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Ondjaki vencedor do Prémio José Saramago 2013

O escritor angolano Ondjaki, de 36 anos, com o romance "Os transparentes", é o vencedor do Prémio José Saramago
2013, no valor de 25.000 euros, foi anunciado, esta terça-feira, em Lisboa, na Casa dos Bicos.

A obra "Os transparentes" foi publicada em 2012 pela Editorial Caminho e, segundo Vasco Graça Moura, surpreende
pela "maneira como a sua utilização da língua portuguesa é, não só capaz de captar com a maior naturalidade as mais
diversas situações num contexto social tão diferente do nosso, mas comporta em si mesma fermentos de uma inovação que
espelha com força e realismo um quotidiano vivido na sua trepidação e também funciona eficazmente ao restituí-lo no
plano literário".

Segundo a sinopse da obra, publicada pela Caminho, no romance, "de novo aparece Luanda - a Luanda atual do pósguerra, das especificidades do seu regime democrático, do 'progresso', dos grandes negócios, do 'desenrasca' - como
pano de fundo de uma história que é um prodígio da imaginação e um retrato social de uma riqueza surpreendente".

"Este prémio não é meu, este prémio é de Angola." Foi assim que Ondjaki agradeceu o prémio, no valor de 25 mil
euros. "Eu não ando sozinho, faço-me acompanhar dos materiais que me passaram os mais velhos. Na palavra 'cantil'
guardo a utopia, para que durante a vida eu possa não morrer de sede."

"Este é um livro sobre uma Angola que existe dentro de uma Luanda que eu procurei escrever e descrever. Fi-lo com o
que tinha dentro de mim entre verdade, sentimento, imaginação. E amor. É uma leitura de carinho e de preocupação. É um
abraço aos que não se acomodam mas antes se incomodam. É uma celebração da nossa festa interior, trazendo as makas,
os mujimbos, algumas dores, alguns amores. Penso que todos queremos uma Angola melhor", disse o escritor no seu
discurso de agradecimento.

Ondjaki &ndash; que significa "guerreiro" em umbundu - é o pseudónimo do escritor angolano Ndalu de Almeida, nascido
em Luanda em 1977.

https://www.portugal-linha.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 26 June, 2022, 00:23

