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“O orgulho do fogo: As metáforas que ele acende.
A sua modéstia: Não deixar nada atrás de si”.

Michel Baglin

Domesticado ou à solta, o fogo está por toda a parte entre nós. Ele é luz e fulgor,

chama em movimento, entusiasmo, paixão e destruição. No seu estado manso, o fo-

go permite transformar os alimentos, aquecer as noites frias, desfazer a escuridão.

Meio à solta, meio controlado, o fogo precede as sementeiras nos campos e a caça

coletiva nas planícies. Desatado e sem controle, ele é morte, dor, punição.

Feito fogueira, ferro em brasa ou calor intenso, na Guiné o fogo está presente na

forja dos ferreiros, na preparação do óleo vermelho, da cera, da cana e do sabão, na

forma que assumem os feiticeiros à noite e, nos quintais e varandas, no fogão calmo

associado à família. Há fogo no nosso interior quando o corpo arde em febre e a

mente delira, e quando se acendem sentimentos de cólera ou de paixão. Há fogo na

terra, há fogo do céu. Há fogo que ilumina e fogo que destrói.

Nas suas diversas manifestações, ora manso, ora bravo, com o tempo o fogo foi

deixando sinais impressos em registos escritos, em mitos e lendas, e em imagens

veiculadas aqui pela expressão oral em kriol, a língua onde confluem os vários ima-

ginários guineenses. É destes sinais acessíveis da sua presença que se pretende dar

conta no presente texto, através de um vaguear diletante e sem rumo certo por

fragmentos de coisas escritas e ditas à volta do fogo na Guiné.
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O fogo que aquece

A mais próxima manifestação de calor intenso encontra-se dentro de nós própri-

os, na expressão exacerbada do nosso corpo e dos nossos sentidos, e da linguagem

que a traduz. Sindi udju2, ‘acender os olhos’, significa em kriol mostrar um olhar fir-

me, abrindo muito os olhos, em sinal de advertência ou de intimidação. O nome da

febre é ‘corpo quente’ (kurpu kinti), o suor chama-se ‘calor’ (kalur), suar é ‘acalorar-

-se’ (kalura). Uma bebida fortemente alcoólica como a aguardente de cana é uma

‘coisa quente’ (kusa kinti), que ‘aquece o peito’ (kenta pitu) e ‘arde’ (iardi) no paladar

e na garganta, tal como ardem o sukulbembe ou pimento picante e a malagueta.

Os mesmos termos aplicam-se ao calor dos sentimentos ou das emoções: Bardadi

i malgueta: i ta iardi, ‘A verdade é como a malagueta: arde’, descreve a celeuma que

provoca ouvir uma verdade bem dita, e korson kinti (‘coração quente’), a raiva ou o

rancor que certas atitudes ou situações despertam em nós. Já quando o ardor é

sexual e vira chama viva que é preciso extinguir sem se importar com quem, diz-se

Iagu susu o iagu limpu, tudu ta paga fugu, ‘Água suja ou água limpa, qualquer uma

apaga o fogo’.

No exterior e também próximo de nós encontra-se o fogo manso do fogão. Ele

está ligado ao lar, à comunhão dos alimentos, à unidade familiar. Quando um filho

adulto deixa o lar dos pais para formar a sua própria família, diz-se que ‘separou o

fogão’, i rapati fugon. No âmbito político, muitas vezes o partido a que se pertence é

referido como ‘família’, e quando se quer rejeitar tentativas de interferência de um

adversário de um outro partido, diz-se Kada kin dentru di si fugon, da mesma forma

que a frase é utilizada entre vizinhos a fim de evitar conflitos: ‘Cada um no seu

fogão’.

Esta unidade de membros que o fogão representa é patente nas adivinhas em

kriol: Ntene tris rapas, si un son falta ki utru dus ka pudi tarbadja – Tenho três rapa-

zes, se um só falta, os outros dois não podem trabalhar. Trata-se das três pedras do

fogão tradicional, tris pedra di fugon, todas elas imprescindíveis para equilibrar a

panela sobre o fogo. A mesma imagem-resposta, tris pedra di fugon, corresponde a

uma formulação mais moderna que evoca a energia que ilumina: Tris djinti bai ran-

ka sentral, lus sindi – Três pessoas foram ligar a central elétrica, a luz acendeu.

Num outro registo do calor intenso, o malefício denominado korte di pedra di

fugon provoca uma febre que dura enquanto a cozinha está a ser feita e as pedras do

fogão estão quentes. Por oposição, a ausência do calor do fogão simboliza a fome,

2 Nota de edição: A ortografia do kriol segue o modelo proposto em Scantamburlo, L., Di-
cionário do Guineense, Vol. 2 (FASPEBI, Bubaque, 2002) e em Scantamburlo, L., O Léxico do
Crioulo Guineense e as suas Relações com o Português (Universidade Nova de Lisboa, Lisboa,
2013).
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como nas expressões kaleron fria, ‘o caldeirão arrefeceu’ e aos e ka sindi fugon, ‘hoje

não acenderam o fogão’, ou como nos versos de Respício Nuno: Kantu, ma kantu

bias / ku nha pedra di fugon na fika / sin kontentamenti / di mbarka kaleron, kantu? /

[.. .] n na kuda na nha fugon sin sinsa / aos mas bentu – ‘Quantas, mas quantas vezes

/ as pedras do meu fogão ficam / sem a alegria / de carregar a panela, quantas? /

penso no meu fogão sem cinza / hoje novamente só ar’ (1996, p. 98).

