Capitulo III

0 SIGNO DA IRA
e o mundo dos batcaras e manducares
I Quem sao os batcaris e os manducares.

Durante a admini stracao portuguesa em Goa que durou ate 1961, a sociedade goesa
era constituida na sua maioria de agricultores e operarios rurais assalariados. Havia,
sem diivida, as indnstrias tradicionais. Porem, a indnstria transforniadora era muito
escassa, quase nula. A indirstria da extraccao da mina de ferro e manganes era a coluna
vertebral da economia goesa.
As actividades dos operarios agricol as decorriam nos vastos arrozais situados nas
kazanas, terrenos baixos, alagadios, ao longo dos rios, nas morodas, terrenos ao pe de
outeiros e montes, cumerins, areas cultivadas nos montes, depois de se cortarem os
arbustos e arvores silvestres que ai havia.
A media burguesia constituia uns dez por cento da populacao do territorio.
0 sistema de cultura era tecnicamente antiquado. Os lavradores usavam a charrua
puxada por bois ou bufalos; a terra que cada agri cul tor cultivava era apenas urn lote de
urn vasto campo; a semente de arroz de alta produtividade era desconhecida. Faziamse duas culturas ao ano: uma a de soroclio que is de Junho a Setembro, durante a estacao
das chuvas da moncao do sudoeste da India, e a outra, de Novembro a Marco. Enquanto
a primeira cultura dependia, para os efeitos da irrigacao, totalmente dos caprichos da
natureza, a segunda dependia das aguas da mon cab represadas nas al agoas naturais que
cada Comunidade da aldei a possui a, ou, das facilidades criadas pel a tecnica, tai s como
a albufeira e o canal de Paroda.
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Esta situacao, corn excepcao talvez daintroducao da semente de alta pro dutividade,
de uma maneira geral permanece ate hoje a mesma.
Os agricultores ocupavam-se corn a cultura do campo a tempo inteiro, pois havia
bem poucas inditstrias ou fabricas em que alguem pudesse empregar-se, quando nao
houvesse trabalho de campo.
lima boa parte dos terrenos de cultura de arroz e dos outeiros pertencia (e ainda
hoje pertence) as Comunidades das aldeias, corpos sociais que eram proprietarios e
administradores desses terrenos; outros pertenciam a insfituicoes particulares e a
individuos.
Os individuos, proprietarios de terrenos onde se cultivava principalmente o arroz,
coco, areca, manga, jaca, caju e outros cereais e frutos tipicos de Goa, eram conhecidos
em concanim pelo nome de bhatkar.
"A palavra bhatkar que mantem o seu velho significado (de senhor da terra)
desdobra-se em bhat que em lingua vernacula e terra e kar que exprime a ideia de
dominio sobre uma coisa, a posse de tuna profissao ou a origem de um individuo
relacionado corn a aldeia da sua nacionalidade. No caso em referencia kar traduz o
conceito de titularidade (1)". Dai, entrou na lingua portuguesa o vocabulo batacarcorn
as suas variantes batacaro, batcar, batcard(2).
Senhores de terrenos e nao tendo a sua disposicao quaisquer facilidades tecnicas
para cultivar os seus terrenos por si proprios, os proprietarios ou batcaras dependiam
totalmente da mao-de-obra dos agricultores. Estes eram assalariados para o trabalho
dos arrozais, palmares e outeiros. Outras vezes, nao podendo ou nao querendo dar-se

a canseira da cultura dos campos, os batcaras arrendavam os seus terrenos, impondo aos
arrendatarios a obrigacao de pagar uma renda em dinheiro ou artigo pelos beneficios
que auferiam dos terrenos.
Os proprietarios pertenciam, na sua maioria as duas mais altas castas da India, a
saber, a casta brcitnane e a casta char& ou kshatrya. Os agricultores e os operarios
assalariados pertenciam geralmente as castas inferiores de sudras, gauddes e kunbis ou
1.
2.

Rui Gomes Pereira, Goa 1510 1961, urn estudo socio-historico-juridico-etnologioo, inedito.
Vide Jose Pedro Machado, Dicionario Etimologieo da Lingua Portuguesa, V vol., Livros
horizonte, 3 2 edit. Lisboa 1977.
-
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curumbins.
Uma descricao quase romantica do que era o dia-a-dia de urn proprietario-batcard
de Goa no sec. XIX 6-nos dada por Nicolau Jose da Fonseca, no seu livro An Historical
Sketch of Goa nos seguintes termos:
"rls ir-mens df:s classeG rica c media, que szlc, proprietaries (batkaas), advogados,
medicos e sacerdotes, tem tun genero de vida mai s ou menos igual modificado em certa
medida pelo caracter particular das suas respectivas profissoes.
0 baticard e o especime do gentil-homen de uma aldeia de Goa, simples nos seus
gostos mas com urn espirito culto.
Ele levanta-se de manha, pelas sete horas, e, apos as ablucoes na casa de banho,
e saborear uma xicara de cha ou cafe, segue a igrej a ou a capel a mai s proxima para ouvir
a Missa. Apos a Missa ele mete-se numa conversa intima, por algum tempo, corn os seus
amigos, na casa paroquial ou no corredor da igreja. Todavia, muitos nao vao a igreja;
mas, apos tomar o cha sentam-se nos seus balcoes ou varandas, ou profundamente
imersos na leitura de jornais ou falando corn os seus vizinhos. Apos o pequeno almoco,
por falta de ocupacao, alguns passam o seu tempo jogando as cartas oulendo romances
ou outras obras literarias ligeiras, ate a uma ou duas horas da tarde, quando o almoco
é servido. Este é seguido de uma breve sesta, e pelo cha as quatro da tarde, corn doces
ou fruta; e depois disso, eles p5em-se a conversar, na varanda ou na sala de visitas corn
os membros da sua familia, ate o Or do sol".
Como o trabalho dos campos requer intensa mao-de-obra no decurso do ano
inteiro, os proprietarios de Tonga tradicao tinham a sua di sposicao urn born niunero de
operarios corn que mantinham um relacionamento social de caracteristicas muito
peculiares. E que estes operarios, desde os tempos que os proprios batcards nao podi am
recordar, tinham a sua casa de moradi a na propriedade do batcard e, como que fossem
membros da familia deste, levavam o sobrenome do seu batcard. Estes operarios eram
conhecidos pelo nome de manducares, que é a forma aportuguesada do concanim
rnundkar
0 sistema que ainda hoje existe ern Goa é conhecido pelo nome de mundcarato.
Eis como Gomes Pereira no-lo descreve: "As sociedades familiares, e, mai s tarde os
proprietarios singulares, cederam gratuitamente a seus servidores o uso, a titulo
precario de pedacos de terra necessarios para a construcao de casebres para habitacao,
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e, nesta relacao o senhor da terra foi chamado bhatkar e o ocupante mundkari."
Quanto a oriaem do sistema e do nome mundkar, diz o mesmo autor que "anda
ainda envolta em trevas a razao de se chamar mundkaris aos ocupantes por se
desconhecer o verdadeiro senti do da expressao "mund" na lingua vernacula. Contudo,
Mons. S. R. Dalgado no seu Glossario Luso-Asiatico da a palavra mundo significado
de "fundo, capital" i.e. "certa quantidade que da o palmareiro ao novo morador do
palmar para nele habitar com a familia" (3).
Diz mai s Gomes Pereira que "os mais antigos documentos que temos encontrado
sao do seculo dezoito eel es revel am que exi sti am doi s tipos de contratos. Os do primei ro
tipo contem a obrigacao de o mundkari pagar anualmente ao batkara uma certa
importanci a em dinheiro pel a ocupacao do terreno concedi do, enquanto nos do segundo
tipo se compromete a prestar servico ao bhatkar por um salario inferior ao normal e a
nao trabalhar para outrem em prejuizo do servico que tinha de the prestar."
"As clausulas de vigia dos frutos e de defesa da terra contra a devastacao por gado,
a sua turbacao ou usurpacao por terceiros, sao comuns a ambos os tipos, sendo da
essenci a del es outrossim a clausula de ser o contrato rescindivel a todo o momento sem
avi so previo "Exi stem tambem contratos que contem a obrigacao de o mundkar prestar
certos servi cos domesticos e o de rega de palmeirinhas sem remuneracao e por turnos".
"0 contrato do primeiro tipo nasceu provavelmente no periodo da dominacao
portuguesa e predominou nas relacoes entre as Ordens Religiosas catolicas e os

ocupantes de suas.terras. 0 segundo parece ser de instituicao muito antiga pois
clausulas semelhantes as que o estruturam, vigoravam no periodo pre-portugues
regendo as relacoes entre os concessionarios de mocassos e os ocupantes das terras
concedidas" (4).
As relacoes entre os batcaras e manducares eram, em major parte, muito humanas
pois o batcard era um amigo, socorro nas necessidades, providenci a nas carencias para

coin o manducar. Mas havia casos numerosos ern que o batcard era um explorador dos
seus manducares, que nao acatava os ditarnes dajustica e da caridade. "iviuitos batcaris
3.

4.

