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"Um mau escritor serve de amostra
para quem quer escrever bem."
Poeta Zao Bambaia

Margens de 2013
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Aos traficantes de prémios literários do nosso País
Chega-nos à pele, como sarna, uma vontade estranha mais familiar. A vontade
de pôr uma palavrinha sobre os prémios literários à nível de Moçambique
(nosso ventre).
Lemos jornais, abrimos as janelas dos nossos canais televisivos e tudo que é
meio de comunicação social, e só se fala de prémios literários nacionais, aliás
fala-se de resultados de prémios literários. Os lançamentos desses prémios
anda bem longe, mas os resultados inundam tudo que goza de liberdade de
imprensa. Duas questões nos surgirem na margem seca do pensamento: será
que temos prémios literários ou só resultados de prémios literários? Tratam-se
de prémios nacionais ou prémios particulares?
Esses tipos que se dizem comprometidos com o desenvolvimento da literatura
nacional, são verdadeiros mestres de artes-e-manhas literárias, pois apenas
Poeta Militar
nos aparecem para nos engravidar os ouvidos e os olhos com resultados de
Editor
poet.militar@gmail.com
prémios e nunca com prémios abertos ao público. São eles que vivem e
tomam café debaixo de conversas acompanhadas de charutos e cervejas enquanto outros, os zés-ninguéns lutam, promovem debates literários, arquitectam oficinas, levam a literatura às
escolas.
Esses "mestres" aparecem apenas para dizer: a literatura está num bom caminho. Arre! Oh! Sim, esses tipos
formam também uma teia de aranhas que vivem ganhando os prémios literários que nunca nos falam. Monopolizam os prémios. Disse-nos, aqui na Pirâmide em uma entrevista, o escritor Dom Midó das Dores, que há
no nosso país traficantes de prémios literários. Disso agora temos certeza. As pessoas que ganham esses prémios são sempre as mesmas. Falta um cálice de saliva em nossos prémios literários. Falta-nos uma fatia de sal
em nossos resultados de prémios.
Agora. Sem mais nada a sangrar, pedimos aos nossos "mestraços" que optem pela divulgação dos resultados
mas também dos próprios prémios antes. Tornemos os prémios nacionais e não chão de algumas mãos consagradas. Pela falta de transparência e laços de amiguismo—literário em nossos prémios, muitos jovens optam
agora em concorrer aos prémios internacionais. Essas atitudes de falta de luz obrigam jovens a optar por uma
internacionalização antes da nacionalização.
Até a próxima...
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Ungulani Ba Ka Khosa vence Prémio BCI Literatura 2013
das». A cerimónia de atribuição teve lugar esta quinta
-feira, 30 de Janeiro, na Mediateca do BCI – Espaço
Joaquim
Chissano,
em
Maputo.
Segundo comunicado divulgado pelo banco, a distinção, no valor de 200 mil meticais (cerca de 4500 eruros), «enquadra-se na Política de Responsabilidade
Social do BCI» e «vinca, uma vez mais, o seu compromisso com a promoção da Cultura em Moçambique».
O júri foi integrado por Jorge Oliveira, Presidente, e
pelos escritores Aurélio Cuna e Marcelo Panguana.
As edições anteriores do Prémio BCI Literatura distinguiram os autores João Paulo Borges Coelho com a
obra «O Olho de Hertzog», em 2010, Adelino Timóteo
com a obra «Dos Frutos do Amor e Desamores Até à
Partida», em 2011, e Eduardo White com obra «O
Libreto da Miséria», premiado em 2012.

O escritor moçambicano Ungulani Ba Ka Khosa foi o
vencedor da quarta edição do Prémio BCI Literatura
2013, promovido pelo Banco Comercial de Investimento em parceria com a AEMO – Associação dos
Escritores Moçambicanos.
O autor Ungulani Ba Ka Khosa venceu o Prémio BCI
Literatura 2013 com a obra «Entre Memórias Silencia- Texto: Redacção

Resultado final do X Prémio Literário Valdeck Almeida de Jesus
Foram divulgados os resultados finais do X Prémio
Literário Valdeck Almeida de Jesus. Todos os dez
primeiros colocados receberão um exemplar gratuitamente, conforme o edital. Os demais não vão
receber, também, conforme o regulamento, pois
não foi possível patrocínio para esta edição, como
acontece desde 2005, infelizmente.

Nery)
8º Colocado: Caminho (Juliana Joze Ortiz)
9º Colocado: Via Crucis (Vinícius Mahier)
10º Colocado: Vestígios (Arai Santos)

Menções Honrosas
Assombra (André Lima Barros)
O balanço (Carolina Berger)
Premiados:
As vontades do poeta (Dany Wambire)
1º Colocado: O poema (André Luís Soares)
Epa Babá (Giuliano)
2º Colocado: Gaza (Daniel Perico Graciano)
Taça de cristal (Janete Henrique Serralvo)
3º Colocado: Livros (Edweine Loureiro)
Decepção (Rodrigo Salomão)
4º Colocado: Justiça desnuda (Cleison Fernandes de Ressaca (Samira Costa de Assis)
Souza)
5º Colocado: Eu, meu livro (Valdeck Waslan de Oli- O livro fica pronto, provavelmente, no final de
veira)
julho e será lançado no estande da PerSe Editora.
6º Colocado: O lixo humano (Ana Carolina CerNeste link lista completa dos selecionados: http://
queira)
www.galinhapulando.com/visualizar.php?
7º Colocado: Paraíso inventado (Taionara Almeida idt=4673240
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Sarau da Onça é selecionado em edital da Fundação Gregório
de Matos

O I Festival de Arte, Cultura e Concurso Literário
Sarau da Onça foi aprovado nos editais que a
Fundação Gregório de Matos (FGM) promoveu em
2013 em Salvador. A FGM faz parte da Secretaria de
Desenvolvimento, Turismo e Cultura e é dirigida pelo
produtor e diretor de teatro Fernando Guerreiro.

b e n s
culturais
devido
à
distância
d
o
s
p r i n c i pa i s
centros
culturais da
cidade. O
s a r a u ,
n e s s e
sentido,
ocupa um lugar de importância ímpar, atraindo
rapazes e moças para atividades culturais, fortalece
os laços afetivos, une a comunidade em prol de
objetivos comuns e abre novas perspectivas aos
jovens e adolescentes da localidade.

