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INHA 20 ANOS QUANDO, de forma
artesanal, lançouoálbumTrinchei-
ra de Ideias (2006) no mercado ne-

gro em Luanda. Longe de imaginar que
um jovem lavador de carros chamado
Cherokee viria a ser assassinado pela
guarda policial por apenas trautear a can-
ção ‘ATéknica,asKausaseasKonsekuên-
cias’. «Quem fala a verdade vai para o cai-
xão», dizia a letra. Imprensa e associações
internacionais de direitos humanos caí-
ram sobre o episódio trágico e Katrogipo-
longopongo, nome de artista original, ou
Katrogi Nhanga Luamba, «nome oficial 
sem registo civil», ou ainda MCK, como
assina os discos, tornou-se um símbolo de
liberdade de expressão (ou da necessida-
de dela) em Angola.

Nasceu no bairro de Macussulo, em
Luanda, do qual se mudou, aos quatro
anos, para o bairro de lata de Chabbá, na
altura conhecido pelas casas feitas de
chapas de zinco em que eram impressos
os jornais. Filho de um motorista e de
uma empregada doméstica, o rapper de
30 anos tirou o curso de Filosofia na Uni-
versidade António Agostinho Neto, em
Luanda, e vive hoje na
Maianga. Actualmente estu-
da Direito na Universidade
Católica, também na capital
angolana.

A par da espaçada activida-
de como músico – Nutrição 
Espiritual, o segundo álbum,
foi lançado em 2006, e Proibi-
do Ouvir Isto em Dezembro
de 2011 – é sócio de uma em-

presa de transportes, desenvolve projec-
tos de marketing e comunicação e traba-
lha na produtora Masta K Produsons,
através da qual edita mensalmente o pro-
jecto Circuito Fechado, simulação de um
programa de rádio vendido em CD para
a divulgação de músicos PALOP como o
moçambicano Azagaia.

A entrevista decorreu durante a sua
passagem por Portugal para apresen-
tar o terceiro álbum, que no dia de lan-
çamento em Luanda vendeu mais de 10
mil cópias, e para gravar o videoclipe
da faixa ‘Nomes, Rimas e Palavras’
(produzida pelo português Sam The
Kid) na Mouraria, em Lisboa.

Não foi a primeira vez que actuou em
palcos lusos: em 2007 passara pelo Cine-
ma São Jorge, em Lisboa, e em 2008 pela
Casa da Música, no Porto. Da última re-
corda o episódio em que, durante o
soundcheck, foi abordado por «três ho-
mens de fato e gravata». Eram represen-
tantes de três partidos angolanos e pro-
puseram-lhe ser deputado. Não pensou
duas vezes: recusou.

O que significa Katrogipo-
longopongo?

Criei o nome quando co-
mecei a ler literatura dos
anos 70, relacionada com o
renascimento cultural de
África, sobre as lutas de li-
bertação e muito votada ao
pan-africanismo, à negritu-
de. Daí surgiu a ideia de um
nome que, não existindo, »

I MÚSICA

É o mais insurrecto de uma geração de rappers
angolanos. Em Proibido Ouvir Isto, MCK continua a dar
voz ao silêncio conformado dos mais velhos
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«NO ASFALTO,
QUANDO
DEIXAS DE SER
CRIANÇA
SOBEM-TE A
MESADA. NA
PERIFERIA, TENS
DE TRABALHAR»

«A MINHA MÃE,
QUE NÃO SABE
LER, DIZIA-ME:
‘ÉS PRETO E ÉS
POBRE, TENS DE
ESTUDAR DUAS
VEZES MAIS DO
QUE QUEM TEM’»
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soasse a África. E que ao mesmo tempo
amedrontasse, como os nomes dos
rappers americanos que ouvia no início
dosanos90,porexemploosPublicEnemy.
Atribuí-lhe o significado de ‘paz de espíri-
to’. Sou ‘o pacificador’, ‘o diplomata’...
Um diplomata que cresceu num bairro
de lata. Como foi a sua adolescência?