Mons. S. R. Dalgado, Glossario Luso-Asiatico, II vol., Coimbra 1919-1922, pag. 25-26. Em
1592: "o qual remedio lhes brava° os Manducares e pessoas que vivem nos palmares dos
fidalgos e Portuguese poderosos que tem palmares na dita aldeia" carta regia cit. por
Dalgado, loc. cit.
Gomes Pereira, Rui, loc. cit.
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diz Gomes Pereira, trouxeram os mundcares impiedosamente escravizados e muitos
outros tiveram-nos em grande estima, ajudando-os nas suas crises e doencas e
amparando-os sempre que fosse preciso. Muitos manducares por seu turno velaram
carinhosamente pelo interesses de seus senhores e, nao poucas vezes os ampararam na
sua decadencia".
"Ao lado destes, muitos outros exploraram os seus bhatkares, ampliaram suas
casas sem sua autorizacao, roubaram-lhes os frutos de suas plantacoes, e libertando-se
das suas obrigacoes converteram-se em parasitas."
Em Salsete, os manducares, de uma maneira geral, pertenciam a classe de
kurumbins ou kunnbis. Fortes, de tez escura, labios grossos, os curumbins, supoe-se,

sao descendentes dos dravidas, habitantes originarios da terra que, escorracados pelos
arianos invasores, foram esbulhados das terras que lhes pertenciam de direito. A origem
etnica dos curumbins nao esta ainda determinada fora de toda a diivida historica e
antropologica.
Do que se expos pode-se concluir que o manducarato tinha algumas feicOes
comuns com o sistema feudal que prevaleceu na Europa Medieval. Os manducares
viviam e tinham suas casas em terrenos que nao lhes pertenciam; tambem amanhavam
terras que nao lh es pertenciam de direito. 0 batcara é que era o verdadeiro proprietario
e filho do solo. Os manducares pareciam antes filhos do vento e do sol. Esta
circumstancia tinha uma consequenci a psi co-soci al: os manducares viviam a merce do
batcara. Esta dependencia e sujeicao ao batcara criava no manducar um certo dever de
deferencia social ou uma certa especie de vassalagem para com o batcara, pois o
primeiro tinha de estar sempre pronto a chamada para o trabalho de qualquer genero,
rural ou domesti co que o batcaralhes podia fazer em qualiluer altura. Este rel aci onamanto
prestava-se, por vezes, a exploracao sócio-economica da parte do batcara.
A acrescentar a isto havia um hi ato social, porquanto o batcara pertenci a a classe
ou casta mai s alta e o manducar a classe ou casta mai s baixa. Este hi ato era tal que ainda
em casos de 1 evantam ento social de um manducar, fi cava n este o ferrete de el e continuar
a ser um sudra ou curumbim.
Ha ainda um outro aspecto: as manducares eram realmente proletarios no sentido
etimologi co da pal avra. De uma maneirageral, a imica riqueza que el es tinham era a sua
prole e na organizacao social, contavam unicamente pelo nimiero de filhos.
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II — 0 mundo de batcaras e manducares e a literatura indo-portuguesa
Sendo este o quadro da realidade social de Goa, nao podia deixar de haver
reflexos dessa realidade na literatura da Terra . De facto, " o fenomeno literario é por
natureza complexo: se persegue um objectivo estetico ou satisfaz uma necessidade
de expressalo do 'mundo interior', outras vezes torna-se, cumulativamente, urn meio
de servir interesses colectivos, criticando os costumes, defendendo urn ideal de
justica social, apontando aos responsaveis o que se pensa ser o melhor caminho.
Entdo o escritor cumpre, de modo mais ou menos consciente, corn maior ou menor
elevacalo, uma missal() civica" (5).
As relacOes entre batcaras e manducares estalo retratadas na literatura goesa de
expressalo portuguesa tanto na prosa como na poesia. Vimala Devi tern dois contos
que estao publicados no seu livro de contos intitulado Mow& (6). Num deles,
intitulado Ocaso, a contista da-nos a figura de batcan, a avo, que é venerada pelos
manducares como "um idolo previdente e protector". Quando a avo-batcan falece,
os manducares sentem-se "desamparados corn o desmoronamento da propriedade de
que faziam parte integrante havia tantas geracaes. Entram no saldo, encostados uns
aos outros, com uma expressao de pani co, como em busca de proteccalo "
E, pouco a pouco, numa timidez ousada, comecaram a ocupar as cadeiras di spostas
em flu a aos pes do catafalco, rezando em voz al ta" . Esta atitude dos manducares causa
indignacalo nos netos da avo-batcan. Perante esta " catastrofe" social, a mae, filha da
batcan falecida, fraca no exercicio dos seus poderes de batcan, lembra ao seu filho
pequeno e fran zi no, que el e tern tuna "gran& responsabilidade," a saber, a de guardar
o seu prestigio de batcard e gerir a propriedade e governar os manducares que sao em
grande nUmero.
Urn outro conto subordinado ao titulo Venus e os seus Bravos é uma tela ern que
é delineado o batcard como um senhor feudal para quern a sua varzea é a unica
preocupacao. El e é intransigente para com os seus manducares "hurnildes e obedientes
que, tornados de medo, nao respondi am quad do o batcard vociferavapara el es em voz
autoritaria durante o trabalho do campo. Urn di a uma manducar, Mogrem , "uma

5.
6.

Prado Coelho , Jacinto do, Dicionario de Literatura da direcck de, 3 9 edicao 1985 4" vol.,
Figueirinhas Porto, art. "Social (Literatura de intencao)."
Devi, Vimala, Alonced (contos) Colecc d- o Dedalo, Lisboa 2, 1960.
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figura de Venus," mae de seis filhos morre. Nesse dia, o batcara esta em casa dos seus
manducares, mudo e abatido a compartilhar a dor da familia enlutada. Ha urn momento
em que, no meio do silencio da dor, o marl do da falecida revela a profundidade da sua
dor: "Nab é a beleza de Mogrem que me faz faltabai... Mogrem, para mim, representava
dois bravos apenas dois bravos vigorosos, meus melhores colaboradores nesta luta
contra a fome".
Estes dois contos sao quadros literarios feitos com realismo, documentos
etnograficos em ficcao das relaceo es sociais entre batcards e manducares. El es sac) uma
expressao do seu 'mundo interior 'dos escritores, antes, do mundo exterior apreendido
pela sua atitude romantica perante aquele mundo de relaceies sociais.
Os manducares, porquanto sociologicamente pertencentes ao grupo ethic() de
curumbins ou gauddes, foram tambem tema da poesia indo-portuguesa.
A mesma escritora Vimala Devi, mostra-se de sl umbrada com a beleza pl Asti ca das
curumbinas, aliada ao seu encanto de trabalhadoras, no seguinte poema, Venus
Dravidas (7):
As curumbinas esvoacam
Por entre arrozais de ouro...
Seus trajos risonhos, leves,
Parecemfugir ao vento,
Desnuando seios redondos
Moldados por mc7os de sonho!
Como coqueiros agarrados a gleba,
Os curumbins constroem o amanha,
Descalcos nas vorzeas longas
Da Goa-curumbins, como um acto de posse...
Venus dravidas!

Vimala Devi, Siiria, Lisboa 1.962.
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Neste poema, a atitude da poetisa nao é meramente romantica. Quando diz ... "Da
Goa-curumbina, como um acto de posse," parece querermostrar simpatiapor essa gente
que, como habitantes originarios de Goa, deveriam ser os legitimos representantes da
terra e os legitimos proprietarios das varzeas -- referencia ao tratamento dado pelos
arianos invasores. Mas neste poema, o seu impulso estetico domina, de certo, a sua
preorlip9On Soci
Outros poetas indo-portugueses tambem se deixaram fascinar com a beleza dos
curumbins ou gauddes. Assim, Laxmanrao Sardessai, um poeta hindu, bramane,
exprime o orgulho da sua identidade ancestral com o gauddo que,-- sente ele como
poeta , a divisao em castas da Velha India ( esta apareceu mais tarde com a organizacao
ariana ) nao pode destruir. Eis o seu poema Sou Teu Filho (8):
Disse-me ontem uma velha gauddi:
"Filho, to neio es bramane".
"Sim, mile", respondi,
"Nasci bramane mas sou gauddo
Como teu Vassu; escuro e forte,
Durmo no chew) raso
Por ti artisticamente embostado
Como do ambil que me day,
Em companhia dos teus netos.
Extasiado, fico a contemplar
As arequeiras que as tuas filhas regam,
Acaricio com admiraceio
Os caules das bananeiras
E, as vezes, enfio um langotim
E estendo-me na relva
Aos raios do sol nascente.
E quando durmo, o meu espirito
Estende a sua asa
Sobre os teus mifidos

Devi - Seabra„ ,1 Lileralura Indo-Portuguesa (fintologia) Lisboa,1971, pag. 352
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Que trabalham de dia
e dormem de noite;
E tu, as vezes, de madrugada
Enquanto la fora
Os galos cantam
E o orvalho desce dos ceus
E a vento sopra frigido,
Vens para fora, de mansinho,
E estendes sobre o meu corpo estirado
O teu velho cambol.
Sim, mile, sou gauddo
E sou teu filho!"
Um outro poeta indo-portugues, R. V. Pandit, tambem hindu, exprime corn grande
intensidade emocional o drama da sorte do manducar pobre e faminto, frente ao batcard
implacavel em arrancar do manducar o que é seu:
A chuva (9)

Vem, 6 chuva
Trepidando
Em torrentes.
Veio a chuva
Inundou os campos
Correu pelos campos
Dessedentou a terra
Germinou as sementes
Reviveu a varzea
Plantazinhas cresceram
Lavradores alegraram

9.

Ibidem, pag.391
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Comer& os lavradores?
Como? Antes que levem

A

boca a codea

Virgo demOrtios; Virtio agentes
Porn robrar oc igvidov
Do ano presente e do ano passado
De muitos anos cards
Contas escritas em velhos livros
Compensactio de tres geracdes

Urn montdo de dividas
Nos livros do batcara
0 agente do batcara
Ficard a minha porta
Ao tempo da colheita
Com uma longafolha de contas
Para arrecadar tudo
Arroz e pal ha
Os agentes levardo tudo
De que é que os lavradores viverdo?
De que viverdo os lavradores
Se, antes, os demonios
Tudo levartio?
Hdo-de partir tudo
Levar tudo...
Festa em casa do batcara
Lamentacoes no nossa
E lagrimas quentes dos meus filhos
Na canja fria...
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Chuva, vem de novo
Encher a lagoa do batcara
Para vangana.
E chuva, vem!
v0m

varzea

So uma vez, meu amigo,
Para comigo chorar!