Edital do Concurso
Será realizado o I Concurso Literário Sarau da Onça,
com o propósito de dar visibilidade a escritores
maiores de 15 anos residentes em Salvador. Os
textos inscritos serão avaliados por uma banca
composta por cinco pessoas indicadas pelo coletivo
Sarau da Onça.
As inscrições estarão abertas de 10.01.2014 a
20.02.2014, via e-mail saraudaonca@hotmail.com,
para o qual os interessados deverão enviar o máximo
de cinco poemas, inéditos ou não, cujo tema é livre,
dos quais apenas dois serão selecionados. Junto
com os poemas os autores devem encaminhar nome
completo, endereço, telefones e e-mail de contato,
bem como uma minibiografia de até cinco linhas
falando de suas atividades literárias e artísticas. Cada
poema deve se limitar a vinte e cinco linhas. O
Coordenado pelo estudante de Serviço Social Sandro lançamento está previsto para 10.05.2014, com
Ribeiro dos Santos (Sandro Sussuarana), o Sarau da recital e noite de autógrafos, na sede do CENPAH.
Onça atua em Sussuarana há mais de dois anos e
meio, nas dependências do Espaço CENPAH – Mais informações no Facebook e no blog http://
Centro de Pastoral Afro, pertencente à Paróquia São saraudaonca.wordpress.com/
Daniel Comboni. A cada quinze dias são realizados http://www.galinhapulando.com/visualizar.php?
saraus, apresentações musicais, leituras poéticas e idt=4644849
canjas de hip hop e outras atividades culturais.
http://www.iteia.org.br/jornal/sarau -da-onca-eSussuarana se localiza numa região periférica de selecionado-em-edital-da-fundacao-gregorio-deSalvador, onde os moradores têm pouco acesso aos matos
O projeto visa selecionar dois poemas de cinquenta
autores de Salvador e consequente publicação em
1000 exemplares de uma antologia, sem custo para
os participantes, que receberão cinco exemplares
cada um. Os demais exemplares serão vendidos ao
preço simbólico de R$ 5,00 (cinco reais), com renda
revertida para financiar ações culturais do Sarau da
Onça. Além da antologia, o festival vai ter atividades
em 02 dias, sábado (24/05/2014), das 19:30h as
22:00h e domingo (25/05/2014), das 09h às 17h –
com intervalo de uma hora para almoço (das 12h às
13h) e contará com apresentações de grupos
culturais e de hip hop, homenagens a personalidades
negras, além de oficinas de teatro, capoeira, dança e
o tradicional sarau poético.
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Millôr Fernandes é o homenageado da Festa
Literária Internacional de Paraty 2014
Pela primeira vez na sua história, a Festa Literária Internacional de Paraty
(FLIP) vai homenagear um autor contemporâneo.
Na próxima edição, a 12ª, que irá acontecer de 30 de Julho a 3 de Agosto de
2014, o homenageado daquele que é o
mais importante festival literário brasileiro será Millôr Fernandes, que morreu
Março de 2012, aos 88 anos. Foi jornalista, escritor, ilustrador, dramaturgo,
argumentista, tradutor, inventor do
frescobol (uma espécie de ténis de
praia) e que um dia se definiu como ―medalha de
ouro no concurso para ele mesmo‖.

sem perder a erudição‖, afirma Mauro Munhoz,
director-geral da FLIP e presidente da Associação Casa Azul (que realiza o evento), no comuni-

Será também a primeira vez que a FLIP homena- cado enviado à imprensa.
geará um autor que passou pelo palco da Tenda
―Millôr trazia o mundo da FLIP num homem só:
dos Autores como convidado. Millôr Fernandes
da tradução de Shakespeare ao cartoon, do jornaparticipou na primeira FLIP, em 2003, ao lado do
lismo ao haiku. Sua crítica ao poder é fundamenbiógrafo Ruy Castro para uma sessão para onde
tal no Brasil de 2014‖, afirma Paulo Werneck, o
estava também convidado o escritor, Luis Fernovo curador da Festa Literária Internacional de
nando Veríssimo não pôde comparecer.
Paraty, sobre o autor que deixou uma obra literá"Não foi por acaso que Millôr esteve entre os ria que inclui peças de teatro, livros de prosa e
convidados da primeira Flip. Em seu trabalho, poesia, romances, desenhos, exposições de pintupodemos reconhecer princípios que nortearam a ra, traduções, roteiros de cinema e textos na
festa literária, que dissolve fronteiras e promove imprensa.
a integração entre as artes. E que, assim como a
obra de Millôr, fala para um público abrangente, FONTE: PUBLICO.PT
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Família considera Panteão "homenagem importante"
Os filhos da escritora Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004) consideram que a proposta da Assembleia da República para a trasladação da poetisa para o Panteão Nacional é
"uma homenagem importante".
abordada num texto publicado em dezembro
do ano passado no jornal Público, da autoria
de José Manuel dos Santos, diretor cultural da
Fundação EDP.
"Fui contactada por ele a pedir autorização da
família para publicar o texto. É uma pessoa de
quem gosto muito. Embora tenha havido algumas hesitações e objeções, não houve nenhuma recusa [na família], e seguiu", recordou,
sobre a origem da iniciativa.
Maria Andresen comentou que a situação foi
sentida com alguma estranheza, de início, pela
família: "Parece que nos estão a tirar a mãe.
Ela está a repousar num lugar privado, muito
bonito".
"A minha mãe era uma pessoa muito simples. Ficamos sempre na dúvida se ela gostaria ou não. Mas a
questão é nacional, e ultrapassa esse problema",
comentou, sobre uma das figuras mais importantes
da literatura portuguesa do século XX.
Maria Andresen disse que gostou sobretudo da evocação da intervenção cívica de Sophia de Mello Breyner, sublinhando que era importante não recordar só
a obra literária.
"A minha mãe escreveu o mais belo poema que eu
conheço sobre o 25 de Abril, que começa com "Esta
é a madrugada que eu esperava".
Disse ainda que a poetisa costumava dizer que
"quem está atenta ao fenómeno, tem de estar atenta
a todo o fenómeno. Quem vê a alegria também tem
de ver o sofrimento. Nesse aspeto foi muito atenta e
achava que era uma obrigação do poeta".
Sobre a data a escolher - o dia 25 de Abril ou o 02 de
julho - Maria Andresen disse à Lusa que a família irá
dar uma opinião, "mas é o parlamento que decide". O
espólio da autora do célebre conto "A Menina do Mar"
foi entregue pela família à Biblioteca Nacional de Portugal em 2011.