No asfalto, quando deixas de ser crian-
ça, sobem-te a mesada. No bairro de lata
passa-se precisamente o contrário: aos 12
anosemvezdeganharesumaPlaystation,
tensdeircaçardinheiro.Porquenamaior
parte dos bairros periféricos o pai é bêbe-
do e não contribui para as rendas da casa,
e a mãe é mãe e pai ao mesmo tempo.
Como caçava dinheiro?

Vendia água, petróleo, leite e, como
sabia desenhar, vendia bonecos. Até os
meus próprios brinquedos eu criava. Fa-
zia carros de lata. Normalmente quem
consegue sair dos guetos de Angola tem
dois sonhos que são os primeiros a con-
cretizar: o carro caro e a casa bruta para
oferecer à mãe.
E foi isso que fez?

Já tenho um Land Rover Discovery,
mesmo bonito. E eu e os meus irmãos
já conseguimos comprar a casa da mi-
nha mãe em Luanda, o que nos enche
de orgulho. Agora estamos a lutar para
pagar a nossa.
Na música ‘Na Fila do Banco’ critica a
prostituição, o consumo e o tráfico de
droga. Passou ao lado disso tudo?

Foi um milagre. A minha mãe não
sabe ler e mesmo assim eu cresci entre
livros. Com o salário mínimo não dei-
xava de me comprar o material escolar
e pegava-me no braço para irmos à
igreja dos Testemunhas de Jeová, que
além de produzir literatura semanal-
mente, por si só é a igreja das proibi-
ções todas: não à fornicação, não ao
adultério, não a todos os vícios pesa-
dos... Daquele bairro onde os índices de
crime e alcoolismo são elevadíssimos,
não tenho uma única memória de ter
caído bêbedo. A minha mãe dizia: ‘Tu

MCK FOI À CAPITAL PORTUGUESA LANÇAR O DISCO PROIBIDO OUVIR ISTO 

és preto, és pobre, tens de fazer duas ve-
zes mais, tens de estudar duas vezes
mais do que quem tem’.
E acabou mesmo por fazer dois cursos:
Filosofia e agora Direito.

A Filosofia oferece um bom conjunto
de elementos para quem quer defender
alguma coisa. Com o Direito percebes a
dinâmica das leis, as limita-
ções do cidadão mas também
as do próprio poder político.
Por exemplo, só agora consi-
go perceber que o político em
Angola vive em permanente
promiscuidade com os seus
interesses de empresário.
Na música ‘Teologia da Pros-
peridade’ diz que até a reli-
gião parece minada pela
corrupção.

Quando eu era novo, a
igreja batia-se pelo conceito
de Paraíso. Hoje esse tema já
não atrai os crentes. Há ago-
ra uma nova onda religiosa
que vive da exploração dos
pobres: vende-lhes a ideia de
que se forem à igreja terão
dinheiro e promete-lhes a fe-
licidade do aqui e agora. Os
rostos mais visíveis são a
Maná, a Universal do Reino
de Deus e a Mundial.
Por que chamou ao primei-
ro disco Trincheira de Ideias?

Estava a ler um livro de Fi-
del Castro, Fidel e a Religião,
que tinha um capítulo com
esse título. Ele dizia que boa
parte das coisas que aprendeu
na vida foi na cadeia, onde
conviveu com um conjunto de
presos políticos formados em
áreas diversificadas. Colocá-
mos na capa um cérebro que,
ao ser protegido pelo crânio,
é como um soldado numa trin-
cheira. O título adaptava-se àquele mo-
mento que Angola estava a viver.
Olhando com 10 anos de distância, que
momento estava Angola a viver?

Na altura estávamos a experimentar
uma democracia embrionária, a nossa so-
ciedade civil era muito desestruturada,
não havia uma imprensa privada varia-
da. Hoje, mesmo condicionada, ela é mais
alargada e tem algum poder. Já temos
mais de dez jornais, mais de três estações
de rádio, mais do que uma cadeia televi-
siva. Naquela altura havia apenas duas

ou três grandes personalidades que criti-
cavamoregime:JonasSavimbi,presiden-
te da UNITA, e a oposição mais directa;
William Tonet, director do Folha 8; e um
ou outro padre que quando estava chatea-
do com o Vaticano fazia umas críticas em
geral.
O que acha que o álbum representou?