Comparando os doispoetashindus, dir-se-ia que Sardessai a sentimental, enquanto
Pandit é sensivel. Enquanto o primeiro, quase romanticamente, faz apelo a sua
ancestralidade, o segundo disseca a sua experiencia humana directa e violentamente
realcando as contradicoes sociais. Esta muito chegado aos neo-realista.
De todos os escritores indo-portugueses, nenhum, porem, retratou o mundo das
relacoes entre batcaras e manducares melhor e numa obra de tao largo folego como o
romance, do que Orlando da Costa. 0 seu romance intitul a-se 0 Signo da Ira (1 0). Esta
obra revela, sem davida, a sua visdo desse mundo e valeu-lhe o Premio Ricardo
Malheiros da Academia das Ciencias de Lisboa. Joao Gaspar Simeies di sse que a obra
é "o primeiro romance adulto de ambiente goes" (11).
0 Signo da Ira
0 entrecho

A accao do romance tern Lugar ern Goa num dos primeiros anos da
decada de quarenta quando decorria a Segunda Guerra Mundial. Anos maus haviam
sido esses iiltimos para os trabalhadores do campo os cunimbins com muita chuva
e pouca semente. Corn a ocupacdo japonesa do sudeste asi ati co a situacab tinha piorado,
pois nab havia a hipotese de o arroz ser importado. Os agricultores esperam que a
sementeira da segunda epoca, a vangana, no mes de Novembro lhes traga uma boa
colheita, "o pouco que a vida concede aos homens humildes como eles em tempo de
amor e de morte".
Capitol° Primeiro:

10.
11.

Orlando da Costa, 0 Signo da Ira, livros de bolsa Arcadia, 1 edi 1961, Editora Arcadia Ltda,
travessa de S. Paulo 7-3 2 , Lisboa 2.
Cit. por Devi - Seabra, op. cit.,pag. 208
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Nas esperancas de uma boa colheita, estao entrelacadas as esperancas de felicidade
dos jovens, dos velhos, e dos ainda por nascer.
Este capitulo esboca a paisagem rustica do povoado onde decorre a accao uma
aldeia, a de Fatorda - Bora de Margao, com os seus casebres de terra amassada cobertos
de olas secs e telhas quebra-.1=, com set: end e as do pcvoado se
encontram, as varzeas que, apps a primeira colheita de sorodio, aguardam a lavoura para
a vangana bem como a galeria das personagens que vao povoar o romance: - Jaqui,
o veterano do povoado que, javelho e cansado, "ye passar os dias aquecendo -se ao sol",
com um canudo apagado repousando na suaorelharessequida e vive "preso aquel a terra
de mingua nao se sabe se mais por amor, se pela servidao;"
- Gustin e Quitru, um jewem par que espera o seu primeiro filho; - Bos tido, o rapaz
que aparece " corn o cambolim dobrado sobre o ombro e as pernas musculosas nuas ate
as virilhas" e traz em si o pensamento e a esperanca de casamento corn Natel, neta de
Jaqui que, no ano que cone acabou de fazer dezasseis anos e se tornou ja mulher.
- Coincelo, filha de Pedni a uma rapariga corn o seu destino amargo. "Ninguem a
quis ate hoje porque, quern a tomar (em casamento) tern de sustentar a mae que a uma
invalida e, dentro em pouco, o pai, alcoolico e veiho precoce; - Pidad, mae de Bostiao;
e Bostian, mae de Pidad pensa que "as pessoas devem casar-se novas, enquanto tern
forcas para suportar o amor e sofrimento".
Para todos eles "a vangana representa toda a esperanca".
Ha urn elo de ligacao social entre todos eles: eles sao manducares de bab-Ligor, o
batcard. Este falou corn Jaqui para este, por sua vez, perguntar a Natel, sua neta, se nao
podia it para a casa do batcard ajudar nos trabalhos da casa. Finalmente, o soldado
expedicionario, o pada, é uma outra personagem que integra este quadro inicial.
Aparecendo de siloito de tras de um tamarindeiro e deixando-se fascinar pela beleza de
Natel, tenta falar-lhe a sos. Natel sente que o paclo tem um calor e docura de voz.
Do povoado de casebres dos curumbins, a accao passa para urn outro
local, nao mui to longinquo do primeiro: a taberna de Rumflo que e um ponto de encontro
Capitulo Segundo:

dos homens da povoacao. E la que os operarios vao beber o seufenim (aguardente de
palmeira) e" buscam o curto repouso de mai s um dia de trabalho nas varzeas," e os
soldados brancos expedicionarios, a sua macheira (corrupcao de Macieira). Rumao
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t:raz em si laivos de cupidez e, mesmo quando serve Pedrii, ve erguer-se na sua frente
o perfil tantas vezes sonhado de Coincao " filha de Pedrii. Evidentemente, tern segundas
intencOes quando da aPedninumagarrafaalgum espirito para este 1 evar para a casapara
a mulher.
Gustin renarte corn o seu companheiro Zuito Domingue as esperancas de uma boa
sementeira. Este porem, acha que é melhor nao falar; é melhor esperar e confiar nas
oracoes do Padre Antic.
Quando Jaqui volta para a casa, Natel diz-lhe que nao quer it trabalhar como
empregada domestica ern casa do batcara, porque tem medo de que este trate mal os
manducares ou talvez seja mal para as mulheres, para as raparigas como ela; que
Coincao que é mais forte do que ela e é mais velha ira por ela. Jaqui aborda a questao
de casamento de Natel. Ao ouvir o avo perguntar se alguem quer casar corn ela, Natel
nao tern coragem de revelar-lhe o segredo de amor que Bostiao lhe confiou um dia junto
do poco. Entretanto, Natel informa ao avo que um paclo se aproximou dela; e pede ao
avo que nao diga nada a ninguem, especialmente a Bostiao.
Na sua taberna, Rumao vai satisfazendo os pedi dos de Pedril para mais alcool e,
por fim, acompanha Pedrii ate a casa, no meio da escuridao. Chegado a casa deste, risca
urn fosforo e a luz daquela pequena chama, chega a ver o corpo semi-descoberto de
Coincao. Nessa noite, o taberneiro satisfaz a sua lascivia, apalpando a vontade o corpo
da donzela.
Capitulo Terceiro:

Em Dezembro, bab-Ligor celebra uma festa que so ele o sabe

representa seu Ultimo acto oficial como proprietario que é por heranca. No momento
em que aparece em toda a sua pompa e g,loria de mordomo da festa, el e "parece ignorar
que a ruina o ronda e que o seu declinio ficara lavrado naqueles iiltimos tempos de
privacao e desgosto". Ele "fora hipotecando tudo aqui lo a que a necessidade o obrigara
para sal var a honra da familia. Agora pensa que a honra da familia esta deposi tada nel e" .
Nesse dia, todos os manducares que vestem as suas melhores roupas acon -em a
procissao para verem passar o seu batcard no meio da procissao da festa.
Ha pequenos dramas nos corac5es dos manducares: num contentamento confuso
e intraduzivel, Natel pensa em Bostiao de quern ficara noiva e para quem, desde o dia
do noivado nao mai s pudera erguer os ol hos; Coincao esta assaltada por urn pen sam ento :
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quem teria sido aquele que naquela noite soturna se tinha deitado corn ela na esteira?
No meio da feira, Pedra tem uma confrontacao corn um soldado branco que, sob
a sua embriaguez e altivez, desfecha duas vergastadas que atingem Pedra no rosto e no
pescoco.
Na tarde desse dia, os manducares vao a casa do batcara para, entre corner e beber,
partilharem da alegria da festa e, depois, gozarem o espectaculo do fogo de artificio que
o mordomo da festa mandou queimar no largo da igreja. Coincao encontra os olhos do
batcara e sente um longo desejo de the dizer que estava disposta a servir ern sua casa.
Natel fica impressionada corn o interior da casa do batcara e, ja noiva prometida de
Bostiao, nao resiste a procurar na feira, discretamente, o seu soldado.
Capitulo Quarto: MeS

de Dezembro. No coracao de cada homem e de cada mulher

gennina oculto e calado um sonho de espera. Na noite do Natal, ouve-se da boca do
Padre Antu o seu desejo de que todos tenham a bencao do Senhor porque eles o
merecem, e palavres de reconciliacao corn o seu (dos curumbins) destino. Nessa noite,
no meio daquela gente na capela, Natel descobre o 'seu' soldado que por sua vez nao
tira o olhar de cima dela. Coincao debate-se numa ansiedade a seu respeito: se o pai
morresse ali mesmo el a iri a mai s descansada para a casa de bab-Ligor; que estari a chei a
de guloseimas do Natal; ou entao fugiria do povoado para um sitio distante e
desconhecido. Uma outra sofreguidao assalta-a nessa noite: quern teria acompanhado
o pai ate a casa, nessa outra noite? E que ela nao consegue impedir a sensacao de um
corpo quente e sofrego, col ando-se ao seu, no meio do silencio desencantado das noites.
Na manha seguinte, Pedra, ao ver a sua filha adormecida, pergunta-se a si proprio
se era possivel que ela nao mais se casasse; mas por outro lado, se nao seria sua
obrigacao manter-se solteira e ficar junto dos pais que estavam velhos; se seria sua
obrigacao it trabalhar para a casa do batcara. Perguntando-se, num conflito intimo, se
ele deveria da-la aos pacM, como Rumao sugerira, el e rejeita terminantemente a opcao
corn um "nunca" energico.
Em casa, Gustin, olhando para a sua mulher gravida e vendo antecipadamente seu
filho crescer, deposita grandes esperancas naquela sementeira, porque aquele primeiro
filho tern de viver e crescer.

