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Por iniciativa da Câmara Municipal de Montalegre, capital doBarroso, Distrito de Vila Real da região do Alto Trás-os-Montes, do seu Presidente, Orlando Alves e do Professor An-tónio Chaves, decorreu uma singela homenagem a MariaEugénia da Silva Neto no dia 28 de Fevereiro. Eugénia Neto, natural de Montalegre e por isso, também barrosã,recebeu a homenagem na presença dos Vereadores da Câmara Muni-cipal, homens e mulheres das letras, amigos, conterrâneos, os repre-sentantes da Embaixada da República de Angola em Portugal, Luan-dino de Carvalho e Santana Guerra, da Academia de Letras de Trás-os-Montes, da Academia Galega da Língua Portuguesa, do represen-tante da Assembleia Municipal de Montalegre, de membros da Fun-dação Dr. António Agostinho Neto e da filha, Irene Alexandra Neto.Na ocasião, o Presidente da Câmara Municipal de Montalegre,Trás-os-Montes, ofereceu a medalha de ouro da Vila de Montalegre aMaria Eugénia Neto com os símbolos locais do castelo, os campone-ses, o gado barrosão, os vestígios romanos e as serranias ou cordi-lheiras de montes.Naquela terra que a viu nascer e na qual permaneceu até aos cincoanos de idade, Maria Eugénia Neto agradeceu o convite e a e hospita-lidade barrosã, tendo recordado sentimentos e emoções, da alturaem que a sua avó materna e os tios deixaram Montalegre e cada umtomou o seu rumo. “Ainda hoje tenho na memória quando vieram avaliar a casa dosmeus avós para ser comprada. Senti nesse momento o meu coraçãode menina a bater com mais força. Detestei os homens que ali esta-vam para esse fim! A partir desse momento, começou o meu desen-raizamento. Deixamos as terras frias de fronteira, as aldeias graníti-cas, as serranias, as milagrosas águas do Rabagão e do Cávado paratrás e, em Lisboa permaneci até aos 25 anos, altura em que me caseicom o médico António Agostinho Neto e fui para a África. Lá começoua nova etapa da minha vida, onde me vi envolvida na Luta de Liberta-ção de Angola e para a qual também contribuí, modestamente.”Maria Eugénia Neto disse que após uma vida cheia de vicissitudes,levou os filhos a conhecerem Montalegre. Mas desta vez, teve a felici-dade e o grato prazer de ser contactada por homens das belas letras eda Academia que lhe propuseram o desafio de lá voltar. Lá voltar, ago-ra na condição de Sócia Honorária da Academia de Letras de Trás-os-Montes

Maria Eugénia Neto 
Homenageada em Montalegre 



Observandoo contexto ho-dierno, curiosamente emcerimónias matrimoniaismuito frequentes na pers-pectiva do direito consuetudinário an-golano e bastante concorridas entreos mais diversificados estratos so-ciais, apelidadas de “pedidos de noiva-dos”, entre as várias componentes doconteúdo da carta-lista de alemba-mento, chama atenção a presença dacaixinha de fósforos. Aparentementeinsignificante, sem valor expressivo,nem explicação de realce, a sua omis-são do conjunto dos esponsais exigi-dos pela parentela matrilinear da noi-va, pode ser motivo de conflitos porvezes incaucionáveis, sem explicaçõesplausíveis. Todos afirmam: - É tradição!Sempre foi assim! Osmais velhos já o fizeram!Trata-se da simbólica transmissãodo fogo perpétuo, instituição inclusivado poder parental umbundudesigna-dade «ôndàlúy’ôvísíla»,como se per-cebe em Gomes (2016:196-199).Algosimilar ao “matrimoniumcummanu”,na perspectiva romana. Em cerimó-nias matrimoniais planálticas, ao noi-vo se exige a cedência do direito inclu-sivo à noiva através do que os romanoschamavam de «manusmaritalis» do«pater» famílias cujo acto é conhecido,entre nós os Bantu (Altuna, 1993), por“pedido da mão da noiva – «okukwa-taekalyandombwa»”.O noivo tributa parte do seu fogopermitindo que a noiva se integre nasua parentela, como sua esposa emcomunhão de bens (cfrAltuna,1993). Sobre o assunto em epígrafe,fica a promessa de detalha-lo em ca-pítulos sobre o matrimónioumbun-du. Por ora descreremos a pertinên-cia do fogo como ponto de partida daordem político-tradicional endógenado planalto angolano.
COMPLEXIDADE ETIMOLÓGICAHá alguma complexidade etimológicana desconstrução do fogo perpétuoenquanto instituição. Em umbundu,«ôndàlúy’ôvísíla“o fogo das tradi-ções”», plural de «ôndàlúy’ôcísíla“ofogo da tradição”»,é “o fogo perpétuo”.Corruptela do verbo «òkùsíla “dei-xar”»;«òcìsílá “deixado comigo”» dife-rente de «ôcísílà “deixa comigo”». Omesmo que «tradição», em ambosefeitos, diz em primeira pessoa que al-go fica com alguém.A significação de «ondalu “o fogo”»flexibiliza-se em função do contextoem que se aplica. «Ondaluimwamwe(imosi) “o mesmo fogo”» interpreta olar, família, geração, nação; «okutumã-lãp’ondalu “sentar-seao lado do fo-go”», querdizer descontrair-se, diver-tir-se; «k’ondaluy’omwenyo “peranteo fogo da vida”»,o mesmo que cami-

nho da vida, útero, designação dadaaos órgãos reprodutivos da mulher;«okulalak’ondalu “estar junto do fo-go”», pernoitar em frente, em relaçãoao homem que se deita em frente, pró-ximo do fogo;«okukapav’ondalu “co-locar ou introduzir no fogo”», em rela-ção ao acto de confeccionar alimen-tos;«k’ondalu, “ao fogo”», o mesmoque nos órgãos reprodutores do ho-mem, etc. (Gomes, 2016:315-318). Aaplicação do plural - «olondalu “os fo-gos”», não sendo frequente,caracteri-za uma patologia de índole “mitológi-ca”,inibidor do exercício sexual furtivode maridos que vivem com gestantesou latentes. Diz a crença que a relaçãoextra-conjugal provoca queimadurasfatais aos entes ora ditospor causa docalor trazido do ambiente estranho.O fogo de cozinha é designadopor«ìkô ou eko», diferente de «onda-lu». «Iko», é fogão, fogareiro, forno,la-reira, com ou sem «ondalu»em cha-mas ou em brasa.É uma instituição so-cioeconómica cuja estrutura implicao uso de três pedras alojadas no chãosobre as quais assenta o recipiente. Ofogo (ondalu), encerra consigo o sen-tido de unidade, inclusão, fidelidade,lealdade, fraternidade, irmandade,solidariedade, camaradagem e deli-mita uma realidade de influência so-ciojurídicae etnolinguística. É umainstituição sociopolítica. Dávitalida-de naquele e ambas asseguram o pro-cesso educacional tradicional endó-geno veiculando a segurança matri-monial. No seu conjunto são perma-nentes no «njango» e de estreita rela-ção com as cerimónias funerárias, te-rapias medicinais e os distintos ri-tuais de iniciação.Porque a vida inse-para-sedo fogo! O certo é que a reali-zação de processos educacionais emtorno do fogo perpétuo, mesmo es-tando aparentemente em desuso, porse tratar de dinâmicas meramenterurais para uma realidade não indus-trial como é angolana, representa umvalor endocultural peculiar.Esclarecemos entreparêntesis quena leitura correcta dos vocábulos Ban-tu, a tonalidade silábica umbundu, cu-ja escrita exclui o uso da acentuaçãográfica, determina o significado voca-bular. O que aconteceu nos parágrafosanteriores consiste no simples apoioao leitor que não domina esta variantelinguística que prescinde o uso dos“ss” e “r”aspirando o“h” como predo-mínio do“ci [tchi]”, antónimo de «ka»,(Gomes, 2013:62-81). Sendo prefixo -«oci=sila» – desempenha a função desubstantivo que qualifica agrandeza,isto é, o grau aumentativo.
HISTÓRIA DO FOGO PERPÉTUOAinda que em decadência, a históriadofogo perpétuoé vastapelo que nãoprescindimos de o sintetizar. Trata-sede uma instituiçãosob controlo da au-toridade tradicional endógena repre-

sentada por seu titular soberano,«Osomay’olosoma “soba dos so-bas”»,autoridade monarca na pers-pectiva ocidental.Obrigava-se-lhea-tear o fogo na tomada de posse, tal co-mo ilustra a imagem do rei Ekwikwi V,visitado por nósem 2013.Ocorria aexemplificação da institucionalizaçãopolítica dos Estados primários planál-ticos; Mbalundu, Ekovongo (Viye),Wambu, Ndulu e, também, Ngalangi.Como em África Bantu (Niane,2010), concorreram na emersão dacultura planálticaumbundu, os facto-res relativos à (i) procura e exploraçãoda metalurgia, (ii) identificação me-lhores condições de vida,em função dodesenvolvimento das forças produti-vas tributárias, (iii) dissidênciascon-sequentes de conflitos das cisões polí-tico-uterinas,(iv) deserções militaresna resistência à penetração cristã,e (v)ao desenvolvimento mercantil inter-continental. Aos poucos, variantes et-nolinguísticas Bantu -songo, ngange-la, lwimbi, nkhumbi, cokwe, etc., vi-ram-se inclusas em realidade socio-cultural miscigenada com a designa-ção genérica de «mbundu “nevoeiro”»,resultante do êxodo populacional pe-riférico, particularmente das áreasabundantes de nevoeiro, os ovimbun-du, “gente originária das áreas de ne-voeiro”(Gomes, 2016:25-165).No enredo do fogo perpétuo constaque odo Mbalunduinflamou-seporMbulu (Kajinga a Mbulu), patriarca dachefatura kibalade proveniência ku-lembe (Miller, 1995:98), contemporâ-neo de NgolaaKilwanjikyaNsamba,pa-triarca ndongo da variante mbundu,linhagem monárquica dos «angola»,plural de «ngola» (cfr Coelho, 2010,2010a).Sobre a identidade originária

