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CABO VERDE
Cabo Verde: a fome em sua
literatura
BENlLDE JUSTO CANIATO

Universidade de Sao Paulo

A tragedia dafome. Fome ocu/ta, fome cronica, lome
epidermica, fome total.
(Manuel Ferreira)

Situado a 455 quilometros da costa ocidental da Africa, entre os paralelos 1i Ii e 14° 48' de latitude Norte, 0 arquipelago de
Cabo Verde e formado por dez ilhas com superficie total de 4 033
quilometros quadrados, com dois grandes grupos de ilhas, Barlavento e Sotavento, assim distribuidos:
a) 0 de Barlavento, ao Norte, com seis ilhas alinhadas de
Noroeste a Sudeste: Santo Antao, Sao Vicente, Santa Luzia (quase
desabitada), Sao Nicolau, Sal e Boa Vista; e os ilheus quase desabitados: Passaros, Branco e Raso; Santo Antao e a ilha mais vasta,
com 875 km2 e a mais favorecida pelas chuvas; Sao Vicente e onde
se encontra 0 principal porto atual (Porto Grande); Sao Nicolau,
muito cultivada; e isoladas, ao extrema Sudeste, muito aridas, Sal e
Boa Vista;
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b) 0 de Sotavento, ao SuI, com quatro ilhas alinhadas de Sudoeste a Nordeste: Santiago, Maio, Fogo e Brava; e os ilheus desabitados: Santa Maria, Luis Carneiro, Sapado (chamado tambem de
ilheu de Cima) e Grande; Santiago, a mais vasta do grupo, com 991
km2, e onde se encontra a capital, Cidade de Praia; a ilha de Maio,
tao arida como as do Sal e Boa Vista; a do Fogo, onde existe urn
enorme vulcao, muito ativo, com 0 ponto culminante do Arquipelago, 0 Pico de 3 220 m.; e a ilha de Brava, onde os terremotos sao
frequentes.'
Muitas ilhas sao montanhosas, com chuvas raras e irregulares. As de Sotavento estao mais proximas da costa africana e sao
mais aridas do que as de Barlavento, em sua generalidade.
A maioria da populacao das ilhas provem da Guine, tendo
sido levada pelos portugueses para trabalhar nas plantacoes de tabaco, cafe, cana-de-acucar e outras mais. 0 cultivo de algodao, indigo,2 sisal e a criacao de cabras conduziram-se por uma exploracao
descomedida, a ponto de ter levado a urn empobrecimento do meio
e do solo. Acrescente-se a isso 0 clima semidesertico caracterizado
pelas secas freqiientes que, em maior ou menor grau, atingem todas
as ilhas. Ventos alisios (sopram de leste para oeste), principalmente
o harmatao (vento muito quente e seco, carregado de poeira, que
sopra do Saara), tambem conhecido por "lestada", condicionam as
chuvas.

o regime latifundiario em Santiago e 0 minifundiario nas
outras ilhas, sobretudo nas de Barlavento, criou urn tipo de civiliza<;ao de economia escravocrata, tipo feudal-agricola, semelhante as
regioes brasileiras das casas-grandes e senzalas, com conseqiiencias
desastrosas para a populacao'
A populacao do Arquipelago e de cerca de 350.000 habitantes. Em Santiago, onde esta a capital do Arquipelago, Praia, concentra-se a maior parte. A "hora di bai", expressao consagrada pelo poHisioria da Guine e das IIhas de Cabo Verde. Porto: PAICG; Afrontamento, 1974. p. 40.
Substancia colorante, tambem chamada de anil e que se extrai das folhas do indigueiro,
planta que cresce nas regioes quentes.
3LOPES, Joao, Apontamentos. Claridade, Sao Vicente, n. 2, 1936.
I
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esta plenamente integrada na vida insular, representando a emigracao de uma populacao identica a do Arquipelago. Para manter a
identidade do cabo-verdiano, em qualquer lugar do mundo onde se
encontre, foi criada na dec ada de 80 a Secretaria do Estado da Emigracao e das Comunidades, importante orgao do Govemo.