A

beira dos casebres as mulheres trocam os seus pareceres e impressoes: ao
- 94 -

notarem que Coined° olhava para to dos a sua volta corn estranha tristeza e uma sensaedo
de inimizade, perguntam-se entre si o que teria Coined°. Julgam que, em casa do
batcara, elatera fartura mas sentir-se-a uma estranha. Contudo, se ela for trabalhar para
o batcara, este talvez the arranje um marido.
aboida a iicta,

sob' e se, porveniu ► a ti suidado braneu
continua a aparecer por la, se é algtun daqueles que estava nessa noite do Natal.
Ei ii LAAJCL, Jayut

,

Entretanto, o expedicionario estava la por detras do bambual a espia-la, quando ela foi
ao pow buscar agua, embora ela nab o soubesse. Ao mudar a roupa, o pano
despreendeu-se, caindo-lhe aos pes. Ela apanhou a roupa imediatamente. Urn misto de
desgosto -- a perguntar a si mesmo se essa gente nab teria o menor pudor e secreta
satisfaedo invadia-o, a vista de uma mulher nua.
Capitulo Quinto:

Coined° parte para a casa de bab-Ligor. A velha Bostian vai, por forea

do destino, descer a cidade num ligubre cortejo de andrajos e oraeoes, de chereta
estendida, a porta dos batcards que ndo lhes ddo arroz mas uns miseros poi eds. Depois
da partida de Coined°, Natel e Quitru relacionam-se numa amizade e num calor doce
e animador. Elas compartilham suas impressOes sobre o tempo e a sua incidencia sobre
a vangana, as suas aflieOes e seus medos a que ndo eram indiferentes nem o amor de
Quitru por Gustin nem a vida do filho por nascer, as confianeas postas na colheita, o
casamento proximo futuro de Natel corn Bostido.
Na terceira noite que passou em casa do seu batcard, Coined°, esmagada pelo
silenci o elaneada de encontro ao celeiro, é violada por bab-Ligor, sem ouvir da sua boca
uma palavra que fosse, uma expressdo de 'um:16a, ou de desprezo.
Capitulo Sexto:

Chega a epoca da colheita. Sob o olhar do mocaddo do batcara, as

mulheres ceifam as espigas de arroz. Natel trabalha para alem das suas forcas. Na
opinido dos entendi dos foi urn ano de fartura. Porem, o arroz, apps secado e descascado,
desaparece no mercado negro. Ha escassez de generos arroz, aeircar e petroleo -mesmo em casas abastadas. Os comerciantes continuam a enriquecer-se, enquanto os
proprietarios cada vez mais endividados hipotecam, urn apOs outro, os seus predios.
Os expedi ci on art os sdo invejados por terem sufi ciente para corner e beber, dinheiro
e poder para mandar e serem obedeci dos. Pedro é tratado corn rispidez pelo seu batcara,
eventualmente, pensa ele, por culpa da filha. Ele deseja que bab-Ligor fique
completamente arruinado. Na taberna de Rumdo, os homens conversam sobre bab- 95 -

Ligor. Pedro. da a noticia de que as varzeas do proprietario estao hipotecadas. Rumao
informa seus clientes de que o arroz de bab-Ligor o arroz plantado por eles e colhido
pelas suas mulheres tinha desaparecido, pois tinha sido roubado na maquina de
descasque, embora o dono da maquina tivesse indemnizado o batcard.
Esta itua0o. simiifica que des t erse de quportar main oro meses de

espera.

Tristeza e revolta reconhecem-se nos olhos de todos, particularmente nos de Bosfiao
que pensa agora corn angdstia na sua noiva, Natel.
Os trabalhadores yd. ° a procura de trabalho rachar lenha, retelhar casas que os
ajudard a viver. Bab-Ligor diz-lhe cinicamente que ele proprio nao tem arroz. Porem,
dar-lhes-d uma parte, que sera muito pouco, para as crimps, e cabera aos manducares
dividir aquilo entre si. 0 arroz dado a si Gustin assim o decide -- desfinar-se-d so a
sua mulher, Quitru, ate a crianca nascer.
Pedrit vai no coro dos pedintes, pedir esmol a e, chegado a casa do batcard, sua filha
Coincao tenta verse vai arranjar alguma coisa para o pai levar a mae. Mas sabe bem que
a filha nao tera coragem para pedir coisa alguma.
Capitulo Setimo:

Pedrn (Id a Jaqui a noticia de que Rumao foi preso e, corn ele, cinco

soldados. Ao ter conhecimento do ocorri do, o capelao da al dei a, Padre Antfi, vai ter corn
o comandante por causa de Rumao. 0 comandante informa o padre de que Rumao sofre
de lepra e que, alem disso, roubou seus homens que apps se embriagarem se tinham
tornado inconscientes na taberna. Pede a col aboracao do reverendo para descobrir quern
seria aquele seu soldado que, segundo o que the chegou ao ouvido, vai ao povoado por
causa das mulheres.
Quando o padre informa a Jaqui tudo o que fez por Rumao e o mai s sobre o que
o comandante falou, o velho sente um certo contentamento pelo que sucedeu ao
taberneiro que sempre amesquinhava os curumbins e exaltava os gostos e os costumes
dos expedi ci on ari o s.
Era o dia da Pascoa, o dia de andncio da esperanca e certeza de que, mesmo corn
sofrimento e perigos, a vida renasci a. Coincao rouba urn saco de arroz da casa do batcard
e faz chega-lo aos seus, deixando-o num sitio combinado, a taberna de Rumao de que
agora Quitru toma conta na ausenci a do dono. Aquele arroz e o itni co sinal da vangana
em que eles tinham acreditado, uma reconquista do que haviarn perdi do. A pergunta do
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Padre Anttl de se, porventura, ele seria capaz de reconhecer o soldado que vem ao
povoado, Jaqui, ao cabo de muitas evasivas, responde corn urn 'talvez'. Porem, no fundo
do seu coracao, Jaqui teme pela sina da sua bela e fragil neta. Para ele, o soldado é o
anjo mau da predestinacao.
capital° oitavo: Entre Marco e Abril, comeca o lon go brasedo que durante tees I ongos
meses ira secando a terra. Este é o pano de fundo por detras dos dramas que correm nas
mentes e nos coracoes de algumas das personagens, principalmente, Padre AntU. Este
pastor de almas olha o mundo a volta e nele encontra todo o apelo que um ser humano
pode encontrar: a beleza, o pecado, a dor dos outros, a miseria infinita dos outros. 0
pastor sente que o sofrimento das suas ovelhas é demasi ado para a sua pequenez. E isso
que ele desabafa nos seus coloquios corn Deus.
Rumdo confessa ao padre que roubou as moedas que os soldados presos corn ele
traziam nos bolsos, pois eles, debaixo da embriaguez, tinham causado danos aos copos
e garrafas da taberna e, por outro lado, era sua conviccdo que o seu dinheiro devia ser
gasto na terra. 0 seu outro pecado foi que uma noite, estando bebado, foi deitar-se ao
lado de Coincdo e apalpou, corn avidez sensual, o seu corpo. Isto foi o culminar dos
maus pensamentos que nutrira durante muito tempo a respeito da donzela. Ao fim da
confissdo o pecador ouve palavras de perddo da boca do padre.
Coincdo, que esta a servir em casa de bab-Ligor, no meio da sua soliddo, revolta
e amargura contra o seu patrao e medo de que este descubra que foi ela quem roubou
o arroz, entretem o pensamento de fugir da casa de bab-Ligor. Rumdo tambem fugiri a,
pensa, se tivesse uma oportunidade.
Padre Antit vai prevenir bab-Ligor do perigo de contagio de lepra que podiam
correr Coined() e todos ern sua casa. Bab-Ligor diz que Coincdo estava virgem...
confessando ai implicitamente o seu comportamento desumano para com a criada e
continua a sua conversa corn o padre para, entre cini smo e desclem, exal tar os sacrificios
que tern lido forcado a fazer por Coined() e pelos seus manducares em geral. Nessa
noite, dirige-se a Coined() numa voz carregada de desprezo, para a informar de que, no
dia seguinte, ajustara contas corn ela.
Na manila seguinte, Quitru vem confessar ao padre que Gustin, seu marl do, pediulhe para guardar na taberna de Rumdo, o arroz enviado por Coinedo. Sena isso
realmente um roubo? é a duvida que assalta a penitente. Todas estas confissaes
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esmagam o pobre pastor de almas.
Capitulo Nono:

A seca continua. 0 sol ardente do verso é cruel e é sob o seu reinado •

que se alumia "um destino de desespero colectivo e se consomem as esperancas e os
odios acumulados ao longo das geracoes".
Ha solucos, tristeza, revolta nos coracoes daquela gente humilde do povoado por
causa de um facto que se passa corn umabrutalidade e uma cruel rapidez: no celeiro de
bab-Ligor, Coincao enforca-se e morre. E Natel quern sente imenso, pois fora por sua
causa que Coincao se oferecera air para a casa do batcard. Ao cair da noite, o corpo de
Coincao vai a sepultura, sem acompanhamento do padre que a lei canonicanao permite.
Uma onda de desespero invade o coracao do pastor. No povoado, trocam-se conj ecturas
sobre as causas da morte: Gustin pensa que talvez fosse o remorso do roubo do arroz.
Bostiao julga que foram eles todos que a mataram, pois n'ao deveriam ter aceite o arroz;
Jaqui faz a revelacao de que bab-Ligor the dissera (e a este fora o padre que dissera)
que Rumao abusara dela. Entao Pedru pensa que a vergonha teria levado sua filha a
suicidar-se. Entretanto, ha receio de que a crianca de Quitru nascanaquele di a fatidi co.
Porem, a velha Bostian corn a sua experiencia de mae desfaz o receio.
Natel e Bostiao encontram-se em casa de Gustin. Ha algo de estranho neste
encontro pois, Bostido pensa que, quando a tristeza junta os olhares de dois amantes é
porque estes estao prestes a separar-se. Ele parte sem dizer nada. Sabefia ele que o
soldado a procurava e a desejava tambem? é a diivida que assola o espirito de Natel.
Entretanto, Pedrii decide-se a it ao quartel e denunciar junto ao comandante,
Rumao que escondia na sua taberna garrafas de gasolina que o paclO, o soldado
expedicionario, the trazia e que eram vendidas no mercado negro. Desta maneira,
vingar-se-ia do homem que, servindo-se da sua fraqueza de embriaguez abusara da
filha, bem como daquele outro que o espancara e insultara no dia da festa, em frente
cadeia de Margao.
A meio da noite desse dia, o soldado branco, cumpli ce de Rumao, comunica a este
que algo de grave se esta a passar e que envolvia a seguranca de ambos. Usa as suas
artimanhas para libertar Rumao da caserna onde estava preso. E que o comandante
soubera dos desvios de gasolina que era vendida ilegalmente na taberna. Era preciso
faze-la desaparecer imediatamente nessa mesma noite e destruir o mais pequeno sinal
capaz de os comprometer e ele, Rumao, fugir.
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Apontando-lhe a arma, o soldado obriga Rumao a it a taberna. Corn revolta e
angirstia no seu coracao, Rumao ergue os bravos para alcancar a itlfima prateleira. Ao
tentar pegar na primeira garrafa, esta desprende-se-lhe da mao e o seu corpo vem
deslizando ate ao cha'o, trazendo consigo as garrafas perfiladas nas velhas prateleiras.
Os seus olhos na'o tornaram a ver o rosto do soldado que o acompanhava. Num ultimo
arranque, o seu olhar enxerga uma chama azul que caminha for um rasto de alcool, de
gasolina e de sangue.
Capitulo Decimo: A taberna incendeia-se e a velha Bostian que no decorrer da noite
descera ao terreiro para urinar, ve as labaredas e lanca um grito sUbito. No meio da
escuridao,
" o fogo cresce e baixa bailando, suspenso acima das cabecas dos curumbins.
Todos bradam a que se traga agua. Hornens e mulheres saem a coffer pegando em
calOes e cordas na direccao do pow.
Quitru previne, alertando em voz alta que é preciso salvar o arroz escondi do na
taberna. Dorida ansiedade, desanimo, um sentimento de maldieao por parte do seu
destino, apossam-se dela.
Urn brilho de desespero cresce nos olhos de Gustin e Bostiao que, se vao
apercebendo de que, a partir dai, apenas assi stem vencidos ao findar de urn combate ern
que eles puseram todas as suas foreas. Agora qualquer esforeo para recuperar o arroz
era inutil. Era o recomeco da longa, torturada e incerta espera ate a nova semeacao.
No meio do bulicio, Bostiao vai encontrar-se, junto do pow, corn Natel que esta
a puxar agua e, depois de the di zer que nem sequer valia a pena tentar apagar o fogo por
ser urn incendio incontrolavel, estende o bravo a sua noiva e, ambos vao caminhando
lado a lado.
Momentos depois, o Padre Antu chega ao local do sinistro e, logo a seguir, dois
jeeps cheios de expedicionarios e, corn eles, o comandante.
Quando este ouve da boca do padre que foi a taberna de Rumao que ardeu, exclama
intrigado e, num berro, diz que é preciso investigar o caso e interrogar os curumbins.
Em todos os rostos, ha um brilho de desgraea e afl ea°. Jaqui vive inquieto partilhando
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da desgraca do taberneiro, embora nuncativesse gostado del e. Pedro sente remorso por
ter acusado o taberneiro. Trocam-se os olhares entre os curumbins e os expedicionarios,
e Natel ye entre os primeiros, o 'seu' soldado. Jaqui surprendera-o ao olhar para ela.
Quando os soldadOs puxam para fora da taberna incendiada o corpo carbonizado
dc Rumilo, ongirstia ro rosto doNate! ;I nc sc lembra dc Coinclio; c Pcdrir exclarna
que sabe quem foi que deitou o fogo.
Logo depois, Jaqui aponta para o soldado que olhava para a neta e diz que deve ter
sido ele o culpado, pois ele vinha muitas vezes ao povoado. Bostiio corrobora que
tambem ele o viu. Nesse momento, Natel atira-se aos pes do padre e confessa que esse
homem que eles apontam vinha por causa dela e desata em solucos e lagrimas de
desespero.
Ao romper do dia, Natel abandona a casa do avo e o povoado e, corn saudades
amarguradas, estremecimento, odio, tortura pelos seus e por tudo o que ate entab a tinha
rodeado, vai seguindo em direccao aos montes e cerros. El a prefere morrer e desaparecer.
Para tanto ela necessita de coragem.
No casebre de Gustin, Quitru ajUdada pela velha Bosti an, que faz de parteira, cid

a

luz uma "crianca. A velha anuncia corn olhos marejados de lagrimas aos que se

encontram fora da porta e, entre estes Gustin: --"Estab vivos os dois... E urn rapaz".
Nas covas daquel es rostos queimados, os olhos brilham I Ugubremente e o silencio
nao os deixard ate que as chuvas das grandes moncoes desabando sobre eles, facam
reverdescer novamente a terra.
Uma Analise

• 0 Signo da Ira conta uma hi storia simples, sem uma intriga complexa, mas uma
historia comovente da existencia e da vida de uma comunidade de operarios rurais
cri stabs de Goa - os curumbins de Sal sete - gente simples desprovida de quai squer
artificios da civilizaeao, mas humanamente rica, porquanto tiram o seu sustento do
trabalho das suas 'nabs em contacto corn a terra ben di ta. A hi stOri a é apresentada de uma
maneira dramatica e corn urn toque poetico e al egori co.
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0 autor, diz o parecer da Academia das Ciencias de Lisboa que the atribuiu o
premio Ricardo Malheiros em 1961, "neste romance muito bem construido e de estilo
ductil e pujante... ergue peraitte nos, corn objectividade que nao exclui a piedosa corn
preensalo um friso, de almas simples, agitadas pelo amor, pela esperanca e pelo &Ha"
Orlando Costa mergulha as raizes desta obra no que de mail autentico Goa tern o povo, esse povo trabalhador que amanha e transformae terra que alimenta a todos corn
o suor do seu rosto.
Corn quatro partes -- a primeira compreende os primeiros dois capitulos; a
segunda, os capitulos tres, quatro e cinco; a terceira, os seis, sete e oito; e a quarta, os
nove e dez o romance parece ser, nas intencOes do autor, urn painel ern quatro partes
ern que a condi& humana desses trabalhadores -- a paisagem humana -- corn as
esperancas e angustias, revoltas inrimas e desesperos combina-se harmoniosamente
corn a paisagem natural.
A paisagem natural nos mais diversos elementos esbocados o solo duro de
amanhar, urn sol ardente e inclemente que tudo cresta e devora, o casario precario feito
de terra amassada, as estradas poeirentas, a dureza das pedreiras a que se arranca a
sangue a laterite -- torna a paisagem humana mais aguda e viva e forma corn ela um todo
integral.
"Natureza, psicologia e accao fundem-se magistralmente no romance de Orlando
da Costa" (11 a).
A condicao humana aqui esbocada, de certo, nab tem a dimensao-vastidao da
tragedia dos sofrimentos e da revolta de urn povo inteiro que, por exemplo, geme sob
a tirania de um czar ou um Macbeth, ou é assolado pelos tormentos de uma grande
guerra imposta contra a sua vontade. Todavia, nao the falta a dimensao-profundidade
da tragedia dos sofrimentos e da revolta que resultam da opressao social cujas
coordenadas se delineiam em tracos largos, na exploracao do homem sob as mais
diversas formas, tais como o aviltamento da personalidade humana, a impotencia
com um devi do a sujei cao a um desti no inexo ravel goivado em grande parte pel as formas

I la.

Alvaro Salema em Mario de Lisboa citado na capa-guarda da 2 ed. de 0 Sign() da Ira, 1962.
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humanas. "Orlando Costa convene, diz Joao Gaspar Simoes," em literatura de ficcao
o seu conhecimento directo de uma condicao humana cujas premissas nao discute
identificando-se, com o destino de um povo que ha milhares de anos resignadamente
suporta a ira de Deus e dos homens." (12)
Neste aspecto, 0 Signo da iraesta na linha desses outros romances da escola neo-reali sta.
A tragedia da condicao humana dos curumbins e curumbinas nao tem um desfecho
grandioso com efeito catartico a maneira das tragedias classicas, mas ela termina com
uma nota de serenidade e confianca na vida. A condicao tragica é transfigurada pela
resilienciea da vida.
0 tema do romance traz a mem6ri a de quern conheca o cinema indiano, o excel ente
filme Paardo bengales Shyam Benegal. Urn par de jovens operarios, no rescaldo de um
conflito na sua aldeia, emigra para Calcuta onde se bate, com uma impotencia confrangedora, contra as forcas mais estranh as do mei o urbano para ganhar urn Lugar ao sol.
Em toda esta luta, uma Unica forca o sustem e anima : a esperanca da crianca que esta
por nascer.

As personagens
Passando uma vista rapida pelo romance, o leitor sente imediatamente que Orlando
da Costa "levantou como figural de uma humanidade extrema homens e mulheres
agindo, lutando, trabalhando e sofrendo num ambiente adverso que é, afinal, a sua
propria terra, aquela que amam" (13).
Indo mais a fundo, o leitor achard que a accao do romance decorre entre dois
mundos, antes, dois cosmos: urn microcosm° e o outro urn macrocosmo. A objectiva
de Orlando da Costa transporta-nos ora para urn ora para o outro.
No microcosmo, os seus habitantes os curumbins e as curumbinas assi stem

12

Joao Gaspar Simoes,
Literaria: 0 Signo da Ira romance de Orlando da Co,via in
Diario de Nolicias de 31 de Agosto de 1961.

13.

Recensao de 0 Signo da Ira in Circulo de Leilores Rua Eng. Paulo de Barros - Lisboa 4, JulAug-Set. 1972
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indefesos e finalmente resignados, dirao uns, impavidos, dirao outros, ao desenrolar da
sua sorte inexoravel, a voragem do seu destino.
0 macrocosmo é povoado pelo batcara, bab-Ligor, o taberneiro Rurnao e os
soldados expedicionarios brancos corn o seu comandante. Todos eles representam as
forcas-circurnstancias economic:, sociais quc : - cridicic,- r.arri 3

ruralis d .0-

mance.