Esse álbum marcou a épo-
ca pela ousadia do jovem
com 22 anos a falar de assun-
tos que os mais velhos ti-
nham medo de falar. Esses
mais velhos, que antes de
1975 tinham lutado pelos
ideais de marxismo, comu-
nismo, união, tinham luta-
do contra o colonialismo e a
escravatura e sonhavam ter
uma Angola onde pudessem
sentir-se orgulhosos de ter
nascido. Esses mais velhos
ficaram conformados – ou
porque receberam dinheiro
e resignaram-se à situação
ou porque perderam a espe-
rança. Uma música de Wal-
demar Bastos até desincenti-
vava: ‘Xé menino, não fala
política’.
Ficou assustado com o epi-
sódio trágico do Cherokee?

Sou um tipo assim frio, cal-
mo. Mas o facto é que recebi
várias pressões. Primeiro, do
regime. Segundo,
da minha família,
aquela pressão de
quem te ama e
não te quer per-
der. Terceiro, esta-
va receoso em sa-
ber qual seria a
reacçãodafamília
do Cherokee. Mas
felizmente para a
família dele preenchi o vazio

que o Cherokee deixou e fui acolhido
como um filho.
Recebeu pressões do Governo angolano?

Não há maior pressão do que a mor-
te do Cherokee. Hoje já tenho alguns ca-
los de caminhada, já consigo gerir me-
lhor essas situações. Apesar de conti-
nuar a haver jornalistas, tanto da
imprensa pública como privada, inti-
midados por divulgar a minha música.
E espectáculos impedidos de serem rea-
lizados. Enfim...
E como se gere este tipo de situações?

Este disco cai num momento político
muito excitante. Nasce no meio de um
fenómeno de revolução do Norte de
África e do surgimento de uma ferra-
menta de intervenção e pressão política
nova em Angola: as manifestações. Nas-
ce num momento pré-eleitoral, de âni-
mos altos. Não interessava ao regime
angolano proibir um álbum chamado
Proibido Ouvir Isto. A Direcção Provin-
cial da Cultura chegou a pedir o disco
para ouvir antes do lançamento, o que
para mim foi um acto de intimidação –
e a nossa lei constitucional, no artigo
42.º, diz que toda a obra de criação ar-
tística é independente de censura ou de
privações dessa natureza.
E chegou a entregar o CD?

Sim, mas com uma carta a dizer que
se o proibissem estariam a cometer
uma inconstitucionalidade. Além dis-
so, foi tudo pensado estrategicamente:
a minha venda ia acontecer no domin-
go e eu entreguei o CD na sexta-feira
depois do almoço, porque em Angola
há a cultura de não trabalhar depois
dessa hora... Para quem, quando teve
fome, criou bonecos para ir vender na
cidade, não é muito difícil dar a volta
às coisas. É uma das coisas que apren-
des nos bairros periféricos, tornar o so-
frimento numa escada para subir.
Por que esteve parado durante cinco
anos como músico?

Dou sempre quatro anos de distância
entre os álbuns. Para este es-
perei mais um ano porque
precisava do momento estra-
tégico de que falei. Quatro
anos também é tempo sufi-
ciente para observar se o Go-
verno faz coisas boas. O Lula
em oito anos tirou mais de 12
milhões de brasileiros da po-
breza.
Pondera envolver-se na

política do seu país?
Já estou bem envolvido, mas por en-

quanto não quero que a minha música
tenha uma conotação partidária. O Iko-
noklasta [músico angolano] costuma
dizer que eu seria um bom candidato à
Presidência da República. E o curso de
Direito, o exercício musical que estou
a fazer como activista cívico, e os prin-
cípios que defendo enquanto pessoa,
tudo me empurra para aí. A Constitui-
ção permite que me candidate aos 37
anos... Quem sabe? l
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«O POLÍTICO
ANGOLANO VIVE
EM PERMANENTE
PROMISCUIDADE
COM OS SEUS
INTERESSES DE
EMPRESÁRIO»

«ESTE DISCO
CAI NUM
MOMENTO
POLÍTICO
MUITO
EXCITANTE, DE
REVOLUÇÃO E
ÂNIMOS ALTOS»

«NOS BAIRROS
PERIFÉRICOS
APRENDES A
TORNAR O
SOFRIMENTO
NUMA ESCADA
PARA SUBIR»


