
UMA NA9AO
QUE IA EXSTE

Conforme foi oportuna.mentonoticiado, paris foi o local de en-
contro de estudiosos e escritores dos cinco paises africanos de
Lingua oficial Poituguesa para discutirem a- sua Literatura. o
Col6qui,o aeonteeeu eirn finais ile 19M e para ele Ffi,tima Men-
dongn,, professora de Literatura na Universidade Eduardo Mon-
{lane, apresentou a eomunieagio ..(o Conceito de Nagfr,o em Jos6
craveirinha, Rui Knopffii e sdrgio vieira>, euo passoremos a,
transcrever em tros paftes na nossa seegdo <rdeiotopias>.

<<Mas de facto prender u.m poeta na
sua pitria ningu6m prende. Ningu€m
prende um cidadio fabricante de vaticf-
nios infalfveis>>.

Jos6 Cravelrinha

Ao trazer a esta Assernbleia um pouco ;d&
iossa reflexE.o sobre o tema que nos foi pro_
poltor imp6e-se-nos, anterior a qualquer atg6o
reflexiva , a voz do poeta eue, ao longo de B0
anos, se fez ouvir sem ambiguidade nem temor,
numa afirmagfi.o de mogambicanidade que des-
pertou e agitou a consciOncia de muitos mogam_
bicanos ainda hesitantes em o serem.

<P,oeta fabricante C,: vaticinios infaliveis.>
"Poeta fatricante de problemas e vaticinios

mais tarde ori mais c"aofse-pre certos>, Jos6
Craveirinha vai irromper na nossa literatura es-
crita com um elemento bisico de afirmaq6o
nacional, que a recriagio po6tica transforma em
apoteose _verbal, reinvengio vocabular, em -
quase diriamos - orgia da lingua e da palavra.
Elemento qge-, apesar de transposto 

-para 
o

(Iniverso migico e encantat6rio rle metifora e
do simbolo, tran_sporta consigo, bem profunda-
mente, a marcq da sua pr6pria origem! o mundo
4or homens, dessacralizado e real, o mundo
dps homens mogambicanos: o mineiro e o e$
tivador, dos eu€ , e forga de palmat6ria , de
{orte a F,tl, (dg Rornrma ao Incomiti> produ-
?am q riqueza ilas grandes plantag6es: 6h6 na
7amb6zia, sisal em Nampula, tabaco em Chi-
moio, algodio um pouco por toda a ter:ra do-
minada.

Diremos com Claveirinha .o poeta de vi-
v-6ncias do povo , n6o esti de joelhos, olhos fe-
chados e cabega baixa, enquanto os problemas
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acontecem. Ele faz uma escolha , compromete_se
ideologicamente, assume uma posigii humana-
mente, n6o metafisicamente. EIe est6 compro_
metido com o tem_poral e o circunstancial, !re-
cisamente o mux_do. que p rodeia. Uma prefe_
rOncia pelo sentido est6tico da palavra toinadi
a,ffna, utensilio, libelo. E ndo a palawa feita
simples arCorno, simples exercicio-de 6eio bur-
gUCs em paisagem buc6liea.>>

O elemento de afirmagio nacional que
emerge, desde o inicio, da poesia de Jos6 Cla-
veirinha, 6 pois gerado e produzido por um real
definido e marcandg porventura apieenCido pe-
Lo- poeta numa fase em que a sua configuragio
n6o 6 perceptivel a muitos: o p,oeta limitou-se
a antecipar-se no tempo, captando e prevendo,
assumindo-se finalmente com o <fabricante de
vaticinios infaliveis>.

Estabelece-se.,ao long6 da gestagio e produ-
96o do Universo po6tico uma relagdo interna
entre a realidade apreendida e mediatizada pela
transposigdo para esse lfniverso, € & torga 

-p"o-

f6tica que essa transposigfi,o assume.
6 esta relagdo, aplicada aos tr6s poetas em

estudo, eu€ tentaremos mostrar na nossa inter-
vengEo de modo a que se possam eventualmente
coiocar algumas quest6es que se prendem com
o problema da identidade indivirlual e nacional
quest6es que surgem com maior intensidade
em paises recentemente saidos de uma luta
de libertagio nacional, como o nosso, e que
t€m o seu reflexo na produgio artistiea, com
maior incid6ncia na literatura escrita.