Este ano cumprem-se dez anos da morte da escritora, a 02 de julho, uma das datas possíveis para a
transladação, disse à agência Lusa Maria Andresen,
uma das filhas da escritora.
Na sexta-feira, a rádio TSF noticiou que o corpo de
Sophia de Mello Breyner Andresen deverá ser transladado para o Panteão antes de Eusébio, existindo
um acordo de todos os partidos do parlamento para
que a resolução seja aprovada.
Nascida no Porto, Sophia de Mello Breyner Andresen, de origem dinamarquesa pelo lado paterno, foi a
segunda mulher a receber o mais importante galardão literário da língua portuguesa, o Prémio Camões,
em 1999.
Em declarações àquela rádio, Miguel Sousa Tavares,
outro dos filhos da escritora, disse que gostaria que a
cerimónia decorresse simbolicamente no dia 25 de
Abril, quando a Revolução dos Cravos faz 40 anos.
Contactada pela Lusa, Maria Andresen disse que a
homenagem seria particularmente importante acontecer neste momento: "Ela esteve sempre ao lado das
pessoas exploradas, e das lutas pelos direitos humanos. Numa altura destas em que se sacrifica tanto as
pessoas é importante evocá-la".
A efeméride dos dez anos e a ideia da trasladação foi FONTE: www.dn.pt
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Lobo Antunes vence prémio literário internacional

António Lobo Antunes venceu mais um prémio
literário internacional. O escritor português foi o
vencedor do galardão Nonino 2014, atribuído por
uma empresa secular italiana.
A Nonino, produtora da bebida alcoólica grappa
italiana, criou o prémio em 1975 e anunciou esta
semana os galardoados deste ano. O filósofo
francês Michel Serres, o psiquiatra e escritor italiano Giuseppe dell’Aqua e a escritora palestiniana Suad Amiry também foram premiados.
―Com uma técnica narrativa muito particular,
Lobo Antunes desenvolveu um estilo de escrita
narrativa muito pessoal, o que é extremamente
i nter essante‖,
cont a
a
or g ani zação.

gica paralela sem uma linha cronológica clara
mas com uma coerência interna própria‖.
Em Itália, Lobo Antunes tem editados romances
como ―A morte de Carlos Gardel‖, ―Que farei
quando tudo arde?‖ e ―O arquipélago da insónia‖.
O investigador português António Damásio, os
escritores Adonis, John Bnaville, Claudio Magris
e o ensaísta Edgar Morin fizeram parte das personalidades que compõem o júri do prémio Nonin
o
.
Este prémio já distinguiu autores como Jorge
Amado, Javier Marias, Claude Lévi-Strauss,
Amin Maalouf e a escritora nigeriana Chimamand a
N g o z i
A d i c h i e .

Ler um livro do escritor é ―obviamente difícil,
transforma-se numa espécie de quebra-cabeça de
elementos que têm de ser colocados juntos, o
romance faz-nos entrar numa dimensão psicoló-

Dia 25 de Janeiro vão ser entregues os galardões
na sede da destilaria, em Percoto, no norte de Itália.
FONTE:boasnoticias.sapo.pt
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O MEDO DA MORTE NA IDADE MÉDIA: UMA VISÃO COLETIVA
DO OCIDENTE
Dhiogo Caetano no livro: O MEDO DA MORTE NA IDADE
MÉDIA: UMA VISÃO COLETIVA DO OCIDENTE propõe uma
discussão sobre o imaginário relacionado ao medo da morte
na Idade Média. O autor ressalta que o homem pode conseguir refrear todos os sentidos e paixões do mundo material,
no entanto não poderá fugir da experiência de morrer seja ele
um homem religioso ou pagão. É o medo dessa experiência
um dos focos principais do livro.
O livro traz uma investigação e análise de uma discussão
bibliográfica sobre o tema morte em um recorte temporal de vários séculos.
A obra se divide em dois capítulos
visando uma maior compreensão do tema proposto. No primeiro capítulo, Caetano trabalha a teoria e historiografia visando
descrever como o medo de
morrer se comportava dentro da
historiografia. Podendo ser visto
que a formação do medo coletivo
traz várias consequências para o
Ocidente e possibilita uma análise
mais profunda com relação aos conceitos de cultura, civilização, memória coletiva e religiosidade de forma homogênea.
“(“VIVER BEM EM PROL DE MORRER”)
Independentemente de qualquer outro conceito
filosófico, físico ou psicológico definido por outros
autores, o tema “morte”, foi muito bem abordado e
definido pelo professor, escritor e jornalista goiano
Dhiogo José Caetano, que se valeu de um cabedal de
outras obras que tratam do assunto, para construir sua
própria interpretação desse intrigante e instigante tema
que nos causa medo e angustia também porque a morte se
apresenta para muitas culturas como o abafamento, insegurança, falta de humor, ressentimento e dor, mas principalmente para a cultura brasileira que passou rapidamente pela colonização forçada dos índios, que tinham diversas crenças, pela
cruz e pela espada, a morte para os verdadeiros donos do

Brasil, representava somente uma passagem para uma vida
melhor, para junto aos seus antepassados!
E, assim, deveria ter continuado a ser! Mas tudo mudou com
a colonização e a morte também passou a ser temida como
algo finito.
Na psicologia, angústia tem um sentido próprio, como também a
morte. Na psiquiatria moderna, a angústia é uma
doença e pode produzir problemas psicossomáticos. Pode ser também uma emoção que precede um acontecimento. Contudo, para o escritor e filósofo Arthur Shopenhauer, o
mesmo tema é definido com um “viver para
sofrer”, porque o escritor tinha visão distorcida e diferente sobre a vida e era
negativista, inclusive sobre a morte. O
filósofo contemporâneo francês Jean
Paul Sartre, criador da corrente
existencialista “a angustia surge
no exato momento em que o
homem percebe sua condenação irrevogável à liberdade
(...) não pode optar por
escolher a não ser (...)
essa condenação à
liberdade lhe gera
angústia por saber
que ele não é o
senhor de seu destino”.

Em outro momento da história o pensador
alemão Friedrichi Wilhelm Nietzche concluiu que
dentre todos os povos da antiguidade, “os gregos foram
os que apresentaram maior sensibilidade para compreender o sofrimento e a tragicidade da existência humana,
como que permeada pela dor, solidão e morte (...) nessa
concepção de vida os gregos também criaram uma sociedade baseada no princípio do equilíbrio: nada em demasia como forma de combater todos os nossos instintos e peixões”.
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Mas, o estudo do professor, escritor e jornalista Dhiogo Caetano,
garante que “a memória desempenha o papel de construção do
medo da morte (...) transmitido pelo cristianismo e da sua injunção eucarística, que tem relação conceitual de divino e de pecado, idéias que predominaram no Ocidente (...) O autor da excelente obra “O MEDO DA MORTE NA IDADE MÉDIA: uma visão
coletiva do Ocidente”, no Capítulo 2. AS RAÍZES DO MEDO conclui que a “razão mostra que o passado não se conserva por si
próprio, mas se constrói e se organiza pelos indivíduos que pretendiam seguir seus reis, que muitas vezes se titulavam
“guardiões” das lembranças ou das tradições ancestrais, um processo de fundamental importância à transmissão de informações
e práticas (...)”