YO,

Os primeiros portugueses chegados ao Arquipelago vieram,
principalmente, do Algarve e da Madeira. Depois chegaram outros
do Norte de Portugal e alguns estrangeiros. Juntaram-se aos escravos da Guine, do Senegal, de Benin, de Gorea (pequena ilha vulcanica das costas do Senegal), sudaneses e talvez bantos. Assim foi iniciada a miscigenacao cabo-verdiana, a primeira dos tropicos."

o

processo de aculturacao em Cabo Verde ira consistir na
contribuicao da cultura africana que tentava reduzir-se em nivel de
sobrevivencia ou diluir-se em funcao do grau de instrucao e urbaniza9ao do meio e na contribuicao dos valores europeus que se impunham
e se generalizavam, possuidores de maior capacidade de resistencia.'
Cabo Verde revel a a permanencia de fatores africanos, pela
pigmentacao da pele e por certas manifestacoes de paganismo. A
heranca de espirito europeu / portugues manifesta-se pela necessidade de .convivencia social, politica e religiosa. Duas culturas que ai
se encontram, uma deixando-se absorver pelo afluxo da outra, numa
interacao constante e progressiva.
Varies indices atestam 0 encontro das civilizacoes africana e
europeia: os sobrados altos e morgadios velhos, as igrejas matrizes,
os piloes, os moinhos de pedra; as historias de lobisomens, de Tio
Pedro e Tio Lobo. Como expressoes folcloricas, a "moma" e a "coladeira". A primeira, vigente no Arquipelago ja pelos idos de 1800,
com seus lamentos arabes marroquinos, atraves do portugues e dos
cristaos-novos que teriam deixado nela urn imperceptivel fatalismo
romantico, Cantiga dolente, nostalgica, suplica plangente, cantada
ao som do violao e do cavaquinho e
FERREIRA, Manuel. A aventura crioula. 2. ed. Lisboa: Platano, s.d. p. 41.
ANDRADE, Mario Pinto de. Antologia tematica de poesia africana. Lisboa: Sa da Costa, 1975. p. 5. 0 autor baseia-se no que afinnavam os animadores da revista Claridade e
outros autores.

4
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dancada na lentidao quaternaria e a passos curtos, incita a aproximacae dos corpos ate se processar urn uniformismo de movimentos, no embalo amoravel de uma delicia musicada feita para as
confissoes e os segredos, sob a magia entorpecente e de acordes
que parecem solucos."
A "coladeira" e musica vibrante, batucada, permitindo instrumentos afro-negros. Desenvolvendo-se num frenesi de ritmo e
ademanes que a deslocam para a Africa dos tropicos, exige movimentos cadenciados. Sob 0 tanta dos batuques, apitos, saltos coreograficos e trejeitos voluptuosos, acaba sendo uma apoteose do subconsciente em hino a embriaguez de escravos livres, por instantes,
do pesadelo do "despatriamento" e do banzo. 7
Do encontro de africanos e europeus surgiria 0 cabo-verdiano
que tern vivido consigo e para si, na expressao feliz de Orlando Albuquerque, em suas consideracoes sobre "Crioulismo e mulatismo".
Na convivencia entre os dois grupos, explica ele, 0 europeu, embora
minoritario, trazia uma cultura dinamica que, aliada ao sentido de
radiacao e de integracao dos africanos, proporcionaria uma miscigenacao etnica, Iingiiistica, cultural e social, ponto de partida para 0
crioulo. Este implica numa metamorfose, numa individualizacao,
cujo resultado sera outro homem, outra lingua, outra cultura.f
Apos a primeira fase de miscigenacao, deu-se a fase de integracao dinamica, surgindo 0 homem novo, 0 crioulo. Da etnia negra, por serem mais numerosos os elementos, veio-lhe 0 tom da pele
e 0 suporte cultural. Da etnia branca, numericamente inferior, porem mais dinamica, recebe 0 legado de uma situacao cultural mais
proxima do "ethnos" europeu. Embora seja resultado de duas culturas diferentes, com caracteristicas de ambas, a cultura cabo-verdiana
e individualizada, revelando-se nos pormenores do estar e do comportar-sc, na sensibilidade, na maneira de pensar e de agir. 9