desta realidade, esclarece Coelho(2010) que “havia um personagemque era conhecido pelo nome compos-to de Ngólà à Mbúmbà à Mbùlù (sic),antropónimo este cuja significação re-presenta um trocadilho: «tatuagemborbulhada»” (p. 224). Sem distânciasrelevantes, em varianteumbundu«mbùlú, ombùlú, olùmbù-lú», singular de «olòmbùlú», designaborbulhas, terminologia aplicável noplural que no singular «olumbulué“tumor, inchaço de pus”».Assim se conhece Mbulu,porquenoplanalto «Kajinga» é impronunciável.O sujeito tem se confundido com Civi-laou Cingala. Reza a tradição que, des-mobilizado do teatro das operaçõesmilitares, rumou ao sul do Kwanzacomcentenas de seguidores. Escolhido olocal de Halavala pousou entre as mon-tanhas de Sambu. Friccionou um peda-ço de lenha na palha seca eproduziuacombustão cujos tições repartiu hie-rarquicamenteentre os seus mais pró-ximos colaboradores: Civila, Cingala,Ndalu e Kaluweluwe(NgombeyaCitun-gu)sendo este, progenitor do lendário-Katyavala (Sanjukila, 1997).Com esteritual, o autor do fogo ascendeu a «So-ma y’olosoma “rei, soberano”» e, tor-nando-os seus súbditos, os beneficiá-rios da primeira instância passaram a«olosomavinene“sobas grandes”»,plural de «osomainene“regedor”» noportuguês angolano. Proclamado, in-vestia-se o núcleo instalador das auto-ridades do poder endógenoMbalun-du. No seu nível, aos súbditos autori-zara seleccionar os colaboradores di-rectos mediante a outorga do poder(usoma) através da partilha do fogo.Aos novos titulares chamaram-se«olosoma “os sobas”», singular de
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«osoma “o soba”» eportaram o fogoaté aos «olosekulu», similares aos “pa-teresfamiliae”. Sem medir as distân-cias, com eles, o fogo chegava aos nú-cleos familiares. A imagem ao lado,gravada em 2010, na periferia de Ba-lombo, ilustra o atiçar antes de simu-lar a sua distribuição.Por lapso,Mbulufoisuplantado porlendas de Katyavala queem desaven-ças com o seu pai Kaluweluwe(Ngom-beyaCitungu), andara a monte entremontanhas e vales adjacentes,semque seguidores lhe faltassem. Ali avi-vou e distribuiu o seu fogo servido dereordenamento das estruturas do po-der político Mbalundu «va(ba)lundu“nas montanhas”», topónimo adopta-do de «alundu “montanhas”».Ekovongo (do verbo «okukovonga,okukovenga», “convocar”) toponímiada realidade sociopolítica com enver-gadura histórica mbundudespontadado desenvolvimento das forças produ-tivas tributárias de origem nkhumbi,(s/a, 1976:12-140), cujas consequên-cias provocaram rupturas políticas ederam origem ao êxodo de uma franjapopulacional ao encontro de outrasmotivações.CivavaNdalu (Malumbu, 2005),exímio caçador-guerreiromunkhum-bi,identificado por Vingolombada, li-derou o êxodo supracitado tornan-do-se o titular do fogo do referido Es-tado. Reza a tradição que, perseguin-do aspeugadas da manada de elefan-tes,errou a escassos quilómetros aosul da cidade do Kwitu,área capitali-zada por vasongo (Duarte, 1975:60),subvarianteda variante etnolinguís-tica kimbundu(Redinha, 1970& Li-ma, 1964), o que permitiu celebraraliança matrimonial com a princesaKahanda acabada de se iniciar. Nes-tas circunstâncias o fogo não foiconstituinte por causa da pertinên-cia inclusiva. Sendo a exogamiaumaaliança de trato familiar, ao CivavaN-dalu se obrigou fazer recurso do seufogo uterino que se tornou numa en-comenda nkhumbi. Ocaçador-guerreiro não ascendeuao «Osomay’olosoma»,não perdeu atitularidade de fundador e a suces-são constrangeu-se sendo progeni-tor de um albino. Ambos perderam acidadania e consequentes direitospolíticos.Com o fogoda herança ma-trilinear, incircunciso,progenitor de«ohãnsa“albino”, “azar”», valeu-lhe opseudónimo de «Vìyé» do verbo «ok-wiya “regressar”». «Vìyé “que ve-nham”», em relação aos bens sucessi-vos. Tornado pseudónimo, justifica-va a manutenção da herança na rela-ção continuada com a realidade so-ciopolíticankhumbi onde era cida-dão. Em sua homenagem, o centrogeodésico angolano se conhece pelotopónimo de Bié.A proveniência do fogo perpétuo,ca-rente de originalidade, tornou maleá-veis as estruturasmonárquicas doEkovongo,permitindo a presença in-cómoda e descontrolada de estrangei-ros:baluba, europeus, árabes, norte-americanos, (cfrHeintze, 2004). Lem-

bra o povoamento de mestiços, as cir-cunstâncias da morte de Silva Porto, oconluio entre árabes e missionáriosna captura portuguesa de Ndunduma(Gomes, 2016:79-98) e, por conse-guinte, reduzida resistência à ocupa-ção colonial. O Estado prosperou tor-nando-se referência no comércio in-ternacional(Heintze, 2004)mas nãoescapou à pesada factura de golpes deEstado, instituições políticas enfra-quecidas, elevada corrupção, pelo quenão podia prescindir dacelebraçãodenova aliança da dissidência Cinguli daLunda.Em curta estadia,este deixou «ocin-ganji» e contribuiu na melhoria da«okaviyula», instituições de importan-tes sociedades secretas no reordena-mento sociopolítico e mágico-religioso-planáltico. Em troca levou «okasanji»do Ekovongo,ente daarte mágico-mili-

tar imbuída na pedagogia de «ocilmbo,“o kilombo”, “acampamento”».Doétimo «sanji “galinha”», prefixan-do-o o «ka»,«ka-sanji» designa o fran-go (okasanji “o frango”). Conjunto deamuletos que, alojados em cestinhos-de palha suspensos sobre as princi-pais entradas dos «ovilombo “quar-téis”»,serviram-se de sentinelas. Comestes valores Cinguliembateu-se con-tra os portugueses no Khongoe ficouconhecido por “Jaga”.Aliou-seàs incur-sões militares de Njinga a Mbande,ma-triarca da Matamba, fundouo Estadode Kasanji e, homenagem ao pacto doEkovongo, acabou tornndo-se «cim-bangala».
YAKACinguli,antropónimo do étimo «nguli“hiena”»,título perpétuo da “mitologiaguerreira”lunda, portando «okasanji»do Ekovongo,chamou-se «yaka- uk-wakuyaka, onjaki, ciyaka o mesmo que

“comando, guerreiro, conflituoso,aguerrido”». Corrompido queficou,ganhou o pendor depreciativode “jaga” (homúnculo, duende, antro-pófago) em função do êxito da tácticade guerra praticada em assaltos sur-preendentes às estruturas ocidentaise perseguições de tipo “mamba”. A ra-pidez e astúcia, a unção do óleo purga-tivo sobre a nudez da soldadesca, amaquilhagem de cinza, a aplicação damáscara de barros, a camuflagem deramos, a técnica de raptos, gritaria e otocar em latas, tambores, batuquesproduzindo sons contundentes adi-cionados à velocidade, pontaria e se-gurança no manuseio da flecha, aza-gaia e katana,acima de tudo, o elevadoíndice motivacional profissionalizan-te, foi o que o caracterizara e suficientepara aterrorizar o inimigo.Eram bravas comunidades compro-

metidas a viver da guerra,em muitoscasos sem ligações, crentes na imorta-lidade depois de rituais terapêuticosem que se submetiam segundo o pre-ceituado do «ocilombo» do Ekovongo,ministrados por «ovimbanda “kim-bandas”» que os portugueses chama-ram de feiticeiros. Sacrificavam-seatravés de banhosmedicinais com so-luções orgânicas e inorgânicas;incisãode produtos similares à mistura; proi-bições e cumprimento de dietas cata-logadas;porte de amuletosfito-bioló-gicos.É o que na actualidade chamamde “blindagem”, terapias repelentesdas balas inimigas.Por disciplina espartana, tornaram-se famosos ao longo de muitos sécu-los. Especializados em teatros de ope-rações militares, beneficiando-se doclima e das condições geográficas,constituíam batalhões rigorosamenteselectivos com o ingresso dos candi-datos púberes. As gestantes, os idosos,

latentes,portadores de deficiências,pacientes,assim como os resignados enascidos durante as expedições ex-cluíam-se. Em casos extremos,paranão dificultarem a demanda, eramabatidos sem piedade. Estes aconteci-mentos foram aproveitados pela pro-paganda ocidental caracterizando-osde antropófagos,“jagas”, na perspecti-va de promover descrédito em duelosafricanos (cfr Parreira, 1998).A tradição atribui o mérito da funda-ção do Wambu aum «ciyaka» de pro-veniência mbangala, caçador-guerrei-ro dos descritos em parágrafos ante-cedentes, portanto, «jaga». Trata-se deWambuKalunga, autor do reordena-mento das estruturas político-admi-nistrativas do Estado em epígrafe.«Wambu» elenca-se na onomásticaplanálticaao contrário de «Kalunga»que em umbundu designa oceano, in-

finito, eternidade, morte.O antropóni-mo em si - WambuKalunga, coube aolíder (Santos, MCMLXVI) “de um nu-meroso grupo de gentes que mais tar-de receberam o nome de Jingas” (p.30)subvariante da variante etnolin-guística kimbundu (Coelho, 2010).Por seu turno, Redinha (1970) admitetratar-se do líder da chefatura sele,originária da área adjacente litorâneaentre a comunidade do Cela. Para amesma personagem, Miller (1995) re-lacionou-lhe com a identidade kulem-be. Porém, quer de Lima(1964) comode Vansina (1963) há referências deorigem mbangala de Kasanji.Vozes folclóricas clamam-lhe de«ciyaka», temido com ligações ao títu-lo difusionistaCingulido vale da foz doKuvu que, acampando por dissidência,fundou Mbola, entre duas monumen-tais e lendárias pedras conhecidas por(Souindoula, 2013) ngandalakawe(nganda ekawe). Emumbundu«ka-
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we»diminutivo de «ewe», é pedrinha.A localidade escolhida evoluiu àcapi-tal do Estado. Amenos de 10km a nor-te da actual Kahalajazem os seus res-tos mortais, mas é Samisasa, a 18km anorte da cidade do Wambuonde se di-visa a jazida dos akokoto razão porquese considera a verdadeira«Ombala[embala] yo[do] Wambu».No momento do atear o fogo,o localescolhido não pareceu terreferênciatoponímica,tendo-lhe chamado de«ovambo “aldeias”» de que se acreditater vindo por corrupção o topónimoWambue, neste sentido, a relação como antropónimo do fundador não en-contra fundamentação plausível. Ocerto é que «ovambo», plural de «ym-bo»,em umbundutraduz literalmenteo conjunto de aldeias..
NDULUQuanto ao fogo do Estado do Ndulu, ofolclore vulgarizou duas versões dís-pares: mérito atribuído a Katekulu-Mengu (S/a, 1976) de origem mban-gala, «ciyaka» (Miller, 1972), contem-porâneo da matriarca Njinga a Mban-de desmobilizado do teatro das opera-ções militares contra os invasores oci-dentais, ao longo do corredor médiodo rio Kwanza. Errando com centenade seguidores, atravessou o rio ao en-contro do planalto até achar-se acam-pado onde ateou o fogo de que emer-giu o Estado Ndulu, actual Andulo.A instabilidade desta versão consis-te na omissão de KatekuluMengu dalonga lista de soberanos pré-coloniaisdestacados deste país. Ainda sim, o Es-tado de que se presume ser fundadopor ele se conhece por Ndulu (bílis).Não obstante ao elevado número deanónimos elencados nesta monar-quia, Ndulué achado em sextolugar.Não sendo portador deste antro-pónimo, das piores hipóteses, a con-tribuição dele na fundação do Estadoem causa implicaria um topónimo an-terior a este. mérito atribuído ao po-voamento faseado de chefaturas de