Entre estes dois cosmos, o Padre Antu actua como urn catalisador, um vaivem no
torvelinho das tensoes entre os dois cosmos, mas sempre uma personagem que nao é
"gratuitamente inquieta", cujo valor humano reside "na complexidade dolorosa dos
momentos de contradicao quase sacrilega entre o amor a uma doutrina e o amor a seres
humanos, sofridos em circumstancias concretas. (14)
A natureza das relacOes humanas neste romance é, evidentemente, detenninada
pelas relaciies de producao: perdas e ganhos, lucros e hipotecas. As figuras populares
que sao sempre materi a-prim a dafi ccao neo-realista, contrapoem-se as personagens em
cuja mao esta a riqueza da terra (o arroz esta em posse compl eta de bab-Ligor; ofenim,
o vinho que al egra o coracao do homem, nas maos de Rumao; o dinheiro, a autoridade,
o poder e o a-vontade em andar, como senhores, pela terra, nas dos expedicionarios e
do seu comandante).
0 destino dos habitantes do microcosmo "escravizados alei do sol e das chuvas"
(15) comeca a delinear-se a partir do momento da nova sementeira, quando eles
"erguem com humildade os olhos para o ceu e entreolham-se em busca da confianca"
(16), por entre a desesperanca que nos iiltimos anos crescera prisioneira dos seus
coracoes. (17) E com este quadro que o autor inicia os leitores a este estrato do mundo
de trabalho, das carencias primarias (a fome, o desejo sexual, o medo, a inferioridade
social) e ainda das suas convic5es religiosas e morais.
0 quadro final sera o da festa da Ressurreicao de Cristo. Sob o sil encio dos tres
homens, uma es tranha sensac PO de ansiedade e alegriadebatia-se contra o pers is tente
14.

Depoimento de Orlando da Costa no ColOquio Literario promovido pela Delegacao da
Sociedade de Escritores do Porto no teatro de Bolso 6. T.M., em 17 de Fey. de 1963 em.lornal
de Letras e Arles, 27 de Marco de 1963.

15.

0 Sign() da Ira. 1= Edicao, pag. 16.

16.

Ibidem, pag. 14

17.

Ibident, pag. 17.
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receio de que aquilo que haviam decidido fazer era contrcirio

a orclem estabelecida

pelos homers poderosos da terra. Mas eles, nessa mania sentiam-se os verdadeiros
mensageiros de Deus. Dev givont zala! Ora o que tinham anunciado de porta em Aorta, semeando novamente a esperanca e a certeza de que, mesmo com sofrimento e
perigos, a vida renascia. (17)

Entre estes dois quadros transfigura-se "a condicao humana de uma rata que em
iguais circunstanci as, nurna terra que nao fosse a india, nao teria podi do revelar-se com
tal espiritualidade e tal grandeza moral. Por mais sordida que seja a vida dessa gente,
al go a el eva nos senti mentos e nas atitudes" . (18) 0 que impressiona oleitor " na hi stOri a
tragica desses curumbins e curumbinas, vitimas de um clima implacavel e de uma
implacavel miseria economica é o seu fundo religioso, afinal muito mais deles do que
nosso". (19)
Uma das caracteristicas "essenciais do romance e da novela neo-realistas é a
ausencia do "heroi". (20) Neste aspecto, pode-se encontrar, em 0 Signo da Ira, fortes
tacos daquela corrente literaria. As personagens que povoam o microcosmo do
romance -- e el es sao a personagem principal -- passam a constituir, desde o inicio, um
col ectivo.
A projecccao do colectivo na accao do romance decorre de urn conjunto de
procedimentos: el es irrompem como vozes no meio da paisagem natural:
- Ei, Bostilio! Ei Gustin! - a voz ressoa alto para alem dos casebres de taipa, indo
perder-se no outro lado do bambual. (21)

A partir daqui, a narrativa obedece fundamentalmente a dinamica do colectivo: a
accao de semeacao e uma accao col ectivamente assumida.
A vivencia é uma experiencia tao solidaria que as personagens em dialog° sao
personagens minimamente identificadas:

17.

Ibidem, pag. 197.

18.

Joao Gaspar SimOes, /etc. cit.

19.

Ibidem

20.

Nota introdutoria a Constantino, guardador de vacac e de sonhos de Alves Redol, 9' edicao,
Iivros de Bolso Europa-America.
0 Signo da Ira, pag. 14

21.
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- O Pidade... Uma voz eleva-se, interrogativa no extremo dafila Quando é que
o seu filho se casa?
- Quem sabe? responde ela evasivamente sem olhar para treu e continuando no
seu passo certo e apressado o tempo nao esta para casamentos. Quern sabe?
acrescentou corn ar resignado.
-

=a dc Jaqui

intcrxic alguc'm maliciosan:cnte

%.".• swap...WV

...

raparigaperfeita e acaba de fazer dezasseis anos...
- Fazia uma boa nora, é verdade!
acrescentou outra mulher (22)
Nos momentos das apreensoes e receios que afectam o aglomerado, a voz que
cumpre destacar é mail a do grupo do que a do individuo:
-Aqueles e que est& bem dizia-se nacidade, apontando paraos expedicionarios,
que todos os dias passavam aos grupos a caminho do mercado.
- Nada lhes falta. Tem aquilo que querem.... para corner e beber..
- Tern dinheiro

intervinha um -- se neio fosse isso queria ver

- Ntio é so isso! havia quern respondesse Tern poder, mandam

seio

obedecidos!
- Foi sempre assim! replicava Jaqui, sentado na taberna do Rumao Houve
sempre os que mandaram e os que tiveram aquilo que queriam ... (23)
0 narrador capta apenas o entrecruzar de di scursos que, na sua intencao, traduzem
as experiencias do colectivo.

E ainda esse colectivo que se confirma como tal em momentos em que o dialog°
parece conferir a uma determinada personagem o estatuto de individual:
A partir dal os homens vagabundearampelas estradas e caminhos e de machado
ao ombro bateram a todas as portal ern busca de trabalho.

- Vet'o corn Deus, trabalho new vos ha-de faltar
- E o arroz, bab... para os nossos filhos?
- Perguntou ZUC10 Domingue, baixando os olhos.

22.

pag. 26.

23.

pag. 159-160.
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- 0 arroz, o arroz! bradou encolerizado.
- E eu a quem you pedir o arroz? -

-Mas ... a nossa parte disse [iaqui] sem babcar os olhos bab-Ligor nao mandou para a nuiquina ... (24)
Atraves desta personagem col ecti va, Orlando da Costa parece ter querido insinuar
uma atitude de resistencia contra a opressao geral ambientada no romance, bem como
aquela que é articulada no conflito-revolta que se explicita, por exemplo, no espirito de
Pedrit quando decide it denunciar o expedicionario.
No perfil dos deserdados da fortuna que povoam o microcosmo, encontram-se
tracos nitidamente picaros que fazem deles uma comunidade socialmente definida
como urn grupo mas sem caracteristicas individuais: el es andam pela feira da festa em
Margao a compra de bugigangas; a menclicancia a que a velha Bostian se entrega,
integrando-se no lugubre cortejo de andrajos e oracoes; a condicao deles como pessoas
que vivem num terreno que nao lhes pertence e de que podem ser expulsos se os
caprichos do senhor o levarem a tarito.
0 roubo para matar a fome é uma outra caracteristica das comunidades pi caras. Em
0 Signo da Ira, ha o incidente de roubo que Coincao pratica de combinacao com os
outros, para salvar os seus de morte por fome. Ve-se, alem di sso, que os curumbins sao
observadores sagazes do seu senhor, bab- Ligor. Eles sabem, por exemplo, que babLigor aproveita-se das jovens para satisfazer seus desejos carnais. (25)
No macrocosmo as personagens desenvencilham-se uns na sua animalidade ou
bestialidade, outros no desbotamento da personalidade. Antes de mai s, o perfil do
batcard é o de uma criatura que, sob pressOes do momento, regressa a brutalidade
latente em si. Ap6s desflorar a sua empregada Coincao, bab- Ligor nao revela qual quer
24.

pag. 164-165.

25.

Leia-se a propOsito Urbano Tavares Rodrigues, Um Novo Olhar sohre n Neo-Realismo.
cap I "0 Real e o Imaginario em Esteiros, A comunidade picara dos adolescentes", Morais
ed. 1981
Edit.
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tipo de comportamento (tal como pesar pelo que aconteceu ou desculpas pelo seu mau
procedimento ou seu dever de compensarpelo mal causado) que fal e da sua humanidade.
Pelo contrario, bab-Ligor consubstancia em si arrogancia, desprezo que o revelam
como uma "bestahumana". Esta sua caracteristicatransparece no dialog° com Coincao
a pagina 222.
0 desaparecimento do arroz no mercado negro é apresentado aos mandurares,
numa voz de estranha firmeza, autoridade e cinismo, como uma grande falta para si
prOprio e uma situacao a que os manducares deveriam estar habituados. Efeito de um
roubo perpetrado pelos manducares de outros batcards, o desparecimento do arroz é
uma perda que deve ser suportada pelo batcara e pelos manducares com aquela
equanimidade com que ambas as partes teriam partilhado os ganhos. (26)
0 taberneiro é outra personagem brutal que se comporta sob os instintos animais.
Ele embebeda Pedal e da-lhe alcool a fiado, sabendo bem que o homem nao estard
mesmo em condicties de the pagar o favor. Mas fa-10 com os olhos avidos de cupidez
sexual, postos na filha de Pedra. Prestando-se aos jogos de venda clandestina do arroz
de bab-Ligor ou da gasolina trazida pelos expedicionarios, Rumao é uma criatura cujo
livre arbitrio, e responsabilidade pelas suas accoes sac), ate uma certa medida,
condicionados pelos efeitos do meio ambiente social fazendo dele um ser nao
inteiramente com controlo de si prOprio.
Os expedicionarios com o seu comandante constituem um grupo cuja personalidade é deslustrada pelo poder, dinheiro e autoridade. Na criacao do seu romance,
Orlando da Costa "teve de enfrentar urn material humano por assim dizer virgem de
interpretacOes novelisticas" e criou-o de forma que a obra ganhou feicoes "mais de
poema tragic° ou idilico que de romance propriamente dito". (27)
Orlando Costa: sua arte e sua tecnica

No seu depoimento sobre a sua obra, Orlando da Costa disse que "tinha dado
efectivamente um relevo especial a paisagem n'O Signo da Ira. E fizera-o porque tinha
estado interessado em recriar para urn piiblico que desconheci a a India, a realidade
fisica da terra descendo aos pormenores "da cor do p6" e aos "da I uminosidade" a vari as

26.