ROMANO, Luis. Cabo Verde - Renascenca de uma civilizacao no Atlantico Medic. Ocidente, Lisboa, n. 353, p. 138-44, 1967.
7 Idem. Ibidem. p. 139.
8 Lobito. Cadernos Capricornio, p. 15, 1975.
l) Idem. ibidem, p. 17-18.
6
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Da raca branca e negra, 0 cabo-verdiano ergueu a sua tradi9ao, criando ritmos de vida e de sentir peculiares, distintos de outros
povos africanos. Dos portugueses trouxe a afabilidade, 0 sentimento
e 0 espirito valoroso; do africano veio-lhe a dolencia, a resignacao e
o fatalismo. Dai resultar num tipo mais ou menos instavel, em que
da acao e do combate passa para a resignacao e para a derrota. 10
A mais antiga colonia portuguesa destaca-se como 0 primeiro caldeirao de ensaio de miscigenacao euro-africano. Miscigenacao
a nao implicar soma de particularidades diversas, mas intercambio
dialetico.
A seca e a fome persistem nas Ilhas de Cabo Verde, desde
que foram descobertas. Antonio Carreira informa-nos sobre estas
tragedias, A primeira da qual se tern registro prolongou-se de 1580
a 1583. Nessa altura morreram muitos e outros emigraram para os
"rios da Guine", para nao morreram de fome.
Outras crises sao registradas por Carreira, ao longo dos seculos XVII, XVIII e XIX. No seculo XIX, em 1809-1811, uma
grande fome dizimou muita gente da ilha de Boa Vista e tambem animais domesticos: cabras, jumentos, vacas e bois, cavalos e eguas. II
N as crises do seculo XX, Carreira destaca a de 1921-1922,
em que 0 povo se achou no "ultimo estagio de miseria nua", por ter
consumido roupas, terras e joias, acrescido por urn obituario de
1921 de mais de 23 mil pessoas; tambem, a de 1941-1943, em que
houve mortalidade pela fome de mais de 24 mil pessoas; e a de
1947-1948, cujas perturbacoes causadas pe1a deslocacao de famintos impossibilitaram 0 controle do obituario. 12
Alem das secas a dizimarem as terras de Cabo Verde, ha
tambem pragas de predadores, gafanhotos, lagartas de varias especies, ratos e outros, danificando pastagens e culturas, tao necessarias
para 0 povo mitigar a fome.
BRITO, Eduino, Cabo Verde: a terra e 0 homem. Vertice. Coimbra, n. 12, p. 430-35, 1952.
CARREIRA, Antonio. Cabo Verde: aspectos sociais. Secas e tomes do seculo xx. Lisboa: Ulmeio, 1984. p. 17-19.
12 Para outras informacoes sobre as crises do seculo XX, consultar CARREIRA, op. cit., p.
30-124.
10
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Devido as chuvas irregulares, por vezes com prolongadas estiagens, de cinco e ate de dez anos, 0 cabo-verdiano esta sujeito a
uma vida extremamente dificil, tendo-se em conta, alem da fome, os
efeitos do ponto de vista psicologico e a desarticulacao das estruturas socioeconomicas,
Em "Prefacio" ao seu livro de contos Terra trazida, Manuel
Ferreira considera que 0 cabo-verdiano resiste se houver milho, feij ao e leite. Com a escassez das chuvas, desaparecendo a cabra, 0
cabo-verdiano ainda consegue subsistir com 0 milho e 0 feijao, a
"cachupa pobre". Restando milho apenas e pouco, instala-se a tragedia da fome:
Fome oculta, fome cronica, fome epidemica, fome total. A boqueira, 0 beriberi, a caquexia, 0 inchaco, a pelagra: larvando. A
pe1agra na sua destruicao dos tres dd: dermatose, diarreia, demencia. E nesta dura caminhada, nesta longa odisseia, dezenas de milhar caidos de morte morrida, morte matada."
Ate os anos 20 do seculo passado, as consciencias caboverdianas, mutiladas pelo regime colonial, nao se tinham dado conta
do que poderiam fazer por sua terra. Foi a partir da publicacao de
Diario (1929) que os mitos da ideologia colonialista comecaram a
sofrer descredito. 0 autor, Antonio Pedro, tinha visitado Santiago,
sua ilha natal, e, surpreendido, registrara em seus poemas as inquietacoes pelo drama da "terra queimada", da "terra seca", terra de onde ele saira crianca: "Ca / ha mais do que calor, / ha dor / do sol!,,14
Na dec ada de 30, Porto Grande (Ilha de Sao Vicente), escala
maritima extraordinaria, por sua posicao geografica, comecou a entrar em crise, por falta de modernizacao. Com 0 desemprego em
massa (as companhias de carvao vinham despedindo muitos trabalhadores), houve urn levante, liderado por Nh6 Ambrosio: "as banc.
" . 15
. negras de lome
delras
FERREIRA, Manuel. Terra trazida. Lisboa: Platano, 1972. p. 8.
FERREIRA, Manuel. No reino de Caliban f. Lisboa: Seara Nova, 1975. p. 77.
15 Gabriel Mariano celebrou mais tarde 0 acontecimento com 0 poema epico "Capitao
Ambrosio", que foi largamente difundido entre os militantes ou simpatizantes da indepen13