MpunguaNdongo, da variante kim-bundu da faixa norte do médioKwanza. A expansão inicial faz men-ção a uma aristocracia libolo lidera-da por Ngongecaçador-guerreiroprogenitor de Ukungu, Atende, Ndalae Mbomba que errara perseguindoas peugadas da manada de elefantesaté à margem do rio Kutatu, ido porKibala, Waku-kungu, Mungu,Civauloonde foram surpreendidos com a de-gradação da saúde do progenitor. Atéaqui,sobre o fogo, nada consta.Da notícia, Atende regressou ao Li-bolo e consta na tradição, ter reorde-nadoas estruturas monárquicas destarealidade depois da morte do patriar-ca. Os demais príncipes continuaramdispersos em chefaturas que culmi-naram com o fomento de novas enti-dades políticas. Ndalaseguiu ao longodo rio Kunynga, sem rastos. O mesmoaconteceu com Mbomba,deixado dese ouvir ao longo do rio Luvulu, namargem esquerda do rio Kutatu.Ateando o fogo de Ngumba, Ukungutornou-se pai de Ndulu, Cisululu, Ci-kongolongonjo, Vikayava (confundi-do com Cihuaya) e Cako. Esta famíliadeterminou a configuração sociopo-lítica do Estado do Ndulu em terrassongo como consequência das desa-venças entre ela. Dentre os cincopríncipes, sendo o terceiroCikongo-longonjodestacara-se em matéria deguerra e diplomacia o que valer-lhe-ia a sucessão política. Por seu turno, okasuleCako foi exímio atirador mes-mo sendo portador de deficiênciamental. Temendo, os restantes geri-ram a fraqueza desteconfiando-o atarefa macabra de eliminar opoten-cial herdeiro do poder. O golpe consu-mado valeu a Ndulu o atear do fogo,na localidade cognominada pelo seunomee da sua distribuição emergi-ram novas entidades político-admi-nistrativasassim enumeradas: Kaun-dy (capital doactual Andulo), Tunda-Civange, CiyomboCimonya eLun-gundwa.

NGALANGIA perspectiva do fogo Ngalangi extra-pola o contexto histórico ao abstractoe a sua abordagem exige-nos méto-dos diferenciados. O esforço desen-volvido na interpretação do seu en-trecho histórico, para se perceber co-mo tudo terá acontecido, parece de-cair-nos pelo facto de se identificarcomo única entidade política com agénese da chefatura descrita na pers-pectiva cósmica de origem sociocul-tural Bantu.No caso, acosmovisãooralistaadmi-te ter havido uma descendênciambunduemergida do subsolo por in-termédio de «Feti», há 95-120km aosul do Wambu. «Feti», única entidadehumana de descendência cósmica,tornou-se o padroeiro do título per-pétuo ngalangi, predominando o es-paço triangular que compreendeBenguela, Huíla e Huamboentre o va-le do rio Kunyoñamaà nascente do rioKunene. Diminutivo do verbo «okufe-tika» significa literal “começar, ini-ciar” – «a humanidade umbundu co-meçou por aqui» (Gomes, 2016). Vi-veu polígamo (Childs, 1949) segundoalianças patrilinearescelebradas coma tríade Tembo [tempo], Coya[tola,parva, pateta] e Cinin [feia],esposasde natureza aquátilemergidas da nas-cente acima dita, representando amatrilinhagem (cfrop. cit.). Lembra-mos que o antropónimo Tembo,emumbundu, corrompeu-se de “tempo”e este designa «epuluvi = “oportuni-dade”» cuja terminologia em uso, na-quele sentido,está em decadência.Outrossim, chamamos atenção nofacto de que o infinitivo do verbo um-bundu prefixa-secom o «oku». Da relação com Coya(Cova) nasceuNgola que destoava a todo o tempocom Cinvin, como se de rivais se tra-tassem. Constrangido com o ambien-te intra-familiar «Feti, “génese”»,partiu com o filho pela mata aforatendo-se ateado o fogo na margemnorte do rio Kwanza(Kwanja, «oku-

liyanja», verbo que em umbundusig-nifica acomodação, distensão) ondefundou a nação mbundu da fala kim-bundu. Entretanto, Ngola[a Kilwanji-kyaNsamba] primogénito de Coyanão foi unigénito. Os demais consan-guíneos que ficaram, dispersaram-sepelo planalto ateando os fogos dequese fundaram as nações mbunduda fala umbundu.A narrativa interpreta adescendên-cia dos edificadores da paisagem lin-guística mbunduda falaumbundu-pois (Souindoula, 2013), “numa fir-me sinergia federativa o Ngalangi, oViye, o Wambu, o Sambu, o Kwima e aKakonda” mas, também os «vambwe-lo “os sulanos”» particularmente, va-hanya e vambokoyo na óptica do au-tor referenciado, “reivindicam, a ges-ta do lendário casal que passou porMbalaSese (OmbalaSese), no actualCiyaka, em direcção ao norte, na mar-gem direita do rio Kwanza” em rela-ção aos falantes do kimbundu. Dizoautor ora citado que, “aí, eles engen-draram o Ngola[a KilwanjikyaNsam-ba] ”. É esta “a margem direita do rioKwanza” que Souindoulareferencia, aregião compreendida com as fozesdos rios Longa e Kuvu, espaço etno-geográfico sele, kibala, libolo ambosde origem kulembe, o país lendárioque reivindica a génese mbundudos«angola» e ovimbundu. É esta a fonteprincipal das estruturas e sistemassociopolíticos do planalto angolano.Em nota de rodapé de Miller (1995)“os antigos mbundu provavelmenteusavam o nome Libolo apenas para asregiões ao sul do Kwanza onde os reishango tinham as suas capitais” (p.90). O autor faz-se coincidir com a re-gião etnogeográfica da emersãotriangulada das instituições mbundu,circunscrita entre o sul do médioKwanza, nascente do rio Longa e onorte do médio Keve. Na actualidadecorresponde com as localidades deKalulu, Kienya, Kibala, Waku-kungu,ambos na região administrativa doKwanza-sul; os primeiros dois da falakimbundu e os outros da língua um-bundu e oAndulo é parte da línguaumbundu na província do Bié. Desteautor consta que Libolo “foi um dosmais antigos dos grandes (sic) esta-dos que surgiram entre povos de lín-gua kimbundu (p. 91). Outrossim,MpunguaNdongo fazia parte destasregiões (cfr., op. cit.) “rodeadas porum anel de novos estados (sic) mbun-du, fundados em meados do séculodezassete por titulares balunda(fa-lantes do cokwe) que chefiavam ban-dos de Imbangala (falantes do kim-bundu) ” (id., p. 199).
GESTÃO DO FOGO PERPÉTUOO presente panorama etno-históri-coaparece neste contexto para que oleitor perceba a relação funcional en-tre os sistemas e as estruturas socio-políticas ovimbundue o fogo, a suatranscendência do carácter político-jurídico ao socio-doméstico. Sendoperpétuocom implicações sociocul-turais,foi instrumento de controlo,
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supervisão e administração do Esta-do, imprescindível na eficácia daconstituição. Era a “res publica” aoserviço do Estado a partir das famí-lias, o elo de ligação entre ambos.A envergadura de mantê-lo acesopor tempo correspondente à deter-minada legislatura dependeu do tipode combustível consumido. Pelo me-nos, quatro variantes de lenha fibro-sarespondiam este fim; omanda,usamba, usasi, usanje, cuja madeirase aplica na edificação de espaços ar-quitectónicos. Abundante,emboranão tenhamos conseguido identificaras suas características científicas,trata-se de extenso arvoredo planál-tico, estrondoso e robusto de fácil lo-calização, de que se extrai o melhorcarvão que se conhece em Angola.Defumaça insignificante,inodoro,não despende faúlhas, pro-duz excelente calor e passível de con-servar-se ardente em carvão ou tiçãopor muito tempo bastando cobrir-lhea brasa com a própria cinza.Como é todo âmbito do direito con-suetudinário, a gestão do fogo perpé-tuo encerra um carácter mitológico.Os ovimbundu sabem que o fogo nãose apaga, não se empresta e não seoferece. Acto contrário a família viti-ma-se por azar gratuita. A afirmaçãoé consistente pois, algum tipo decombustível é produtor de faúlhas in-cendiárias. Outrossim, há fumo queprovoca hemorragianasal, cefaleia,miopia e doenças pulmonares. Po-rém, há um fundo político submersonesta interpretação; - oinoferecível eo inempréstimoestabelecem o con-trolo migracional. O único autorizadoa fazê-lo é to titular do poder sobera-no, representado por«pater» famí-lias. Pela mesma razão, para a sua in-clusão, as noivas recebem-no atravésda matrilinhagemdos noivos.A quan-tidade de fogos que o soba controlafacilita-lhe administrar as dinâmicascomunitárias; matrimónios, nasci-mentos, ritos iniciáticos, óbitos, im-postos, sensos. Aquireside a essênciado fósforo no conjunto do alemba-mento actual.É inapagável pelo exercício da le-gislatura pois, tem vigência da gover-nação de quem o ateou cujo apagãoanuncia o fim dando espaço ao suces-sor que acende o dele. O reflexo dagovernação de cada titular do podersoberano reflecte-se perpendicular-mente entre as famílias enquanto ob-jectos directos deste impacto. Quan-do melhor há abonança, prosperida-de,paz e o contrário, o fogo torna-sedesesperante obrigando as celebra-ções aos akokoto (Gomes, 2016) paraque os ancestrais reajam em socorrodos viventes.Falecido o titular da soberania,osutentes apagam e as autoridades, de-legadas pelas famílias,perdem o po-der. O país entra em desordem comose a constituição tivesse caído na ine-ficácia. Esta crise justifica-se porqueo óbito do «Soma y’olosoma»não seanuncia após a consumação. A infor-mação oficializa-se com o início da