A cinza e a lenha que a produz e que alimenta o fogo servem, por seu lado, de

imagem a duas variantes de um provérbio: Kin ki mas bo lenha i mas bo sinsa, ‘quem

tem mais lenha do que tu tem mais cinza’, e Kin ki mas bo lenha i mas bo fugu,

‘quem tem mais lenha do que tu tem mais fogo’, aludindo ao poder que decorre da

superioridade de recursos. Quem tem mais do que tu, pode bem mais do que tu.

Por fim, o fogão simboliza o sustento da família, que chega a ser personificado

no próprio ser, como o mostram as ardentes palavras de uma vendedeira do merca-

do que durante as eleições presidenciais de 2009 gritou num comício: Anos ki fu-

gon! , ‘Nós [mulheres] é que somos o fogão! ’. Esta mesma simbolização dos meios de

subsistência através do fogão é patente numa prática mandinga já desaparecida se-

gundo a qual quando nascia um pequeno griot (kr. djidiu) na aldeia, os pais tinham o

costume de apagar o lume e deitar fora alguns utensílios de cozinha, após o qual iam

anunciar o acontecimento aos vizinhos. Estes deviam então levar tudo o que era ne-

cessário à criança e à mãe: roupas, alimentos, nozes de cola, presentes. O ritual sig-

nificava que o pequeno griot tinha nascido numa casa vazia, sem nada, e que, do

nascimento até à morte, as condições materiais da sua vida seriam asseguradas pe-

los outros (Camara, 1992, pp. 129-130). Por outras palavras, é no fogão ou lume ace-

so que reside a sobrevivência das pessoas, do mesmo modo que a continuidade da

memória dos antepassados é alimentada pelo fogo aceso à noite nos santuários ou

balobas.

Evocações do fogo estão também presentes nas metáforas sobre as bondades do

castigo na educação, as más relações entre as pessoas, o acirrar das paixões ou a

responsabilidade pelos próprios atos. O manganás ou Icacina senegalensis, uma

planta cuja força e reprodução é incentivada pelas queimadas, serve de referente ao

ditado Manganas si i ka uliulidu i ka ta padi, ‘Se o manganás não passar pelo fogo

não dá frutos’, por analogia com o ardor intenso que os açoites geram no corpo, pa-

ra significar que um forte corretivo dá bons resultados. Posto em discurso direto: N

na sutau toki bu na sindi, ‘vou-te bater até acenderes’.

Um outro fogo que queima em sentido figurado é o ardor da vergonha na pele,

perspetiva certa se alguém que é conhecido pelos seus atos pouco dignos ousar de-

nunciá-los em outrem; o receio do vexame inibe a pessoa de o fazer, e se o fizer, o

comentário em kriol aplica-se a ambos os casos: Kin ku ten kabelu na pe i ka ta

kamba fugu, ‘quem tem pelos nas pernas não passa por cima do fogo’, traduzível por



Fogo manso, fogo bravo

Sintidus · 2021 · número 4 · 7-2010 |

‘Quem tem rabo-de-palha não salta o lume’ ou, numa fórmula mais conhecida em

português, ‘Quem tem telhado de vidro não atira pedras ao vizinho’. Já o fogo a ar-

der por baixo, por ser invisível à superfície e representar um perigo escondido, serve

de imagem à expressão I rasa fugu di muntudu, ‘É como o fogo do lixo’, que refere

alguém que sob uma aparência amigável esconde intenções maldosas, ou quem não

esquece nem perdoa as ofensas, alimentando ódios ou rancores ocultos.3

Quando não há fogo entre nós, quando nos damos mal com alguém e evitamos

até estarmos juntos, diz-se No ka ta supra fugu na un kau – não assopramos o fogo

no mesmo lugar. Diversamente, supra fugu, assoprar o fogo, significa instigar um

conflito, tal como o seu equivalente pintcha lenha, atiçar o fogo, isto é acirrar os

espíritos exaltados ou contribuir para o agravamento de uma situação. Mas quem

levantar problemas, diz também um provérbio, deve ser ele próprio a resolvê-los:

Boka ku tchoma fugu, el ku ta pagal, ‘A boca que chamou o fogo é que o deve apa-

gar’, numa clara alusão à palavra acesa como causa de conflitos. Kampu kinti, por

seu lado, é sinónimo de situação difícil, de dificuldades que podem ir da falta de

dinheiro até ao conflito social violento. Neste último caso o ‘campo’ é o país todo

que está a arder, e só quando vier a arrefecer e a calma regressar, dir-se-á com toda a

razão gos tera firia, ‘agora o país está em paz’.