14 Cf.
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Mas foi em 1936, quando da publicacao dos primeiros numeros de CIaridade, que, efetivamente, se assinalaram expressoes
de revolta contra 0 drama do Arquipelago, Inspirados no movimento que gerou a revista Presenca da Metr6pole, e na literatura brasileira, principalmente na do Nordeste, os "claridosos" voltaram-se
para as suas raizes, buscando temas que refletissem a vida tal como
era no Arquipelago. A revista, em seu primeiro numero (1936), causa impacto pelo tom sensivel e pela consciencia nacional com que
Jorge Barbosa, Baltasar Lopes e Manuel Lopes propoem 0 reencontro da identidade com a "terra-mae". Bern mais tarde (1956), Baltasar Lopes, referindo-se ao movimento "claridoso", registra 0 entusiasmo pelos escritores brasileiros da decada de 30, cujas propostas
renovadoras revelavam coloracao local, coerencia com a linguagem
oral e com os estudos sociais inspirados, sobretudo, em Gilberto
Freyre. Ainda que seca e esteril, ainda que queimada e "nhanhida",
a terra cabo-verdiana merecia tambem que seus escritores nela se
inspirassem. E foi 0 que os "claridosos" fizeram.
Para Teixeira de Sousa, com a revista Claridade, fez-se luz
na literatura cabo-verdiana, afastada ate aquele momenta dos seus
valores culturais. 16 Poetas e prosadores passaram a expressar a autenticidade das ilhas, uma especie de pre-nacionalismo, que melhor
revelava a realidade insular. Tanto e que 0 dialeto crioulo passou a
ser privilegiado, ja que para os "claridosos" se impunha pensar 0
problema de Cabo Verde.
Em seus poemas, Jorge Barbosa, que ja havia publicado em
1935 Arquipelago, como prenuncio do movimento "claridoso", procurou retratar as ilhas desfavorecidas pela natureza, registrando os
tempos calamitosos das constantes estiagens:
Malditos
estes anos de seca
Mete d6
o silencio triste
dencia do Arquipelago, em que 0 Capitao passa a ser 0 simbolo do libertador. 0 levante ocorreu em 1934. Mais adiante vamos registrar um fragmento do poema de Gabriel Mariano.
16 Da claridade a clarividencia. A semana, s. 1, n. 125, 18 out. 1993. Suplemento.
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da terra abandonada
esmagada
sob 0 peso
do sol penetrante!
/ .. ./

E a terra seca!
cheia de sol!
De dentro das casas
nem fio tenuissimo
de fumo subindo...
Em tudo
o cenario dolorosissimo
da estiagem
- da fome!
("Paisagem", Ambientev '

1,1

II

Tema recorrente, a abordagem da morte ilustra varias obras
cabo-verdianas, principalmente quando decorre das secas. Numa
abordagem antropol6gica, Margarida Fernandes informa que 0 autor, quando pertence a urn contexto geografico, politico, social, economico e cultural, seja por ter ali nascido ou por ter optado por tal
contexto, reflete, quase inevitavelmente, esse mesmo contexto. E,
citando Manuel Veiga completa:

o drama do poeta e 0 drama da sua ilha: a fome de saber e de comida; a falta de liberdade e a negacao de dignidade; 0 aumento da
pobreza; a proliferacao da injustica; a legalizacao da morte."
Osvaldo Alcantara.' pseudonimo poetico de Baltasar Lopes,
porem, nao perde a esperanca de ver a terra "apenas adormecida",
FERREIRA, Manuel, op. cit., p. 95-6.
18Hora di Bai.
cabo-verdianos e a morte. Uma abordagem antropologica atraves da Iiteratura deficcdo. Lisboa: Nova Veja, 2004. p. 19. Nesta obra, a antropologa Margarida
Fernandes ilustra, primeiramente, a relevancia das obras cabo-verdianas com a problematica da morte, inserindo-as no contcxto local. Na segunda parte, 0 seu discurso, mais descritivo, esta centrado na morte, "enquanto fen6meno social, coletivo e ritualizado". E na terceira, aprescnta "alguns temas relacionados com a morte e a gestae do paralelismo entre dois
mundos - 0 dos vivos eo dos mortos - que se interpenetram continuamente". Cf. p. 18.
17
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embora "sepultada numa mortalha de chuva". E, num tom cheio de
comocao, apela para a "Mamae-Terra":
Amanha, quando saires,
eu pegarei 0 balaio
e irei atras de ti,
e tu sorriras para todo 0 povo
que vier pedir-te a bencao,
E eu me alimentarei do teu imenso earinho...
("Mamae", Claridade, n. 2, / 36)19

