
Escritores lusófonos falam de literatura

a estudantes americanos

Os escritores angolanos João Melo e Pepetela foram oradores,

no ISCTE/lUL, do programa Lusophone África Series, que

decorre em Lisboa até final de maio, mês de África. Ambos partici-

param, respetivamente, a 4 de abril e 6 de maio, numa conversa

aberta com um grupo de estudantes americanos da University of

Massachusetts (EUA) que estão em Lisboa a fazer o curso Lusopho-

ne Ajrican Literature in Translation.

João Melo, da geração intermédia que participou no processo

de emancipação pela independência de Angola, publicou o seu

primeiro livro de poesia em 1986. Aos estudantes expôs a sua expe-

riência literária e respondeu a várias questões sobre a literatura an-

golana e a atividade de um escritor visto como um político. O jor-

nalista e deputado explicou que política e literatura são duas

narrativas distintas, e que na qualidade de escritor sente mais liber-

dade, porque «a política impõe limites diferentes dos timmings da

arte», embora as preocupações sejam as mesmas. Mais adiante, refe-

riu que nunca foi alvo de censura institucional. Assegurou que

«nunca houve nenhum caso de escritores que tenham sido vítimas

de censura em Angola».

O programa incluiu ainda a exibição dos filmes Mortu Nega,

do realizador guineense Flora Gomes, e de Terra Sonâmbula

João Melo Pepetela

(2007) dirigido por Teresa Prata, inspirado na obra do moçambi-

cano Mia Couto.

De acordo com a coordenadora Inocência Mata, professora da

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o curso Lusophone

Ajrican Literature in Translation contempla textos de autores africa-

nos já traduzidos para inglês, mas também a abordagem de questões

culturais e históricas ligadas às literaturas de língua portuguesa

produzidas em África. O final do módulo debruça-se sobre as lutas

nacionalistas que conduziram às independências das ex-colónias

portuguesas em África, bem como o papel da literatura neste pro-

cesso e na transição para o período pós-colonial.