O estudo dos comportamentos sociais na Idade Média mostra
que as crenças e práticas beneficiaram a constituição de um novo
campo do conhecimento, tornando-se uma disciplina autônoma,
na medida em que categoria social e sociedade tornavam papel
privilegiado do estudo, entre eles à religião que passava a merecer maior atenção, com um estudo mais objetivo e sistemático. O
termo religião se estruturou num contexto de lentas e definitivas
laicizações, conhecendo vários significados, de diversos autores,
que promoveram o método comparativo entre sagrado e profano,
sociologia e antropologia, abrindo caminhos importantes para
uma proposta, mas adequados à abordagem historiográfica; conjugando o desenvolvimento e a vivência de crenças religiosas,
um estudo rico e complexo, passando pela produção no campo
da mentalidade, demonstrando ser um campo fértil para a contíIndependente de outras conclusões que a psicologia, a psicanáli- nua reflexão metodológica e historiográfica.
se, e psiquiatria e outros teóricos possam ter apresentado, o professor, historiador, jornalista e escritor Dhiogo, concluiu que No entanto, o homem na Idade Média se encontrava submisso
“podemos notar que os fatores que desencadearam o medo de aos dogmas e práticas religiosas, que tornavam severos os sistemorrer na sociedade medieval vão além dos problemas econômi- mas em geral; ideia transferida graças à memória. Tais fatores
cos, sociais e religiosos, envolvendo itens que partem da particu- deixavam o homem medieval conformado com a miséria vivida,
laridade de cada homem medieval (...) uma sociedade que prati- com a peste que assolava, pois somente com a dor, a renúncia e
ca o “bem viver em prol de morrer”.” (Carlos Costa - Jornalista e a purificação da morte que o homem garantia a salvação e o
paraíso. Tornando possível abordar a relação do homem com a
assistente social, Manaus)
morte em vários aspectos: o biológico, o jurídico, o econômico, o
A morte como fenômeno físico, já foi evidentemente estudada, social etc. Na obra, o homem diante da morte, de Philippe Áries
sendo um objeto de pesquisa de muitos pesquisadores, porém (1990) podemos perceber o processo de domesticação da morte;
ainda permanece como um mistério. ―Quando aventuramos no ou seja, uma forma de viver com tal fenômeno como algo natural;
terreno do psiquismo, a morte nos auxilia na investigação da nascido por ocasiões do trauma primitivo diante do fato inelutável
mentalidade humana, colocando em destaque o medo do homem da morte até a incorporação desta na vida humana.
de que um dia a vida chegará ao fim‖. (DELUMEAU,1989,pp.908).
Caetano nos apresenta uma investigação sobre o medo de morrer não deixando de destacar o controle sobre o corpo na Idade
Dentro da Nova História ampliaram-se os objetos de estudo, se Média. O homem para ter uma boa morte segundo Caetano
fazendo possível analisar até mesmo termos subjetivos como o deveria controlar e disciplinar os desejos do corpo.
medo o qual envolve a História das Idéias, História das Mentalidades e História das Religiões.
Assim, ao analisar o medo da morte na Idade Média, deparamonos com regras e comportamentos que favoreciam para uma boa
Caetano nos deixa claro que trabalhar essa questão (a da memó- morte, ou seja, uma preparação para o pós-morte que requeria
ria) é fundamental para a compreensão e análise do medo em um práticas diárias para eliminar os desejos da carne.
período que nos retrocede cronologicamente. A construção de
uma memória coletiva do Ocidente Medieval é essencial para Em suma podemos concluir que Caetano descrever o
responder os inúmeros questionamentos levantados pelo próprio medo de morrer, afirmando que o tema é difuso e que
processo investigativo. Portanto essa é pretensão desse capítulo.
Já o segundo capítulo Caetano trabalhado o medo de morrer e a
concepção de religião e mentalidade na Idade Média. Foi analisada a visão coletiva do homem medieval diante do medo de morrer
e o domínio abstrato dos símbolos, o qual revelava um mundo
que se estende além do aqui e do agora, aflorando a concepção
de uma decisiva consciência que vislumbra que o medo da morte
não é somente considerado um aspecto que fascina, mas ao
mesmo tempo, aterroriza a humanidade, historicamente sucede
de fontes de inspiração para doutrinas filosóficas e religiosas bem
como uma inesgotável fonte de temores, angústia e ansiedade
para os seres humanos.
Juntamente com a configuração da sociedade, não podemos
deixar de lado o processo de configuração de uma mentalidade
coletivamente religiosa, dotada de objetivos e métodos próprios.
Estruturando como disciplina a etnologia conseguindo ganhar
reforços poderosos de discussão positivista e evolucionista para
a análise do sistema religioso.

envolve o mistério, o fascínio do além como algo desconhecido e temido ao longo dos séculos. Na Idade
Média tal medo se expandiu com um grande temor
que espreitava os indivíduos, o medo foi a ameaça;
transbordando do imaginário do homem medieval, e
penetrando na vida real e cotidiana, e isso ficou
denotado e demonstrado na arte, na escrita, nas práticas e nos ritos de uma coletividade cristã ocidental,
que se designava sitiada, desmobilizada diante do
medo de morrer.
A morte foi e sempre será o principal medo que
assola a humanidade.