As imagens da seca, em Manuel Lopes, chegam a personificar-se e se aprescntam por uma perspectiva marcada por urn realismo critico, como se pode observar no seguinte fragmento de urn dos
seus poemas:
Ai a tristeza do vento
ehorando...
Ai as nuvens indo a solta
elll louea eorrida
medrosas, fugindo a mao estendida...
Ai a solidao dos montes
despidos, a nossa volta
onde a vida aos poueos se eonsorne
- seios nus ensangiientados
onde as raizes
morrcm de fome ...
("Naufragio", Crioulo e outros poemasv"

Para Aguinaldo Fonseca a estiagem rcprescnta-sc por "Esta
secura calada na garganta I", pela voz perdida "neste mar de sol I
onde a paisagem e figura desfocada?" E uma seca que deixa 0 homem calado, pois esta impregnado de angustia, ('4Estiagem", Claridade, n. 8 I 58)?1

19

20
21

FERREIRA, Manuel, op. cit., p. 110.
Idem, ibidem, p. 104.
Idem, ibidem, p. 166.
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Ovidio Martins representa a seca como "Arvores / de ramos
arreganhados / a pingar suor e lagrimas / Terra / calcinada / ate a
exaustao / da angustia", ("Seca", Caminhada). E quando chove, a
alegria do cabo-verdiano e contagiante, pois
Choveu
Festa na terra
Festa nas Ilhas
Ja tem milho pa cachupa
Ja tem milho pa cuscus
Nas ruas nos terreiros
Por toda banda
As mornas unem os pares
Nos bailes nacionais
Momas e sambas
Momas e marchas
Momas mornadas.
("Chuva em Cabo Verde". Caminhada, 1962).22

Mario Fonseca, por sua vez, mostra seu desespero "por tao
grande cataclismo", metaforizando a fome em gargalhadas de escarnio / rasgando / ate as comissuras dos labios / mascaras ironicas /
mascarando dores / sorrisos de hipocrisia". A falta de alimento
constroi-se por imagens que expressam a degradacao fisica de "criancas magras, com suas enonnes barrigas inchadas e a de mulheres
condenadas esfomeadas", a se perderem nas sombras da noite. Poema
de urn realismo comovente, sem duvida! ("Fome", Selo, n. 1/62).23
No "Capitao Ambrosio", heroi do povo, filho das ilhas, longo poema epico, Gabriel Mariano acaba por dignificar as origens do
cabo-verdiano. Sua "bandeira", erguida "em rnaos famintas", guia
os passos do povo que marcha nas mas, sublevado, incontrolavelmente, pelo desespero da inanicao. Como imagem polivalente, 0
poema, largamente divulgado em fita magnetica entre os militantes
da independencia de Cabo Verde, suscita intensa dinamizacao de intencoes significativas, na medida em que configura 0 universo fie22
23

Idem, ibidem, p. 184-5.
Idem, ibidem, p. 228.
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cional em seu contexto fisico, moral e ideologico, Confira-se a primeira estrofe:
Bandeira
Negra bandeira
Bandeira negra da fome.
Em maos famintas erguidas
Guiando os passos guiando
Nos olhos livres voando
Voando livre e luzindo
Inquieta e livre luzindo
Luxindo a negra bandeira
Clara bandeira da fome.i"

