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ROQUEIRA

Rita Lee revela as
aventuras de quatro
décadas dedicadas à música
em três DVD que trazem
depoimentos de amigos e
confissões da roqueira, que
mantém seu estilo,
resistindo a modismos do
mercado fonográfico
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FESTA LITERÁRIA

Nelson Rodrigues Filho, o
Nelsinho, filho do
dramaturgo Nelson
Rodrigues, garante que o
pai não perderia as
discussões da 5a- Fe s t a
Literária Internacional de
Paraty (Flip), que o
homenageia este ano
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MALUCO BELEZA

Lançado há exatos 40
anos, “Raulzito e os
Panteras”, primeiro disco
de Raul Seixas, resultou
em fracasso. Hoje, quase
20 anos após sua morte,
o músico vende milhares
de cópias dos 17 álbuns
de sua autoria
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Comente as reportagens desta edição no portal:
www.gazetamercantil.com.br

Em cores afro-brasileiras

O antigo edifício do Tesouro que deve abrigar a sede do novo Muncab

Outros tetos para a arte
Governo baiano apresenta nova política para reestruturar acervo museológico de valor incalculável

MARCELO DE TRÓI

Salvador

P rimeira capital do País,
Salvador é conhecida por
suas belas praias e por

seu centro histórico peculiar,
tombado como bem da humani-
dade pela Unesco. Mas não é só
do Pelourinho e de obras barro-
cas que vive a capital baiana.

Segundo dados do Censo
Cultural (2002-2006) realiza-
do pela última administração,
a Bahia possui 111 museus.
Destes, 54 estão localizados na
capital, que possui um dos
acervos museológicos mais
importantes do País, ainda que
desconhecido do grande públi-
co. Tal desconhecimento pare-
ce estar com os dias contados.
O novo governo do estado — o
atual governador da Bahia,
Jacques Wagner, do PT, ao
vencer as eleições em 2006
surpreendeu ao colocar fim a
uma hegemonia de 16 anos do
PFL, partido de Antônio Car-
los Magalhães, no estado —
promete fazer um diagnóstico
do acervo cultural da Bahia e
reestruturar os museus, o que
tem causado um grande burbu-
rinho na cidade.

Em julho, está prevista a
abertura oficial do Museu do

Diálogo, adminis-
trado pelo governo
baiano, e até o fi-
nal do ano estarão
em funcionamento
algumas partes do
Museu Nacional da
Cultura Afro-Bra-
sileira (Muncab),
uma parceria da
soc iedade  c iv i l
com o governo fe-
deral e apoio insti-
tucional do esta-
do.Há ainda a idéia
de criar um espaço
dedicado à obra de
Lina Bo Bardi.

Há uma grande
expectativa de to-
dos os setores ar-
tísticos com a nova
administração. No
caso dos museus,
as iniciativas na
Bahia não dizem
respeito apenas ao
governo. Existem
museus de iniciati-
va privada como o
Museu Carlos Cos-
ta Pinto, que expõe
belíssimos objetos
da aristocracia açucareira do
período colonial e imperial.
Atualmente, o estado só tem
responsabilidade oficial sobre

13 instituições, entre galerias e
museus. O município também
administra alguns espaços co-
mo a Casa de Benin.

O Museu de Arte Moderna
da Bahia (MAM/BA), que está
sob a direção de Solange Far-
kas, diretora e curadora do Fes-

tival Internacional de Arte Ele-
trônica Videobrasil, desde o
início do ano, é um dos lugares
mais visitados de Salvador, pe-

la beleza do lu-
gar, que é um sí-
tio do século XVI
restaurado, e tam-
bém pela ligação
que a instituição
tem com a comu-
nidade por causa
das oficinas que
promove anual-
mente.