O fogo que ilumina

O fogo que ilumina é o patchi di fugu nos poemas de Nelson Medina e de Huco

Monteiro, a tocha feita de um feixe de palha aceso que ilumina o caminho, e é tam-

bém o espírito fulgurante expresso na analogia Djiru suma fos, ‘ inteligente como um

fósforo’; é o relâmpago no céu que precede o ribombar do trovão e a chuva torren-

cial e é, sobretudo, o do sol que faz o dia na terra, símbolo de vida e esclarecimento.

O amanhecer, sol mansi, e a aurora que anuncia o nascer do sol, sol na mansi, deram

nome na Guiné a um jornal, a uma rádio comunitária, a um livro de poemas. Essa

mesma luz que orienta, que ilumina o caminho, figura no lema do partido da liber-

tação, ‘força, luz e guia’.

À noite, a luz do céu brilha nas estrelas e na lua, que uma metáfora transporta à

terra transformadas em meninas e numa mulher-grande que varrem o terreiro da

aldeia como o luar e as estrelas varrem a escuridão: Manga di badjudas sai bari ban-

taba, kau ka limpu; un mindjer garandi sai son, kau limpu pus – Muitas raparigas sa-

em a varrer o terreiro e não fica limpo; uma mulher velha sai só e fica

completamente limpo.

3 Uma prática dos pastores quando são expulsos pelos agricultores é pegar fogo aos campos
deixando neles uma bosta de vaca com lume por baixo, o que só provocará o incêndio dias
mais tarde.
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Em kriol, iardi designa quer a intensidade do luar, como na expressão lua na iardi

risu, ‘a lua está a brilhar com força’, quer a do sol, como no dito Si bu sol na iardi,

son pa bu kenta, ‘Se o teu sol está a arder, aquece-te’, que envolve simultaneamente

luz e calor e que estimula a aproveitar as boas oportunidades que a vida nos depara.

Se o nosso sol se recusar a arder ou, por outra, se o sol não brilhar para nós, no lu-

gar dessa carência se instala o desencanto: Nha sol ka seta iardi, ‘o meu sol recusa-se

a brilhar’, diz Dulce Neves numa canção.

Na literatura de ficção são recorrentes em Mistida, de Abdulai Silá (1997), as

imagens dos grandes astros que iluminam, o Sol e a Lua. Num antigo posto de

controle militar desativado por onde já não passam as novas estradas, vivem isola-

dos um comandante antigo combatente e um rapaz que ele salvara de um bombar-

deamento ainda criança. Um dia o comandante inicia o que ele chama de Operação

de Imunidade Total, que consiste em “manter os olhos fechados [.. .] da manhã à

noite, enquanto houvesse um só raio de sol que tornasse algum objeto deste mundo

visível”. Isso porque o sol atual não brilha para eles; “está quase a cair, e para sem-

pre”. E o comandante diz ao rapaz: “Tenta [...] a ver se descobres outro sol, aquele

que brilhará para nós. Para todos nós”. Resgatada de um avião inimigo abatido e pa-

ra o comandante o seu bem mais precioso há uma bússola a que ele chama a sua

“medalha”, com frequência extraviada no monte de sucata que enche o posto. É nela

que reside a semente da nova luz que irá nortear o caminho, aniquilando com os

seus raios os males de que enferma a sua terra. Por isso ordena ao rapaz: “Vai pôr

esta medalha no meio da estrada [...] Daqui a nada vai nascer o nosso sol e a partir

daí não haverá mais ladrões na nossa terra [.. .] Nem hipocrisia, nem cinismo”. Vai

haver “tudo o que nos faltou todo este tempo: esperança, fé, justiça, solidariedade”.

Mal a bússola toca o chão, começa a rolar e a aumentar de brilho e tamanho, até

transformar-se “numa enorme bola luminosa, a subir vertiginosamente para o céu,

que difundia uma claridade jamais vista sobre a terra”.

Em outros episódios de Mistida, o binómio luz-escuridão e as suas conotações

reaparecem sob diversas formas. Há a insistência em manter acesa a chama ténue de

um candeeiro a petróleo que ilumina a mesa de venda de amendoim no beco,

mesmo na ausência da sua proprietária, e que acaba por apagar-se definitivamente à

sua frente. Há o calau ou alma-biafada, ave tabu de penas brancas e pretas que ocu-

pa um lugar de relevo no imaginário, e que vai assistir ao casamento do Sol e a Lua,

depois do qual “iria acontecer algo maravilhoso: o fim da escuridão. Porque tudo

nesta terra vai ficar claro [.. .] A guerra e o ódio vão acabar de vez, todos os homens

serão irmãos”. Os que encarnam as trevas vivem debaixo da terra, na escuridão, co-

mo o porco-formigueiro ou timba, símbolo do mal. O fim das trevas e o renascimen-

to é explícito: “surgiu no céu um clarão acompanhado de um grito de criança
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recém-nascida [...] sinal do começo de uma nova era de amor e justiça, sem sombras

nem penumbras” (Sila, 1997, pp. 15-37).

