como do lexical. A palavra de umalb, mesmo apenas na sua parte lexi-cal,aquela que tem o significado,a me-nos que a parte lexical da palavra te-nha apenas uma sílaba, como a pala-vra “ngo” (só) não é umaentidade indi-visível, mas uma construção semânti-ca, ou seja, uma construção de partessemânticas independentes, que po-dem ser associadas de outra forma eformar outras palavras.Com as mes-mas sílabas de “njila” (nji-la), palavraque não tem morfema gramatical, nosingular,(é tudo morfema lexical), eque significa “ave, pássaro” forma-se,com outrosignificado de uma das síla-bas, a sílaba “la”, que deixa de ter o seusignificado de “adorno”, referido àsasas, e passa a ter um seu outro signifi-cado, que é “lugar” e apalavra “njila”converte-se numa outra palavra a pa-lavra epassa a significar “caminho”. Aestrutura morfológica da palavra nãose alterou. O que se alterou foi, apenas,a estrutura semântica da palavra, por-quanto houve uma mudança no signi-ficado de uma das suas sílabas. Com amesma palavra “njila” que significa“caminho”e com as mesmas sílabascom o mesmo significado que têm napalavra “njila”(caminho),juntando-se-lhe o prefixo “ma”, forma-se a pala-vra “Malanji”.Com excepção do acrés-cimo da sílaba “ma”, para formar “Ma-lanji”, é tudo, somente, construções (ereconstruções) semânticas. A mudan-ça de posição das sílabas não alteranada, porquanto cada sílaba, ao mu-dar de posição (njila/lanji) continuacom o seu significado.Sabendo que, numa palavra, todasas sílabas têm significado, as vogais,quando entram na palavra como síla-ba (kyalu: ki-a-lu – cadeira; njimboa:nji-mbo-a; Wiji: u-i-ji), têm, também,significado.Deixando de parte a consoante, deque falaremos um outro dia, as vogais- a, e, i, o, u–(todos esses sons) já re-presentam algo, numa lb e, na verda-de, cada um deles representa, já, maisque uma coisa, ou seja, cada um dessessons tem mais que um significado.Assim, as vogais representam – ser-vem para representar – tal como po-

demos ver no diagrama das vogais,acima apresentado, em primeiro lu-gar, posições:a: base; e: para a frente; i: em baixo;o: para baixo; u: em cimaÉ importante verificar que, nessediagrama, não há nenhuma vogal querepresente a posição, ou movimento,“para cima”, posto que a vogal “u” ape-nas representa “em cima”. Tambémnão há qualquer vogal para represen-tar a posição, ou movimento, “paratrás”. Seria uma boa simetria se a vo-gal“o” representasse “para trás”, emoposição a “e” que representa “parafrente”. Mas assim não é.A razão de ser dessas aparentesomissões, que, na verdade, não sãoomissões, é que esses sinais, as vogais,são uma representação do mundo, me-lhor, são elementos linguísticos, queajudam a representar linguisticamente(ou seja, com elementos sonoros codi-ficados que saem da boca do homem) omundo, no aspecto de movimentos eforças cósmicas e da vida. Para o Bantu,nem o mundo nem a vida andam paratrás. O fenómeno da gravidade, queocorre no planeta por acção de umaforça a que se dá o nome de força dagravidade, ocorre também na vida daspessoas. Quando em português, nosmomentos em que a nossa vida estámal, usamos expressões como“andarpara trás”, o Bantu usa expressões comemprego do verbo cair, “ir para baixo”enão “andar para trás” (“ngai ndingi bo-xi, kitadi kiyatundwe”: fui para baixo,outra vez, nem o dinheiro que investiapareceu – diz-se, em kimbundu). Emportuguês, dir-se-ia, por exemplo, “deium marcha atrás”. Por isso, não há vo-gal que represente esse movimento.Navida, o cair, ir “para baixo”,vale tam-bém para referir o “para trás”.Acontece com o movimento “paracima” situação semelhante com o queocorre com “para trás”. Não se sobepor inércia, a não ser no movimentoaparente do Sol, por exemlo, que comosabemos é aparente, mas isso ficariaexplicado com o facto de o Sol ser umdeus. Assim, “nda”, que é a sílaba e có-digo para “movimento”e origina osverbos de movimento “kwenda” (an-dar) e “ku tunda”(sair), para originar overbo “subir”, movimento que requerforça, exige o concurso da sílaba “ba”,que representa “força” e dz-se, emkimbundu, “ku banda”.
O papel do significado da vogal

no significado da sílabaO significado da vogal pode impor-se e determinar o significado da síla-baou podeficarofuscado, no caso de aconsoante com a qual a vogal vai for-mar sílaba ter grande valor “semânti-co”. O valor de uma consoante depen-de das suas características do pontode vista de “modo de produção, pontode articulação e sonoridade”. Umaconsoante de características “fortes”,como “mb, b, m” impõe o seu valornassílabas em que participa. A consoante“l”, por exemplo, é um fonema que, assílabas em que participa, têm o signifi-cado da vogal. Deste modo,“la” signifi-

ca “lugar”,porque  o significado posi-cional de “a”é “base”. Asílaba “le” temcomo um dos seus significados“parafrente”,pois esse é um dos significadosda vogal “e”. A sílaba “lo” significa “pa-ra baixo”, pois esse é um dos significa-dos da vogal “o”. A sílaba “lu” significa“em cima” pois esse é um dos significa-dos da vogal “u”. Como vemos, em to-dos esses casos, o significado da sílabaé, somente, o significado davogal.Omitimos a sílaba “li” pois essasílaba não existe na língua kimbundu– língua de base da nossa investigação.A vogal “o” impõe ainda o seu signi-ficado, de “redondo, circular, esférico”,à consoante “k”, ao formar a sílaba“ko”, pois esta sílaba significa igual-mente “redondo, circular, esférico”A vogal “i”, no seu significado de “embaixo”, impõe-se àconsoante “x” aoformar com ela a sílaba “xi”, com essemesmo significado. Vejamos algunsexemplos, para comprovação.
A vogal “o”, na sílaba “lo”, 
como significado de “para baixo”“Ngoloxi” (ngo-lo-xii) (tarde) é operíodo do dia em que o Sol desce (lo)do zénite até a linha do horizonte. Nes-ta palavra, o Sol é representado pelasílaba “ngo” que significa “felino (leo-pardo, tigre) (ngo/ingo)”, pois é issoque o Sol é no princípio da tarde (im-placável) e a linha do horizonteé re-presentado pela sílaba “xi”, que repre-senta “terra”.Encontramos, ainda, “lo” no verbo“ku loa”, enfeitiçar, pois, “ku loa” (en-feitiçar) é fazer baixar o mais possívelo nível de vida da pessoa visada, emtermos de saúde, finançase em todososoutros aspectos e, se necessário epossível, causar-lhe a morte, que é onível mais baixo possível.
O significado posicional da vogal “o”

O significado posicional da vogal
“o” é “para baixo” 

A vogal “o” como significado
de círculo, na sílaba “ko”Encontramo-la, entre outras, na pa-lavra “kikonda” (ki-ko-nda), cerco, em

que “ko” representa“círculo e “nda”movimento.
A vogal”o”, na sílaba “ko”, 
como esféricoA palavra emblemática, para exem-plificar este facto é “dikoko” (di-ko-ko), coco, em que um “ko” representa aesfera de dentro, aquela que se come eo outro “ko” representa a parte dura,que protege a que se come.
A vogal “o”, com o significado
de “para baixo, na sílaba “no”“Ku sonona” (so-no-na), despren-der-se e “ku sonoka” (so-no-ka), cair,dispensam comentário.
A vogal “a”Colocada no centro posicional dasvogais, a vogal “a” tem como significa-do “base” ou “lugar” e ela assume essesignificado, particularmente com aconsoante “l”, formando a sílaba “la”que, também, significa “lugar”. Esta sí-laba é bastante utilizada em Toponí-mia, uma vez que esta é a ciência donome dos lugares: sanzala, (m)bwala,(N)duala (Douala, Camarões), Nam-pula (Moçambique),, Kampala (Ugan-da), Ndola (Zâmbia),(M)bulawayo(Zimbabwe), Mbangela (Benguela),Malanje, Kibala, Ndala Tandu, Kalan-dula, etc. ou seja, topónimos e pala-vras que ddesignam categorias admi-nistrativas como sanzala, mbwala e “-mbala”, base nominal da qual deriva otopónimo Kibala.A queda do som nasal (m, n), antesde consoante oral, desfazendo a pré-nasalação (mb, nd, mp, mf, nf, etc) de-ve-se a dois factores. Um é na passa-gem do da palavra bantu á indo-euro-peia, em que esse som cai, porque o in-do-europeu não tem consoantes pré-nasais. Acontece na passagem de“Ngulungu” para “Golungo” e, even-tualmente “Nduala/Douala” (lido“duala”) e “Mbulawwaiu/Bulawaio”.Outro é um fenómeno estético (Estilís-tica) dentro da própria lb. Um trata-mento estilístico de natureza fonoló-gica dado a uma palavra para evitar oexcesso de nasalação dentro dela.