“ I n f e l iz m e n t e ,
recebi o museu
numa  s i t uação
bastante precária.
Os problemas en-
contrados foram
de toda ordem,
desde vazamento
no teto dos espa-
ços expositivos
até a greve de fun-
cionários por falta
de  pagamento .
Mas o mais grave
mesmo é a situa-
ção do acervo, cu-
ja reserva técnica
su bd im ens io na da
para a quantidade
de obras existente
e com sérios pro-
blemas de umida-

de por causa da proximidade
com o mar, está com uma quan-
tidade significativa de obras em
estado precário de conserva-
ção”, declara Solange Farkas.

O museu passa neste momen-
to por uma reforma que ocorre-
rá em duas estapas. A primeira,
segundo Solange, deverá ser
concluída até agosto — restauro
dos espaços expositivos, do
Parque das Esculturas e das ofi-
cinas —, e tem verba destinada
pelo Instituto do Patrimônio Ar-
tístico e Cultural da Bahia
(Ipac), o que garante sua reali-
zação e a abertura das exposi-
ções no segundo semestre.

Orçada em R$ 2,5 milhões, a
segunda parte está prevista para
ser concluída em 2008, pois en-
volve obras estruturais como a
construção de uma nova reser-
va técnica, apartamento para a
artista (irá atender ao progra-
ma de residências artísticas)
Media Lab, videoteca , área de
convivência com acesso à in-
ternet, sinalização e ilumina-
ção das áreas externas.

“O acervo MAM é preciosís-
simo em termos de arte moder-
na e contemporânea brasileira e
isso não está valorado. A gente
não sabe quanto custa um qua-
dro de Tarsila do Amaral que
tem lá, um quadro-referência,
presente em várias publicações.
Queremos agora um cuidado
especial com o acervo e com
sua exposição”, explica o no-
vo secretário de cultura, Már-
cio Meireles, ex-diretor do
Teatro Vila Velha e do Bando
de Teatro Olodum.

Meireles falou sobre a polí-
tica para os museus, em meio à
efervescência causada pela di-
vulgação oficial das novas re-
gras do fomento cultural no
estado. A Bahia é uma grande
produtora de arte popular e
existem muitos focos de pes-
quisas com linguagens con-
temporâneas.

Continua na página 2

O prédio que abrigaria o Museu Rodin em Salvador, teve suas contas auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado

Divulgação

A s novidades da museologia baiana não se li-
mitam ao “furacão” que atingiu o Museu Ro-
din e a nova fase do Museu de Arte Moderna

da Bahia, agora sob a direção de Solange Farkas. Um
dos expoentes da Tropicália, o poeta e compositor Jo-
sé Carlos Capinan está à frente da instalação do Mu-
seu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab).

Como presidente da Sociedade Amigos da Cultura
Afro-Brasileira (Amafro), associação fundada em
2002 cujo principal projeto é a instalação na Bahia do
museu, Capinan comemora a finalização da primeira
fase de instalação, que consumiu R$ 1 milhão, ob-
tidos com incentivos da Lei Rouanet.

Reunindo intelectuais de renome e conhecedores
da cultura afro-brasileira, a articulação para a ins-
talação do Muncab revela um projeto que deve en-
volver a comunidade local. Será necessário captar
outros R$ 10 milhões para finalizar o Muncab, que
vai funcionar no antigo prédio do Tesouro Nacio-
nal, nas intermediações do Pelourinho, perto da
Igreja da Ajuda.

O local que vai abrigar o
museu foi escolhido pelo artis-
ta baiano Emanoel Araújo,
atual curador e diretor do Mu-
seu Afro-Brasil de São Paulo e
um dos nomes mais respeita-
dos da cultura nacional. O pré-
dio está numa região central
degradada, mas que está inse-
rida na sétima etapa de restau-
ração do Centro-Histórico,
que teve início nos anos 90. A
reforma do edifício do século
XX entra na segunda fase e, o
até o final de 2007, terá alguns
espaços inaugurados, garante
Capinan. “Não queremos es-
perar a finalização total do
museu para começar algumas
atividades”, completa.