Luz e trevas envolvem, tal como noutras latitudes, imagens que envolvem co-

nhecimento, clareza, esperança, caminho aberto, em oposição a ignorância, de-

sesperança, mal, obstáculos. Sta na sukuru, estar na escuridão, tanto significa estar

em má situação como ignorar, ficar sem saber ou desconhecer o que se está a passar.

Si bu sta na klarensa, bu ka sibi si utru sta na sukuru, ‘Se estás na claridade, não sa-

bes se outros estão na escuridão’, critica o egoísmo daqueles que estão bem na vida e

não se importam com os que passam mal. Quando os obstáculos que impedem

avançar desaparecem, diz-se Kaminhu iabri, o caminho está aberto, e a esperança é

dada pelo dia que inevitavelmente sucede à noite: Noti, tudu sukuru ki na sukuru, i

ka ta maina sol, ‘A noite, por muito escura que seja, não adia o sol’.

As conotações positivas e negativas da luz e das trevas estão igualmente associa-

das à limpeza e à sujidade dos sentimentos e das atitudes. De alguém bondoso, de

coração lavado, diz-se que é limpu-korson ou limpu-bariga, ‘coração limpo’ ou ‘bar-

riga limpa’, e de alguém malvado, cínico, de maus sentimentos, diz-se que é susu-

korson, susu-bariga, pretu-korson ou korson di karbon – coração sujo, barriga suja,

coração preto ou coração de carvão. Do mesmo modo, limpu-kabesa, cabeça limpa,

designa alguém honesto, sincero, enquanto o seu contrário, susu-kabesa, qualifica

alguém mal-intencionado, desonesto, ou mesmo feiticeiro. Mon sukuru, mão escura,

indica uma mão oculta por trás dos acontecimentos, e tene mon susu, ter as mãos

sujas, significa estar envolvido, ter responsabilidade em algum assunto escuro. Su-

kuru suma koba di timba – escuro como toca de porco formigueiro.

O fogo destruidor

Guerras e ordálios de séculos passados ilustram o fogo destruidor e castigador, o

fogo bravo por excelência. Na tradição mandinga, este atinge o seu clímax em 1867,

quando depois de séculos de domínio político, miscigenação e irradiação cultural em

territórios atualmente de Guiné-Bissau, Gâmbia e Senegal, o reino mandinga sonin-

ké do Kaabu é atingido mortalmente na célebre batalha de Kansalá. Um exército fula

proveniente do Futa-Djalon, formado por uma quantidade de cavaleiros e soldados

tão incalculável como os grãos de areia que cabem numa mão, avança sobre a capi-

tal do reino e cerca a fortaleza de Kansalá, sede da aristocracia reinante, os fidalgos

nhantcho. Segundo uma tradição, os adivinhos conselheiros de ambos os lados e os

espíritos sagrados dos kaabunké emitem idêntico aviso: o exército que for o primei-

ro a fazer fogo será derrotado.

Humilhados na sua coragem pela espera, os mandingas disparam o primeiro tiro

e inicia-se a batalha, que irá ser indescritivelmente sangrenta, com muitos milhares

de mortos de ambos os lados. Quando o primeiro soldado fula consegue transpor as
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muralhas da fortaleza e é evidente que o fim se aproxima, as mulheres nhantcho, se-

mentes da realeza, atiram-se aos poços, preferindo a morte a serem escravas dos

vencedores. Após esperar que milhares de fulas tivessem penetrado na fortaleza,

Djanke Wali, o último grande rei ou mansa-ba do Kaabu, ordena aos seus filhos in-

cendiar os paióis. A gigantesca explosão marca o fim dramático da batalha e da for-

taleza de Kansalá, do poder dos nhantcho, e a desagregação do reino do Kaabu. A

imagem desta aniquilação total pelo fogo é evocada ainda hoje pela expressão man-

dinga turu bã ta, traduzida em kriol como simentera kaba – a semente extinguiu-se.

Os sinais de fogo bravo assomam constantemente na história da Guiné, tanto no

continente como nas ilhas. Os Bijagó, que eram guerreiros temíveis e exímios

marinheiros, faziam frequentes razias no continente recorrendo ao fogo posto. Em

princípios do século XVII, um jesuíta refere que os Bijagó viviam “só de assaltos no

mar ... e na terra abrasando as casas e as aldeias e as igrejas, como fizeram no ano de

603 em Biguba, e no ano de 609 em Guínala, pondo fogo na casa de Nossa Senhora”

(Álvares, 1616, fl. 30r). Aliando o pavor à surpresa, os assaltos eram sempre feitos ao

abrigo da noite: “.. . e tendo recado como a gente dorme ou estão em suas festas e

falta a vigia, entram e põem fogo nas casas que todas são cá de palha. Sai a gente

por não se abrasar e de fora estão alerta os Bijagós; e, em saindo os pobres, os ma-

tam, se resistem, e amarram os que podem” (fl. 34v). As principais vítimas destas

razias feitas à procura de escravos para o tráfico eram os Biafada: “.. . os Bijagó tem

desbaratado muito nesta família [os Biafares] com os contínuos assaltos, pondo al-

deias inteiras a fogo e a sangue; e por esta causa vive o gentio em suas cabanas pelo

sertão, com muito medo destes bárbaros” (fl. 43v).