Nesta an6lise percoreremos a obra de Jos6
Claveirinha produnda a partir C,e 1950 - o pri-
meiro escritor a apresentar o espaqo geogrifi-
co moqa.mbicano em termos de nageo -, rle Rui
Knoffli - que marca ume, nitid,a. relagf,,o de opo-
sigflo com Ctaveirinha que traduzimos em ter-
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mos de precisdo nas Ambiguidailes - e de 56r-
gio Vieira - que su'rg:e je a reflectir todo o
processo de evolugd,o ideol6gica da FRELIMO
iniciada com o II Congresso e que conduziril ao
III Congresso em 1977.

Data de 1950 o poema "Chamamento>> in-
cluido em e)(igubo>> de Jos6 Craveirinha editado
em 1964 pela CEI: <chamei-te/e como bGbado
de futurofem plena ma da cidade ocupada/a
minha voz rasg:ou o duro segredo dos muros de
concreto/rebentou o ar sofisticado das urbes/
/invadiu as plantag6es d,e ehl"/eorreu em raja-
da os campos de sisal/encheu de l6s-a-l5s as
terras do tabaco/e com a minha transpiragflo
de sangue/tingiu de c6r nova os algodais sem
fim.

Com ele surge pela prrmeira vez na poesia
mogambicana escrita a afirmagdo nacionalista
de comunidade de territ6rio: Sob a forma de
metonimia e atrav6s de enumeragS,o sucessiva
de quatro das grandes culturas obrigat6rias
ch6, sisal, tabaoo e algodfro provoca-se a ima-
gem de um Mogambique delimitarJo por tr6s
regi6es suficientemente distanciadas entre si i.s
quais se associa cada um dos termos enumera-
dos: Sisal do Norte, chi ao Centro, Tabaco a
Oeste e algod5o cornp que a estabelecer a uni6o
um pouco por todo o territ6rio. E pois Jose Cha-
veirinha quem pela primeira vez projecta na
6rea po6tica a imagem de uma comunidade de
territ6rio & opor-se e desinteg'ragdo especial
que a politica- colonial preconizava atrav6s de

slogans como <Portugal virias raQas uma s6
nag6o>.

F'altavam L2 anos para que reunisse o I
Congresso da F RELIMO em Dar-Es-Salaam. De
23 z 28 de Setembro de 1962 pela primeira vez
na hist6ria do Povo mogambicano se juntaram
homens de todas as partes do pais assumindo-
-se como cidadfi,os de uma pitria como territ6-
rio comum dispostos, a exprilsar o invasor. Nos
vArios documentos emanados do Congresso
surge insistentemente a mesma ideia de comu-
nidade de territ5rio eue o poema rCe Jos6 Cra-
veirinha ji anuncia.

Ela esti piesente na Declaragdo Geral, na
mensagem ao Povo portuguds e no programa da
Frente. Captando em 1950 as ressoni,ncias da
explosio nacionalista que abalava Africa, a poe-
sia de JosrS Craveirinha vai, desde entio, p"o-
rduzir um universo povoado de imagens gera-
das por essa realidade que conduziu ao I Con-
gresso: A dominagdo eolonial que com as suas
f,ormas de opressio e o seu aparelho adminis-
trativo de repress6o engendrara ela pr6pria a
unidade dog que, sentindo-se solidirios na dura
luta que travaram se sentiam e descobriam
iguais. Conciliando as aparentes dif'erengas
conseguiram definir e apresentar todas as rei-
vindicag5es num programa que tocava todos
os mogambicanos. A forma superior deste pro-
cesso de organizagdo foi conclufda com a cria-
96o rCa Frente de Ubertagio de Mogambique.