Jogos sem fronteiras
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Além desse significado, a vogal “a”tem outros significados que derivamda sua posição, no centro das posiçõesdas vogais (diagrama das vogais, doque derivam, até, valores matemáti-cos. Ela está situada na intercessão doeixo horizontal com o eixo vertical. 
u (+)

o (-) (+) a (-)  e (+)

i (-)
Em que:
“u” é mais (+) no eixo vertical
“e” é mais (+) no eixo horizontal
“i” é menos (-) no eixo vertical
“o” é menos (-) no eixo horizontal
“a” é (+-) no eixo vertical e (-+) no

eixo horizontalEm teoria, todas essas posições epressuposições são traduzidas ou re-presentadas em significados corres-pondentes. No caso da vogal “a”, te-mos, para ela, dois significados, decerta forma, opostos. No caso em queela representa +- ela é positiva e signi-fica “não só, mas também” e, no casoem que é -+ ela é negativa e significa“não tanto”. Vejamos:Nduala (capital dos Camarões),Luanda, kyalu (cadeira), lukwa ku(mão)Em “Nduala”, “ndu”é o código paraum lugar que pode ter a extensão deuma região, mas, tratando-se de ummunicípio, esse  lugar não é tão grandeassim e  não é, propriamente, um“ndu”. Então, para diminuir a extensãodesse código (ndu), antepõe-se-lhe oupospõe-se-lhe a vogal “a” com o signi-ficado de “não tanto”.Em Luanda, “lu” significa “alto” e re-presenta “monte”, mas oque há emLuanda não são montes, são morros,apenas. Entãopospõe-se-lhe a vogal“a”, com o significado de “não tanto” eo novo código “lua” (lwa), já não repre-senta “monte”, mas “morro, colina”Em “kyalu” (cadeira), o código “lu”indica que “kyalu” é um assento “alto”,mas a vogal “a”, antepõe-se à sílaba“lu” para indicar que “kyalu”,cadeira,só é um assento alto com relação aosoutros assentos (alto, mas não tanto):ngandu (luando), dixisa (esteira)e “ki-baka” (kibhaka)(banco).Em “lukwaku”(-ku-a-ku)(mão) exis-

tem três sílabas lexicais. A primeira sí-laba, “lu”, é o morfema gramatical. Exis-tem duas sílabas “ku”, com significadodiferente, cada uma. A primeira tem aver com segurar (do verbo “ku kwata”(ku-a-ta). A segunda representa “órgãoou parte do corpo”, como em “dikun-da” (costas) e “ditaku” (nádega) A vo-gal “a”, nesta palavra, tem a ver com aprimeira sílaba “ku” e ela está lá paraindicar que  esse órgão ou parte docorpo não tem como única função “se-gurar”. Tem como função “não só” se-gurar, “mas também” outras – “não só,mas também”.A vogal “a” joga um grande papel naformação das palavras numa lb. Umapalavra apresenta sempre alguns tra-ços do seu referente. Ela não podeapresentá-los todos. Então, apresentaapenas aquele ou aqueles poucos quesob determinado ponto de vista são osmais representativos, sob pena de apalavra ter uma extensão exagerada.Uma das funções da vogal “a”, enquan-to código, é representar todos os ou-tros dados do referente que não estãorepresentados na palavra, com o sig-nificado de “não só” (os dados do refe-rente são estes que estão representa-dos na palavra, mas “não só” estes.. Elatem pois, uma função de economia nagenética das palavras que integra.
A vogal “i”
A vogal “i”, com o seu significado

posicional de “em baixo”A vogal “i” impõe o seu significadoposicional, à consoante “x” formandocom ela a sílaba “xi”, com o mesmo sig-nificado, como podemos ver na pala-vra “boxi” (bu-o-xi) que significa, tam-bém, apenas, “em baixo” em oposiçãoe à semelhança da vogal “u”, com a con-soante “l” na sílaba “lu”, ao integrar asílaba “lu” e formar a palavra “bulu”,com o significado de “em cima” que é osignificado posicional da vogal “u” eum dos significados da sílaba “lu”, emoposição a “xi” e “boxi”.
Outros significados da vogal “i”Outro significado mais visível epor nós conhecido da vogal “i”, postoque a nossa investigação continua, é“som”. . Vejamos algumas palavrasque inserem “i” como sílaba e cono-

tadas com o conceito de som:“Dizwi” (di-zu-i),” voz,, pequeno ba-rulho ou ruído, som” em que “zu” re-presenta “onda” e “i” representa “som”,o que nos explica que “voz” ou “som”são ondas. No caso de “voz”, trata-se deondas de som..
“Ditui” (di-tu-i) ouvido (e, tam-

bém, orelha)
“Ku ivwa” (i-vu-a), ouvir
“Ku ixana” (i-xa-na), chamar
“Ku ibula” (i-bu-la): perguntar
“Ku tambwijila” (ta-mbu-i-ji-la)Em todos os verbos desta lista, a rea-lização da acção é materializada me-diante som e em todos os substantivos,o som está, igualmente, implicado. Ochamar e o responder podem ser feitospor gestos, anulando, assim, a necessi-dade do som. Talvez seja por isso queexistem duas versões para esses doisverbos. Uma com inclusão da vogal “i”– “ku ixana” (i-xa-na) – para quando sechama usando som. Outra para quan-do se chama por gesto – “ku xana” (xa-na). O mesmo acontece com o verboresponder, em kimbundu: “ku tambwi-jila”, com “i”, e “ku tambujila, sem “i”.
A vogal “e”, com o significado de

“para frente”Encontramos a vogal “e” comestesignificado na palavra “dyeji”, lua, refe-rindo-se ao movimento que este astrotem, em oposição ao movimento apa-rente do Sol, que é “para cima”, do nas-cer do Sol até ao meio dia, em que se si-tua no zénite e “para baixo” (lo), domeio dia ao pôr-do-sol, fazendo que“tarde” (período da tarde) se diga, emkimbundu “ngoloxi” (ngo-lo-xi).
A vogal”e” na sílaba “le”Encontramos esta situação, tam-bém, no verbo “kwenda” (-e-nda).Quem anda, anda para frente. A sílaba“nda” representa “movimento”. “kwen-da”, andar, é, pois, um movimento quese faz “para frente”.
A vogal “e” como “mais valia”A vogal “e” significa, ainda, “maisvalia “. Podemos ver este significadono verbo “ku zwela” (falar). “zu”, comojá vimos em “dizwi”,(voz,barulho, ruí-do, som) representa “onda”.  “Zu”, se-guido de “e” em “ku zwela”, significaque é no falar que as ondas, ondas so-noras, têm o mais alto significado. OBantu admite a existência de ondas desom, de cheiro, de calor, etc. Então, asondas - de som - implicadas na fala sãoas mais valiosas das ondas.
A vogal “e”, como progressoA vogal “e” representa, também,progresso. Podemos encontrar “e”com este significado no topónimo“Zimbabwe” (zi-mba-(m)bu-e), emque “mbu” (escondido, oculto)repre-senta a forma como cada povo se es-conde, se protege, dos seus inimigosou predadores – outros povos ou ani-

mais - (mumbundu, umbundu, ndem-bu, kimbu, Kalumbu, Zimba(mbu)e,etc”. A forma de protecção do lugar aque foi dado o nome de “Zimbabwe”,com muralhas, foi considerado comoprogresso ou, mesmo, como mais valia.
Outros significados da vogal “e”Todos os significados da vogal “e”,que conhecemos, com consoantes, seinscrevem na sílaba “le”, isto é, com aconsoante “l” .  É claro que a vogal”e”ocorre e faz sílaba com outras con-soantes, porém, com essas, ela nãoimpõe o seu significado. Quanto aosoutros significados da vogal “e”, umdeles é “o passar, aquilo que passa”.Encontramos esse significado em“mulenge” (mu-le-nge) ventoe em “kulenga” (correr, fugir) e até em “mule-le” (pano), referido-se ao esvoaçar dopano, à medida que o vento (mulen-ge) passa por ele.
A vogal”e” como “passado, aquilo