Séculos depois, os Bijagó já não navegam, e é recorrentemente o fogo que apare-

ce associado aos relatos que se seguem. Num precioso artigo na revista Soronda,

Christine Henry resume uma história recolhida por Bernatzik em 1930-31 na ilha de

Caraxe que explica porquê os seus habitantes já não navegam: Há muito tempo

atrás, os homens desta ilha construíram uma enorme piroga. A tripulação foi for-

mada pelos homens mais vigorosos, e a piroga partiu para a sua primeira viagem.

Chegada ao alto mar, uma terrível vaga submergiu a piroga e toda a tripulação. Em

toda a ilha não havia uma única família que não chorasse um morto. Decidida a

castigar o elemento pérfido, toda a população reuniu-se na praia levando lenha em

grande quantidade. Após pôr fogo aos bocados de madeira, lançaram-nos ao mar. A

água, ao apagar os tições, fazia um barulho que era saudado com grandes gritos de

alegria pelos assistentes, que acreditavam ouvir os gemidos do mar, a torcer-se de

dor sob as queimaduras.

Numa outra versão, de 1946, recolhida por Manuel Luís Silva em Caravela e Ca-

raxe durante o grande inquérito etnográfico realizado na altura, a piroga foi escava-

da em madeira de embondeiro e, por ser muito frágil, ao começar a atravessar o
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canal que separa Caraxe de Caravela afundou-se, e com ela todos os passageiros. A

população que ficara na praia assistiu ao desastre e atribuiu-o ao mar, que foi casti-

gado lançando-lhe lenha a arder que o fazia chorar, e todos os anos passou a ter lu-

gar a mesma cerimónia punitiva e comemorativa (Henry, 1989, pp. 35-36). Nessa

altura os Bijagó já não navegam nem fazem a guerra. Mas tal como outrora nos as-

saltos ao continente, queimam e fazem sofrer, revivendo de uma forma simbólica a

punição através do fogo.

Também associada à purificação do mal, a punição pelo fogo aparece numa

estória da tradição oral sob a forma de uma grande cova cheia de lenha acesa, co-

berta por uma esteira que a dissimula, onde é convidado a sentar-se num trono de

ouro um feiticeiro que há muito tempo andava a comer a alma das pessoas. Persua-

dido, com este tratamento gentil, de que irão perdoar-lhe a vida, o feiticeiro mani-

festa a sua satisfação acomodando-se no trono; o seu gesto faz a esteira afundar-se,

e ele queima-se vivo dentro da cova de fogo. Esta prática evoca a tradição bai-

nunk/kasanga sobre um rei despótico que morreu de idêntica forma, a arder numa

cova de fogo, depois de uma revolta das mulheres, que se recusaram a fazer sexo

com os homens do reino enquanto estes não exterminassem o rei.

A retaliação pelo fogo que queima também tinha lugar em toda a área da grande

Guiné no âmbito da justiça “formal”, quando o rei e o conselho dos anciãos deviam

dirimir casos duvidosos em que não havia testemunhas. Em fins do século XVI, Al-

mada refere dois destes processos, os chamados juramento do ferro e juramento da

água, cujos efeitos determinavam a condenação ou a absolvição do acusado:

O do ferro toma-se desta maneira. Trazem ali um ferreiro ou o vão to-
mar a sua casa, e este põe um pedaço de ferro ao fogo, e tange os foles
até que se faça o ferro tão vermelho como uma braza. Diz a parte que
há-de tomar o juramento: “Deus sabe a verdade; se eu fiz tal cousa ou
tal, que se me impõe, este ferro me queime, e a minha língua que
jámais fale”. Acabante de dizer estas palavras, mete-lhe o ferreiro com
uma tenaz o ferro na mão, lançando de si mil faiscas, e a parte que disse
as palavras toma a tenaz com a mão, e com a língua lambe aquele ferro
vermelho três vezes, e, ficando livre, ele e seus padrinhos escara-
muçam, e hão a sentença por si. E não ousando de tomar este juramen-
to ficam condenados.

No da água põe-se uma panela grande cheia de água no fogo pela ma-
nhã, e tanto que começa a ferver, que está aquela água pulando e sal-
tando para cima, botam-lhe dentro uma agulha ou uma pedrinha que
vá ao fundo. A parte que há-de tomar o juramento lava as mãos com
água fria, e diz outras palavras semelhantes às de cima, e mete a mão, e
tira a agulha três vezes, e saindo livre sem se queimar tem o juizo por
si, e queimando-se ficam condenados, e pagam ao vencedor; e muitos
casos há por onde ficam escravos e toda a geração. Os escravos que hão
e vendem cativam nas guerras, e outros sentenceados em juizos. Es-
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tranham mais que todos os feiticeiros; a estes vendem e toda a geração
sem ficar até a quarta (Almada, 1594, pp. 23-24).