Enfim, todos estes poetas, ao extrair das imagens que se rcpetern, criam agentes de poetizacao lirica, meios necessarios para que
cada urn deles possa compensar as agruras das terras secas das Ilhas.
A abordagem da fome e da morte, principalmente quando
resultam das secas, sao tambem temas recorrentes na prosa, como se
vera mais adiante. Tais tematicas, vao tambem impregnar as "mornas", as "coladeras", os "funamas" e as "finacons" e "batuques",
como diz Margarida Femandes. 25
Em Chiquinho, de Baltasar Lopes, obra de evidente preocupacao social, a terra agreste, os costumes da ilha de Sao Nicolau e
os objetivos inconformados do "Grupo do Liceu" de Sao Vicente
constituem seus aspectos mais significativos. Foi na terra arida,
cheia de colinas e de rochas do Morro Bras, que Chiquinho, personagem-narrador, passou a exercer 0 magisterio e, integrado a terra,
conheceu uma das maiores crises da sua ilha natal, pois a seca crestara toda a plantacao e a fome impiedosa dizimara muita gente. A
partir dai, a alma crioula de Chiquinho nao resistira a tanta calamidade, acabando por decidir pelo caminho do mar.
obteve
24
25

Manuel Lopes, em Chuva braba (publ. em 1a ed. em 1956,
0 premio Mendes Pinto), poe em evidencia a estiagem na i-

ANDRADE, Mario. Antologia tematica de poesia afrieana. Lisboa: Sa da Costa. p. 51-55.
Op. cit., p. 23.
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lha de Santo Antao, com todas as vicissitudes acarretadas por ela.
Assim, enquanto algumas personagens decidem emigrar para 0 Brasil, como unica solucao para escapar das agruras da seca, outras, por
razoes afetivas de apego a terra, decidem ficar, uma vez que ainda
acreditam nas possibilidades das chuvas.
Tambem merece destaque 0 romance Os flagelados do vento
leste (1960), narrativa que desvenda as raizes sociais, fazendo com
que as catastrofes naturais, os ventos e as secas pesem tragicamente
sobre os destinos humanos. Um dos ventos que se lancam sobre 0
Arquipelago, 0 harmatao, que 0 povo chama de lestada, queima as
plantas, deixando tudo
estorrido, de crista pro chao, como se fosse obra do diabo. As folhas sao arrancadas e levadas pelo vento, e nao ha forca de homem capaz de estorvar. 0 Sol vira vennelho, as nuvens fogern do
ceu e os ares ficam cheios de folhas volantes como se despejassem lixo de riba. E mais ruim que gafanhoto. Lestada - e como
chamarnos 0 vento que vern dali...26

Luis Romano edita no Brasil Famintos (1962), romance onde a seca, com suas tragicas consequencias, e exacerbada por cenas
cheias de realismo. Tendo por palco todas as ilhas do Arquipelago,
atingidas e englobadas numa so - Ilha sem Nome -, como se elas
passassem a fazer parte da historia do Mundo, 0 romance, alinhavado e compilado na decada das grandes fomes dos anos 40, segundo
o proprio Luis Romano, assinala, com muita ironia, 0 fato de as secas serem fonte de riqueza para os donos das rocas de cacau.
Manuel Ferreira nao fara por menos em seu romance Hora
di bai (1962), tipica sintese do viver em Cabo Verde. 0 espaco da
seca de 1943, tao bem ali representado, busca, atraves de uma significacao imediata, ultrapassar a observacao real, conduzindo 0 leitor
a ingressar num contexto mais profundo, 0 da dor coletiva do sofrido povo do Arquipelago.i" E digna de nota a sintaxe interrogativa,
LOPES, Manuel. Osjlagelados do vento leste. Lisboa: Ulisseia, 1960. p. 75.
Segundo Antonio Carreira, nas secas de 41, 42 e 43 a mortalidade pela fame, de acordo
com os resultados estatisticos mais proximos da realidade, deduzida a mortalidade normal,
teria sido de 24 463, ou seja, uma taxa de 22,4%. op. cit., p. 108.
26
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ao longo do romance, para questionar, sobretudo, os que manipulam
o poder, numa especie de libelo acusatorio, configurando a narrativa tambem num contexto moral e ideologico. Confira-se: ''Noite de
Mindelo e sabe e silenciosa, canta 0 troveiro. Porem, 0 troveiro teria
razao?,,?8 Ja no 1Q. capitulo, a perplexidade das indagacoes do narrador envolve as coisas essenciais, indispensaveis a subsistencia do
homem de Sao Nicolau:
Donde aquelas bananeiras verdinhas de cachos pendidos em arco
ao res-do-chao? Donde aqueles pes de papaia carregadinhos, e
aquelas batatas-doces, e aquele feijao, e aquela mandioca, aquele
inhame, e aquele milho crescendo na achada, dando a fartura da
gente e dos animais? Ervas, rebentos, raizes, tudo desaparecia na
voragem da sede e do calor.
[ ...]
A maldicao varrera a ilha. A maldicao da estiagem. Da fome. Os
sobreviventes dessa furia ciclonica, que eram? Restos de vida absurda e degradada na luta impiedosa pela sobrevivencia."