ablação do crânio, declarada que for acorrupção dos restos mortais. Antes,as famílias são prevenidas com oanúncio do “mal-estar” do soberano,pressupondo estar falecido. Despro-tegidas, debandam-se às lavras comos bens onde permanecem até à en-tronização do sucessor. Até aí os vak-wavisoko, instituiçãovocacionada àadministração de cerimónias socio-políticas e mágico-religiosas, desman-dam-se em crimes irresponsabilizá-veis: saques, raptos, violações, homi-cídios, golpes de Estados quando a si-tuação o exija. A desobediência de al-guns «olosoma», rejeitando apagar ofogo do falecido,negando a nova ou-torga, permitiu a emersão de novosEstados ovimbundu multiplicadosdos cinco primários aos cerca de 20satélites independentes e vassalos.Com o fósforo, isqueiro e o gás bu-tano, na realidade hodierna - hetero-génea, destribalizada, com autorida-des “tradicionais”maleáveis,desau-torizadas pelas famílias, desprovidasdo poder e sem povo, nomeáveis mul-tiplicadamentesob disciplina parti-dária, - o fogo perpétuo acomodar-se-iaentre a história se, alguma insta-bilidade não imperassena sociocul-tura: exclusão do fósforo em alemba-mentos; empréstimo do fósforo entrefamílias desconfiadas.
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Dias da Nossa Vida é um ro-mance de matriz realista quenos dá a conhecer o quotidia-no de um responsável dosServiços de Informação da Repúblicade um país fictício que, numa relação deanalogia entre a realidade e a ficção,bem se poderia chamar Angola, em ra-zão da biografia do autor; do quadropolítico que traça, muito similar ao deuma Angola não tão longínqua; da alu-são à cidade capital, Luanda,e de todoum conjunto de factores e ideais quevêm formalmente objectivados naobra, que se ligam à realidade atravésdas categorias de intertextualidade everosimilhança.O título Dias da Nossa Vida, por ine-rência do possessivo «nossa», pode su-gerir a ideia de um diário colectivo. En-tretanto, tal ideia se desvanece por forçado enredo e dos monólogos que intro-duzem cada capítulo(a partir do segun-do), mantendo-se, ainda assim, apesardo carácter heterodiegético do narra-dor, implícita a ideia de um «diário».Trata-se, na verdade, de um «romancede personagem», em que os eventos sãorelatados por uma entidade intradiegé-tica que se anula completamente na die-gese e que parece emergir nos monólo-gos que introduzem os capítulos, con-fundindo-se algumas vezes com o pro-tagonista ou com o próprio autor.Um ro-mance de enredo simples – pelo núme-ro de acções – cuja complexidade resideno modo como os eventos se vão entre-laçando através duma relação de causae efeito que se torna surpreendente pelaforma como o narrador brinca com otempo da história.Dias da Nossa Vida traça o degradadoquadro político-social de uma socieda-de contemporânea em vias de convul-são, causada por um grupo de activistascívicos em cujo caderno de reivindica-ção se discutiam, entre outros assuntos,questões como a «má governação, cor-rupção encabeçada pelo governador,pobreza extrema da maioria da popula-ção, saque das terras dos camponeses,favorecimento de estrangeiros em pre-juízo dos nacionais”. O grupo era lidera-do por Armindo Gasolina – umjovem«baixinho de estatura», destemi-do, provavelmente nos seus 20 anos,bastante inteligente, perspicaz, com for-te educação de base, mestre em sarcas-mo –e decidiu (o grupo) condenar as ac-ções daquele governo, como se podeconstatar nas seguintes passagens: «somos um movimento de jovens es-tudantes patriotas agastados com acorrupção que grassa no país, e cá naprovíncia, em particular». Página 66.
Dinastia de bufos

Para se evitarem males maiores, é cha-mado o herói, ReinaldoBartolomeu,chefe dos Serviços de In-formação da República (SIR) naquelaprovíncia, que o autor prefere não no-mear, provavelmente para confundir osleitores (?) na medida em que ao se re-ferir a Luanda-capital, deixa explicita-mente a ideia do país (Angola), que terásido o «motivo estético» para constru-ção da narrativa. Reinaldo Bartolomeuvive dividido entre o trabalho e a famí-lia, facto que dificulta, em muitos casos,a eficiência das suas acções, dedicando-se com maior afinco ao trabalho. Verda-de que pode ser explicada pela nature-za do trabalho que desempenha e porse constituir como o suporte financeiroque move a vida da família.Dois eventossimultâneos fazem da sua vida um gabi-nete de crise: a manifestação dos jovensactivistas e a decisão de seu filho, caçu-la, Andrezinho, nos seus sete anos deidade, em querer ser «bufo» como o paiquando crescer.Para o último caso, Reinaldo parteem busca de respostas, encontra for-

mas de deixar a mulher longe dos acon-tecimentos, pedindo-lhe que vá paraLuanda; vai fazer um breve trabalho decampo à escola do filho e conclui quenão é ali onde nascera um pensamento-que terá provindo provavelmente noseio familiar, através de conversas es-porádicas que geralmente os familiarestrocam. «Na família (de Reinaldo) haviauma verdadeira dinastia de bufos» cujaárvore genológica nos levaria a um pe-ríodo em que não se falava ainda de An-gola, senão de reinos:Eis a amostra de um quadro genealó-gico da família de «bufos» de Reinaldo:Fruto dessa linhagem fiel, na históriados Serviços de Informação da Repúbli-ca, Reinaldo Bartolomeu gozava demuitos privilégios, aliado ao facto deser confidente do governador ArlindoSeteko«Não Se Mete», personagem-ti-po, protótipo de governação que numpassado recente caracterizava a AngolaReal. Arlindo Seteko «Não Se Mete» ti-nha a seu favor uma história de luta an-ticolonial que o levara a sacrificar a ju-ventude, era um homem frágil do ponto

de vista psíquico, com uma variação es-pectacular de humor, que em termospsicopatológicos poder-se-lhe-ia diag-nosticar o transtorno bipolar associadoa outros, porquanto ora estava «depri-mido» ora «muito alegre» e gostava dealimentar o seu ego com bajulação;go-zava de alguma autonomia, ao ponto deimpedir que jornais privados circulas-sem pela «sua» província pelo facto desupostamente o terem caluniado; «eramestre em misturar tudo», e fazia umagestão danosa da coisa pública; não res-peitava as autoridades tradicionais;praticava um nepotismo exacerbado,ao ponto de invocar o princípio da dis-cricionariedade para pegar numa par-cela territorial maior que a Alemanha,elaborar uma lista de beneficiários,dentre os quais, os primeiros 100 no-mes eram de familiares seus, incluindoos sete filhos que tinha; era um ser tãometiculoso que conseguiu deixar estu-pefacta a mais atenta das personagens,Reinaldo, ao descobrir as riquezas queo chefe escondia dele.Relativamente ao problema maior, ostumultos que ameaçavam a estabilidadesocial, Reinaldo Bartolomeu,pressiona-do pelo mais alto dirigente dos SIR,a par-tir da capital, Admirável Redondo,auto-ritário, rude, defensor de atitudes vio-lentas, movia-se dentro duma mentali-dade político-partidária; mal aconselha-do pelos dirigentes das forças de segu-rança local, vai destacar-se,sobretudo,pela sua inteligência – evitando medidasextremas, apelando ao diálogo, ao bomsenso.Não se pode negar também o factode Reinaldo ter contado com algumasorte, resultante da mudança cataclís-mica das atitudes de Armindo Gasolina,que terá sido motivado provavelmentepor aquilo que poderia ter sido um der-ramamento de sangue, aquando da me-ga manifestação.
Espaço diegéticoNa historiografia da narratologia ango-lana, Luanda ocupa o «espaço diegéti-co» central, sendo esmagadoramenteeleita pelos romancistas como o espaçofísico de eleição, interagindo com ou-tros espaços,sobretudo naquelas nar-rativas de revisitaçãodo passado nos-tálgico, que nos levam aos caminhos daguerra fratricida de fundamentos ina-ceitáveis, porquanto só há guerra quan-do os homens perdem a razão, enten-dendo-a assim como é: um acto irracio-nal protagonizado por seres racionais.IsaquielCori, em Dias da Nossa Vida-subterceiriza esse espaço habitual queé Luanda, construindo uma cidade fictí-cia que, no âmbito do dialogismo literá-rio, interage com todas as restantesprovíncias de Angola, podendo ser o re-ferente literário de cada uma delas.A concisão, as opções temáticas, o lin-guajar – oscilando entre a prosa corren-
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te e os tropos que nos levam à poesia, « A filhota fluía leve, levezinha, a tra-çar figurinhas invisíveis no chão. Rei-naldo mirou a mesa do Governador eviu-o só (…) numa cadeira dourada deencosto alto.»Página 128.– são procedimentos técnicos de es-truturação da narrativa aos quais Isa-quielCori interpõe recurso para tornara sua prosa mais expressiva. Contudo, anarrativa eleva-se, ainda mais, em ter-mos de expressividade, quando joga atal linguagem continuamente oscilan-do entre a prosa corrente e os troposcom o «erotismo», este espaço sublimede contemplação do belo:« O lençol branco mal cobria a sua nu-dez de mulher madura (…). ReinaldoBartolomeu aproximou-se, sorrateira-mente, e foi com a boca toda a arfar desede, para o vértice rasgado do corpodela, que ela adorava que ele para lá fos-se com a boca» Página 87.Entretanto, torna-se necessário re-ferir que o «erotismo» em Dias daNossa vida não reside apenas no con-tacto físico e íntimo entre as pessoas,funcionando como uma ferramenta

linguística  de manutenção  da expres-sividade como se pode vislumbrar noexcerto que se segue:«… o pedaço de terra lavrada pareciauma mulher em idade primaveril no au-ge da ovulação, palpitante, sedenta edesejosa dos esguichos seminais do ho-mem amado.» Página 96.Dias da Nossa Vida configura-se co-mo uma paródia contra uma forma degovernação que fez escola ou tradiçãopela negativa, uma análise clínica deum escritor que veste a capa de refor-mador em quase todas as suas obras.Mas ela, a obra em análise, está im-pregnada de vários simbolismos, queresultam principalmente das supers-tições de sociedades onde o «animis-mo» é escola invisível. « ‘Logo dois cães a se foderem malum gajo sai à rua?’. Uma sensação demau presságio misturada com um me-do repentino e visceral obscureceu amente de Reinaldo e arrepiou-o todo.‘Será que vou ter um dia de cão, meuDeus?’»Página 13.Já foi referido aqui que a obra emanálise é, decerto, um romance de per-

sonagem. Em si  mesma, isto é, de umponto de vista ontológico, é a represen-tação da vida do protagonista, inseridonuma famíliaalgo desestruturada porforça do seu «serviço» e por razões aca-démicas. Por alguma razão, a narrativacomeça em casa, com um dos integran-tes da família do herói ausente, no caso,a filha; e termina numa festa, em casa doGovernador, com outro integrante dafamília ausente, provavelmente por for-ça de uma norma social que impedemenores de estarem em certas cerimó-

nias, revelando assim a incapacidade deo herói em ser uma figura omnipresen-te que se doa simultaneamente à famí-lia e ao trabalho.Por fim, Dias da Nossa Vida, emboracircunscreva a sua acção a determinadoperíodo da realidade que nos envolve,não está imbuída de anacronismo pelosimples facto de esse período ser recen-te e ainda dialogar com certas realida-des  que, apesar da mudança de para-digma de governação, conservam essamentalidade.