Por: Carlos Costa

Bate-Letras

jornal.piramide@gmail.com • Fevereiro de 2014 • Pirâmide • 11

"Um mau escritor serve de amostra para
quem quer escrever bem."
Mavildo Pedro Bonde (Zao Bambaia) nasceu a 12 de Janeiro de 1980 em Maputo, formado em História pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Pedagógica. Foi
membro do grupo de Canto e Dança Relâmpago em 1998 no bairro do Aeroporto. Forma com Mbate Pedro e Boaventura Mondlane e outrros o projecto (JOAC) Jovens e
Amigos da Cultura entre 2003-2004. Em 2004 é convidado para fazer parte do grupo
Arrabenta Xithokozelo. Com o grupo Arrabenta Xithokozelo animam as noites de poesia
e música no Modaskavulu do Teatro Avenida.
JP—Aceita-se como Poeta
controverso?
ZB—Não sei. Não tenho elementos para assim me caracterizar mas, eu sou amante dos
poetas malditos. Se a minha
escrita faz com que seja controverso ou a minha forma de ser
assim me conduz, … não sei.
Eu quero escrever e escrever e
ser frontal em relação as coisas
que estão relacionadas com o
verso. O resto são pequenos
bocados de lucidez que fazer
com que a verdade esteja sempre a provocar que não que ouvi
-la
JP—Além de Poeta é declamador bastião. Que energia
transmite quando declama
seus textos? A mesma que
sente no acto da escrita?
ZB—O texto já tem a sua própria dinâmica. A sua
JP—Macvildo Pedro Bonde e Zao Bambaia. O que canção interior. Como declamador procuro encarnar
na verdade separa estes dois.
o estado de espírito de quem o escreveu e transmitir
ZB—O lirismo e o pessimismo são duas variáveis que a quem ouve a mensagem que se pretende que pasde alguma forma aparecem como os limites deste se.
dois seres que cobrem o véu da poesia.
JP—Como e quando se molda como Poeta…
JP— Além desses dois existem outros?
ZB—Diz-se que as pessoas nascem poetas. E a
ZB—É possível. A medida que vou deixando o papel medida que vamos lendo e relendo os escritos dos
branco coberto de signos, a forma como esta é outros vamos treinando o talento que temos dentro
preenchida e como são deixados os versos fazem de nós. No entanto, o exercício quotidiano de leitura e
com que possa existir um elemento que desagrega.
escrita é e pode tornar-nos um poeta genial.

Bate-Letras
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JP—Que posição assume a poesia perante a si.
ZB—Não sei. Se a poesia assume algum lugar para
mim. Eu sou um ser que vive e a poesia é vida. Como
escrevi algum atempo atrás ―Se a poesia é um acto
de militância, então eu quero ser o verbo‖.

ZB—A palavra é algo que me preocupa muito. E o
facto de ler os melhores escritores que o mundo viu
aparecer faz com que a linguagem seja mais cuidada
e apurada. Eu tenho preocupação com os signos linguísticos. Nós escrevemos para um público minoritário mas que tem conhecimento profundo sobre a liteJP—Cada poesia sua assume-se como sendo um ratura e a poesia. Não se pode defraudar esse públiautêntico "Livro de Desassossego". Que lhe moti- co.
va a escrever. Por que sua poesia tem nódoas de
saudade, tédio, pessimismo, sonhos…
JP—A actual Literatura nacional serve ou tem um
ZB—Porque sou alguém que teve a oportunidade de impacto promissor?
viver alguns momentos que marcaram a construção ZB—Actualmente temos assistido a vários lançamendo estado moçambicano. Vi parte da guerra civil que tos de livros de literatura. E perante este cenário é
grassou grande parte do tecido nacional. Assisti as necessário que haja crítica sobre o que se escreve
mudanças do sistema de partido único para o sistema para que as pessoas não cometam os mesmos erros
em que a tolerância e a inclusão são bandeiras a ter da primeira obra. Penso que temos instituições que
em conta.
formam especialistas na área da literatura e da linTodavia, ainda não atingimos este desiderato. Parece guística mas, os estudos ou críticas em relação a
que a diferença não é uma riqueza mas, um empeci- poesia jovem moçambicana parece ainda titubeante.
lho para que país possa entrar na rota que necessita. É necessário inverter este cenário. Temos visto o
A rota da paz e desenvolvimento e que todos possam Brasil há fazer dissertações a partir de escritores
ser considerados, homens livres sem distinção como moçambicanos e nós estamos a assistir, simplesmenrege a nossa carta constitucional.
te ou não há uma divulgação sobre estudos neste
campo em relação aos autores jovens com talento.
JP— Livros que sempre lhe fazem companhia no
seu bornal diário…
JP—Autores que admira…
ZB—Sangue Negro, Livro de Desassossego, Vinte e ZB—Admiro autores nacionais e estrangeiros, até
uma novas formulações e uma elegia carnívora, O porque a medida que vamos lendo um autor este
Estrangeiro, Som e Fúria, Poesias de Kostantinus remete-nos para um outro. Esse processo de leitura
kavafis, poemas de Omar kayam, Uma época no constante é que faz com que possamos fazer uma
inferno, Obras de Sebastião Alba, Obras do Rui knop- leitura descendente.
fli (Mangas verdes com sal), Hoderlin, Georg Trakl, José Craveirinha, Rui Knopfli, Sebastião Alba, Luís
José Craveirinha, Ungulani, Canto Geral, Rainer Carlos Patraquim, Noémia de Sousa, Eduardo White,
Maria Rilke, o estrangeiro de Albert Camus, metamor- na poesia. Ungulani, Luís Bernardo Honwana, Mia
fose, Charles Baudelaire. São vários.
couto, Paulina, João Paulo Borges Coelho, na prosa,
são alguns dos escritores nacionais que tenho admiJP—Já leu livros bons e maus. Quais acha bons e ração. A lista é enorme.
maus…
ZB—Disse um autor que quem lê livros maus não JP—Que País sempre sonhou…
tem diferença com aquele que nunca leu livro algum. ZB—Um país em que as artes pudessem ser vistas
Então. Eu tenho os meus autores de eleição, a pelas como uma actividade importante. Parece-me que os
conversas de rua e alguma crítica feita já da para per- artistas não são parte integrante da sociedade. Eles
ceber que certos livros não trouxeram nada de novo. devem ficar num canto da sala, porque a sua linguagem é diferente.
JP—Escrever mal é uma forma de fazer literatura?
ZB—Não. Não é. Só os génios e são reconhecidos. O artista reflecte nas suas obras a realidade do país
Os maus o tempo vai se encarregar de deixa-los no e muitas das vezes descreve o cenário que pode-se
seu devido lugar. Um mau escritor serve de amostra seguir perante as arbitrariedades que são cometidas
para quem quer escrever bem.
no seio da sociedade. O artista é a voz para muitos
moçambicanos que não conseguem exprimir o que
JP—Como molda a linguagem em sua poesia?
vai na alma.

Bate-Letras
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Porque é de saudade que murmuro,
a mesma que canto continuamente,
nas noites em claro, sinto-a, mas não a vejo,
do mesmo modo arbitrário,
que tenho criado o horizonte rústico, em mim.
Saudade. Irmã e companheira dos raros regressos
a lucidez, filha ilegítima do fausto
deixai-me hábil entre os delírios
para lá da margem
do enfermo.
Quero na patologia da miséria
esquecer o Olimpo, a foz da esperança primeira,
o brilho da fantasia que me rastreou o cérebro em exaustão,
para que não falte comigo
à hora do anoitecer.
Só uma constância da malícia, um arguto…
eu sei,
mas,
é para isso que existe o perdão,
com o qual absolvo a imutável saudade, que não vejo e sinto.
Como José de Arimateia
Que chora o sacrifício
do filho do homem
a água em vinho,
agacho-me aos versos;
também fui leproso da cura,
viciado em milagres,
caminhante de águas
soltas no meu Zambeze
em fúria.