que passou”A sílaba “le” significa, ainda, “o pas-sado, aqilo que passou”. Como “passa-do”, encontramos “le” no pretéritomais-que perfeito dos verbos, em kim-bundu: “kwenda”:” ngendele” (eu ti-nha ido), “ku zwela”: “ngazwelele” (eutinha falado, “ku banga”: “ngabangele(eu tinha feito), etc.Encontramos “le”, ainda com o sig-nificado de “aquilo que passou” em“mbalale” (mba-la-le)(cemitério), emque “mba” representa “reino animal:pessoas e animais”, “la” representa“lugar” e “le” representa “que passa-ram, ou seja, “mbalale”, cemitério, é olugar das pessoas que já passaram, is-to é, que já faleceram.
A vogal “u”, seu significado posicionalO significado posicional da vogal“u” é “alto, no alto, em cima”. Tal comoacontece com as demais vogais, “u”impõe o seu significado posicional àconsoante “l” na sílaba “lu” que con-formam, a qual sílaba significa, assim,também, “alto, no alto, em cima”, co-mo vemos nas palavras “ bulu (em ci-ma), dyulu (céu), mulundu (monte),etc.” e nos topónimos já referencia-dos (Uganda, Uambu, Uila), entre ou-tras palavras.
A sílaba “lu”, com o significado de

“mau, mal, o mal”.A sílaba “lu” tem, ainda, um outrosignificado que é “mau, o mal”, quenão sabemos ainda se esse valor sedeve à vogal “u” ou à consoante “l”.Po-demos ver esse significado da sílabana palavra “lumbi/lwimbi” (lu-i-mbi),inveja : “mbi” (sentimento), “i” (bai-xo) e “lu” (mau), “ku lumata” (mor-der), “mukalu” (repreensão), etc. Nes-ta última palavra, ao “mukalu”, re-preensão, não é ,em si, o mal. Omal(lu) é aquilo que o “mukalu” conside-ra negativo (ka) e visa corrigir. 
(ndambi.sanza@gmal.com)Mamá África
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CECÍLIA NDANYAKUKWA LANÇA 
DICIONÁRIO DE NOMES EM OSHIKWANYAMA

MAKA À QUARTA-FEIRA NA UEA
LITERATURA ANGOLANA NO SISTEMA ESCOLAR 

QUINITO KANHAMENI | OndjivaAjornalista e escritora CecíliaNdanyakukwa “Pandeinge” lan-çou no último final de semana,em Ondjiva, Cunene, um dicionário quetraz um conjunto de nomes da línguaOshikwanyama e seus significados.O livro com nove capítulos e 94 pá-ginas, tem mais de 500 nomes pró-prios em língua Oshikwanyama tradu-zidos para português, que designampessoas, meses, anos, animais, festastradicionais, bebidas, frutas silves-tres, objectos, lugares, entre outros as-pectos da cultura local.De acordo com a autora, da pesqui-sa feita estima-se que em Angola exis-tam mais de 400 mil falantes da línguaOshikwanyama.No dicionário pode-se encontrarnomes escritos de diversas maneiras,mas a pronuncia e o significado é omesmo, por exemplo Shoongeleni(soongeleni), que significa acumu-lem, aguardem, juntem. Outras ex-pressões, aglomerem, unam, aumen-tai e progredi.Segundo a escritora, não foi fácil en-contrar mais de 500 nomes próprios etraduzir ao mesmo tempo para portu-guês. “Trilhei caminhos que os meus

olhos viram, as minhas mãos testemu-nharam e os pés sentiram o peso dofruto com aroma a Mandume”, afir-mou, poetizando.Cecília Ndanyakukwa disse que du-rante a pesquisa não encontrou a letraC nas iniciais de nomes Oshikwanya-ma. Outras raras letras são X e J, quepodem ser encontradas no meio de le-tras ou frases como na palavra galinhaem Oshikwanyama, Oxuxwa.O mesmo acontece com a letra J quepodemos também encontrar no meiode algumas palavras com pronúnciasmais leves e outras mais carregadasque podem ser substituídas pela letraY no término da palavra, mas que sig-nificam a mesma coisa, Ondjila e On-dyila, que significa caminho, Ondjeva eOndyeva, que significa missangas usa-das por raparigas em festas de puber-dade (Efundula).Segundo a autora do dicionário, osnomes que começam com a letra H po-dem não significar negação na maiorparte dos casos, com isenção de algu-mas expressões como Haishitale (es-tou vendo), do verbo okutala, e hatuta-le, do verbo veremos, que pode nãosignificar negação.A também jornalista disse que nodicionário pode-se encontrar nomes

longos e curtos e com significadosidênticos. É o básico da nomenclaturaem Oshikwanyama.     Cecília Ndanyakukwa disse que pa-ra o êxito do seu trabalho contou coma ajuda dos padres Ndakalako, Gervá-sio Hiningine e com o incentivo daMayamba Editora.“Chegamos ao final de uma longabatalha, mas a meta ainda não foi al-cançada, conseguimos apenas o quehavíamos planificado” esclareceuNdanyakukwa.Este é o segundo livro, depois do“Insónias Líricas” publicado em Junhode 2002. A escritora prometeu trazera próxima edição melhorada.
PerfilCecília Ndanyakukwa Nde-suda Somgeleni, de pseudó-nimo Pandeinge, nasceuem Ondjiva, ao 9 de Janeirode 1975. É jornalista deprofissão, na Rádio Cunene,com a categoria de chefe doCentro de Produção da RádioXangongo, que abrange os mu-nicípios de Ombadja e Curoca.Formada em direito na Universi-dade Mandume Ya Ndemufayo, no

Lubango, secretária da Mulher Jorna-lista no Cunene. É membro da Uniãodos Escritores Angolanos e única mu-lher na Brigada Jovem de Literaturano Cunene.

A União dos Escritores Angolanosorganizou mais uma Maka à Quarta-feira no dia 27 de Julho, na sua sedecom o tema Literatura Angolana noSistema Escolar.A Maka levou os participantes a umareflexão sobre a importância da litera-tura no currículo escolar, questão in-questionável. “Por esta razão, umaatenção especial na definição do câno-ne literário seria de extrema valia, porum lado e, por outro lado, o desenvol-vimento de métodos apropriados dese explorar o texto literário dentro efora da sala de aula são de se promo-ver”, explicou a prelectora, Paula Hen-riques, funcionária do Ministério daEducação, onde exerce a função deCoordenadora da Comissão Nacionaldo Instituto Internacional da LínguaPortuguesa e Coordenadora Técnicada Comissão Multissectorial para aRectificação do Acordo Ortográfico.Paula Henriques, que também é do-cente de técnicas de expressão em lín-gua portuguesa no Instituto Superiorde Relações Internacionais, abordou aquestão da Presença da Literatura nosProgramas do Ensino Primário; o Câ-none Literário em Angola em LínguaPortuguesa, como significado geral dePúblico presente
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No quadro da celebração dosdez anos de existência doMovimento LevArte, tevelugar no passado dia 23 de Julho, naMediateca de Luanda, um diálogohistórico de gerações, com a pre-sença do poeta José Luís Mendonça,que orientou uma sessão sobre Artede Declamação, seguida de uma co-municação sobre O Futuro da PoesiaAngolana, do jovem ensaísta do Mo-vimento Litteragris, Helder Simbad. O encontro realizado fez parte deuma programação mais vasta do 3ªedição do Festival de Poesia e Letras -FESPOL 2016, que decorreu de 20 a23 de Julho, nas províncias de Luanda,Huíla, Lunda-Sul, Cuando Cubango,Bengo e Cabinda.Depois das apresentações e deuma sessão de declamação de poe-mas dos jovens autores, que serviupara uma avaliação e aconselha-

mento dos autores sobre a Arte deDeclamar, aconteceu o diálogo entreo poeta “mais-velho” e a jovem gera-ção. José Luís Mendonça reproduziua mensagem já dita no dia 20 deJulho, na UEA, sobre o dilema dojovem escritor, que se decompõe emduas problemáticas sócio-culturais,imanentes ao Sistema de Ensino: 1. O acesso ao livro; e 2. o acessoà Cultura Geral. Estas lacunas impe-dem o jovem autor de estabeleceruma medida, um padrão literário,que lhe permita ser o auto-crítico dasua própria produção. Também im-pede o jovem autor de definir umobjectivo literário que, segundo JoséMendonça, seria a superação futurados autores já consagrados mas que,por falta do conhecimento destes au-tores, ele não tem consciência dessedesiderato a alcançar.Perante a juventude do LevArte,