Grupo DST  lança prémio
para distinguir literatura angolana

Vencedor receberá um prémio pecuniário no valor de  15 mil euros

O grupo DST e o Instituto Camõesanunciaram o lançamento do Pré-mio de Literatura DSTANGOLA /Ca-mões, um prémio literário anual novalor de 15 mil euros que visa distin-guir trabalhos de poesia e prosa deescritores angolanos. O prémio foiapresentado publicamente no audi-tório do Camões — Instituto da Coo-peração e da Língua, em Lisboa, nu-ma sessão que contou com a presen-ça da secretária de Estado dos Negó-cios Estrangeiros e Cooperação, Te-resa Ribeiro, do presidente do Insti-tuto Camões, Luís Faro Ramos, e dopresidente do grupo DST, José Gon-çalves Teixeira, e do Conselheiro Cul-tural da Embaixada de Angola emLisboa, Luandino Carvalho.Na sessão de apresentação do Pré-mio de Literatura DSTANGOLA/Ca-mões foi ainda assinado com o Insti-tuto Camões o protocolo EmpresaPromotora da Língua Portuguesa en-tre o Camões, I.P. e o grupo DST,  quese destina a apoiar o Centro CulturalPortuguês em Luanda, onde serácriada a sala de leitura DSTANGOLA.No âmbito deste protocolo, o grupoDST entregará àquele equipamentomilhares de livros, no valor de maisde 12500 euros, estando previsto umreforço de seis mil euros, em cada umdos três anos subsequentes.Segundo José Teixeira, presidentedo Conselho de Administração dogrupo DST, o protocolo destina-se aoapoio bibliográfico para projectos de

investigação do Centro Cultural Por-tuguês em Luanda. O apoio traduz-seatravés de livros, porque, comoadiantou aquele responsável, “as em-presas vivem de uma marca e o pontode ancoragem da nossa marca é a cul-tura. A determinação é no livro por-que consideramos que quem lê ficamuito mais poderoso. Ler é quase tu-do. É a leitura que dá elasticidade ecompetitividade”.
A ECONOMIA PRECISA 
DE CULTURADe entre os milhares de livros encon-tram-se títulos de autores portugue-ses, autores lusófonos, livros técni-cos e literatura, entre muitos outrosgéneros. Para José Teixeira “este pro-tocolo reforça o ethos da empresa,ancorada num espírito de empresaculta, cosmopolita e cool.” O grupotem há mais de 24 anos o Grande Pré-mio de Literatura DST, apoia compa-nhias de teatro há mais de 35 anos,edita livros e apoia a música, a dançae todas as literacias da beleza, deuma forma geral. “A economia preci-sa de cultura. É a nossa natureza, aforma de construir o nosso ethos, anossa cultura. E nós estamos perma-nentemente a dar consistência a  es-sa ideia, para não haver uma fadiga,não haver possibilidade de amoleci-mento. E, por isso, este prémioDSTANGOLA, além de preencher estepropósito, pretende também cum-prir um ponto estratégico para o gru-

po DST que é o deixar parte da rique-za que criámos nos sítios onde esta-mos, através de um investimento naárea das artes e das letras”, destaca.A secretária de Estado dos Negó-cios Estrangeiros e Cooperação, Te-resa Ribeiro, sublinhou o sinal que édado pelas empresas ao se associa-rem à iniciativa do Camões. “Muitomais importante que o apoio finan-ceiro é o sinal de que a sociedade civile as empresas se associam à concre-tização de uma política pública. Asempresas reconhecem que a expan-são da língua e a cultura portuguesassão importantes do ponto de vista dapolítica, mas são igualmente essen-ciais para a internacionalização dasempresas e para a sua presença fortenos mercados quer nacional, quer es-trangeiros”, referiu.

PRÉMIO O Prémio de Literatura DSTANGO-LA/Camões visa distinguir, anual-mente e de forma alternada, os tra-balhos em poesia e prosa de artis-tas nascidos em Angola, residentesou não, com obras publicadas nopaís ou no estrangeiro, nos doisanos anteriores, desde que em lín-gua portuguesa.A primeira edição, cujo galardãoserá entregue a 10 de Junho, Dia daLíngua Portuguesa, em Luanda, dis-tinguirá obras em poesia, editadasem 2017 e 2018. As candidaturas aoPrémio de Literatura DSTANGO-

LA/Camões estão abertas até ao dia30 de Março.Com um valor de 15 mil euros, oprémio terá um júri de referência,presidido pela professora IreneGuerra Marques, e constituído peloescritor José Agualusa e pelo jorna-lista e director do Novo Jornal de An-gola, Carlos Ferreira, ao qual caberá aanálise, escolha e fundamentação daobra premiada.O regulamento do Prémio de Lite-ratura DSTANGOLA está disponívelem www.dstsgps.com/art-and-so-ciety-pt-pt/culture-pt-pt-2/#/#text
SOBRE O GRUPO DSTO grupo DST nasceu nos anos 40 edesenvolve actividade nas áreas daEngenharia & Construção, sector quelhe deu origem e no qual é um dosgrupos nacionais de referência.Atento às exigências do mercado, di-versificou para as áreas do Ambien-te, Energias Renováveis, Telecomu-nicações, Real Estate e Ventures, so-mando competências nas suas diver-sas empresas. O grupo DST pauta-sepor uma acção diferenciadora nomercado e tendo em conta que a cul-tura é a variável que mais influencia acompetitividade construiu redescom agentes culturais nas áreas dasartes, da literatura, do teatro, da mú-sica e da dança, pois acredita que sãonestas literacias que reside a suaproposta de valor, a fórmula da suacompetitividade relativa.
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J.A.S. LOPITO FEIJÓO K.  

Passaram-se já meia dezena de
anos desde que chegamos ao mági-
co círculo literário das Correntes
D’Escritas na acolhedora cidade
portuguesa da Póvoa de Varzim.
Neste Fevereiro de 2019, mais uma
vez honramos o convite para a par-
ticipação na festa literária que aca-
ba de conhecer a edição de 20 dis-
tintas realizações.Indiscutivelmente, as CorrentesD’Escritas transformaram-se nomais velho festival literário de Por-tugal e na maior festa feita… cele-bração da escrita, do livro e da leiturano universo artístico da língua portu-guesa. No mundo ibérico e arredores.  Diz-se que no primeiro ano esta-vam pouco mais de duas dezenas deescribas, amenamente conversandoentre si, em razão de um projectoapoiado pela Câmara local e trazido,pelo então «jovem» Chico Guedes, co-mo exemplo do que já acontecia nosgrandes mundos da emigração. Certa-mente, os presentes do primeiro ano,sonharam com um vigésimo momen-to, tal como sonhamos agora, com umtrigésimo, um quadragésimo e porquenão um quinquagésimo momento decelebração, d’Correntes, no caso deainda cá estarmos mesmo que resis-tindo às portas do além.Convidar, receber, reunir, alojar, ali-

mentar e finalmente, oito dias passa-dos, despedir-se de mais de centena emeia de cultores da palavra e maiori-tariamente cultores da palavra poéti-ca, implica algum muito, engenho e ar-te. Aturar ensurdecedores silênciosde estranhos economizantes da pala-vra comum, explica alguma paciência.Engolir madrugadores ruídos, gritos eassobios de etílica motivação compli-ca o sono e o merecido descanso. En-tretanto, muito boa gente ali estavapara, atenciosamente, vinte e quatrosobre vinte e quatro, atender outragente complicada. Com fusos, hábitos,estilos e costumes invertidos e atémesmo lunáticos.Nos últimos cinc’anitos, a Manelana curadoria e coordenação do even-to, o Bitor na sintonia e apoio logístico,o Basco, a Raquel, a Alice e uma muitomais alargada equipa de apoio, con-tando até com um bem identificadoKadiapemba lá do sítio, têm andadopor ali para o que der e vier. Notadauma ou outra ausência, compensadacom uma ou outra aquisição, eles sãomesmo os mesmos. Especializados,eficientes e anualmente rejuvenesci-dos paus, para aquela obra que resultaaltamente impecável.Exactamente, cento e cinquenta ecinco convidados. Autores, editores,livreiros e umas quantas milhares depresenças do público local, visivel-mente amante de livros e da boa lite-ratura. Escritores vindos de mais devinte países para ali, em somente oito

dias, proceder ao lançamento de maisde quarenta títulos de livros inéditos.Os anúncios e entrega de prémiosmarcaram a abertura e o encerramen-to das Correntes, respectivamente, nomajestoso Casino da Póvoa e no reno-vado Cine-Teatro local.     A afirmação, confirmação e a consa-gração de eloquentes escritores, uten-tes da língua portuguesa e não só, re-flectiram-se na sublimação dos corre-dores das Galerias Euracini e da salaPrincipal do Cine-Teatro Garrett, diaapós dia, quase que rebentando pelascosturas, tal era a inimaginável pre-sença da comunidade poveira que lo-go pela manhã lá se ia posicionandoem filas de acesso ao auditório e ou-tros úteis espaços.Angola apresentou-se sempre comautores de elevado prestígio e repre-sentatividade. Nesta edição, celebran-do também a palavra, o destaque ango-lano vai para a nossa ilustre «manamais velha» Ana Paula Tavares que, porrazões obvias, há muito não passavapor ali. A sua presença agora foi tam-bém veloz e supersónica por razõesacadémico-laborais. Destaque tam-bém para o nosso «puto mais novo». OOndjaki é um dos novos angolanos, res-peitados e respeitadores que, mesmodesconhecendo o facto, tem sabido nosensinar a gostar dele como pessoa e dasua já considerável bibliografia en-quanto autor. É mesmo um movimen-tado e sublime poeta «à maneira man-golê» que tão bem fabrica versos nasoficinas da sua polida prosa.Também a africana presença de Ca-bo Verde foi de realce. Jorge CarlosFonseca, enquanto presidente emexercício da CPLP, procedeu a confe-rência de abertura do evento, na pre-sença do afectuoso cidadão e presi-

