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Pr6mio Cam6es

Alonso Praea '11r{'\ '-
F ALAbaixoedevagar'
F comoquemacariciaas
r palavras e lhes pesao
senrido e as formas. E soni, sori
muito naquele seu .sorriso em
oue menos se escondc timidez
do que a desiludida amargura de
que o entendam como ele se
vCD, como escreveu Jorge de
Sena em 1972. Estamos no ho
telzinho da Baixa" onde se hos-
peda semprc qw vem a Lisboa"
e o prctexto desa viagem. o
hdmio Luis de CamoeVl9l,
parcc€ que o toma ainda mais
discrcto. Pelo telefone. Jo$
Craveirinha tcntara escu$r-s€,
invcando a prcparaqio de um
discurso para a cerim6nia (no
dia 10, ern Tomar). e agora na
semi-penumbra da sala do Ho
tel Duas Naqdes, diz-me enre
serio e ir6nico: "Ndo acha que 6
contra os dircitos do homern
obrigar um poeta a fazer discur-
sos?>t

O jtui do h6mio Camdes,
presidido por David Mourlo
-Feneira considera-o "grandepoeta mogambicano cuja obra i
reconhecida como da mais ele-
vada categoria'. Rui Knopfli
chama-lhe "enamorado da lin-
gua ponuguesD, e outros ele
gios @eriam ser acrescenta-
dos , mas este poera nio gosta de
elogios,e mesmoquantoao prC-
rnio, cont'essa que ainda se n6o
refez da surpresa: "Fstas coisas
ttvem muito mal, n6o posso
.rgrudecer o mal que me estAo a
lazenr.

Preto e branco

E obvio que frcou contente,
r n as conlirma as palavras que na
scnr:ura passada disse a "O Jor-
nnl": "Eu contava vivero reslo

dos meus dias no meu riunerra-
me, estava tao bem, na minha
preguiqa de deliciosa rotina, e
agora sou ansim sacudido".

Do que ele gosu mais. pare -
ce-me,6 de conversar, e sobre-
tudo de escrcver. Aquele ramer-
rame (dia porele C uma palavra
demasiado expressiva), aquela
deliciosa rotina u'aduzem-se nu-
ma entrega total ) poesia. con-
credzada em milhares de poe-
m&s que vio parar A gaveta.
Afinal. Craveirinha escreve
<para aescrita>. nunca escrcveu
<com a intenqao de publicanr. c
o que publicou em livro aconte-
ceu: <Chigubo" ( 1964)."Canti-
co a un dio di carame" (edigio
bilingue feitaem Milao, l%5),

"Karingana Ua Karingana"
(1974),"Cbla l"(1981)e<Ma-
rio (1988).

Este fltimo conrcgou a ser
cscrio em 199, quando lhe
morrcu a mulhcr. Maria-Ma-
ria de Llrdes Nicolau, filha de
par gr€go e de mie ronga. O
volume inclui quarenta e oito
poemas. mas o poetacontrnuou
a escrever, e o.ciclo Mario vai
jri em quase duzentos. Por esta
amosu'a eis. pois. justificadas as
sras palavras ironicas quando
diz que est6 "cheiode pa$is" e
vai dar"um uabalho postumo".

A poesia d hoje, alids, o seu
primeiro amor. Craveir inha
confessa: "Tenho dois amores:
o primeiro, que se tomou o prin-
cipal,d a literarura: ooutro,com-
plemenmr, d o desporto, embora
hoje seja levado a retirar da no
qio de desporto o futebol".

E ai vai ZC Craveirinha,
esquecidodo hmioCam6es,
a caminho de outra grande
iirea. Muito bem informado
("Nio dispenso a leirura do
jomal 'A Bola'").  lamenta-se
dos caminhos que o "despor-

70+

Graveirinh a, ponta'de-lang a
Esteve com um pe no Benfica, mas temeu
a aventura e deixou-se ficar em Mogambi-
que. He quem garanta que o futebol per-
deu um executante de primeira, mas to-
dos concordam que a literatura de lingua
portuguesa ganhou um dos seus maiores
poetas - um craque not6vel tle [lt

Jcd Crrvelrinho na berllnds
Um grandc scnhor rcspira cm vcrso

to-rci" estii a tomar em todo o
mundo. ele que foi um avan-
gado promissore esteve quase
no Benfica. a substituir outro
mogambicano em lim de car-
reira, Esp(rito Santo.

Fo i  ass im.  Fu tebo l is ta ,
Craveirinha jogou ("a qunl-
quer lugar como avanqado")
noGrupo Desponivo Jo6o Al-
basini, que penencia i Asso-
ciagdode Futebol Africana, na

"cidade do caniqo", e depors
no Desponivo de Lourengo
Marques. na .cidade do ci-
mentoD. Um dia. af oor l9zl4
ou I 945, o comandante de um
navio que estava a(racado no
pono viu-o jogar e pediu a
Esteves Coluna, pai de M6rio
Coluna, que lho apresentasse.

Craveirinha recusou o con-
vite para vkjogar no Benfica,
Todos lhe diziam que era tdo
bom ou melhordoque o Espfri-
to Santo na grande drea mas
recusou. <Umacena dmidez le-

vou-rne a ficar arcnorizador,
rccoda hoje. "Depois, era uma
aventura sem garantias nenhu-
ma.s>.