A representação do feiticeiro na Guiné está igualmente ligada ao fogo, mais pre-

cisamente ao fogo noturno, e por isso se diz que quem é feiticeiro i ta sindi dinoti,

‘acende à noite’. Ao descrever as caraterísticas do na-kalan, o feiticeiro entre os

Mancanha, Domingos da Fonseca diz: “é um indivíduo que herdou um espírito mau

e poderes temíveis que lhe permitem fazer mal aos outros. Possui a capacidade de

manifestar-se à noite sob a forma de línguas de fogo”(1997, p. 18). O mesmo assinala

Scantamburlo entre os Bijagó: “a casisa é a alma dos feiticeiros [.. .] Estas almas são

muito perigosas para os vivos e aparecem principalmente durante a noite ao longo

dos caminhos, como línguas de fogo” (1991 , p. 71). António de Almeida salienta na

kaxixa ou alma penada o “calor diferente” e refere que uma das suas manifestações é

“um raio de luz ou faixa luminosa, vista no mato ou na palhota, sempre à meia-noi-

te; se na cabana estiver alguém a pé, julgam-no feiticeiro e promotor do misterioso

sinal” (1952, p. 254).

O fogo que queima e purifica o mal reaparece num dos tratamentos dados ao ka-

sisa, a alma penada que pelos seus males não encontra repouso no outro mundo: um

banho de sabão a ferver. Quanto ao suspeito de feitiçaria, não é raro a sua casa arder

num incêndio por fogo posto sem que ninguém saiba dar notícia da sua origem.

A planície em chamas

O fogo posto, mas controlado, figura não só nas queimadas destinadas a destruir

ervas e arbustos antes de arrotear a terra, mas também na caça praticada em “mui

formosas campinas, chamadas por eles Lalas, as quais andam sempre cobertas de

muita caça, assim de animais como de aves” (Almada, 1594, p. 46). Trata-se de ope-

rações de caça coletiva em que os membros de uma ou de várias tabancas pegam fo-

go ao capim de um lado e avançam pelo lado oposto em direção ao fogo. Os animais,

encurralados pelo incêndio, fogem pela única saída possível, que é o local onde se

encontram os batedores.

Desmentindo a citação antiga, nem sempre as lalas estão “cobertas de muita

caça”, como conta uma estória em que as tabancas de Bolama de Baixo, Uato e Ca-

ledje vão participar numa destas operações de caça coletiva começando por pôr fogo

ao capim: E na ba kema lala... E entra pa montia – Foram queimar a lala... Entraram

para caçar. Apesar de todos os esforços, o resultado da caça é apenas um único rato-

das-canas, uma farfana, cuja carne de modo algum chega para todos. Para resolver a

situação, no regresso escolhem entre eles um rapaz chamado Sene que foi sozinho

porque é filho único, matam-no, cortam-no aos bocados, misturam-no com a carne

da farfana, e cada tabanca recebe o seu quinhão. Em Bolama de Baixo a mãe recebe
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a notícia pelo canto de um pássaro, e é no cruzamento de Caledje, onde a carne foi

repartida, que vai reconhecer no chão uma pegada que ficou sem apagar e que lhe

confirma a morte do filho.

Além de Sene ser nome de gémeo, e de antigamente ser prática comum um ou

ambos os gémeos serem objeto de infanticídio ritual, também o cruzamento de ca-

minhos é um lugar privilegiado de cerimónias, deixando assomar nesta estória

traços de um sacrifício eventualmente propiciatório associados ao incêndio de lala.

No tempo seco, o longo capim que cresce nas lalas é matéria de fácil incêndio, e a

imagem da planície em chamas é igualmente matéria fértil para o imaginário. Do

olhar de fúria que não é de temer diz-se Udju sta burmedju ma i ka ta kema lala, ‘Os

olhos estão vermelhos mas não queimam a lala’, isto é, ‘Farroncas não metem medo’.

Duas metáforas expressas em adivinhas recorrem igualmente ao fogo de lala que

normalmente nada deixa atrás de si: Ntene un puti di bibi, n ta kema lala, ki puti ka

ta kema, ‘Tenho um cântaro, queimei a lala, o cântaro não queimou’ (muntu di ba-

gabaga, o morro de térmitas); Ntene un banda, n distindil na lala, n bin kema ki lala,

banda ka kema, ‘Tenho uma banda de tecido, estendi-a na lala, queimei aquela lala e

a banda não queimou’ (kaminhu, o caminho). Mais dramática, a formulação seguinte

fala do perigo que representam as fagulhas do incêndio levadas pelo vento: Lala ke-

ma, tchepen bai konta tchur na tabanka, ‘A lala queimou-se, o chapéu foi à aldeia

contar a desgraça’ (faiska, a faísca).

Lala Kema é também o nome de um bairro de Bissau, de uma equipa de futebol,

de uma coleção de ensaios, e título de um documentário francês realizado em 1966

nas zonas libertadas da Guiné durante a luta pela independência. A imagem mais

expressiva do fogo de lala e das suas consequências é talvez Lala kema, kau di su-

kundi ka ten, ‘A planície ardeu, já não há sítio onde se esconder’, que significa que

algo que não se sabia ficou a descoberto e já não se pode ocultar, e que na sua forma

literal evoca momentos e cenários da guerra de libertação.