José Mendonça revelou que KardoBestilo trouxe para a poesia angolanado pós-guerra civil, a frescura da poe-sia com chão da terra, com temas davida angolana, fugindo assim de umacerta poesia da geração de 80, queMendonça considera de “poesia li-vresca”, do culto extremado da poesiaeurocêntrica, que fez reproduzir emlíngua portuguesa um discurso des-provido do chão da terra (com algu-mas excepções daqueles que sesocorreram dos elementos da línguanacional e da oralidade e da inserçãodos referentes da terra). Mendonçaaconselhou, porém, Kardo Bestilo e oMovimento que dirige a estudar mais,por forma a estabelecer esse esforçode telurização, que se caracteriza, emControverso (obra de Bestilo), por umdiscurso mais poroso à temática na-cional, numa poesia mais condensadae menos prosaica.

Nesse mesmo dia, o jovem poetabrasileiro Rafa Carvalho apresentou oseu primeiro livro de poesia, ‘Auto-Mar’, uma obra minimalista. Além dospoemas, o livro traz páginas embranco e sem numeração. “Tambémnão dei títulos para os poemas, elesfluem como o mar. Rafa explicou que‘Auto-Mar’ “é uma viagem por tudo oque pude de mar até agora. É umaconfissão de meus diários de bordo,uma revelação do meu mar, que seabre ao mergulho de quem queira.”Com um calendário preenchidocom vários atractivos para a comuni-dade literária e artística e para o pú-blico em geral, o FESPOL congregoudiversas actividades, nomeadamenterecitais de poesia, debates, works-hops, exposição de artes plásticas,concertos musicais, teatro do poema,projecção de documentários biográfi-cos de escritores e feiras do livro.

Kardo Bestilo ao centro junto dos seus paresPoeta brasileiro Rafa Carvalho

Carmo Neto Secretário-Geral da União de Escritores Angolanos ladeado da palestrante

3ª EDIÇÃO DO FESPOL
DIÁLOGO HISTÓRICO DE GERAÇÕES NA MEDIATECA DE LUANDA

regra, preceito ou norma e que no con-texto literário se resume ao conjuntode livros considerados como referên-cia, num país ou numa comunidade, deacordo com um determinado período.Paula Henriques também inseriu nasua apresentação alguns Estudos emCurso sobre o Ensino da LiteraturaAngolana nas Escolas. Quanto ao ensino primário, o Pro-grama da 1ª Classe não faz referência anenhum tipo de texto literário. Na 2ªClasse, o programa pressupõe a apre-sentação de pequenas histórias. Já na3ª Classe, existe uma proposta de ti-pos de textos literários e não literá-rios. Na 4ª, na 5ª, e na 6ª Classes, o queexistem são meras propostas de tiposde textos literários e não literários;propostas de alguns exercícios práti-cos; e apenas uma proposta de exercí-cio está exemplificada.Em jeito de conclusão, a professoraPaula Henriques, elencou as seguintes

considerações finais:- A literatura é ensinada nas escolas;- Necessidade de se melhorar os mé-todos de ensino da literatura;- A promoção de bibliotecas comuni-tárias contribuirá para a promoção daliteratura;- Urge estabelecer-se o cânone da li-teratura angolana;- Urge estabelecer-se o Plano Nacio-nal de Leitura;-Urge estabelecer-se um Plano deResponsabilidade Social Comunitário,a nível d as instituições, com vista àconstrução e apetrechamento de bi-bliotecas;- Urge comprometer a Família tam-bém nas acções de promoção da lite-ratura;- Estabelecer maior intercâmbio en-tre as instituições: Ministério da Edu-cação, Ministério da Cultura, Comuni-cação Social e Família sobre o ensinoda literatura.



HILDEBRANDO DE MELO RECEBE VALERIE KABOV

PROMOVER O SURGIMENTO
DA CRÍTICA DE ARTE

MATADI MAKOLA

Comecemos pelo fim. a última
interveniente no debate foi a ar-
quitecta Paula Nascimento, que,
entusiasmada e perspicaz, colocou
uma questão que sintetizou as as-
pirações das mais de duas dezenas
de amantes das artes reunidas na
sala Pepetela do Centro Cultural
Português – Camões, na noite do
dia 14 de Julho, tendo à mesa o ar-
tista plástico angolano Hildebran-
do de Melo (tradutor e moderador)
e a crítica de arte e galerista, Vale-
rieKabov. Paula Nascimento ques-
tionara: “Para quando a afirmação
da arte contemporânea africana e
quando é que o artista africano es-
taria inserido na grande roda do
circuito internacional?”. Responder a pergunta de Paula eoutras que surgiram antes, foi a tarefade Valerie Kabov nas duas horas dedebate proposto pela LAB, uma plata-forma educacional que visa promovero debate aberto e franco sobre o esta-do da arte contemporânea africana,suas tendências, deficiências e projec-ção. Valerie terá pontuado que a Áfricacomeça a reclamar o seu espaço na ar-te contemporânea com o desabrochardas independências. Contudo, ela des-taca como derradeiro sinal de existên-cia a exposição itinerante “África Re-mix”, curada por Simon Njamim e quede 2004 a 2007 passou por países co-mo Alemanha, Inglaterra, Tóquio,França, Suécia e África do Sul; tendosido igualmente comissário da pri-meira presença africana numa bienal(Veneza) em 2007 e curador da pri-meira feira de arte africana, em 2008.

2011 a 2013 a arte contemporâneaafricana deu passos firmes com suces-sivas e meritórias presenças em bie-nais e festivais, como de Marrocos,Egipto, África do Sul, Zimbabwe, Nigé-ria,  sendo o ponto alto a conquista doLeão de Ouro por Angola na Bienal deVeneza e nomes africanos entre os cu-radores, como são os casos dos nige-rianos OkwuiEnwezor e Bisi Silva. 
além das aparênciasO percurso pode até dar a entenderque tudo corre bem e que podemos de-positar fé que mais ou menos anos a arteafricana contemporânea poderá dar oar da sua graça.  Valerienão pensa assim.A galerista e crítica de arte apega-se nasbases da defesa do pensamento africa-nista e olha com justifica desconfiançaao grupo de investidores ocidentais quetêm orientado os certames e que no fun-do são eles que fazem as regras. Recor-rendo a FrantzFanon, filósofo africanis-ta, na sua defesa de que o apoio comer-cial da parte de europeus diminui a esti-ma cultural de certos africanos, a críticade arte observa que o “dinheiro dadonão é de graça”, porque acabam, de mo-do indirecto, a ganhar direito a opiniãona linha criativa do artista e na sua ex-pressão, moldando-o a um mercado aogosto do mecenas, transformando-senão num artista, mas num produto co-mercial de um grupo restrito que detéme investe avultadas somas de valores. Foi neste ponto que, sem intençãode ferir sensibilidades, Suzana Sousacontribui dizendo que os institutos depatente estrangeira acabam, tambémsem más intenções e diante de uma fa-tia magra que os governos disponibili-zam para o fomento da cultura, assu-mindo e tirando a acção dos governos,

sem no entanto chegar a conceber pro-jectos gigantescos, como a construçãode grandes museus, um pouco aquiloque um jornalista presente na plateiadefiniu por “softpower”, querendocom isto dizer que não é mais do queapenas mostrar representatividade.Nos PALOP, Angola é um caso isoladopor usufruir de uma forte intervençãobancária e de instituições públicas eprivadas no mercado artístico, diferen-te do que acontece nos outros países. 
O que é e para quem Num ambiente pós-modernista e degrande valorização do poder financei-ro, Valerie sugere, num sentido algo ro-mântico, olhar para as peças de artesem nunca lhes poder colocar um pre-ço. Para os artistas, defende, difícil éachar um preço justo a uma peça quenarra a alma de alguém. Tentando res-ponder a questão colocada sobre comonotar um quadro contemporâneo quetenha grande valor estético e comer-cial, abriu caminho para um grandeproblema da arte contemporânea afri-cana, que segue a lógica de que quantomais antigo, melhor. Fez entender queo mercado busca com mais avidez pe-ças antigas e de artistas já consagradose alguns já falecidos, quando muitosbons artistas surgem em eventosemergentes e estão bem vivos mas nãocaptam a atenção dos compradores,que são sempre maioria europeia. Foi legítima a preocupação de umpoeta aí presente que defendeu a popu-larização da arte e chamou a atençãosobre a qualidade que Malangatana os-tenta, encerrando na sua obra traços deum artista africano universal, valendo-lhe assim a justa posição de artista con-temporâneo. Porque, continua o poeta,