0 Sign() da Ira, pag. 165.

27.

Joao Gaspar Simores, inc.cii.
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horas do dia...., tinha conferido a paisagem nao um caracter meramente descritivo "de
pintura" mas o de personagem mais importante do livro". (28)
Poder-se-ddiscutir isto. Mas °facto é que apaisagem esti dado urn relevo especial.
A narrativa do romance e iim doclunento artistic° um "tin° ciiperior de reportagem" (29). Esta superioridade deriva da arte do romancista em descrever o objecto -factos, cenas, personagens em todos os seus pormenores, em vez de meramente
evocar sensacoes e imagens como faziam os romanticos. Orlando da Costa recolhe e
grava a realidade como um artista tecnico-foto-fonografico com urn toque poetic°.
"Este autor a dos que sabem absorver e conservar, para alem da experiencia
amadurecida, as verdades originarias e mais intimas, que sabem convene-las em
substancia literaria numa simbiose rara de realismo e poesia que consegue efeitos
fortemente impressivos". Em virtude destas qualidades do autor, 0 Signo da Ira torna-se "urn livro que cumpre admirar na pureza e harmonia poefica do seu estilo e da sua
larga significacao humana." (29a)
Assim, quando o romancista descreve a paisagem (por exemplo a pagina 23), ou
cid urn quadro das curumbinas nos seus afazeres diarios (a pagina 26) revela-se como
um retratista do exterior e de episodios do quotidiano, atendo-se mais a preocupacao
de surpreender ou redescobrir a realidade da vida rural, regional. Sua linguagem forte,
abundante, ele "escreve corn simplicidade sem lugares - comuns, por vezes ate
com uma adjectivacao feliz" (30) -- nao esconde a vista aguda do homem sensivel
teatrologo que e capaz de perceber e pintar matizes e subtilezas de toda a ordem.
Ha passagens em que essa linguagem se torna poetica despertando no 1 eitor
emocOes e sensibilidades finas diante do quadro esbocado. Assim por exemplo:

28.
29.
29a.

Depoimento de Orlando da Costa, loc. cit.

30.

Joao Gaspar Simeies, loc. cit.

Antonio Jose Saraiva e Oscar Lopes, Ilisioria da Literatura l'ortuguesa, 13" ed., pag. 1073.
Alvaro Salema em Diario de Lisboa citado na capa-guarda da 2' edicao de 0 Signo da Ira,
1962
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A verde frescura do chat), o ar transparente que o sol aquece, os rumores que as
folhas parecem fazer evolar da sua prOpria imobilidade, transportam Natel para um
mundo de desprendimento e docilidade.
0 amor despertando nela pelaprimeira vez, alvoroca-lhe o corpo, dando-lhean-

sias entreabrindo-lhe os labios, onde um sorriso doce e demorado ilumina o rosto
ofnguecido. (31)
Na tradicao do romance regionalista portugues, urn elemento capital é a giria
linguistica da regiao escolhida. 0 neo-realismo, embora tentasse interpretar certos
aspectos da vida do povo, nap perdeu o seu caracter regionalista. Ao criar o seu
romance, Orlando da Costa, segundo o seu depoimento, teve de resolver "urn dos mais
graves problemas" no seu romance: o da traducao dos dialogos dos manducares para
portugues", visto que eles se exprimiam somente em concanim. A fidelidade ao real
Orlando da Costa manteve-a, enxertando na sua narrativa termos concanim que
emprestaram urn realismo foto-fonografico. Assim, acham-se pal avras como podgue,
ambil, pez com referencia a alimentacao dos curumbins; lendde, baji com referencia a

horta. As palavras bab, batcara, padatem a sua conotacao especial; nem o 'canudo'
nem o 'graos da festal em portugues poderi am substituir aslocuciies em concanim, tais
como viddi efestache sone.
• Uma outra forma da fidelidade ao real, da parte do romancista aparece na
transpo si c ab, em portugues, da idiossincrasi a da conversacao dos curumbins. De facto,
estes conversam, de uma maneira geral, em frases recortadas dando a sua fala um
caracter impreciso e vago.
Dal, o autor de 0 Signo da Ira, diz J. G. Simiies, 'escreveu um romance regionalista sem regionalismo... linguistico pelos menos' (32).
Quanto a histOria do romance, J. G. Simoes considera-a 'de impecavel estrutura'.
Nascido em Lourenco Marques (hoje Maputo) em 1929, Orlando da Costa passou em
Goa toda a sua infincia e ai viveu ate aos dezOito anos para depois it estudar na
Faculdade de Letras de Lisboa. A hi storia de 0 Signo da Ira é, sem duvida, uma hi stori a
que o autor criou a partir das memorias de Goa I evadas para Portugal*, e que I evedaram
em contacto com as correntes literari as em yoga. Longe desse pal co dos anos passados
31.

0 Signo da Ira, pag. 29.

32.

/0c. cit.

Vide "Entrevista dada por Orlando da Costa ao Pe. E. Miranda" no Apendice, Documento
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em Goa, procurou corn "entendimento poefico e ternura humana"ou, como diria Oscar
Lopes, "com fina sensibilidade e compreensAo humana" (33) apreender os agudos
conflitos da aldeia mais proxima da cidade de MargAo onde viveu.
A historia de 0 Signo da Ira a uma historia corn forca de probabilidade, que o autor criou cora o objectivo que tinha em vista: criar uma obra de arte "recriar Para um
public° que desconhecia a indi a, a realidade... " dentro da qual pudesse dar expresso
as suas preocupacoes sociais. A forca da probabilidade vem, antes de mais de uma
efabulacAo daquilo que, em todos os seus promenores, podia bem ter acontecido em
Goa nos primeiros anos da decada de quarenta.
A historia do romance documentaharmoniosamente os dados sOcio-histOricos das
relacoes entre batcaras e manducares, da presenca de tais figural da sociedade goesa
como o taberneiro, o padre e os expedicionarios europeus, bem como dos efeitos dessa
presenca na sociedade.
Nab ha nada de fantastic° ou fora de comum, com excepcAo, talvez, de uns
elementos que so quem conhece de perto a sociedade curumbim sabe que seriam
excepcionais. Assim, a emigracao entre os curumbins era rara; a cena de intimidade
entre Natel e Bostiao (a pagina 18) a algo estranha a psi cologia social dos curumbins;
nAo é comum entre eles o noivo it fazer uma proposta de casamento aos pais ou avOs
da noiva; o enforcamento por desespero foi inaudito entre aquel es homens e mulheres.
Sem davida, Orlando da. Costa introduziu estes elementos, subordinando-os ao
objectivo que tinha em vista, criando efeitos dramaticos. Nele, a preocupacAo estetica
predominou, ao que parece, sobre a preocupacao social. "No ponto da vista da
efabulacAo e ate no ponto de vista da prOpria animacao das personagens parece-nos
excepcional o romance de Orlando da Costa", di sse J. G. SimOes (34).
Do exposto, ressalta que o tema do romance for colhido "do contemporaneo do
autor" e a historia e "uma reconstituicao dos cenarios histOri cos que precederam o
presente". A intencao do romancista foi exprimir uma solidariedade com os trabalhadores rurais de Goa, os curumbins e as curumbinas, e valorizar "uma representacAo de
tipo dinamico, adequada como tal a sugerir a transfonnacao do homem concreto
33.
34

Saraiva-Lopes, op. cit., pag. 1134
loc. cit.

projectado para um futuro que beneficie dessa transformacao. Ele desenvolve o tema
subordinando-o "a procedimentos de natureza dialectica" atraves da denimcia feita de
uma maneira subtil da miseria e desvendamento dos antagonismos de classes-casta de
Goa. E nisto encontram-se "tre's caracteristicas fundamentais subjacentes a toda a
pratica literaria informada pelos principios neo-realistas (35). 0 merit° literario do

declamacAo po1.4mica sem interferencias
gicas expressas, 0 Signo da Ira pr5e-nos problemas de consciencia como a propria vida os levanta, na sua crueza implacavel" (Parecer da Academia das Ciencias).

romance reside no firth de

35

rple "cem

Carlos Reis, 0 Discurso Ideoldgico do Neo-Realismo Poriugues, Livraria Almedina,
Coimbra 1983, pag. 40-41.
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Entrevista dada por Orlando da Costa ao Pe.Eufemiano Miranda

1-

Sempre m g1senti consciente dessas raizes e isso,de certo modo, colOcou-me

na sociedade portuguesa nuna posicg.o de t4c*4ente a importancia da dilerenca.Fui desde a ninha adolescencia. um indianffilo,o que,reconheco,abafava
o que se poderia. chamar a identidade goesa.Nesse sentido,a importancia civi
lizacional da India contribuia para um verdaideiro orgulho,que,no entanto,
me parecia afectado pelo facto de ser goes.isto 6,representante de uma comu
nidade culturalmente hibrida e histbricamente fragilizada,sujeita a inflencias de uia cultura importada europeia ou,ilelhor,europeizante,mais concreta
-

qente portuguesa.que,dbem dizer.foi ,nais redutora do que amplifi.cadora.so-

bretudo se abstrairmos a daportancia,positiva e negativa.do cristianis•o.