A Amafro desenvolveu uma
proposta de revitalização para
o local, criando um circuito de
convivência cultural no entor-
no do prédio, que deve abran-
ger a Praça Municipal e a Pra-

ça Castro Alves, que também está passando por trans-
formações. Além da finalização da reforma da Igreja
da Barroquinha, está sendo instalado o Espaço Uni-
banco de Cinema Glauber Rocha, um investimento
de R$ 6 milhões, que conta com quatro salas de exi-
bição, e será finalmente inaugurado este ano. A idéia
é que a região seja transformada em um corredor cul-
tural, devolvendo a importância que o local já teve na
cultura baiana e brasileira.

Emanoel Araújo já confirmou a possibilidade de
empréstimo ou até doação de algumas obras para o
novo museu nacional. Ele, por sinal, prepara uma
grande exposição sobre o Benin que deve passar
pela capital baiana, se possível já dentro das novas
instalações do Muncab.

Na Amafro, o trabalho contabiliza mais de três
anos de dedicação, estudos e discussões. Equipes
multidisciplinares se formaram reunindo profissio-
nais baianos e estrangeiros das mais diferentes áreas.
O projeto quer aliar museologia, antropologia, di-

reito, administração, comunicação, urbanismo e
arquitetura, pois vai alterar e revitalizar o local
onde está sendo construído.

Um projeto de catalogação está sendo desenvolvi-
do para se ter idéia do acervo do futuro museu, se-
gundo divulgação da Associação. Desenvolvido pelo
antropólogo e professor Jaime Sodré, “A História que
Eu Vi” vai registrar depoimentos de lideranças de co-
munidades afrodescendentes. “As gravações ficarão
à disposição no acervo do Núcleo de História Oral e
Imagem do Muncab para pesquisas e consultas. Na
série existem registros sobre os afoxés, escolas de
samba e mulheres negras com atuação musical”, ex-
plica o site da entidade.

Salvador possui uma infinidade de obras rela-
cionadas ao tema espalhadas em espaços como a
Casa de Angola, Casa do Benin e Museu Afro da
UFBA, este último localizado na antiga Faculdade
de Medicina. “Reunir todo o acervo afro-brasilei-
ro seria impossível, até porque a UFBA não pensa

na possibilidade de doar o
seu acervo, mas vamos rea-
lizar muitas parcerias com
outros museus e institui-
ções”, explica Capinan.

Atualmente, diversos gru-
pos de trabalho pensam no
funcionamento do museu. A
Amafro mostra que tem diá-
logo com departamentos nas
universidades, como o Patri-
mônio Histórico e Artístico
Nacional, pesquisadores in-
dependentes, além da produ-
ção da comunidade afro-des-
cendente, como o Terreiro Ilê
Axé Apô Afonjá, grupos so-
cioculturais como o Olodum
e Ilê Ayê, escolas de samba
do Rio de Janeiro, “mostran-
do a necessidade de uma ins-
tituição capaz de canalizar
toda esta produção, satisfa-
zendo o desejo destes produ-
tores de serem inf luentes
agora”, diz a instituição. n

(M.T.) 

Divulgação
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Outros tetos...
MARCELO DE TRÓI

Salvador

Continuação da página 1

A nova administração dá
sinais de que pretende
agitar o cenário cultural

baiano. Além da redefinição
das regras para a lei de incen-
tivo, a Secretaria de Cultura,
que agora está separada do Tu-

rismo, tem mexido em alguns
projetos considerados “péro-
las” da antiga administração.

A celeuma mais complicada
de ser resolvida parecia ser a
do Museu Rodin, que deixará
de ter esse nome e não terá
mais como foco principal a
obra do célebre escultor fran-
cês que viveu no século XIX.
A instituição que traria ares

franceses para a capital baiana
teve as contas auditadas pelo
Tribunal de Contas do Estado
(TCE) e pela Procuradoria
Geral. A operação obrigou o
novo governo a rever as rela-
ções com a Associação Baia-
na de Arte e Cultura (Aba-
cult), criada pela administra-
ção passada para gerenciar o
projeto do museu.