artistas há que se escondem no pacotede arte contemporânea e produzemobras sem qualquer sentido, segurosde que arte contemporânea não passadeste esbater de tinta em tela e instala-ções inusitadas. Assim, questionou: “Oque é arte contemporânea?”, ao que Va-lerie respondeu que, para si, arte con-temporânea seria todo o produto artís-tico que se ajusta no seu tempo e espa-ço.Sobre a sua popularização, outrospresentes defenderam que a mesmanão é possível porque a arte sempre foium produto para as elites. Valerie volta ao discurso e pintauma situação crítica, num mercadosem galeristas, museus, festivais, pa-trocinadores, o que esperar do futuroda arte contemporânea? Bem, estarealidade, aponta Valerie, só tem be-neficiado o mercado europeu, que es-pecula os preços das obras a seu beloprazer e sai a ganhar. Os artistas afri-canos, já a responder a questão levan-tada por Paula Nascimento, lutam pa-ra chamarem a atenção do ocidentepor serem estes que fazem o mercadodas suas obras. Os governos devem fa-zer muito mais pelas artes plásticas. --------------------------------------------
A LAB é uma criação de Hildebrando de Melo.

Valerie tem levado a cabo um estudo saturado
sobre a arte contemporânea, levantando a seu
favor uma defesa apaixonada. Académica, com-
bina História da Arte e Política Cultural . Kabov
é também fundadora e directora da Renaissan-
ceartinvestmentconsultancy (www.renaissan-
ceaic.com.au). Possui um Mestrado em Cura-
torshipandModernArt pelo DepartmentofArt-
HistoryandTheory da UniversityofSydney (Aus-
trália) e presentemente está a desenvolver um
projecto doutoral em História da Arte na Sor-
bonne, Paris 1 (França). 

Valerie Kabov Hildebrando de Melo
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ADRIANO DE MELOInovar e receber ovações do públicosão parte do vocabulário de qualquerartista, seja ele angolano ou estrangei-ro, porém para muitos actores esta ino-vação ainda é parte de um problemamaior: a falta de espaços apropriados.Acredito que muitos deles não pre-cisam de tantos palcos com condições,apenas um ou dois, que lhes permitamensaiar e mostrar, num final de sema-na, ou quando houver uma vaga, o re-sultado do seu trabalho. Mas o preço,caso seja para alugar, tem de ser baixo,porque o artista angolano ainda nãoconsegue viver do seu próprio traba-lho. Talvez um, dois ou três já o pos-sam fazer, mas a maioria não.Apesar de no encontro de ausculta-ção a ministra da Cultura, Carolina Cer-queira, ter pedido persistência aos ar-tistas e crença no seu mandato, assimcomo pediu para saírem mais dos pal-cos e estarem próximos das comunida-des, acredito que os artistas, em espe-cial os do palco (vou chamá-los assimporque são artes que dependem muitodeste local), precisam ainda destes es-paços para terem os seus rendimentos.

O palco é a saída imediata para o ar-tista conseguir os seus rendimentos. Éde lá onde vem o seu sustento. Querseja ele actor, músico, ou bailarino, opalco, fechado ou aberto, continua aser o seu local de trabalho.Actualmente, com o arranque que opaís começou a dar rumo ao desenvol-vimento, em especial no sector daconstrução civil, com novas centrali-dades, e apesar da crise económicamundial, é preciso o artista ter um es-paço condigno nestes locais.A criação destes locais, nestas cen-tralidades, é também uma forma dedeslocar as artes do centro da cidade,já que a maioria das pessoas, em parti-cular os jovens, vive ou “migrou” paraestas centralidades e descer aos finaisde semana para ver um espectáculo dedança, teatro ou de música na baixa, àsvezes, fica “muito à esquerda”, mesmopara um apreciador de arte.Outra questão, porém, e muito im-portante, é o uso destes espaços. Aprincípio gostaria que todos os usas-sem, mas acredito que temos tantosjovens criadores, que os recintos nãoseriam suficientes para todos. Mas acredito que actividades de

grande vulto, como os inúmeros festi-vais de teatro, que são realizadosanualmente, em especial os de carizinternacional, não podem ser realiza-das em palcos sem condições, porquea imagem do país é levada além fron-teiras e todo o cidadão angolano temorgulho no seu país e detesta ver man-chado o seu bom nome.Não sei, nem posso pensar que ideiapode ter um grupo de teatro francês ouitaliano, por exemplo, que vem ao paíse tem de usar um palco sem condiçõestécnicas para actuar. Mas posso dizer,como angolano, que não quero, nempenso, passar uma imagem negativa,nunca, do meu país, erguido no suor esacrifício de muitos, e hoje cheio de or-gulho pelo lugar conquistado.A noção de angolanidade para mimnão deve ser só feita a partir da valori-zação e divulgação das raízes e tradi-ções, mas também deve assentar emprincípios únicos, como “construir notrabalho um homem novo”.Hoje temos vários festivais interna-cionais. Temos diversos grupos e per-sonalidades distintas do mundo dasartes dispostos a conhecer um paísque saiu de uma guerra civil, sobrevi-

veu e agora está a erguer-se. O pior é,nesta altura de luta para nos afirmar-mos, estes levarem uma má imagem.Portanto, acredito que temos de terum lugar para as artes e os artistas, na-cionais ou estrangeiros convidados.Um espaço de todos, onde o públicopossa sentar e ficar à vontade.

Mais uma vez, a III Trienal deLuanda cumpre o seu objec-tivo em resgatar a memória,seja ela muito distante ou próximados dias que correm, dando oportuni-dade a artistas que raramente sãolembrados pelos promotores de es-pectáculos mediatizados. Trata-se deGabyMoy, que algumas vezes é cha-mado para espaços que optam porabrilhantar os convives com músicaangolana feita num passado não mui-

to distante, e  de Baló Januário, que échamado quando a música tradicio-nal volta à baila. O autor de “Vizinha Zongola” subiuao palco na sexta-feira, 15 de Julho, nu-ma actuação suportada pelos seus su-cessos do passado  e temas marcantesde David Zé, seu irmão. A banda Gengi-bre, com João Mário na viola ritmo,Nando Bernardino na bateria, Monte-negro no baixo, Chico Santos nos tam-bores, Nelas do Som a solista, JujúLuto-na nos teclados e os coros de Fulgênciade Almeida e Zé Manico, foram os par-

ceiros cuja tarefa grata era aquecermais uma noite de cacimbo. Foi comeste grande sucesso que fechou emgrande esta noite, em que também sepode voltar a ouvir os temas  “NukaKi-Muene” e “MakakuKubata”.“Sofredora”, “Merengue Santo An-tónio”, “Candinha” e  “Namorado doConjunto”, todos da autoria de DavidZé mas interpretados ao modo deGabyMoy, causaram uma forte emo-ção ao público. GabyMoy por pouco desapontava aplateia, uma vez que não tinha no re-portórioum dos seus maiores suces-sos: “Rumba Madalena”,mas, dianteda solicitação dos presentes, teve quetocar mesmo sem ensaiar, compro-vando que quem sabe faz ao vivo, se-guindo-se “EmeAlengue”, tema com oqual se lança no mercado musical an-golano e que o leva,em 1979, a vencerum concurso musical da então Secre-taria de Estado da Cultura.O cidadãoMoisés Gabriel Ferreira, foi baptizadoartisticamente como GabyMoy pelotambém músico e investigador cultu-ral, Dionísio Rocha. 
Boca na BotijaNo dia 23,  foi a vez de Baló Januário,uma das maiores referências da músi-

ca folclórica da actualidade. Por mui-tos considerados como o Rei da Cabe-cinha, ritmo proveniente do IcoleeBengo, Dande, dentre outras regiõesda província do Bengo, não ficou ape-nas com esta vertente da tradição. Acassanda, a cabetula, a ngaieta e incur-sões no semba foram outras sonorida-des tradicionais que BalóJanúariotransportou para o palco.Temas como "Boca na Botija","Azar da Belita" e "Macanduma" , aju-daram a compreender que há maismusica nacional.Os músicos Josué D`Angola( tecla-dos), Esteves Bento (Congas), Benja-mim( baixo), Zé Luís ( viola ritmo),Dama Neusa nos coros e Ti Paulino naguitarra solo, um invisual que faz ma-ravilhas com a viola, trazendo do seudedilhar uma rítmica que levanta apoeira nacional.  A cantora Ary acom-panhou Baló em “Papá Fugiu”, umaparceria que resulta muito bem nospalcos e estúdios. Antes, dia 16, o roteiro cultural da IIITrienal de Luanda prosseguia com Kya-kuKyadaff, num espectáculo em que oautor de "Se Hunguile" prestou home-nagem a Teta Lando e Papa Wemba. 