As angustias da fome e da separacao que, de tempos em
tempos, assolam 0 povo do Arquipelago, provocadas pelas longas
estiagens, revelam-se em Contra Mar e Vento, dez contos que Teixeira de Sousa reuniu e publicou em 1972. Quase todas as historias
se passam na ilha do Fogo, onde se registram muitos conflitos, por
causa especialmente de sua estrutura latifundiaria,
Em Ilheu de contenda (1. ed. 1978), Teixeira de Sousa constroi sua narrativa recriando 0 ambiente da ilha do Fogo, onde nasceu
e passou sua juventude. A "lestada" de ar quente sopra rijo, "acoutando arvores e culturas", enrodilhando folhas, ramos e po. A verdura amanhece num emaranhado de hastes e folhas ardidas. 0 milharal derrubado no chao a misturar-se com as aboboreiras e feijoeiros, como palha seca. Tudo queimado pelo vento lestel" Como
conseqiiencia sera certa a emigracao para Sao Tome e Principe, antes que a fome se declare como acontecera em 41 e 42, quando mor28
29
30

FERREIRA, Manuel. Hora di bai. Sao Paulo: Atica, 1980. p. 40.
Idem, ibidem, p. 18.
SOUSA, Teixeira de.llheu da contenda. Sao Paulo: Atica, 1984. p. 231.
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reram milhares de criaturas "como gafanhotos caidos nas val as".
Ainda que explorados pelos donos das rocas, submetidos a salaries
miseraveis, contraindo doencas, e preferivel ir para Sao Tome a
morrerem de inanicao em Cabo Verde. 31
A fome, a seca, os ventos tambem sao temas evocados em
Ilheu dos passaros, de Orlanda Amarilis. Suas personagens, ainda
que movidas pela necessidade de partir, como sobrevivencia, ou
como destino do qual nao podem fugir, nunca perdem de vista a terra natal, mantendo suas raizes sempre vivas. Ilheu dos Passaros, que
da nome ao livro, simboliza 0 farol-guia da memoria das Ilhas, sempre presente nas historias, quer sejam vividas, quer sejam narradas.
Para concluir, diriamos que 0 fato literario em Cabo Verde
evoluiu do condicionalismo colonial das primeiras decadas do seculo
XX, em que os escritores se viam alienados da propria experiencia,
para urn estadio de "conscicncializacao't.Y em que a verdade historica do Arquipelago passa a ser registrada. Embora os "claridosos" dos
primeiros momentos estivessem voltados para urn evasionismo, como se Pasargada pudesse sufocar seus desejos, pouco a pouco se foram tomando plenamente ativos, a exemplo de Nh6 Ambrosio, procurando refletir 0 quadro dramatico do Arquipelago, em suas verdades
mais cruas, Em "Nota de Abertura" (Suplemento Cultural, 1958), urn
dos principais organizadores, Carlos Alberto Monteiro Leite, dizia:
Cabo Verde, para nos, e uma realidade muito viva; queremos, por
isso mesmo, exprimi-Ia com fidelidade, na Poesia, na Ficcao, no
Ensaio, do mesmo passo que dialigenciaremos contribuir para 0
seu progresso cultural. 33

Idem, ibidem, p. 263.
Manuel Lourenco sugere que "consciencializacao" sc possa analisar em termos de uma
concepcao de consciencia como processo que se realiza por estadios: 0 da inconsciencia,
em que 0 sujeito-poetico e passivo; 0 do apelo, em que ha um despertar da consciencia; eo
da "consciencializacao", em que 0 sujeito-poetico, plenamente ativo, cria a sua realidade.
a desenvolvimento da consciencia em Sagrada Esperance. Africa, Lisboa, n. 3, p. 245-62,
jan-mar. 1979.
33 Apud FERREIRA, Manuel. No reino de Caliban I. op. cit., p. 156.
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