dente português Marcelo Rebelo deSousa. O também presidente de CaboVerde, publicamente reflectiu fazen-do profundas incursões em torno deum tema que não raras vezes referen-ciámos pois é fundamental pensar-mos e discutirmos, em permanência,questões ligadas à mobilidade e cir-culação dos cidadãos e principalmen-te dos artistas no seio da Comunida-de. Na pele de um verdadeiro e pro-fundo amante das belas letras, o pre-sidente cabo-verdiano puxou, retiroue ensacou a sua gravata de pura seda,também, entre alguns, conhecida co-mo sendo a mais célebre coleira so-cial. Em grau de paridade, descomple-xadamente conversando e trocandoexperiências com outros em igualda-de de circunstâncias, circulando semcerimónias pelos corredores e salasde refeições, servindo-se, comendo ebebendo como os demais, prosseguiuparticipando do festival, sendo umdos quarenta autores que ali apresen-taram os seus mais recentes títulos depoesia, convenientemente aplaudi-dos e celebrados. Vimo-lo como umexemplo de «Homem» académico epolítico culto. Homens destes é quebem merece o «subatrasado» conti-nente berço das «palhaciçes».O presidente da República. O minis-tro da Cultura, Abrão Vicente, tambémna condição de autor/escritor e maisdois outros, o Arménio Vieira e o Ger-mano Almeida, ambos laureados com oPrémio Camões, estavam ali prestigian-do-se, prestigiando Cabo Verde, presti-giando a África e prestigiando o própriofestival, com a sua presença. Acredita-mos que dali não saíram, nem mais gor-dos, nem mais magros. Saíram sim,muito mais cultos, experientes e moti-vados, tal como todos os outros partici-

Escritas & 
Correntes D’escritas
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I. VídeoDeve haver uma linha do sem-tempo de onde cresce essa músicaclássica e se enraíza na sala de expo-sições do Centro Cultural Camões,nestes últimos dias de Fevereiro de2019, e faz respirar as imagens queJosé Silva Pinto (Tonspi) sequenciouem vídeo, no pequeno ecrã fechadosob cortinas nocturnas: “Hoje é oprimeiro dia da minha morte. Hoje éo dia em que gostava que começas-ses a viver”, lê-se no ecrã, passamacordes de música sacra, “os que nãoconseguem sentir estas dores já es-tão mortos há muito tempo.”Esta vídeo-montagem do FIM do“primeiro dia da minha morte, um re-lato das minhas outras mortes”, induz-nos, a nós, angolanos, a caminhar so-bre as areias da nossa História maisrecente, a da Independência, e inter-rogarmo-nos sobre esses despojoshumanos da guerra: como chegámos atanta desangolanidade?Pessoas em ruínas, cacos e estilha-ços humanos, a vida ali posta preto nobranco, tal e qual a arte nos fala o que opovo não diz de boca aberta. Por isso,devia haver uma agenda cultural paraos nossos dirigentes viverem tambémos ambientes culturais que os artistasdão à luz, pois Cultura não é só Carna-val.  Na exposição Contagem Decres-cente, é de facto Angola que morre,mas uma morte que anuncia o seuoposto dialéctico: PODES COMEÇAR AVIVER AGORA.
II. FotografiasVivamos as escadas do Centro Ca-mões. Logo à entrada do hall maiorde exposições, está o próprio Tons-pi, preto no branco como todas as 47fotografias e os três desenhos, comas mãos sobre a cabeça, tentandotravar a água da vida que o lava dasimagens doídas no coração.A Vida levanta as veias sob a peledas velhas mãos laboriosas, semtempo para o verniz, nem para a ma-nicure. O seu Início é uma sede de vi-ver, uma Prece a uma parábola des-feita numa cruz.Mesmo descalços, os pés sempreconservarão alguma Dignidade, seo Amor for uma constante, se o Tra-balho oferecer-nos, em troca, al-gum sorriso na berma de uma es-trada indiferente. Sonho, Luz e Li-berdade – signos da adolescência,um homem de Família constróiuma mansão de pau-a-pique e es-cancara os céus com a música doseu aparelho SHARP sobre um chãode terra batida. Angola é um país de Alimento. AGratidão frente a um prato de es-malte já amolgado com arroztransforma a mesa em santuário eDeus recebe esse gesto, mesmoque algum dos dois meninos ou os

que não estão à mesa a jantar vierum dia a ser ministro e nunca selembrar dos pratos de esmalteamolgados sem arroz.Sou Pessoa nas expressões cava-das de angústias do casal de mais-velhos, sou Único numa plateia à es-pera de multidões, sou Completonas muletas que comeram o passo(in)certo do presente, a Serenidadepode esconder outra alma dentro daalma, sou Força de um olhar acen-dendo a energia da comunhão vital,mãos estendidas nem sempre pe-
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José Silva Pinto
Contagem Decrescente: 
a vida, preto no branco

JOSÉ LUÍS MENDONÇA

Amparo 2

Nasci Hoje

Sou Completo



dem Ajuda, nem só de pão vive o ho-mem, mas de toda  a palavra que es-quece no dedo branco de Deus.Para a Infância basta o Amparodas mães e das irmãs mais-velhas, àInocência nunca se  pede contas,nem se oferece muros. E eis-nos a Caminho. Sou Paz nu-ma Terra agreste e imensa, a Águacoa uma Luz filtrada entre nuvense sentinelas de eucaliptos, além  aInfinitude do deserto deixa emnossa boca um sabor a eternidadedesconhecida, o Céu do planaltoparece uma invasão de marcianos(quem disse que os aliens são cani-bais como nós?)Por isso, também eu “Nasci hoje”,eu José Luís Mendonça, de barbaainda branca a caminho da homini-zação (in)completa: a fala pene-trante do olhar.
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Sou Família

Sou Caminho

Sou Terra

Sou Pessoa

Sou Trabalho

O Homo Sapiens

III. DesenhosA exposição Contagem Decrescen-te fecha com três desenhos: a fragili-dade do homo sapiens, lâmpada domundo. Como escreveu Mateus, oevangelista: “não se acende uma can-deia para colocá-la debaixo de umcesto. Ao contrário, coloca-se no ve-lador e, assim, ilumina a todos os queestão na casa.”



JOSÉ SILVA PINTO (TONSPI)
Lobito (1959). Com experiência profissional em diferentes

áreas, José Silva Pinto dedica-se agora a tempo inteiro àquilo que
considera a sua paixão – a fotografia. Conhecido por Tonspi, em
1975 partiu para Europa, onde estudou Biotecnologia, em Zuri-
que. A fotografia surge na sua vida em 1980, quando começou a
prestar atenção à arte de Eduardo Gageiro, fotógrafo português.
Em 1997, a passagem pela Ásia ensinou-lhe a paciência, apren-
dendo a saber esperar o melhor momento, o sorriso, o olhar.
Reside em Luanda desde 2000. Decidiu empenhar-se a fundo na

fotografia, como aprendiz de contador de histórias.

JOSÉ LUÍS MENDONÇAOcaulino é um mineral argilo-so, gerado por alteração in-tensa e continuada, cujavantagem como matéria pri-ma é ser um material inorgânico, ató-xico, incombustível, insolúvel na água,imputrescível, neutro, imune ao ata-que de micro organismos e a mudan-ças bruscas de temperatura. Uma dasprincipais aplicações industriais docaulino é a produção de artefactos decerâmica, a arte que melhor sabe fazerHorácio Dá Mesquita.Na apresentação feita dia 27 de Fe-vereiro, no espaço comercial da em-presa de porcelana Vista Alegre, emLuanda, no âmbito do projecto filan-trópico associado à marca, que con-siste em  associar um artista na con-fecção de uma peça com vista aapoiar uma instituição angolana desolidariedade, Horácio Dá Mesquitadestacou que existe um vazio muitogrande em Angola neste segmento:“o único sítio onde se faz cerâmica vi-drada é na minha casa”. Os vidradossão obtidos a partir da oxidação (fer-rugem) dos minérios: o cobre dá oamarelo e o verde; o ferro dá o ver-melho. O bórax é um fundente para
fundir as peças a mil graus. O traba-lho do artista é produzido no quintalda sua casa no Cacuaco, onde ergueua fábrica com as próprias mãos, des-de os fornos, aos tornos e moldes pa-ra as peças. O grande paradoxo é que

Angola é um país prenhe de matéria-pri-ma para a arte e a indústria da cerâmica.Por isso, disse Dá Mesquita, “a nossa fi-nalidade devia ser convencer estas fábri-cas de renome a investirem aqui.” Por-que aqui existe o material rústico, as

Horácio Dá Mesquita
A finíssima (cons)ciência do caulino

Poema
de Mário
Pereira

I

Lento alento alenta
Quem alimenta esperança 
Do mundo imundo finar!
E se a ventura vem afinar
A ânsia de ver a bonança
É porque alguém acalenta
O finar da dor do amor!

II

Que linda mente alimente
A ânsia de ver mais além 
Acredito! Porém maldigo
Quem vera mentira atira 
Sobre quem muito suspira
Pra ter um pão de trigo
Somente pra semente!

José Silva Pinto

O Homo Sapiens

Dá Mesquita exibe
peças de cerâmica

5 a 18 de Março de 2019 | Cultura12 | ARTES



argilas vermelhas, na Barra doDande e Angola é riquíssima emCAULINOS. O Lubango é um dos sítiosmais ricos para as porcelanas, poispossui feldspatos. Também se podeextrair grés na Baixa de Kasanji, ouem Porto Kipiri. Mas é com os caulinos que Dá Mes-quita se emociona quando fala de ce-râmica. Dos caulinos do Kikakbo,com os quais produz os filamentos   

brancos nas sangas. Estes caulinosapresentam 90% de pureza. “Os ja-poneses vinham buscar os caulinosno Lubango, para fazer a matéria-prima deles”, explica o artista., aquem já foram apontadas armas nomeio do mato, por estar a recolheruns sacos de argila, ou a quem a polí-

cia desgasta a paciência a cami-nho de Luanda. Com 67 anos de ida-de, o artista diz que é altura de apro-veitar melhor o tempo que lhe resta,proporcionando aos nossos empre-sários oportunidades de desenvolveresta indústria, ao mesmo tempo queiria transmitir conhecimentos às no-vas gerações, conhecimentos que sóele adquiriu. É esta (cons)ciência docaulino que o pais deve aproveitar para

”anular as exportações que têm um pesomuito grande na nossa economia”. De-fende o artista natural de Benguela.As peças que Horácio Dá Mesquitalevou à loja da Vista Alegre exibem to-das elas padrões da civilização Banto.“Há um desenquadramento culturalmuito elevado em Angola”, acentuouo artista. Por isso, ele chegou ao pon-to de pintar a própria camisa que ves-tia, com padrões estéticos da angola-nidade. São padrões geométricossimples, que representam os gruposetno-linguísticos do país. “O que dávida às peças são as incisões, a cultu-ra nelas incorporada.Ninguém melhor do que nós podeproduzir os nosso valores culturais,disse Dá Mesquita, que defende umaperspectiva angolana na produção decerâmica no pais, uma cerâmica iden-titária para exportação.Na colecção destacam-se os azule-jos para revestimento arquitectónicode uma unidade bancária. 