GABY MOY E BALÓ JANUÁRIO NA III TRIENAL

“VIZINHAS ZONGOLAS” 
APANHADAS COM A “BOCA NA BOTIJA”

ESPAÇO E REPRESENTAÇÃO

ACTUAR POR UM PALCO MELHOR

Adelino Caracol, da Associação Angolana de Teatro 
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Gaby Moy Baló Januário

ANALTINO SANTOS 



A IGREJA E OS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Osurgimento dos semanários,estações radiofónicas e televi-sivas, principalmente no pós-guerra em Angola, permitiu o alarga-mento do espaço público do e para oexercício das liberdades de expres-são, de opinião, e de consciência con-sagradas na Declaração Universaldos Direitos Humanos e na Constitui-ção da República de Angola.Mais do que isto, este fenómenopossibilitou a extensão do espaço depregação do Evangelho pelas Igrejascomprometidas com a reabilitação dohomem, em todos os aspectos, pormeio da mensagem bíblica.Acto de manifestação da fé, a emis-são de programas televisivos e radio-fónicos“sob responsabilidade” destaou daquela Igrejaé também um factoque contribui grandemente para osustento financeiro de algumas em-presasprivadas do sector da comuni-cação social, que recentemente regis-tou o encerramento de alguns jornais.A referida actividade realizada pe-las Igrejas enquadra-se na sua ac-çãoespiritual com reflexos sociais,quevisa, entre outros, a pacificação demuitas famílias em crise, decorrenteem muitos casos da violência domêsti-ca, abusos sexuais, estupro, incestos,alcoolismo, consumo de drogas, etc.Numa época em que o desempregoafecta duramente a primeira institui-ção formada na face da terra, comuni-car com esperança, fé e certeza numfuturo melhor construído no presen-te,é uma função para a qual a Igreja é

chamada a desempenhar no seio dasociedade com toda autoridade espi-ritual e moral que sempre exerceu aolongo da História marcada por perío-dos de fartura e de carência.A experiência diz-nos que estaúlti-ma surge também como uma fase de-reavivamento espiritual motivado pe-la necessidade imperiosa de o homemencontrar no sobrenatural a força e acoragem que necessita para ultrapas-sar o gigantesco desafio do momento.Não admira então que o apelo pa-ra que a Igreja ore a favor do “fim” dacrise financeira que afecta o País se-ja parte integrante do discurso pro-ferido recentemente por um ex-de-fensor da teoria da “religião como oópio de povo”.Outro elemento que não pode serrelegado ao esquecimento é o coroque frequentemente entoa o refrão dodízimo como o meio do enriquecimen-to pastoral ao qual se juntou um reno-mado sociólogo angolano, que na suaoração de sapiência (?)destaca a “ex-torsão” do dinheiro dos fíeis como arazão da existência das igrejas – acu-sação que carece da apresentação deestudos de casos, e de uma abordagemlivre de preconceitos em torno do dízi-mo. Será este realmente o meio deacumulação da fortuna pastoral?Na verdade, trata-se de uma práticabiblicamente fundamentada (Ml. 3:10;Lc. 18:12...), por meio da qual os cris-tãos evangélicos/pentecostais contri-buem financeiramente para a satisfa-ção das necessidades da Igreja, entre

elas, obviamente,a ocupação/utiliza-ção de espaços de antena comerciali-zados pelas estações televisivas e ra-diofónicas, e, em alguns casos, as pá-ginas de jornais nas quais se anun-ciam as actividades desenvolvidaspela ou na Igreja. Convém recordar que em tempo decrise esta instituiçãocontinua a pres-tar assistência fora das suas portas,nomeadamente aos reclusos e aosdoentes, respectivamente, nas cadeiase nos hospitais.Em todas estas actividades o ele-mento financeiro está presente, e éneste sentido que o dízimo, e outrascontribuições dos fíeis, serve igual-mente para a edificação de escolas ede centros de formação profissional,postos de saúde,etc., cujos serviçossão usufruidos tanto pelos cristãos co-mo pelos não-cristãos. Portanto, o argumento supracita-doapresenta-se como insustentável seatendermos ainda ao facto de que a in-dependência da Igreja – no âmbito doprincípio da laicidade - estende-se nocampo financeiro.O consumo da música gospel - po-deroso meio de consciencializaçãoda sociedade -,incentivado pela im-prensa angolananos últimos anos,éoutro aspecto que deve ser assinala-do, se tivermos em conta as dificul-dades por que passaramos cultoresdeste género musical que preten-diam promover os seus trabalhos

nas rádios e na televisão.
Música da igreja?Era esta a questão com a qual sedesprezava um género musical – ogospel - que actualmente encontra es-paço nosprogramas radiofónicos e te-levisivos, alguns destes voltados paraa abordagem em torno da também de-nominada música sacra. A entrada em funcionamento da TVCelestialconstituisem dúvida um mo-mento de capital importância na His-tória de Angola, em geral, e em parti-cular da Igreja existente neste País,pe-lo facto deos cristãos angolanos dispo-rem pela primeira vezde um canaltele-visivo angolano dedicadoexclusiva-mente à pregação da Boa Nova.Em certos círculos cristãos louva-sea Deus pelo aparecimento dos referi-dos meios de comunicação social co-mo resposta às orações dirigidas a Sipela Igreja,que deseja conquistar cadavez mais espaços/oportunidades paraa pregaçãoda Palavra que restauraoindivíduo que vive à margem dasnormas socias.A concretização deste desiderato ésem dúvida um contributo sério para ainclusão social, e igualmente para a di-fusão de valores espirituais dos quaisderivam os valores éticos, morais, civi-cos necessários para que tenhamosuma sociedade sã, onde o amor aopróximo vivido na sua plenitude e es-sência torna-se o princípio basilar nasrelações humanas.

JOÃO N’GOLA TRINDADE

Televisão antiga

Igreja em Benguela
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A ASPIRAÇÃO COMO PONTO

DE PARTIDA

Elikia M´Bokolo, investigador
nascido na República Demo-
crática do Congo, ao prefaciar

o livro do investigador português
António Custódio Gonçalves, intitu-
lado “Tradição e Modernidade na
(Re)Construção de Angola”, critica o
facto das abordagens sobre África e
o seu futuro continuarem a pautar-
se por opiniões negativas que, de um
modo geral, se circunscrevem:“(…) ao desmoronamento do Esta-do; à fragmentação do território (quehavia sido construído com muito tra-balho pela colonização e que se encon-tra agora repartido em enclaves béli-co-mineiros; à vida precária dos indi-víduos (com poucas garantias de se-gurança imediata e futura, isenta dosdireitos mais fundamentais); ao agra-vamento das clivagens sociais nos di-ferentes campos político-militares; aoangustiante estado de pobreza semfim à vista, onde a capacidade de so-brevivência é levada ao extremo; à et-nização das relações sociais e das alte-rações na vida política.” [M’BOKOLO,Prefácio In, GONÇALVES: 7]As raízes mais profundas de um dis-curso afro-pessimista têm, natural-mente, a sua origem em teóricos das ex-potências coloniais mas, ultimamente,também em políticos e intelectuais afri-canos. Alguns académicos do Ocidentese apresentam como os mais preocupa-dos com a extrema pobreza e a falta dedireitos humanos em África, o que, na-turalmente, não deixa de ser legítimo einquietante. Levam-nos, por outro lado,a inferir que os africanos, por si só, sãoincapazes de se governarem a si pró-prios, daí a necessidade de uma parce-ria mundial, o que, na realidade, se justi-fica para uma mais rápida e eficientepromoção do desenvolvimento. Todavia, fugindo à lógica de cau-sa/efeito, omitem ou escamoteiam osséculos de holocausto provocado pelotráfico negreiro, racismo, assimilacio-nismo, segregacionismo e interioriza-ção de um baixo sentido de auto-esti-ma nos africanos anteriormente sub-jugados aos poderes coloniais, o quedestorce, em grande parte, as razõesque estão por detrás de determinados