“O contrato com a Abacult
não será renovado”, avisa o se-
cretário. Entre as irregularida-
des apontadas pelo TCE, am-
plamente divulgadas nas últi-
mas semanas, está o fato de a
instituição ter sido criada pelo
ex-secretário de Cultura e Tu-
rismo, Paulo Gaudenzi, com
funcionários públicos, o que
fere o princípio da “impessoa-
lidade”. O tribunal também
considerou abusivo os mais de
R$ 2,5 milhões destinados à

Abacult somente em 2006. O
valor corresponde a mais de
10% do valor destinado ao
Fundo de Cultura, voltado para
a cultura em todo o estado.

Kátia Fraga Jordan, supe-
rintendente adjunta da Aba-
cult, disse que não daria de-
clarações porque o caso esta-
ria tomando “rumos indesejá-
veis e estranhos”, mas que
Geraldo Machado, que atual-
mente está no Liceu de Artes e
Ofícios da Bahia, e Gilberto

Sá, da Odebrecht, eram, res-
pectivamente, da diretoria e
presidência da associação e
deveriam ser procurados para
esclarecimentos. A reporta-
gem não obteve retorno até o
fechamento desta edição.

A novela do Museu Rodin
ganhou novo desfecho depois
da visita do secretário de Cul-
tura à França, no final do mês
de maio. “Na França, houve a
revelação de que não existia
um plano museográfico e nun-
ca foi indicado um diretor
científico para o museu. Eles
não entendiam muito bem por
que este museu ia ser instala-
do aqui, por que não existia
um plano de para qual público
seria destinado, que política
pública ia ter esse museu. O
outro dado é que as peças de
Rodin vão ficar só por três
anos e ponto, nem mais um
dia. É irrevogável. Pagou-se
R$ 15 milhões para consertar
o museu, um casarão históri-
co, e pelas quatro esculturas
de Rodin que já estão lá. Ain-
da falta pagar o seguro, trans-
porte e embalagem para as ou-
tras obras virem”, explica
Meireles sobre a reunião que
teve com o diretor do Museu
Rodin, Dominique Vieville, e
o futuro diretor da France Mu-
seus, Jean D’ Haussonville.

Para muitos, a solução para a
instituição é considerada boa,
já que as instalações possuem
alta qualidade e salvou da es-
peculação imobiliária um be-
líssimo casarão do início do
século XX, conhecido como
antigo Palacete Martins Catha-
rino, no bairro da Graça. Mas,
desde o início do projeto, o
que seria o Museu Rodin foi
bombardeado de críticas pela
comunidade artística local.

O novo museu tem 4,5 mil
metros quadrados de área
construída, com um café e
uma biblioteca. A reforma
contou com restauradores que
se empenharam em identificar
e recuperar as pinturas das pa-
redes e do teto do casarão
construído em 1912.

Mesmo perdendo a grife do
escultor moderno Auguste
Rodin (1840-1917), não dei-
xará de inserir a Bahia na rota
internacional das exposições.
O governo vai abrir uma con-
sulta pública para dar nome à
nova casa, mas uma das su-
gestões é que seja Museu do
Diálogo. “O acordo com os
museus da França é que de
três em três anos mudemos o
acervo. Pode ser que depois ve-
nham Picasso, os impressionis-
tas do Museu D’Orsay, obras
do Louvre, enfim, veremos co-
leções de arte universal que di-
ficilmente teríamos acesso, só
mesmo viajando à França”, ex-
plica o secretário. n

Fotos: divulgação

Vista do Museu de Arte da Bahia (acima) e Solange Farkas ( direita) agora à frente do MAM-BA

MAB guarda tesouros das épocas colonial e imperial brasileira (esquerda); o MAM passa por reformas que só devem ser concluídas em 2008 (direita)