A serpente e os donos do fogo

Duas propriedades do fogo, o fascínio e o perigo, são sintetizados de maneira

exemplar numa breve fábula da tradição oral guineense que abre o livro Junbai: a

Jiboia Irã-segu, num dos seus passeios à tabanca, vê o Fogo em estado manso e não

consegue subtrair-se ao encanto da sua visão: pede-lhe namoro. O Fogo recusa, diz-

-lhe que não pode ser, que ele é demasiado perigoso, que não presta para nada (“N

brabu dimas, n ka bali”). A Jiboia não esmorece. Tomada de paixão, insiste com ele

em que a vá visitar. Quer estar com ele cada dia, olhar para ele a cada momento.

Após muita insistência, o Fogo acaba por aceitar. E quando todas as ervas altas estão

secas, o Fogo levanta-se e vai visitar a Jiboia na floresta. À medida que avança, tudo

vai ardendo à sua passagem, tudo fica deserto atrás de si. Os animais fogem em de-
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bandada, a própria Jiboia foge e vai refugiar-se na água. Só quando vê o Fogo

aproximar-se dela, a Jiboia dá-lhe razão e reconhece que se trata de um namoro im-

possível.

Enquanto a fábula anterior evoca o fogo terrestre e devastador, o das queimadas

agrícolas e da caça coletiva, a narrativa que fecha o Junbai trata da desaparição e

resgate do fogo dos fogos, o maior dos fogos celestes: o Sol. O herói vai correr mun-

do e no fim chega a uma terra onde foi quebrada a lógica cósmica do dia e a noite,

onde reina permanentemente a escuridão. À procura “daquilo que impede o sol de

amanhecer” – ke ku tudji sol mansi –, o herói interna-se na floresta, confiante na sua

espada e nos seus poderes mágicos, e avista um vulto enorme feito só de fogo: é a

serpente que engoliu o Sol. O herói mata a serpente com a sua espada, esquarteja-a

e leva a cabeça ao rei. O Sol retoma o seu lugar no céu, afastando as trevas e tor-

nando a iluminar o mundo. O herói recusa as recompensas terrestres e pede apenas

uma escada até ao céu, que será cortada quando ele lá chegar. E é o violento estron-

do que a escada faz ao cair o que nós ouvimos cá em baixo em cada ribombar do

trovão, enquanto os reflexos e faíscas da espada do herói guerreiro continuam ainda

a cruzar o céu nas luzes dos relâmpagos.

A grande serpente que é a jiboia dá corpo às representações coletivas do iran,

espírito sagrado protetor e castigador, objeto de culto e de consulta entre as popu-

lações que praticam a religião tradicional. No fabulário das populações islamizadas

que circula em kriol, um ser igualmente sobrenatural, que pode assumir a forma que

quiser e que castiga a transgressão às normas e costumes, é designado alternada-

mente por iran e serpenti. A islamização recobriu as crenças tradicionais sem as eli-

minar, transformando os seres espirituais denominados iran em génios, os djinna ou

djinn do Corão. Os djinn do Corão foram feitos por Allah de ar e fogo e, à diferença

dos anjos, consomem alimentos. Tal como os iran da religião tradicional, os djinna

são habitantes e guardiães (donos) das grandes árvores, das terras, rios e florestas, e

entre eles há os que presidem ao trabalho do ferro – em kriol, iran di feradia, isto é,

espírito da forja.

Esta sobreposição ou “enxertia” das crenças islâmicas nas crenças tradicionais,

nomeadamente na transformação do metal pelo fogo, é bem descrita por Béatrice

Appia nos anos sessenta do século passado entre os ferreiros do Futa-Djalon. Para a

extração e o trabalho do metal, estes ferreiros pediam autorização aos djinn através

de sacrifícios de animais, como na religião tradicional, e de orações em fula e man-

dinga. E quando o forno era aceso, era proibido falar ou dormir, para evitar que os

djinn viessem extinguir o fogo. A interdição (tana) só era levantada quando co-

meçava a fusão do metal e aparecia a chama na chaminé, através de uma oração

destinada a ativar os foles (Appia, 1965, p. 345).
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De acordo com uma lenda, os ferreiros do Futa Djalon eram capazes de suster

nas mãos o fogo em brasa, mas perderam esta faculdade no dia em que Deus, para

castigar um artesão desonesto, lhes retirou o privilégio da insensibilidade. Quando

Adão foi expulso do paraíso terrestre, o arcanjo Gabriel revelou-lhe o fogo e entre-

gou-lhe o fole, a bigorna e o martelo, objetos que estão desenhados no céu pelas

estrelas. Gabriel vinha acompanhado por um “espírito do Inferno” que deu a Adão a

primeira lição de forja e que também foi o encarregado de trazer o fogo. Quando fi-

cou sozinho, Adão não conseguiu fazer nada, e à terceira tentativa foi-lhe sugerido

pedir a ajuda dos djinna encarregues por Deus da vigilância dos metais (Appia, 1965,

p. 319). Segundo outra tradição, teria sido o sapo a ensinar o trabalho dos metais.