Meus espinhos a cabeça
rebentam flautas
de cabelo grisalho
de meninos com fé.
Tenho também saudades
do milénio primeiro,
do pão infindável,
indivisível,
pão.

Voz dos bestializados
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Nação em Prantos
Somos forasteiros solitários mesmo no meio de uma multidão. Vivemos,
sofremos, amamos, acreditamos e morremos na individualidade do ser. É na
particularidade existencial que compreendemos a intensidade das dores vividas no decorrer dos processos evolutivos.
Despertemos rumo à era das luzes, deixemos o provincianismo e cresçamos.
Através da arte podemos levar a luz para os ―descerebrados‖ pelo sistema
alienante.
O meu foco existencial é a humanidade. Lutarei até o fim dos meus dias em
prol dos esquecidos, dos bestializados, dos descerebrados. Morrerei objetivando a paz, o amor e justiça universal.
Dhiogo José Caetano
dhiogocaetano@hotmail.com
Brasil

Precisamos lutar, seguindo rumo a horizontes desconhecidos, acreditando
nas possibilidades do existir.
O Brasil precisa passar por rupturas, é chegada a hora de reformularmos o
contexto que nos circunda.
Justiça social é um direito de todos!

O "povo" não pode se bestializar diante dos contextos, aceitando a realidade lamentável e caótica que se
encontra o país; juntos podemos romper com os ranços que descrevem a nossa história.
Façamos do nosso planeta um lugar de paz.
A paz é uma luz infindável, precisamos buscar visualizar e guardar a sua essência dentro de nós. Utilizemos
a sua plenitude para transformar o planeta em um lugar de esperança para as futuras gerações.

Vozes...
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INSPIRAÇÃO

Pré-Destinada
Maputo
À VANESSA DOS SANTOS
Mais do que nunca
Melhor do que
Os sonhos forjados
Na penumbra da vida
Ascende
E refaz-se
Em cada olhar,
A luz de um novo dia
E como todas as flores
Na ressurreição da sua figura
Inspiras afagos que assaltam o olhar
De quem, a ti, a augusta existência avizinhou
Guardai-me, impetro
Sobre a aura desta voz
Que nada disse
Mas em silêncio, te falou…

Santos Beitrande
Maputo

Lágrimas,
Gemidos e gritos acompanham a noite.
Esta que me rouba ao silencio
E transporta me ao mais profundo de si,
Dando me para provar os dissabores do escuro…
Ah!
Meu corpo agita–se
Entorce-se
Fugindo do escuro!
Ao despertar, os gritos vão levitando no ar
Neste meu pedaço de mundo chão
Tropeço sozinha buscando inspiração.

COMO TE CONTAR!
Queria que soubesses
Que os tempos difíceis
Que juntos habitámos
Jamais irão voltar
Queria que soubesses
Que as dores do tormento
Que outrora brotaram
Hoje, são pesadelos extintos pelo tempo
Queria que presente estivesses, em cada queda
E ascensão dos meninos adolescentes.
Os teus filhos mãe!
Que tombassem em suas calejadas mãos
Os efeitos
Frutos de cada lacrimejar
Que em seu olhar, vi
medrar…

Cronicando
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O exercício da crónica
Escrever prosa é uma arte
ingrata.
Eu
digo
prosa
fiada, como
faz um cronista; não a
prosa de um
ficcioni sta,
na qual este é
levado meio a
tapas pelas
personagens
e situações
que,
azar
dele,
criou
Vinicius de Morais (1913-1980)
porque quis.
Com um prowww.viniciusdemoraes.com.br
sador
do
cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de
sua máquina, acende um cigarro, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer,
de preferência colhido no noticiário matutino, ou da
véspera, em que, com as suas artimanhas peculiares,
possa injetar um sangue novo. Se nada houver, restalhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através
de um processo associativo, surja-lhe de repente a
crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então,
em última instância, recorrer ao assunto da falta de
assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de
escrever,
pode
surgir
o
inesper a do.

alegria em seus leitores e há os tristes, que escrevem
com o fito exclusivo de desanimar o gentio não só
quanto à vida, como quanto à condição humana e às
razões de viver. Há também os modestos, que ocultam
cuidadosamente a própria personalidade atrás do que
dizem e, em contrapartida, os vaidosos, que castigam
no pronome na primeira pessoa e colocam-se geralmente como a personagem principal de todas as situações. Como se diz que é preciso um pouco de tudo
para fazer um mundo, todos estes "marginais da
imprensa", por assim dizer, têm o seu papel a cumprir.
Uns afagam vaidades, outros, as espicaçam; este é
lido por puro deleite, aquele por puro vício. Mas uma
coisa é certa: o público não dispensa a crônica, e o
cronista afirma-se cada vez mais como o cafezinho
quente seguido de um bom cigarro, que tanto prazer
d ão
d ep o i s
q u e
se
co me.

Coloque-se porém o leitor, o ingrato leitor, no papel do
cronista. Dias há em que, positivamente, a crônica
"não baixa". O cronista levanta-se, senta-se, lava as
mãos, levanta-se de novo, chega à janela, dá uma telefonada a um amigo, põe um disco na vitrola, relê crônicas passadas em busca de inspiração - e nada. Ele
sabe que o tempo está correndo, que a sua página tem
uma hora certa para fechar, que os linotipistas o estão
esperando com impaciência, que o diretor do jornal
está provavelmente coçando a cabeça e dizendo a
seus auxiliares: "É... não há nada a fazer com Fulano..." Aí então é que, se ele é cronista mesmo, ele se
pega pela gola e diz: "Vamos, escreve, ó mascarado!
Escreve uma crônica sobre esta cadeira que está aí em
tua frente! E que ela seja bem-feita e divirta os leitoAlguns fazem-no de maneira simples e direta, sem res!" E o negócio sai de qualquer maneira.
caprichar demais no estilo, mas enfeitando-o aqui e ali
desses pequenos achados que são a sua marca regis- O ideal para um cronista é ter sempre uma os duas
trada e constituem um tópico infalível nas conversas crônicas adiantadas. Mas eu conheço muito poucos
do alheio naquela noite. Outros, de modo lento e ela- que o façam. Alguns tentam, quando começam, no afã
borado, que o leitor deixa para mais tarde como um de dar uma boa impressão ao diretor e ao secretário
convite ao sono: a estes se lê como quem mastiga do jornal. Mas se ele é um verdadeiro cronista, um crocom prazer grandes bolas de chicletes. Outros, ainda, nista que se preza, ao fim de duas semanas estará gase constituem a maioria, "tacam peito" na máquina e tando a metade do seu ordenado em mandar sua crônicumprem o dever cotidiano da crônica com uma espé- ca de táxi - e a verdade é que, em sua inocente maldacie de desespero, numa atitude ou-vai-ou-racha. Há os de, tem um certo prazer em imaginar o suspiro de alívio e a correria que ela causa, quando, tal uma filha
eufóricos, cuja prosa procura sempre infundir vida e
desaparecida, chega de volta à casa paterna.