Mulatodc Mqfalala

Continuou no Desponivo, de
que hoje i o socio na 4. E C
adepo do Benfica desde garoto.
Mas em Ponugal. tem outros
clubes de que gosta" conforme a
terra: Acaddmica, Boavista,
Tirsense. Guimaries. <Tudo
preto e branco", esclarece.

Nio ficam por aqui as liga-
gdes de Craveirinha ao despor-
to. Praricou tambem atletismo.
depois da independ€ncia foi di-
rigente da Associagio de Atle-
tismo, e d vice-presidente do
Comitd Ol impico. Um dos seus
filhos,StClio.C atletae ueinador.
e o outro. Zeca, praticou giniisti-
ca. Mais ainda: um irmio da
mulher. Jorge Nicolau. jogon
fu tebol noCovilh6- Alir{s. conti-

nua a ter hdbitos de atleta (come
pouco, nio fuma e nem bebe
ii.lccol), o que lhe permirc man-
ter uma 6ptima forma fisica"

JoS Craveirinha nasceu em
28 de Maio de 1922, na entio
Lourcngo Marques, concreta-
mente no baino de Mafalala na

"cidade do caniqo", onde ainda
reside. O pai, JoS JoSo Craver-
rinha um algarvio de A.ljezur,
ficou em Mogambique depois
da uopa, na Guarda Republica-
na" e morrru pobre, em 1934; a
mie, Mangachane, era ronga e
moneu quando Z Craveirinha
tinha seis anos. Do pai guarda
uma rccordaqAo indeldvel: dado
A literatura, lia muito, escrevia
pesiae rcciava- Recorda <Meu
pai escrevia falava muito em
poesia, reciavu, Foi auavCs
dele que Z Craveirinha meni-
no, travou conhecimento com
Vitor Hugo, Zola Anrcro, Jun-
queiro, Camilo e fta que leu
aos I I anos de idade. Pai e mic
es6o,de resto, Fesentes na sua
pesia como por exemplo cnr
<Uma dnica rafa dc poemo:
<(... ) E aos m6gicos Espirios &
minha Mie prcta/meu Pai bran-
co e eu mulalo exilados inransi-
gimos/os r€s junos mogambi-
canoVde braqo dado nestc uma/
dnica raga de Foerna!>

Esfududbleig

Enuegue aos cuidados de um
tio, Ant6nio Craveirinha nAo
p6de estudar, mas o irmio, Jo6o
JosC Craveirinha maricuMo
no liceu - s6 havia dinheiro
para um -, deu-lhe boleia Por
outras palavras: sem meioseco
n6micos, Z Craveirinha acom-
panhou o mano durante o curso
liceal, esrudando as mesmas
matdrias. <Com muito mais bri-
lho. naruralmente", diz um anti-
go jomalista que o conhece M
mais de 40 anos.

Revisor na lmprensa Nacio
nal, desempenhava fung6es
id€nticas no jomal 

"Nodcias",onde depois foi rcdactor.
Em l%2. vamos encontr{-

-lo na <Tribunu, inegrando
uma redacgdo de que faziam
parte Rui lfuopfli. EugCnio Lis-
boa. Luis Bemardo Honwana.
Gouveia de Lemos. Ilidio Ro
cha Femando Magalhlcs e MA-

rio Sampaio, entre ouros.
Tanto no "Notfcias" como

na <Tribuno,. fazia de tudo. atd
jomalismo desportivo. quando
era preciso. O poeratinha apare-
cido nos anos 50, no "Brado
Africano", onde aliiis comegou
por escrever Fosa <umas lara-
chas, assuntos triviais sem qual-
quer importincia aquela espr-
cie de sarampoque d{ a todos os
jovensr, confessa mais tarde.
Escrito em pomrguds e ronga, o

" B rado' era porta-voz da Asso
ciaqAo Africanae teve um papel
imponante na afirmaqSo cultrr.
ral mogambicana, nos anosque
precedenm a lua armada pela
independ€ncia, iniciada em
196/. A Pide omara-r ainda
mais vigilante e ncste mesmo
ano Craveirinha C prcso, junta-
mente com Rui Nogar, Malan-
gatana Valente e Lufs Bemardo
Honwana. Foram cinco anos de
humilhagdes e manirios, deque
n6o quer falar,

Mas fala. isso sim. .las men-
sagens que escrcviam em papel
higi€nico e eram depois envia-
das aos advogados, Alrneida
Santm e Carlos Adriio Rodri-
gues. As mensagens saiam da
cadcia da Machava nas marmi-
tas vazias em qw a mulher,
Maria lhe lcvava amororiarncn-
tc a cornida E havia ouuo ru-
qw: oorn o petexto de conser-
var a comida qwnc, Maria cm-
brulhava a marmitaem papel de
jomal, que tinha ainda outras
utilidades: levava us prcsos al-
guma leiturae scrvia para trans-
mi tirmensagens, picotadas com
um alfircte. Foium temporcrrf-
vel, que o poeta condensou em
<Cela I ": <Havia uma formiga/
companilhandocomigo o isola-
mento/e comendo j untos,/Esui-
vamos iguaiV com duas dife-
rengas:/ NEo era intenogada/ e
por descuido @iam pivi-la./
Mas aos dois intencionalrnente/
podiam por-nos de rastos/ mas
nno @iam ajoelhar-noco.

Reformado. Craveirinha
vive apenas para os versos,
acha que a culrura i mais im-
ponante do quc a pol(tica. e
diz no seu sorriso tfmido: "Apolftica nunca se meteu comi-
go. mas alguns politicos qui-
seftun meter-se. Samora Ma-
chel C que n6o deixou>.