Novas peças de Horácio Dá Mesquita Azulejos com arte

Vitragem perfeita

Motivos da cultura angolana
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Ofilme “Serpentário”, primeiralonga-metragem de CarlosConceição, vai ter a sua estreiamundial na secção Fórum dofestival de Berlim que terá lugar de 7 a 17de Fevereiro naquela cidade alemã.O filme “Serpentário”, primeira lon-ga-metragem de Carlos Conceição, vaiter a sua estreia mundial na secção Fó-rum do festival de Berlim que terá lu-gar de 7 a 17 de Fevereiro naquela ci-dade alemã. Este é também o primeirofilme assinado pela recém formadaprodutora Mirabilis de António Gon-çalves e Carlos Conceição.“Serpentário”, uma co-produçãoluso-angolana, segue um rapaz quevagueia por uma paisagem africanapós-catástrofe em busca do fantas-ma da sua mãe e é protagonizadopor João Arrais, contando ainda coma participação de Isabel Abreu(voz). É um filme emocional e muitopessoal sobre a memória, uma jor-nada sensorial de redescoberta quese vai transmutando entre a incur-são autobiográfica do realizador emÁfrica - onde nasceu e viveu até aosseus 21 anos - e episódios da pró-pria história de África. A propósitodo filme, Carlos Conceição revela:"Quando voltei para filmar o Ser-pentário, as memórias tinham setornado filmes na minha cabeça. Aguerra tinha sido um rito de passagementre a ligação perdida com a Históriae a reinvenção das suas texturas e co-res. O passado tornou-se uma aventu-ra, um western, um filme-catástrofe,conforme observava o meu eu mais jo-vem a acertar contas com uma terraque o traiu de volta.”Carlos Conceição (5 de Agosto de1979, Angola) não é um estreanteem festivais de renome: em 2014, orealizador viu a sua quarta curta-metragem "Boa Noite Cinderela"apresentada na Semana da Críticado Festival de Cannes, e “Versailles”apresentado na competição de Lo-carno em 2013. Fabien Gaffez, ex-programador da Semana da Críticade Cannes, referiu-se a ele como “umdos mais interessantes jovens reali-

zadores, explorando os seus filmesnum estilo elegante, romântico, bar-roco e subversivo”. Em 2017, CarlosConceição voltou a Cannes paraapresentar a curta-metragem “Coe-lho Mau”, uma co-produção luso-francesa.A estreia de “Serpentário” confir-ma mais uma vez o talento do jovemrealizador colocando-o novamentena rota dos mais importantes e in-fluentes festivais de cinema. A sec-ção Fórum da Berlinale defendeuma reflexão sobre o cinema, sobreo discurso socio-artístico. A suaprogramação visa expandir a defini-ção de filme, testar os limites daconvenção e abrir novas perspecti-vas para a compreensão do cinema eda sua relação com o mundo.
Nota biográficaCarlos Conceição nasceu a 5 de Agostode 1979, no Chiulo, Cunene, provínciamais a Sul de Angola. É licenciado em ci-nema pela Escola Superior de Teatro e Ci-nema do Instituto Politécnico de Lisboa(2006) e em Inglês, com especializaçãoem literatura do Romantismo (2002).Inicia carreira em 2005 com video-clips musicais, video-art e instalações,ao mesmo tempo que trabalha com rea-lizadores veteranos entre os quais JoãoCanijo, João Pedro Rodrigues e José Fon-seca e Costa. Os seus filme BOA NOITECINDERELA e COELHO MAU tiveramestreia na Semana da Crítica do Festivalde Cannes em 2014 e 2017 respectiva-mente, enquanto VERSAILLES compe-tiu em Locarno, Vila do Conde e Mar DelPlata em 2013.Foi protagonista, em De-zembro de 2014, de uma retrospectivana Cinemateca Francesa em Paris, se-guindo-se em 2015 a edição DVD doseu trabalho em curta-metragem.
Filmografia como realizador

Longas-metragens2019 - Serpentário (Cor, HD, 83min) - com João Arrais, Isabel Abreu.Filme estreado no Berlinale Forumdo Festival de Berlim.

Curtas-metragens2017 - Coelho Mau (Cor, HD, 33min) - com João Arrais, Júlia Palha,Matthieu Charneau e Carla Maciel.Filme nomeado para a Queer Palmno Festival de Cannes; Prémio Sop-hia da Academia Portuguesa de Ci-nema em Melhor Curta Metragem deFicção; Menção Especial do Juri noQueer Lisboa 2018.2015 - Acorda, Leviatã (Cor,16mm, 18 min) - com João Arrais2014 - Boa Noite Cinderela (Cor,HD, 30 min) - com João Cajuda, Joanade Verona e David Cabecinha. Pré-mio 'Cristian Nemescu' de MelhorRealizador noNexT Film Festival,Roménia (2015); Prémio TAP paramelhor média-metragem portugue-sa (Curtas Vila do Conde, 2014);2013 - Versailles (Cor, HD, 20min) - com Isabel Ruth e João Ar-rais. Prémio da Crítica no Festivalde Cinema Luso-Brasileiro de SantaMaria da Feira, 2013.2011 - O Inferno (Cor, HD, 20 min)- com Ricardo de Sá, Gonçalo Wad-dington, Maria Albergaria, MariaLeite e Martim Barbeiro.2010 - Carne (Cor, HD, 20 min) -com Anabela Moreira, Carloto Cotta,Ricardo de Sá, Eduardo Moreira eEduardo Sobral. Prémio Novo Talen-to Fnac noIndieLisboa, 2010.

Video[editar | editar código-fonte]2014 - "Segredo de Matar" - web-filme musical para um tema dosMundo Cão (banda), com AnabelaMoreira e João Arrais.2010 - "Temporária" - video-ins-talação em duas projecções, com Si-mone de Oliveira.2009 - "Ordena Que Te Ame" - vi-deoclip para os Mundo Cão (banda).2008 - Duas Aranhas (Cor, HD, 9min) - curta-metragem com OceanaBasílio e Filipa Braga Cruz.2008 - O Meu Alien (Cor, HD, 30min) - com Gonçalo Teixeira, PedroBarroso, Leonor Seixas, JoanaDuarte e uma aparição especialdos Pop Dell'Arte, que tambémcontribuem para a banda sonora.Filme por finalizar.2007 - "Criminal" - Video experi-mental construído a partir de umagravação da voz de Vincent Price. Se-leccionado em 2008 para a Mostrado Programa Jovens Criadores.2007 - "Lady Godiva's Operation"- videoclip para os Pop Dell'Arte, deum tema dos Velvet Underground.Seleccionado em 2007 para a Mostrado Programa Jovens Criadores.2006 - "Super-Homem" - video ex-perimental com João Cajuda, FilipaBraga Cruz, Bruno Huca, Christop-her Murphy e Bernardo Almeida.

Carlos Conceição
estreia “Serpentário” 
no Fórum do Festival
de Berlim

Azulejos com arte

Contreiras, em primeiro plano, o palco com o actor (João Arrais)Imagem do filme

Serpentario
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tortura. Corremos o risco de não co-nhecer verdadeiramente os nossosfilhos.As vezes pagamos pessoas es-tranhas para cuidar deles, promo-vendo crise de valores e ruptura daherança espiritual dos nossos ances-traisàs gerações vindouras. Ora, seterminarmos a universidade aos 25anos de idade e, com “mpûngu deNzâmbi”, conseguir logo emprego elá permanecer durante 32 ou 35 anos– com inevitabilidade de conquistarpromoções e outras recompensas –beneficiaremos de aposentadoriaaos 60 anos de idade. Nessa altura,teremos filhos com idadesrondandoentre 15 e 25 anos, e se possível, ne-tos também. Quer dizer,enfrentare-mos uma “guerra de geração” nasnossas próprias casas, e se calharnão conseguiremos pagar propinaspara alguns filhos (delegando essaresponsabilidade aos terceiros). Ge-ralmente, as pensões têm sido insufi-cientes, e buscamos consolação em“soft” alcoolismos ou em sedentaris-mossimbólicos que pouco nos aju-dam. O corpo começa a pagar pelossacrifícios da juventude, peloque grande parte destapensão vai às clínicasonde tratamos da nos-sa saúde. Pior ainda,somos limitados aconsumir menos sal,azeite doce, maisfrutas, evitar ali-mentos apetitososem troca da saúde.Agora imagina quemnão tiver pensão!Essa é o resultadodo “trabalho” enquantoinstrumento da torturaque aceitamos volun-tariamente com re-numeração comocontrapartida. Soudefensor de queseja incluído disci-plinas de empreen-dedorismo no Cursode História e vou ex-plicar os benefíciosno contexto angola-no. É preciso refor-mula-lo em três as-pectos: (1) algumasdas disciplinas téc-nicas precisam deser introduzidas,criar os laborató-rios e abrir espe-cialidades; (2) ocorpo do-centedeve

ser competente e ser cobrado à pro-duzir junto com os estudantes paramelhor treinamento; (3) os disposi-tivos programacionais da excelên-cia requerem a redefinição da Filo-sofia pedagógica da própria univer-sidade. No próximo ano, a universi-dade será uma autarquia, como o foino passado (eleições) e os estudan-tes deverão pagar propinas. Bravo!O empreendedorismo no curso de His-tória é importante em vários aspectos ecitarei dois apenas. Formei-me em Histó-ria, inicialmente num espaço social comtónica da intelectualidade: Kinsâsa. De-pois aventurei-me sem bolsa noutros es-paços neoliberais e cosmopolitas: Ply-mouth (Inglaterra) e Porto (Portugal). Omundo torna-se cada vez mais competiti-vo, descarrila do “saber escolástico” e re-quer maior criatividade na parte dos for-mados. Se a universidade é o “lugar ondese ensina a pensar”, o empreendedorismoprepararia as pessoas em produzir e nãoconsumir. Ora, sabe-se que “produzirtraz riquezas”, e “consumir inclina aspessoas parapobreza”.