Notícias
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Línguas africanas em destaque
Depois da publicação da obra ―Falamos Kimbundu‖,
o investigador da República do Congo, Jean de Dieu
Nsonde, acaba de publicar, sob a égide das Edições
L’Harmattan, em Paris, um livro sobre a língua de
Nimi a Lukeni, o (Kikongo).

Nem breve pronunciamento sobre a referida obra, o
historiador angolano e perito da UNESCO no projecto
―A Rota do escravo‖, Simão Sioundoula, apontou a
Rádio Ngola Yetu, em Luanda e as rádios províncias
de Cabinda, Uíge e Zaire, assim como a Televisão
Publica de Angola, as únicas estações na região que
Prenhe em 185 páginas, o ensaio é constituído por emitam em kikongo tradicional; tendo as demais
sete capítulos, nos quais o autor
reservado os seus programas ao
aborda o agrupado de vintena de
kikongo veicular, o munukutuba e
variantes do kikongo, presente na
o kikongo ya l’Etat.
parte centro Oeste da África Central, a sua quadra evolução do
Quanto ao Gabão, referiu que a
seculo XV às independências, o
antena local desperta os seus
contexto antropológico, o essenvariantes kikongo (punu e vili), em
cial da gramática, os elementos
ocasiões excecionais. Jean de Dieu
da conversa corrente e um pequeaponta o Kakongo, na actual Cabinno léxico. Doutorado na Universida, como zona de formação do
dade de Pa- ris 1 / Pantheonkikongo veicular como consequênSorbonne, Nsonde propõe uma
cia da forte movimentação e do trálinha média perante a espinhosa
fico negreiro, em meados do século
transcrição do idioma de HyacinXVIII, provocando a produção de
thus Brusciotthus de Vetralla
vários dicionários, processo que se
(1650). Aconselha a utilização dos
consolidou com o funcionamento
hábitos herdados do francês e do
activo do porto de Matadi, no secuportuguês, paralelamente o uso
lo XX.
do Alfabético Fonético InternaSegundo ele, a versão do pidgin do
cional quando não complica mais
kikongo, já estava estabelecida,
a grafia. Entretanto, o bloco do
durante o século XVII, na região do
kikongo estende-se por cerca de
Estuário do Zaire, consequência do
300 000 km2 repartido entre
Angola, os dois Congo e o Gabão, totalizando uma desmoronamento do conjunto federal, que favoreceu
população locutora avaliada em 6 milhões. Nota-se a zona costeira- Soyo, Ngoyo, Kakongo e Loango.
neste Quadrilátero que a língua de William Holman Refere ainda que, o autor, ao analisar a substancia linBentley (1887) é atestada em províncias angolanas. Do guística e antropológica do falar congense, Nsonde
norte ao sul: Cabinda, Zaire, Uíge, Bengo, Malanje, baseia-se, na sua língua materna, o lari, a ultima
Lunda Norte e Kwanza Norte. O Professor congolês variante setentrional. A publicação de ―Falamos
em posto em Guadalupe apoia a teoria da expansão Kikongo‖ e, a todos pontos de vista, benéfica para a
do kikongo paralelamente à constituição do tecido região e Angola, onde se desenvolveu o kikongo, propolítico, federal, a partir de Pembassi, o atual Mbanza vavelmente, no fim do primeiro decénio da nossa era
e beneficia, hoje, da revitalização das médias do QuaKongo.
drilátero.
Revitalização
FONTE: www.opais.net
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O escritor que vale dois milhões de
dólares
Garth Risk Hallsberg está “on fire”: o romance de estreia
deste jovem escritor foi comprado pela editora Knopf por
dois milhões de dólares.

se passa nos anos
1970 em Nova Iorque, que entre as
suas personagens há
quem seja jornalista,
detective e dependente de heroína.
Ainda não tem data
de publicação, mas
os direitos de adaptação ao cinema já
foram
vendidos:
Garth Risk Hallberg
fez o contrato para o
filme com o produtor Scott Rudin na
altura em que o livro
ainda só era um
Desde a semana passada que ninguém pode manuscrito, em Outubro, e nem se sabia se ia ser
ouvir falar de Garth Risk Hallberg, 34 anos, sem adquirido por uma editora. Isto, sim, é incomum
pensar no contrato que ele fez com a Knopf no para um romance descrito como “muito literário”.
valor de dois milhões de dólares (1,5 milhões de
euros), depois de a editora ter vencido o leilão Professor de escrita no Sarah Lawrence College,
onde foram disputados os direitos do seu primei- Hallsberg tem escrito para a revista e suplemento
ro romance City On Fire. E o que se sabe sobre literário do New York Times e para a Slate, além
esta obra, City On Fire? Que tem mais de 900 de ser um dos autores que integram uma das
páginas, que demorou seis anos a ser escrita, que antologias Best New American Voices.

Vitrina
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Delmar Francisco Maia Barrigas Gonçalves (Poeta, Escritor e
Professor) nasceu às 10 horas do dia 5 de Julho, no Hospital Central de Quelimane, tendo crescido nos Bairros de Vila Pita e Torrone Velho nos arredores da cidade de Quelimane, na província
moçambicana da Zambézia.
Em 1985/1986 vence o Prémio de Jogos Florais da Escola Secundária Fernando Lopes Graça da Parede.
Em 1987 vence o Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de
Castro em Poesia.
Em 2003 foi nomeado Embaixador da Paz da "The Interreligious
and International Federation for World Peace" (I.I.F.W.P.).
Foi reconhecido em 2006 com o Galardão de Literatura África
Today, em Luanda/Angola.
Em 2008 foi distinguido com o Prémio Kanimambo da Casa de
Moçambique, em Paços de Ferreira.
Livros do autor: Moçambique novo, o enigma, Mestiço de corpo
inteiro, Moçambiquizando, Afrozambeziando Ninfas e Deusas.