factos. Se ao nível do discurso políticotal posicionamento já não é aceitável,do ponto de vista epistemológico, é,no mínimo, lamentável. Há, por seu turno, intelectuais afri-canos que, após as expectativas cria-das a partir das suas independências,confrontando-se, hoje, com os baixosíndices de desenvolvimento, conflitosarmados, extrema pobreza… e passa-ram a manifestar abertamente o seudesencanto. Quase meio século atrás,África, através do discurso dos seus lí-deres, parecia capaz de unir todos osseus filhos à volta de uma mesma soli-dariedade pan-africanista onde obem-estar e o progresso social só de-penderiam de um hino e uma bandei-ra. O próprio Eden Kodjo, ex-secretá-rio-geral da OUA, afirmou, em 1988,que África pode ter “espaço, pessoas,recursos naturais (…) mas África não énada, não faz nada, nem consegue fa-zer nada” [KONDJO: 230, cit. in, DAVI-SON: 20]. Grande parte das razões pa-ra este afro-pessimismo reside, evi-dentemente, no facto do continenteexportar “90% dos diamantes, 70%do ouro e um quarto do urânio que cir-culam no mundo inteiro, para não fa-lar do petróleo em quantidade e ou-tras riquezas naturais.” [MUNARI ] “Em quase todos os países africanos,o Banco Nacional é uma dependênciado Banco Mundial, as Forças Armadassão assessoradas pela ONU, as eleiçõesrealizam-se sob vigilância de observa-dores internacionais, os cidadãos emsituação de emergência procuram aajuda de organizações internacionais,as melhores propriedades pertencemàs multinacionais” [Ibidem]. Apesar do continente ter conquis-tado a independência política não che-gou a alcançar a autonomia necessáriapara gerir a sua própria história e con-tinua tutelado, como se fosse incapazde andar com as suas próprias pernas.Na realidade, África foi o único conti-nente que não cresceu durante maisde quatro séculos, enquanto a elite eu-ropeia ganhava fortunas nos disputa-díssimos mercados de Lisboa, de Ma-drid e, sobretudo, de Paris e Londres.Segundo Carlos Lopes, África é tam-bém o continente onde, “em 1992, aacumulação dos atrasos no pagamen-to da sua dívida externa já representa-va 32% das exportações de toda a re-gião sub-sahariana”, com sérias e ób-vias implicações na impossibilidadedos seus países investirem devida-mente nos seus programas sociais, no-meadamente, nos sectores da saúde eda educação [LOPES: 36]. Ali Mazrui, professor universitáriodo Quénia, foi mais longe no seu afro-pessimismo ao admitir a necessidadeurgente de “recolonização” como a pa-lavra-chave para o século XXI e como

“(…) a maior esperança para África”,apesar do termo “recolonização” serapenas utilizado em surdina, quer emÁfrica, quer no próprio Ocidente, a nãoser por alguns nostálgicos periódicoslondrinos ou parisienses. Para Mazrui,a diferença em relação à anterior colo-nização residiria no facto deste outroprocesso ser conduzido pela própriaÁfrica, com vista à reconstrução docontinente em bases políticas, econó-micas e culturais, tal como foi feito pe-los europeus, a seu modo, no séculoXIX, com investimentos maciços de re-cursos e energias [MUNARI: 31].Reagindo, evidentemente, mais aMazrui do que a Kondjo, o teólogo tan-zaniano Laurent Magesa refere que asaída para África não será “recolonizar”mas sacudir dos ombros séculos de do-minação e inércia, com o que de pior foiintroduzido na mente das pessoas e nasestruturas de poder, inclusive a Igreja,que entrou no continente como partede todo esse processo [Ibidem]. Tam-bém, em finais da década de 70, salvoerro num discurso proferido de impro-viso na Praça 1º de Maio em Luanda,Agostinho Neto, primeiro presidente daRepública de Angola, sem perder de vis-ta o seu espírito combativo em prol deuma verdadeira autonomização, che-gou a afirmar num comício, o que, narealidade, ainda hoje ocorre: “África pa-rece um corpo inerte, onde cada umvem e debica o seu pedaço”.Em finais do século XIX, relembraBasil Davidson, a Europa fazia a parti-lha de África de acordo com os seus in-teresses de curto, médio e longo prazo,mas, já antes, se desembaraçava dosresquícios medievais e passava a olharpara a industrialização, para a urbani-zação e para a democracia, esta últimaalicerçada em Estados nacionais comuma só bandeira. Desde a era romana,até meados do século XIX, a Itália, porexemplo, não se encontrava unificada.Por volta de 1850 estava ainda subor-dinada a várias potências estrangeiras. “O imperador austríaco possuía gran-des províncias, como a Lombardia, quese encontrava sob o seu domínio direc-

to e protegida por fortes guarnições desoldados. Todas as províncias centraisestavam divididas num conjunto de pe-quenos estados subordinados, em Ro-ma, ao poder temporal do Papa, que,apesar de italiano, governava sob forteprotecção do imperador austríacoFrancisco José e do imperador francêsCarlos Luís Napoleão Bonaparte (Na-poleão III). A sul destes Estados papaissituava-se o grande reino de Nápoles,que incluía a ilha da Sicília. O rei Fernan-do II de Nápoles, apesar de italiano, eratambém protegido pelos aqueles impe-radores.” [Cf. DAVISON: 123]. Frequentemente nos debruçamossobre a questão dos Estados-Nação emÁfrica sem levar em conta que, na Euro-pa, por exemplo, a Itália, cerca de quatrodécadas antes da Conferência de Berlim(1884-1885), não era ainda uma naçãounificada, mas sim uma ideia ou, no di-zer do poeta Agostinho Neto, uma “As-piração” de um grupo de nacionalistas,que desejavam atingir a unidade e a in-dependência de Itália. Todavia, foi nocontexto da construção de um modernonacionalismo, que o século XIX repre-sentou uma era de progresso para a Eu-ropa, enquanto, para África, foi mais umséculo perdido em desfavor da sua aspi-ração de progresso económico e social. 
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JANUÁRIO MARIMBALA Oprimeiro homem nasceu numparaíso localizado no curso su-perior do rio Cunene algumasdezenas de quilómetros depois da Ba-baera. Para uns, caiu do céu aos trambo-lhões. Para outros, foi criado por Zambi,a partir de um rochedo que ele amole-ceu e com essa massa granítica fez Feti,o Adão dos angolanos que habitam oPlanalto Central, até à região de Cacon-da. A primeira mulher, Choya, nasceu nopróprio rio, gerada pelo Rei das Águas. No mosaico cultural do Cassai, de-senhado e criado ao longo de milénios,o primeiro Homem é Congo, filho deSuku, que também lhe deu vida a par-tir de um rochedo. O rio nasce em An-gola e corre centenas de quilómetrosem direcção ao grande Zaire ou Congo,onde desagua. Mesmo ao lado, médiose pequenos cursos de água avançampacificamente para a vertente do Zam-beze e lá vão para Oriente. Por essescaminhos foram os filhos dos nossosancestrais, povoando todo o Mundo.O paraíso que recebeu o primeiroHomem fica situado a 75 quilómetrosda cidade do Huambo, na estrada queliga ao Lubango. Nos anos 50, um pro-fessor primário, Júlio DiamantinoMoura, descobriu o Éden angolano.Dava aulas na capital do planalto cen-tral. Nas férias escolares, arranjavauma equipa de ajudantes e exploravaos rios da região, à procura de pepitasde ouro. Nessa actividade esquadri-nhou o curso do rio Cunene desde asua nascente até à Huíla. Um dia en-controu o paraíso.Num texto colorido e empolgante,ele contou, no boletim do Instituto deAngola, como descobriu a casa de Feti,o primeiro Homem. Andava à procurade ouro, junto ao Cunene, a 75 quiló-metros da cidade do Huambo. Na horade descanso no acampamento, ao iní-cio da noite, um elemento da equipa,nascido na região, contou quase emsegredo que ali estava o “princípio detudo” (Feti). E a lenda tornou-se real.Por trás de uma densa barreira vege-tal, era o Éden. O princípio da Humani-dade. A nossa casa.No dia seguinte, Júlio DiamantinoMoura decidiu explorar o territóriopor trás da densa barreira vegetal. Osajudantes não queriam acompanhá-lo. Tinham uma razão de peso. No pa-raíso existe um rochedo, conhecido naregião como a Pedra da Água. Quemolhava para a rocha ou lhe tocava, eraimediatamente fulminado pela morte.O professor primário não se como-veu com a lenda e marchou para o pa-raíso. Os ajudantes, timidamente,