Acervos em questão
Encontro em Salvador discute as bases para a criação da Rede Ibero-Americana de Museus

FERNANDA LOPES*
Salvador

T erminou ontem em Sal-
vador o I Encontro Ibe-
ro-Americano de Mu-

seus. Entre os dias 26 e 28 de
junho, representantes do setor
museológico de 22 países es-
tiveram reunidos para trocar
experiências e debater ações
integradas para o setor, além
de discutir o papel, a defini-
ção e as necessidades dos mu-
seus da região. Estima-se que,
entre os países ibero-america-
nos, existam hoje cerca de 10
mil museus, que movimentam
anualmente 100 milhões de
visitantes.

A iniciativa do Departamen-
to de Museus e Centros Cultu-
rais do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
do Ministério da Cultura (De-
mu/Iphan), e da Associação
Brasi le i ra  de  Museologia
(ABM), com o patrocínio da
Petrobras, reuniu pela primeira
vez em torno do tema represen-
tantes de Andorra, Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Colôm-
bia, Costa Rica, Cuba, El Sal-
vador, Equador, Espanha, Gua-
temala, Honduras, México, Ni-
carágua, Panamá, Paraguai,
Peru, Portugal, República Do-

minicana, Uruguai e Venezue-
la. enezuela. Participaram ain-
da Maria Elisa Berenguer, se-
cretária-adjunta da Secretaria
Geral Ibero-Americana, Car-
los Brandão, presidente do
Conselho Internacional de
Museus (Icom Brasil), Georgi-
na de Carli, diretora do Insti-
tuto Latino-americano de Mu-
seus (Ilam) e diretores de mu-
seus brasileiros.

No último dia de discussões,
todos os representantes assina-
ram um programa de diretrizes
e estratégias para a implanta-
ção de políticas públicas cultu-
rais voltadas para o campo dos
museus e da museologia nos
países ibero-americanos. Entre
as propostas estão a implanta-
ção de programas de capacita-
ção técnica e circulação de ex-
posições entre os países; a rea-
lização do Cadastro dos Mu-
seus Ibero-Americanos e do
Observatório de Museus Ibe-
ro-Americanos, com o objeti-
vo de mapear a diversidade
dos museus e seus visitantes;
além da criação de um fundo,
com previsão inicial de US$
500 mil, para apoio a ações
museológicas na região.

O documento, que servirá de
base para a criação de uma Re-
de Ibero-Americana de Mu-

seus, será apresentado em ju-
lho, na reunião dos ministros
da cultura dos países ibero-
americanos, em Valparaíso, no
Chile. “O objetivo é criar pla-
nos e agendas comuns, para
fortalecer as políticas públicas
em nossos países”, resume José
do Nascimento Junior, diretor
do Demu. O grupo também tra-
balha na def inição de uma
agenda para 2008, o Ano Ibero-
Americano de Museus, quando
as instituições da região reali-
zarão ações integradas e terão
programações diversificadas
em suas agendas.

O encontro mostrou que,
apesar dos objetivos e propos-
tas comuns, os países vivem
realidades muito diferentes no
que diz respeito à estruturação
de políticas públicas na área
dos museus. “Já ouvi que não
ter política cultural já é uma
política cultural, mas isso não é
possível em um país onde a ci-
dade mais longe da capital fica
a uma distância de apenas 600
quilômetros”, afirma Alejan-
dro Gimenez, coordenador de
museus no Ministério da Edu-
cação e Cultura do Uruguai. A
maioria dos países não tem a
dimensão exata de quantos mu-
seus existem em seu território.
Entre os números apresentados

nas mesas estão 90 museus na
Guatemala, 619 na Argentina,
281 no Peru, 200 no Chile, 309
em Cuba e 50 na República
Dominicana, que prevê a cria-
ção de mais nove, como o Mu-
seu da Música Dominicana.