4 de Abril
Em Muxunguè
Despertaram
Velhas balas congeladas
E a morte
Acordou.
LUABO
Em Luabo
Plantaram-se tumbas
No lugar
De um paraíso
açucarado.
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Bairro da Paz é pura poesia e coração.
vivem em bairros-dormitórios, viajando, literalmente, todos os dias, para trabalhar e estudar no
centro e em outras localidades de Salvador. Mas
o bairro não se deixa isolar. Tem uma vida própria, com um comércio movimentado, igrejas de
todas as denominações, moto-táxi, restaurantes,
supermercados, farmácias, barzinhos e todo tipo
de estabelecimento comercial. Possui linhas de
ônibus, mesmo precárias e um povo trabalhador,
lutador no dia a dia desigual desta cidade desig
u
a
l
.
Apesar da desigualdade que se nota sem fazer
esforço, o bairro vive e sobrevive como uma cidade dentro da cidade. Aliás, parece mesmo um
outro lugar, uma outra realidade. Caminhar pelas
ruas ainda é possível, sem o barulho de trânsito e
Valdeck Almeida de Jesus
sem a pressa da região central de Salvador, que
Brasil
parece caminhar sempre rumo ao esmo, com
rapidez e sem olhar para os lados. No Bairro da
Conheci hoje uma das fronteiras desta cidade Paz, ao contrário, o tempo dá para tudo, ainda
desigual. Salvador é loteada, esfacelada, murada b e m .
E
tem
muita
arte
ali.
por todos os lados. A má distribuição da renda
nacional se reflete aqui de forma violenta. Arte e educação, pessoas do lugar e de fora, que
Enquanto prédios de trinta, quarenta andares bri- se juntam, se irmanam, em um trabalho belíssilham ao nascer do sol, bairros inteiros são aparta- mo, como é o exemplo do Espaço Avançar, onde
dos, escondidos pelos espigões. E com avenidas se pode ler livros de autores consagrados e novaque mais parecem rios envenenados, como defi- tos, tem oficina de música e de teatro, tem orienniu Enrique Peñalosa, ex-prefeito de Bogotá tação religiosa e educacional, tem poesia nas
quando de sua visita à capital baiana, a cidade gavetas, mentes e bocas da juventude.
mais parece uma teia de aranha com becos, vielas, ruas apertadas, e muito abandono.
Que tal participar do mais novo espaço poético
de Salvador? Não passe a 80km por hora na
O Bairro da Paz é um exemplo desse abandono. Paralela sem diminuir a marcha e conhecer o
Nascido de movimentos de invasão, a região é a Bairro da Paz e o Sarau da Paz, que breve gritará
cara de outras partes da capital, onde as pessoas poemas para os céus de Salvador...

Publicidade
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ESTE É O SEU PERIÓDICO
MENSAL DE LETRAS…

Envie-nos seus poemas, resenhas,
ensaios, crónicas ou excertos de
romances e, divulgue também o seu
evento cultural aqui. Enviando-nos a
informação em formato PDF ou
JPEG para o email:

jornal.piramide@gmail.com

Seja nosso colaborador, correspondente ou colunista.
Para isso basta nos enviar email, com sua mini biografia, fotografia e detalhando os objectivos que quer
alcançar como nosso colaborador, correspondente ou
colunista.

Memória
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A minha inspiração...

"A minha inspiração são os homens e as mulheres que surgiram em todo o globo e escolheram o

mundo como o teatro das suas operações, e que lutam contra as condições socioeconómicas que
não promovem o avanço da Humanidade, onde quer que este ocorra. Homens e mulheres que
lutam contra a supressão da voz humana, que combatem a doença, a iliteracia, a ignorância, a
pobreza e a fome. Alguns são conhecidos, outros não. Essas são as pessoas que me inspiraram. "

Nelson Mandela

Palcos
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Mein Kampf em e-book está a tornarse um best-seller
Diferentes e-books com traduções inglesas de
Mein Kampf, o manifesto nazi publicado por
Adolph Hitler há quase um século, estão a subir
nos tops de vendas da Amazon, enquanto versões livres da obra terão já sido descarregadas
mais de cem mil
vezes, noticia o diário
inglês The Guardian,
que se baseia numa
investigação do autor
do blogue Vocativ,
Chris Faraone.
Faraone andou a consultar as listas temáticas da Amazon e
constatou que uma
das versões e-book de
Mein Kampf era o
livro mais vendido na
secção ―Propaganda e
Psicologia Política‖,
enquanto uma outra
estava bem posicionada
no
tópico
―Globalização‖.
A Amazon comercializa mais de uma centena de edições de
Mein Kampf nos mais
variados formatos, de
volumes em papel
com capa dura ou mole, passando por áudiolivros, até edições digitais. Entre as dez mais vendidas estão seis e-books.
Recordando que o livro só chegou aos tops nos
Estados Unidos quando ali foi publicado, em

1939, e que desde então as respectivas vendas
nunca pararam de descer, Faraone sugere que
esta súbita procura se deve ao facto de Mein
Kampf poder agora “ser consumido na privacidade dos nossos iPads‖.
―As pessoas podem
não querer comprar
Mein Kampf na Borders [uma conhecida
rede americana de
livrarias],
escreve
Faraone no seu blogue, ―ou recebê-lo em
casa pelo correio, ou
tê-lo exposto nas prateleiras da sala de
estar, e ainda menos
lê-lo no metro, mas a
julgar por centenas de
comentários on-line
[de utilizadores da
Amazon], os leitores
apreciam que se possa
descarregar discretamente uma cópia digital, e depois guardá-la
ou apagá-la‖.
Faraone observa que
comentários
semelhantes foram feitos
em relação ao bestseller erótico As Cinquenta Sombras de Grey, mas
que, ―comparados com Mein Kampf, livros sobre
correntes e cabedal parecem bastante soft core‖.
FONTE: http://www.publico.pt

Mesa da varanda
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Amin Nordine: O Poeta "Do Lado da Ala-B"

Nosso Lar da Mafalala
Nosso íntimo lar da Mafalala, Zé
Meio despedaço de zinco tonto ao cubo
Numa banga de tontonto
Petiscados sons delirando
Nosso íntimo lar da Mafalala, Zé
Nossa a lua macua!
Desmascarada com carícias de m'siro
Nosso íntimo lar da Mafalala, Zé
Por morada
Nossa eterna namorada!
(Extraído do livro "Do Lado da Ala-B")

