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Prémio José Saramago

Ondjaki distinguido por romance que traz "a voz da África"

0 escritor angolano Ondjaki, de 36 anos, com o roman-
ce "Os Transparentes", é o vencedor do Prémio José

Saramago 2013, no valor de 25.000 euros, foi hoje
anunciado em Lisboa, na Casa dos Bicos. A distinção
acontece no mesmo dia que Ondjaki lança novo livro.
Esta é a oitava edição do galardão, instituído pela Fun-

dação Círculo de Leitores, que distingue autores com
obra editada em língua portuguesa, no último biénio,
menores de 35 anos à data de publicação da obra.
0 júri, presidido por Guilhermina Gomes, do Círculo de

Leitores, foi constituído pela poetisa Ana Paula Tava-

res, Manuel Frias Martins, da Universidade de Lisboa,
Maria de Santa Cruz, da Universidade de Aveiro, Na-
zaré Gomes dos Santos, da Universidade Autónoma de

Lisboa, pelos escritores Nélida Pinon e Vasco da Graça
Moura e por Pilar dei Rio, presidente da Fundação José

Saramago.
A obra "Os Transparentes" (Caminho, 2012) surpreen-
de, segundo Vasco Graça Moura, pela "maneira como a

sua utilização da língua portuguesa é, não só capaz de

captar com a maior naturalidade as mais diversas situ-

ações num contexto social tão diferente do nosso, mas

comporta em si mesma fermentos de uma inovação
que espelha com força e realismo um quotidiano vivido
na sua trepidação e também funciona eficazmente ao
restituí-lo no plano literário".
A presidente da Fundação Saramago afirma, por seu tur-
no, que "ao lermos 'Os Transparentes' temos a sensa-

ção de estar a ler uma literatura inaugural". "Sabemos

que não é assim, que Angola tem grandes escritores e
que muitos fazem do português em África um idioma

sólido, versátil e belo, e que também Ondjaki faz parte
de uma poderosa constelação", salienta Pilar.
A escritora brasileira Nélida Pinon considera que "o ro-
mance traz-nos a voz da África. A arte da África. Aviva
os lamentos de Luanda e do mundo".
Para Nazaré Gomes dos Santos, Ondjaki "surpreende
os seus leitores (que já são muitos) pela maneira como
continua a investir num projecto literário multifaceta-
do, no qual, além do investimento das estratégias iró-
nicas e do humor corrosivo, se evidencia também uma
ostensiva contaminação da prosa com a poesia".
Segundo a sinopse, no romance "de novo aparece Luan-
da - a Luanda actual do pós-guerra, das especificidades



do seu regime democrático, do 'progresso', dos gran-
des negócios, do 'desenrasca' - como pano de fundo
de uma história que é um prodígio da imaginação e um
retrato social de uma riqueza surpreendente".
Paulo José Miranda, Adriana Lisboa, José Luís Peixo-

to, Gonçalo M. Tavares, Valter Hugo Mãe, João Tordo e
Andréa dei Fuego foram os nomes premiados com este
galardão nas edições anteriores.
Um prémio e um novo livro
Ondjaki recebeu o Prémio José Saramago no mesmo dia
em que é publicado o seu novo livro, "Uma Escuridão

Bonita", com ilustrações de António Jorge Gonçalves.
Ondjaki, pseudónimo literário de Ndalu de Almeida, é
um termo da língua umbundu que significa "guerreiro".
0 autor estreou -se literariamente em 2000 com o livro
de poesia "actu sanguíneu".
Nascido em Luanda há 36 anos, Ondjaki tem publica-
dos vários títulos nas áreas de poesia, conto, novela,
romance e teatro, e assinou, em 2006, com Kiluanji
Liberdade, o documentário "Oxalá Cresçam Pitangas".
Ondjaki é autor de 19 títulos, incluindo "Bom Dia Ca-

maradas", "0 Assobiador" e "Há Prendisajens com o

Xão", traduzidos em francês, espanhol, italiano, ale-

mão, inglês, sério, polaco e sueco.