2-

0 fenomeno da emigragLlo dos habitantes de Goa era desde longa data usual

e julgo que numericamente mais i:nportante entre nao intelectuais do que entre intelectuais.De qualquer ,nodo.no caso dos intelectuaigno ha clue duvidar
oue a necessidade de prosseguir estudos superiores e encontrar iercados de
em
trabalho mais compativeis com a sua pl'eparacao,moveuvgeracoes sucessivas de
goeses muitos a deslocareA-se da sua. terra natal,quer para centros univers)tarios da vizinha India.quer para os da entl) "metropole".isto e.Portugal.
N71° sou excepcTlo a essa ordem de razoes no que respeita ao meu projecto uiiversitario

projecto que para a maior parte dos goeses constituia a expres

-7,loy6v-ta

sao)-de uma reulizacao convencional traduzida nuina carreira socialmente prstigiada —e.quanto a minhu actividade literariu.no tenbo

e afirar

a impJrtancia dessa .ninha "emigracao".

3- Em primeiro lugar.foi o contacto com colegas da Faculdade de Letras com
inclinac -Oes e curiosidade literdrias.com quen meidentiideuei quanta a aspiracoes e ostos culturais,ou seja.foi um mundo ncwo de relacT)es oue se me
chriu e e pouco telpo u[trapassou os li - ites da unive:sidade passando ao
convivdo em rq-upos e tertillias.onde confraternizavam escritores e aspiruntes
escritores.be coio outros a tistas Em scgundo lugar,foi a possibilidade
de acesso a livros.revistas.confcrnni:s.espectculos.concertos,que me
pc.sar de todas as li.dtacO

c reflectr...om ddvcrsas correnctes

s (ue cnt7, o c;:istiam.tomar conheci .en to.
pensamento c de cri:,c,:lo artistica

oos.i.:dtdade de C ncix;Ar sonsihftlizr por . -. 1odern s tdnencias.tostemu:hos vArcs de actualidade

contc_orTnea.scm mc.nosoczo.c1 .'o. nyla

obras dos ciassicos..

du:s ordens de f.,ctores

de i,lodo decMvo n

formic70

conic escritor.o que nao seria de mod() al gum imagindvel na nossa. Goa coloni;
onde a estreiteza e a. eseassez de fermento e agitagao.indispensdveis ao fl
resci.Aento e desnvolvimento de quaisquer talentos.hhveriam certaente de vitimar,como,de certo,vitimou muitos que por id ficaram,quero dizer,que nao ch

4 -

garam a atingir a dimendao correspondente Zis suas capacidddes-

4-

al
a ntes de ms.
"0 Signo da Tra",quo e o aeu prileiro rolance.foi escrito.emx.prixicireKti.1

por raz6cs.digamos assim.civicas.pordue foi verdadcira•ente o apelo de Goa e
distanci -

das suas gentes quo mods forte e deter'inantelente agiu sobre

isto e,o afastamento.a ausencia jd de mais de dez anos,a par con o conheci:
mento do que por ld continuava a passar-se,despertou em mini um certa mL1 cons
ciencia?,nLio sei,mas urea especie de nacionalismo,uma neceseidade de intern!"',
de "nos" afirmarmon.de eu nao me soll4ir desenrkizar.0 eneu.idn,mento delta
pri,oira disposicao num projecto liter(Lrio de alum fOlego deu-se naturhlmen
te e.se e certo que as preocupacoes no sua elaboracao foram d.e natureza estetica tambem nao deixaram de estar preseutes outrhs.desie -rnadamente as de order:
social.uis decididamente eserever um romance sobre Goa.que tivesse toda a y
so seria conse,•dido i,traves d.e uma dignaequl:posdri
.

escrita que coo poderia passer pela modiania eatrLves da reci:riacao de ula
realidade quo tivesse

conteudo de autenticidade capaz de comunicar.encuan-

obra de :)rte.
0 neo-realis-lo,mais come atitude ue cniacoo.deu-me coo;. opor-tdnith ...de.oms
vez sue eu 7e identificava coo deteriliados pressupostos ideolOgicoe e tinha
serteza de quo o estilo e a forma.esseseriam necessria lento Dessoeis.ainda fue,so , o 6 natural con tod. a criacT:o mr.c..i.os polo conteudo.}-ra mim.esse rolance nao podia ser ufia obra folcl6ric:4 ou de motivhcoes :;Era
mente exOticas ne !.t71.opouco.panfletdria.Julgo ter coriso;Ji_dro.soq obdicar dos
propes-itos. ne da- minhe, individu•lidade.enquante --rtistAa

Como • z1 di , - 11e.1scrnvor

00:30

pri..eiro no , tnce.sohri;

realidade dc Goh.foi

u- crofundo -Delo que senti e a c:u( aceali.i.s porspectivas corn que na
encarava essa realidade e as rela•;es cue defini. , m a sociodode local enc:.ni,'
social ';'TC, dilArnte mitorialista e de
urea
n'iavam de modo coerente
Fund as raizos humanistas.0 noo-realimo oferocia naturalmente
no ter
nitude e I -i 'herd ad( anti' sti

\1:o

i ,

of;

e
,„;

'Ge t7A.

1 .. o re

toda a sue
e

■

:

ple-

Le

o em e .,,:pontineid . de.antes n sue con„,fac . o.alo m.e sc. control no conscioncia do autor.

5- Penso que em "0 Signo da Ira" o meio social e o meio fisico de Goa nao sao
um simples pano de fundo,mas constituem ambos,integradamente,a propria materia do romance que recria uma realidade distinta e que se exprime em lingua
portuguesa.Nessa medida,penso,deve considerar-se uma obra da literatura indoportuguesa.No quadro da producl) literaria do neo-realismo portugues — e o
meu romance,enquadrado nest-5a tendencia,ja pertence a uma fase avancada --"0
Signo da Ira" é considerado um seu testemunho destacado,nqo so pela tematica
como pela qualidade literaria,e,ao fim e ao cabo,4 isso que importa e isso
justaAente me orgulha.

7- E verdade que devo a minha memOria dos 18 anos praticamente tudo em que
assenta o meu romance "0 Signo da Ira".Quando,em Setembro de 1947,desembarquei em Lisboa nao levava na :nao nenhuma agenda com notas,mas...um violin°,
que era,ao tempo,a minha companhia das horas vagas! verdade que ainda em Goa,
já pretendera escrever alguma prosa novelistica sobre a nossa realidade
due mmitm me tocava particularmenie,mas tambem 4 verdade que nao fui bem suce

dido nessas primeiras tentativas e nom sequer organi.zei apontalentos para gm
oualquer trabalho futuro.Devo tudo,sim.'a minha memOria,mas antes concerteza
minha propria sensibilidade e a essa faculdade,que nao sei como classifican
de estar inconscientemente atento.por vezes curioso,a.berto ao que nos rodeia.
e ao que acontece.E existia ja,nuin -dado period() da minha adolescencia.una cer
ta comunhao com a natureza e.do ponto de vista humano,solidariedade,por um la
do,e propensao critica,por outro,relativamente a certos aspectos da nossa vida social.Apesar de nunca ter vivid.o numa aldeia,mas selJpre e Margao e um ano —o setimo do liceu—em Pangim.conseui uma certa aproxilacao ao mundo ru
ral e dei-"e conta da situacao e condicoes de vida da que trabalhava no
campo.Como?De modo perfeitamente casual e inesperado:num ano e que o meu pai
teve um ataque de angina de peito,devia eu. ter os leus -12 a treze anos.n7to pu
fazer as habituais ferias grandes na praia de Colv(1 e,por indicageio m4dica fo:ios para. o "campo",alugou-se uma casa para as bandas do Trosan-Dori.
Foi nessu ()stadia que eu,sel dizer nada a ninguem do que er;t:va a fazer,dei

longos paseios d.e bicicleta,penetrei :;.te as fA_das de Gogoli e,no t-zentido in
verso.indo poi• de tras d.e Hordl",..por caminhos desconhecidos e 2.or entre lir7,eus e palmres cheava ate

e i

estrada pan: Nuvem.doje talvez

dier que fora p:isseio:7= de reconheeilento.embor sen urn oi,jectivo
(iefinido.Esse periodo,ulem de quunto observei de:sdc criancu e:; colhi - lentos a
proxiode
nue
encuyel .1:, , rneoeu u.. parte si'mific , tiva. do !eu
ede
zorre Goa.aue.de um modo gerul,co:o terms sociul e huuno,devo dize
sinto e sei que nTio se esgotou quand.o escvevi

eo•oas".Espero vol tar a ele.

pec: ■ . o.0

te . ,tro "Sem floresnem

8- 0 orgulho que sinto pelas minhas raizes indianas e o facto de perter
a uma familia de casta tida co.no superior s.37.o realidades que assumo sem
blemas.Quanto a isso de ser bramane."batcara" de ilimEtx Salcete,na.o cor]
ponde a qualquer especie de orgulho.Contento-me conk se-lo de modo critic
Sou defensor de uma soeiedade sem classes (utopia?) e opositor de qualqu•
a(fidigo prAlea de castas.oue tendem a dividir os ho :ens entre dominad
e dominantes,entre integrados e marginalizados.entre explorados e explCr,
res.0 neu empenhamento pela constituico de uma sociedade socialista oue
vaguarde a dignidade plena do hoilem e da mulher e a justica social.isto
que reconheca e faculte a todos iguais direitos no piano eeonomi(:o,poi;t1 1
socialeutr.sme:-pnhalto,dizcrespnftivame
uma transformacao do neu modo de pensar e agir,relativamente as minhas

Or

Bens sociais.Penso que,ao fazer a minha opcao ideologica.dei um important
passo qualitativo.embora nao tenhaa certeza de ter resolvido completament
a contradicTio a que se refere.vas isso n-ao me preocupa muito.Tenho consci
cia das ninh;.s limitac;es e tenho,acima de tudo,tanto respeito pela coerc
cia das minhas ideias co io pelas ideias dos outros.desde oue grias e TtlIc
e c
edc o ap ,
deshumanas.Os meus avos bralanes podeu,a ituio p ot iliiiIWTA*1444eisso.

Lisboa,Dezembro de 1988.