Craveirinha - poeta iri funcionar na maio-
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ria dos poemas que comp6em Xiguilo e em mui-
tos de Karingana wa Karingan&, - num perio-
do que grosso modo podemos defimitar entre
1945 e 1965 - como porta-voz dessa camada
nacionalista fazendo-se eco po6tico de uma rea-
lidade que se afirma. De forma infalivel as
previs6es acumulam-se. "Vim de qualquer par-
te/de uma nag6o que ainda nflo existe/ vim e
estou aqui (....) (/tenho no coraqfl"o/gritos que
n6,o s6o meus s6mente/porque venho .de um
pais que ainda ndo existe. Aqui utilizando re-
cursos estilisticos que tornam mais evidente a
relagdo real/transposigdo po6tica do real, o
poeta afirma claramente um espaQo de comu-
nidade concreto - A nag6o - cuja exist6ncia
presente se neg'a e se supera; pela afirmagio
implicita da sua exist6ncia; reconhecida e assu-
mida interi,,ormente pelo sujeito da escrita, que
a projecta no F'ufuro.

A comunidade de territ6rio aparece em
Craveirinha eomo o elemento fundameniai de
identifieagio nacional a que nos referimos no
inicio: Machava, Ilha de Mogambique , Gaza e
Zamb*zia, Manhiga e Mossuril, Guiji e Mocim-
boa ilo Rormma Norte e Centro e Sul reapare-
cem frequentemente a delimitar p,oeticamente
a unidade entre povos que o colonialismo pro-
curava dividir e a fazer surgir como um todo
coeso a imagem de um pais de h'omens escra-
vos. <Arroz de Gaza apodreceu nos armazlnsf
f na Zamb0zia a seca rebentou barrigas negras/
/Na Manhiga milho sobr'ou nos celeiros/e nem
um milho para cem bocas no Mossuril./No Gui-
ja deu muita mexoeira/mas sem um grSo de
mexoeirafnem ao menos um gr5,o em Mocimboa
d'r Rovuma/Ai a passividade animal!>>

E no poema que inicia a colectinea Xigubo,
amanifesto>; Craveirinha dA coq)o novamente
b de forma quase infalivel i palawa de ordem
que hoje simboliza a unidade e coes6,o da nagd,o
mogambicana. Unidos do Rovuma ao Maputo
dizemos hoje. <E nas fronteiras de agua do
Rovuma ao Incomiti> disse o poeta da identi-
dade nacional. Forjador da profecia certa por-
que como ele pr6prio disse, h6 poueos meses,
publicamente, ufelizmente abunrla em mim sin-
cerid'ede e dai a minha autocritica pela incapa-
cidade de reinventar uma maneira literiria
mas t6o somente o orgulho de ter tentado re
ter, plagiar o , pulsar da vida i minha volta,
ao meu lado, aeima atr6s e i frente de n6s
todos aqui, aqui em Mogambique, aqui na mi-
nha terra de nascenqar aqui exactamente aqui
na minha maravilhosa pi,tria, aqui precisamen-
te aqui neste rico territ6rio, q.ue,primeir,e foi
de cafres, depois de indigenas, por fim econo-
micamente d6beis e agora 6 o Pais a nag6o o
Mogambique dos para sempre cid,edios Mogam'
bicanos>.

Mas se o percurso po6tico de Jos6 Cravei-
rinha 6 preciso e bem definido se a afirmag6o
nacionalista nele se faz e constroi sem a opa-
cidade do ambiguo se Craveir{nha exaita e afir-
ma o ser m,oQambicano koh, as belas temas do
meu 6frico pais>,/e as belas aves;lo c6u do meu
pais>,/e mais tarde! n6o sou lusoultramarino/
/sou moqambicano, outras vozes he de inicio
em aparente sintomia eom a sua. mas que evo-
luam num sentido que acaba por eoloci-las nos
antipodas dc nacionalismo, e da identidade com
um territ6rio e uma cultura.

(Continua)