Ensinou aos ferreiros o uso da lama, nomeadamente da lama de termiteira “metáli-

ca”, de propriedades mágicas e habitada por Ningiri (p. 325).

Ningiri é a designação no Futa de Ninkinanka, a serpente mítica dos mandingas,

na Guiné-Bissau chamada Ninkinanko ou Ninkinanku. Ninkinanku é, precisamente,

filha de Iran-segu, a jiboia. Ela nasce do ovo do centro de uma ninhada posta pela

jiboia, e se se possuir a capacidade de lidar com forças naturais muito poderosas é

possível fazer com ela um contrato e obter riqueza ou poder em troca de uma cria-

tura. À diferença da Guiné-Bissau, onde a cabeça de Ninkinanku é coroada por uma

crista cuja visão envolve um conhecimento perigoso para a vida das pessoas,

noutros lugares da sub-região a sua representação reflete ecos de jazigos auríferos.

É também Béatrice Appia, num artigo mais antigo, que reúne informações de di-

versas procedências sobre a serpente mítica. Chama-se Ningiri ou Ninger no Futa-

Djalon, Ninkinanka e Rianseu [Iran-segu] em Casamansa, Niniganné entre os Bagas

da atual Guiné-Conacri. Em Casamansa tem a cabeça coberta de ouro, vive habitu-

almente na água e sai para passear em pleno meio-dia, à semelhança da jiboia da

fábula em kriol. Quando jovem habita um baobá (na Guiné-Bissau o serpenti ou iran

di matu prefere o buraco de um poilão) e só abandona a floresta para ir para a água

quando o seu tamanho atinge o da palmeira-leque (sibi, em kriol), com a qual se vai

comparar (midi ku palmera, nas fábulas guineenses). Niniganné tem dois cornos de

ouro, escamas muito brilhantes e cabelos longos e lisos como os de todos os djinn,

como os nossos iran. O ovo do centro da ninhada da jiboia é procurado para criar

Ninkinanka e obter dela riquezas em troca de um filho. Mas o homem criador de

Ninkinanka, para dilatar o cumprimento da promessa de lhe sacrificar um filho, en-

gana-a dando-lhe a lamber ferro, e a barra derrete à medida que a serpente a lambe

(Appia, 1944, pp. 36-38). Ela alimenta-se de ferro, mas também pode transformar o

ferro em ouro. Ela é dona do ferro e dos metais.

Uma última evocação do trabalho do fogo e da serpente iran-di-matu levam-nos

de volta aos fidalgos nhantcho do Kaabu. De acordo com as tradições orais recolhi-

das por Tamsir Niane, o último rei de Kansalá, Djanke Wali, era filho de ferreiro e
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ele próprio era ferreiro quando a escolha dos seus pares reunidos o elevou às

funções de mansa-ba. Niane refere igualmente que para a eleição eram interrogados

os génios da floresta sagrada, que designavam o nhantcho mais meritório. Descen-

dentes de ancestrais míticos gerados numa cova de timba, os nhantcho do Kaabu e-

ram por isso filhos de génios, e estavam ligados mais do que ninguém ao culto do

djalã ou deus-serpente (Niane, 1989, pp. 67, 88). O mansa-ba ou rei supremo era o

grande nhantcho ou grande génio – em kriol, iran garandi – e Djanke Wali, como

ferreiro, era também dunu do fogo.

Sugestivamente, a própria morte de Djanke Wali está ligada ao fogo, quando por

decisão sua são incendiados os paióis na última batalha dos guerreiros nhantcho,

destruindo numa explosão gigantesca a fortaleza de Kansalá. Hoje em dia os últimos

vestígios da grande fortaleza ou tata de Kansalá desapareceram ocultos pela vege-

tação, essa mesma vegetação onde habitam os génios donos do ferro e do fogo. Eles,

que são imortais enquanto os humanos os acolherem dentro de si, continuam a vi-

ver nas grandes árvores e a aparecer a quem os pode ver, quer nas águas, quer na

floresta, quer sob a forma de uma jiboia apaixonada pelas chamas ou de uma ser-

pente de fogo que engoliu o Sol.

O mundo de associações que o fogo desperta navega assim por mitos, lendas,

passado ou história, e no dia a dia exprime-se em metáforas de gestos e emoções

plasmadas em provérbios e expressões. Projetando as suas propriedades e estados

no corpo e no imaginário, o fogo acende-se em olhares e dormita em rancores, no

mito é fulgor de espada no relâmpago, na literatura esperança ténue num candeeiro

que teima em não apagar, na lenda castigo coletivo que arranca gemidos ao mar.

Ambivalente como símbolo que ele é, as suas diversas formas levam-no a represen-

tar ora a comunhão do lar e da família, ora o conflito, o poder bélico e a punição.

Inapreensível como as suas chamas, é através da linguagem que procurámos aqui

uma aproximação a alguns dos seus múltiplos sentidos, num vaguear de associações

pela tradição oral e escritos antigos e recentes dispersos pelo tempo. Fragmentos,

enfim, de coisas escritas e ditas à volta do fogo na Guiné.
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