acompanharam-no. E encontraram al-go extraordinário. Júlio DiamantinoMoura descreve no seu texto um gran-de espaço com a dimensão de um cam-po de futebol, coberto de cinza. E ossa-das de pessoas e animais, mais ou me-nos encobertas. Numa das extremidades, o paraí-so de Feti tinha uma pirâmide de pe-dra, desmantelada até quase meta-de da altura. As pedras que faltavamna construção estavam despalhadasna zona. Muito perto, corre lenta-mente o Cunene. Júlio Diamantino Moura durantetrês anos explorou a “casa” de Feti.Descobriu que por baixo da pirâmi-de existiam galerias que entretantoforam assoreadas, o que não permi-tia a circulação de pessoas. Durante dias e dias, o professorprimário e seus ajudantes desobs-truíram as galerias e fizeram acha-dos interessantes. Algumas flechascom ponta de ferro, alfaias agríco-las muito antigas, mas também en-xadas da época. Apenas estavam co-bertas de ferrugem. Todos esses materiais foram de-senterrados e levados para o Huam-bo. As investigações de Júlio Dia-mantino Moura estavam autorizadaspelas autoridades locais e ele repor-tava todas as suas descobertas. Por-

que havia a suspeita de que existiaali um tesouro fabuloso!
O Rei LobengulaLobengula, o rei dos Matabeles, em1893 revoltou-se contra os ingleses.À frente dos guerreiros Ndebele eShona, enfrentou os ocupantes. O Im-pério Britânico tremeu. A guerra foitravada entre 1893 e 1897, na área doactual Zimbabwe .As tropas de Lobengula tinham ar-mas rudimentares e os ocupantes es-tavam bem armados. A derrota foi ine-vitável. O soberano retirou e entrou noterritório que é hoje a província do Cu-nene. Em Xangongo foi subindo o cur-so do rio, até Galangue. Trazia com eleum tesouro fabuloso, de marfim, pe-dras preciosas e ouro.Quando chegou ao paraíso, resol-veu enterrar as riquezas. Depois ma-tou um a um, todos os que conhe-ciam o local. Para sinalizar o sítio,mandou construir a pirâmide. Comodisfarce, ao lado, foi criado um cam-po de sacrifícios aos deuses, o quejustifica as ossadas de pessoas e ani-mais. A construção de pedra seriauma espécie de Totem. O rei Lobengula desapareceu semdeixar rasto. Ninguém, desde então,sabe para onde foi. Mas os sobrevi-

ventes dos massacres dos inglesesali construíram as suas casas, cria-ram o gado, cultivaram a terra e ali-mentavam-se da abundante caçaque ainda hoje existe.
Faraó exiladoJúlio Diamantino Moura desco-briu outra versão. A pirâmide conti-nua a ser um ponto de referência eum local sagrado, mas foi mandadaconstruir por um faraó do Egipto,deposto pelo irmão.O soberano conseguiu reunir mui-tas riquezas e fugiu acompanhado doseu séquito e protegido por guerreirosferozes dispostos a tudo, para defen-derem o seu Faraó. Desceram Áfricaaté ao paraíso de Feti. As riquezas fo-ram enterradas e um número restritodos seus colaboradores sabia que a pi-râmide era o ponto de referência dotesouro enterrado.O professor primário foi desobs-truindo as galerias, uma a uma, masnão encontrou qualquer tesouro. Es-cavou novas galerias, foi esventrandoa terra à volta da pirâmide mas alémdas alfaias agrícolas e das flechas componta de ferro, nada encontrou. Seexistia um tesouro, ele foi levado poroutros. Feti é em si um tesouro ex-traordinário, à espera de ser aprecia-

Pirâmide

A CRIAÇÃO DO HOMEM
O PRIMEIRO DESCOBRIDOR 

DO PARAÍSO DE FETI E CHOYA
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do e desvendado como uma preciosi-dade da Cultura Angolana.Em 1926, um nobre egípcio des-cendente do Faraó exilado, pediu au-torização ao Governo-Geral de Ango-la para caçar a Palanca Negra Gigante,na época abundante naquela parte docurso do Cunene. Entrou em Angolapera fronteira da Zâmbia, com umadezena de viaturas de carga e todo-o-terreno. Perto da Pirâmide, ao saltarum riacho desequilibrou-se caiu. Aarma que levava disparou-se aciden-talmente. Teve morte imediata. A Pe-dra da Água não admite intrusos!
Revolucionários brasileirosAntes do Grito do Ipiranga, suce-diam-se revoltas dos patriotas brasi-leiros que exigiam a independênciada colónia. Alguns revolucionários deMinas Gerais foram condenados aodegredo perpétuo em Caconda. Co-nhecedores das técnicas de explora-ção mineira, começaram a garimparouro no Cunene. 

Grandes quantidades de ouro fo-ram amealhadas e os garimpeiros re-solveram enterrar esse tesouro numlocal próximo da pirâmide desmante-lada que ainda hoje está visível e po-de ser visitada. Quando o Brasil se tornou inde-pendente, os revolucionários foramperdoados e reabilitados pelo impe-rador D. Pedro. Antes de regressaremà pátria, foram desenterrar o ouro elevaram-no. Só ficaram as enxadas eoutras ferramentas do garimpo, en-contradas pelo professor primário,Júlio Diamantino Moura.Uma coisa é certa: a pirâmide jun-to ao rio Cunene, na época ficava adois dias de viagem de Caconda, a pé.Muito perto.
Comerciante Pedro LotaO “Jornal de Benguela”, em 1925,publicou uma história empolgantesobre o nosso paraíso e a pirâmidedesmantelada. Segundo o repórter,o comerciante benguelense Pedro

Lota percorria os sertões entre o li-toral e o interior, na sua tipóia. Amercadoria era levada às costas, pordezenas de carregadores. O pumbei-ro ia de Benguela ao Chongorói, Qui-lengues, Lubango, Caconda, Babae-ra, Huambo e Bié.Nas suas actividades comerciaisdescobriu uma mina de ouro no pa-raíso de Feti. Passava lá grandes tem-poradas e mandava o ouro para a suacasa comercial de Benguela, dissi-mulado nas bolas de cera. Ganhouuma fortuna incalculável. O ouro eraarmazenado em galerias e a pirâmi-de foi construída como referênciados armazéns.Júlio Diamantino Moura descartaesta possibilidade. O comerciante Pe-dro Lota existiu mesmo e era riquíssi-mo. Mas no paraíso de Feti e de Choyanão existe qualquer indício de ouro.
Rei das Águas e SereiasO que existe é uma queda de águabelíssima. As águas do Cunene despe-

nham-se de 30 metros e além da cata-rata há uma ilha formosa com 200metros de comprimento e 50 de lar-gura. Mesmo sem o primeiro Homem,é um verdadeiro paraíso. Nesse ambiente bucólico, muitopara baixo do fundo do rio, fica o pa-lácio do Rei das Águas e a ilha é po-voada de sereias. Choya foi a pri-meira de todas e é a mãe de Cacan-da, Galalangue e Bié. A primeira ma-mã de todos nós. Foi ali que Feti ca-sou e de lá desapareceu para abrirtodos os caminhos.Choya ficou e morreu de velhice,muito perto da pirâmide, num grandeespaço delimitado por quatro fron-dosas songues. As várias tonalidadesde verde são o seu manto natural. -------------------------
(OS DESENHOS FORAM REPRO-

DUZIDOS POR CASIMIRO PEDRO, A
PARTIR DOS ORIGINAIS PUBLICA-
DOS NO BOLETIM DO INSTITUTO
DE ANGOLA, Nº10, JULHO-DEZEM-
BRO DE 1957)

Croquis representando a base da pirâmide Disposição em que se encontravam alguns ferros

Outra disposição dos ferros junto à vala dos mortos O aspecto das galerias, vistas de cima
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