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Publicado pela primeira vez em 1986, Vozes
anoitecidas projetou o escritor moçambicano Mia Couto para
o mundo. Conhecido até então por seu trabalho como
jornalista e poeta, o autor - hoje tido como um dos mais
influentes escritores da língua portuguesa - lançou aqui as
bases daquela que viria a ser uma das principais
características de sua obra ficcional: a reconstrução de laços
entre registro oral e escrito.
Em doze pequenos contos, um rol de personagens
esfarrapados e alheios ao palco principal dos acontecimentos
narra, de seu ponto de vista marginal, histórias que flertam
com o mágico e com o absurdo sem, no entanto, desviarem-se
completamente do plano factual.
Em "As baleias de Quissico", Jossias aguarda a chegada de um
animal marinho de cuja boca, acredita, brotará "amendoim,
carne, azeite de oliva e bacalhau". Mas como saber se o
animal existe, se ele jamais viu uma baleia? O enorme
monstro que aporta sem ser visto pode ser tanto o misterioso "peixe grande" como um submarino
carregado de armamentos ilegais. Jossias prefere acreditar no sonho e, como ele, outros
personagens de Vozes anoitecidas encontram mais razão na fantasia que na lógica da guerra e da
privação.
Ao promover uma espécie de vertigem, sob efeito da qual não se pode afirmar se uma narrativa é
absurda ou se absurda é a realidade de que ela trata, o autor apresenta a perplexidade como ponto
de partida para o fazer literário.
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Faça o download ou leia online Vozes anoitecidas Mia Couto PDF grátis para e-book / ePub
/ Mobi / Mp3 / Txt, Are you looking for vozes anoitecidas PDF?. If you are areader who likes to
download vozes anoitecidas Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone,
there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle,
or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get
vozes anoitecidas Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading vozes anoitecidas Pdf? You may think
better just to read vozes anoitecidas Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read vozes anoitecidas electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, vozes
anoitecidas Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download vozes anoitecidas Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are
heavy and bulky.
Follow this link to read online and download vozes anoitecidas Pdf from our online library.
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