Outro benefício do empreendedoris-mo é a construção de perspectivas. An-gola sofreu a guerra, e a cultura deguerra ainda prevalece nas mentesdos angolanos, de modo geral.A reinvenção de Angola é funda-mental. Num passado recente, fomoshabituados a construir o “discursohistórico” em volta dos líderes. Hoje,as reformas políticas levam-nos amudar de “discurso histórico”. Con-fundimos geralmente a crítica à sim-ples citação de fontes.Mesmo nas obras de “bons” pro-fessores, há falta da epistemologia,deficiência em metodologias históri-cas, reprodução de símbolos de ex-clusão, vulgaridade do impensado-textual,débil revisão lógica da fonte,etc. Isto é, contamos história e con-fundimos fazer História.For sure, a História é a consciênciado povo que produz os factos e valo-res. O empreendedorismo seriamais valia para as reformas quese requer na nossa Acade-mia, e poderá servir nou-tros cursos e não ape-nas em História.

OJuO diploma universitárionão se traduz na aquisiçãode um conforto social nemsequer num bem-estar, co-mo se supõe geralmente. O mesmo sediz da tecnicidade adquirida, pois iso-lada de outros factores, em nada deter-minara a “garantia” do emprego. Poroutro, o “bem-estar” é proporcionadopelo trabalho que é actividade de privi-légio justificativa do “saber adquirido”.Diz o máximo angolano, “trabalhodignifica o homem”. A verdade é quepelo termo “trabalho”, existem duasverdades: (1) etimologicamente, otermo deriva do latim “Trepalium”que era um “instrumento de tortu-ra”; (2) na economia, é uma activida-de renumerada. Aceitar um empre-go, que obriga revisitar normas jurí-dicas de produção/renumeração, in-terpreta-se na aceitação voluntáriade um processo de “tortura moder-na”, tendo em contrapartida uma re-numeração que lhe permite – atécerto ponto – saciar as suas deman-das básicas. É nessa visão que ireicomentar brevemente a questão “di-ploma vs emprego”.Alguns dos meus ex-estudantesformados em História contactaram-me para ajudar conseguir emprego.Admito que não tenho tal Poder. Poroutro, a cultura de trabalho ainda éum “défaut” social em Angola e pe-las experiências anteriores algunsdos estudantes que recomendeiprejudicaram a minha imagem e, secalhar, o bocado de prestígio que te-nho conquistado.
Daí, resolvi escrever esse artigo.O diploma universitário não determi-na a garantia de emprego, menos ain-da traduz o bem-estar social do seudetentor. Pode o diploma servir deprova juridicamente requerida pelasnormas, contudo é o valor do diplomaque garante a qualidade da produção.Outro ponto, é a deontologia que devetraduzir o profissionalismo do em-prego. O terceiro ponto é a herançasocial que empolga os capitais simbó-licos adicionais do empregado. Ape-sar disso tudo, o trabalho nunca dei-xou de ser um “instrumento da tortu-ra”.  Acordar muito cedo, organizar asua casa, enfrentar engarrafamento,mergulhar no ambiente laboralaguentando os ânimos diferentes, as-segurar os estresses de trabalho, re-gressar para casa com todas dificul-dades de todos tipos, encontrar ascrianças adormecidas e retomar a ro-tina no dia seguinte é na verdade uma

PATRÍCIO
BATSÎKAMA

Diploma vs emprego
para historiador
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COULAYÁé o nome imagináriode uma das mais belas cidadesdo continente africano. Viradapara o Oceano, tem na pesca, aextracção do sal, madeira, bauxite e acultura do ananás umadas principaisriquezas, nas mãos de uns.A maioria dapopulação é pobre e vive resignada àcondição de continuar a sê-lo, atémataro coração. Como na maioria das cidades africa-nas, os habitantes de Coulayávivem dopequeno comércio. E espalham merca-dos de assados, fritos e descongeladospor tudo quanto é canto. Onde houverum aglomerado de pessoas, lá estaráum mercado. Os habitantes de Coulayá-compram e vendem pelas ruas, ruelas ebecos tudo o que lhes permita a mínimareceita para comer hoje, porque, segun-do a crença, o amanhã a Deus pertence. Também é assim, regra geral, a vida deum africano:« vida negra», para aquelesque melhorcaracterizamestes povoscondenados à condição de miseráveis:acordam sem saber o que comer;traba-lham sema certeza do salário; e,adorme-cem desconhecendo que nessa noitepo-derão ser vítimas de um enfarte...Em Coulayá os mais poderosos es-forçam-se para serem vistos a rezar emtemplos sagrados e a oferendar esmo-las como obra de caridade. É uma farsaque lhes permite o título de «Homensmais capazes da Cidade!»; ou, então, sepreferirmos, um gesto de cidadaniacomparável ao turista americano que,de óculos escuros e calções de caqui,passeia descontraidamente pelas cal-çadas europeias, atirando migalhas demilho aos pombos e andorinhasque,sem tecto, esvoaçam pelo céu...Em cidades reais, dezenas de intocá-veisquerem ser vistos como heróis ehomens de boa vontade. Entregam à ca-ridade a parte do dinheiro que poucadiferença lhes faz; dinheiro roubado;migalhas dos milhões e milhões não in-vestidos em infra-estruturas básicas;dinheiro desertor e foragido da melhorremuneração dos seus empregados; osmesmosmilhões que obrigam meiomundo a correr, mentir, enganar e lutarpara comer e enganar o estômago...porque, infelizmente, nesta vida semi-selvagem, a tal vida negra,  mentir, en-ganar e lutar para comer é a regra dodia a dia: cada um por si, Deus por to-

dos,  salve-se quem puder!- Porque é que todas as cidades afri-canas vivem o mesmo dilema?- pergun-to ao anfitrião, meu amigo, em Coulayá.- Não te rales. Não vais mudar nada!A África não tem solução. - Como assim…?!- Põe isto na cabeça – diz-me ele -Nós, os africanos, estamos condenadosao fracasso. Nenhum país governadopor pretos se vai endireitar. Nenhum!Deus fez o homem com cinco dedos di-ferentes nas mãos, para representar odiferente destino dos cinco Continen-tes. Nós somos o dedo mendinho. Esta-mos condenados a pensar pequeno e asermos os inferiores. O dedo maior, re-presenta os brancos, mais poderosos, eos seus descendentes como o Jerry-Rawlings ou o Obama. Eles são mais ca-pazes do que nós!- Não acredito! Faço tudo para con-trariar esta tese. Digo-te: se um dia euconcorresse a Presidente escolheriacomo slogan «Dez anos para MudarÁfrica – Um Compromisso Internacio-nal!» E, faria tudo para desmentir isso!O meu anfitrião respondeu-me comuma das gargalhadas mais bonitas e so-noras que já ouvi dele:- Eh, eh, eh..., todos dizem o mesmo!!! Épara enganar, meu amigo. Olha o outro,juroua mesma coisa:«Vou mudar...! Voumudar...! Vou mudar!». Foi tudo para ludi-briar, roubar e enriquecer. Nada mudou...Inconformado, volto a atacar: - Roubar?! Comigo, não! Podes ter acerteza que nunca. E quem roubar nomeu Governo, ainda que sejas tu, vaipara a cadeia. Serás o primeiro a serpreso e julgado...O anfitriãonão se deixa intimidar.Volta a zombar de mim, às gargalhadas.

Explica-me que perdeu toda e qualqueresperança na seriedade dos líderes po-líticos africanos deste tempo. E, numtom provocante, pressionou o botão dosuicídio da Esperança Africana – o gati-lho da derrota e da resignação!- Vais prender todos, então! O africanofoi criado por Deus para ser assim. Elequer comer hoje, e deixar tudo para de-pois. Quer o imediato, gosta do excêntricoe é extravagante. Não te rales, meu amigo.Cuida de ti e deixa o mundo andar...!Involuntariamente, estávamos a de-bater duas teses sobre a EsperançaAfricana:Para o meu anfitrião, a África nãotem futuro;Eu e outros, dizíamos quedez anos de boa governação poderiamser suficientes para alterar o rumo doContinente. Dez anos irreversíveis! Também tí-nhamos um sonho, a exemplo de Mar-tin Luther King que nos anos 60 acredi-tou ser possível terminar com os pre-conceitos raciais, a favor da liberdade eda dignidade para todos. Porque nãoacreditar que a melhor governação é asolução para África?  - Porque não segues a mesma crençae determinação de Nelson Mandela,que fez cair o apartheid sem vinganças?- faço oúltimo esforçopara convencer omeu amigo, como se fosseum caçadorcansado e faminto rogando a Deus paranão morrer de fome. Mas, ele é peremptório. Surdo e implacá-vel, diz-me para ter cautelas e ser realista:- Olha que o tempo de Mandela, Se-kouTouré, Nyerere, Agostinho Neto ouSankarajá passou. Foram-se todos comoa moda d’OsBeatles! A África de hoje per-deu os seus revolucionários, e perdeu-se! Os políticos já não querem fazer revo-

lução nenhuma, como outrora. Queremdinheiro.Querem fazer negócios e sermilionários! Cuidado, meu amigo.Senti um estranho calor na espi-nha...O meu anfitrião não era um ho-mem qualquer:é perito e PCA de umaempresa bem-sucedida.Com mais de 40anos de experiência profissional,éo tipodepeixe na água,homem sábio e senhorde muitas barbatanas. Sabe falar e sabeestar calado. Se é um ladrão, ou se faztráfico de influências, não sei. Em casa,ena minha presença, vi-o recebergentegraúda, a quem deu conselhos e parece-res. Pontual como a Lua e o Sol, diz quevem à minha busca as 18:00 e as 17:55bate-me à porta: «Conconcon...!». Diz-me ainda:- É impossível mudares a África comdiscursos! E nem precisas ser políticopara começares com mudanças. Falta-nos uma grande burguesia para criarbons empregos, assim como uma clas-se média que lhe sirva de suporte,e,uma massa crescente, exponencial, detecnocratas capazes de funcionar comautonomia – e um código de condutaobrigatória para todos. Sem isso, meurapaz, vais dar o teu show, vais seraplaudido várias vezes, mas, depois, ar-ruma as botas e vai-te embora, comonos actuais jogos de videogame.E, faz o«logout», antes que cometas as mes-mas asneiras que os outros ladrões eparasitas do videogame...!Mesmo assim, apesar da sua retóri-ca e ironia, o meu bom amigo não meconvenceu.O mal dele é pensar que viver e cres-cer mal e sem berço é sinónimo e é odestino do verdadeiro africano.  Em dezanos, tudo isso pode começar a mudarsem retrocessos.Eu acredito.
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Também queria 
escrever... «Chora,

Terra Bem Amada!»TAZUARY
NKEITA
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