Em situação oposta está Por-
tugal, que hoje registra a exis-
tência de 120 museus em seu
território. Há 15 anos o país se
dedica à criação do Instituto
Português de Museus. “Nos
anos 90, nos dedicamos à orga-
nização interna, à qualificação
e à divulgação do IPM, e sua
afirmação como organismo de
referência para a área dos mu-
seus”, explica Clara Camacho,
subdiretora do instituto. A par-
tir do ano 2000, o IPM dedica-
se à promoção de uma política
museológica abrangente e diri-
gida à realidade museológica
portuguesa. Dentro desse pro-
cesso foi criada a Rede Portu-
guesa de Museus e a Lei Qua-
dro dos Museus Portugueses,
específica para o setor museo-
lógico publicada, em 2004.
“Agora iniciamos um novo ci-
clo agregando o Instituto Por-
tuguês de Conservação ao IPM,
resultando no Instituto dos Mu-
seus e da Conservação”, ressal-
ta Clara Camacho.

O Brasil, que hoje tem cerca

de 2.500 museus mapeados no
território nacional, segue em
um processo muito próximo.
“Temos muito a aprender, mas
também muito com o que con-
tribuir nesse contexto”, afirma
José do Nascimento Junior.
Nos últimos cinco anos, o setor
museológico brasileiro tem
passado por uma reestrutura-
ção. Em 2003, foi criado o De-
partamento de Museus e Cen-
tros Culturais (Demu) dentro
do Instituto do Patrimônio His-
tórico Nacional (Iphan). O no-
vo departamento foi o respon-
sável por iniciativas como a
implementação e consolidação
da Política Nacional dos Mu-
seus, do Sistema Nacional de
Museus e do Cadastro Nacio-
nal de Museus.

Os investimentos na área
também registraram um salto.
Dos R$ 20 milhões registrados
em 2002, os recursos destina-
dos aos museus somaram R$
300 milhões de 2003 a 2006,
entre investimentos diretos do
Ministério da Cultura, Lei de
Incentivo à Cultura, e editais
criados a partir de parcerias
com empresas estatais. Para os
próximos quatro anos, a expec-
tativa é que o número alcance
R$ 450 milhões.

Para 2007, além da criação

do Instituto Brasileiro de Mu-
seus — uma autarquia do Mi-
nistério da Cultura destinada à
área de museus — o Demu tam-
bém se concentra na conclusão
do Cadastramento Nacional de
Museus, na consolidação do
SBM e a ampliação de expe-
riências como a do Museu da
Maré, no Rio de Janeiro. “O
Museu da Maré, construído jun-
to com a comunidade, é o
exemplo de onde queremos
chegar, de onde se deve che-
gar”, ressalta Nascimento Jr.
Criado em maio de 2006, o Mu-
seu da Maré é o primeiro museu
em favelas da América Latina,
localizado no Complexo da Ma-
ré, região formada por 16 co-
munidades ao longo da Av. Bra-
sil, no Rio de Janeiro. Desde o
início do ano, estão sendo rea-
lizadas reuniões da Rede Mu-
seus, Memória e Movimentos
Sociais com representantes de
mais de vinte comunidades po-
pulares e entidades culturais, no
Rio de Janeiro. A Rede deve
apoiar a implantação de mu-
seus, projetos e instituições de
memória e patrimônio, além de
cursos, oficinas e pesquisa. n

* A repórter viajou a convi-
te do Departamento de Mu-
seus e  Centros Cul tura is
( I p h a n / M i n C )



PÁG. 3 CMYK

SEXTA-FEIRA, 29, E FIM DE SEMANA, 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2007 Caderno da GAZETA MERCANTIL – Página 3

E a História
Começa
de Amós Oz
w Ediouro, 136
págs., R$ 29,90
— A partir de

sua experiência como
romancista e crítico
literário, o israelense
apresenta ensaios em que
discute o método de
grandes autores da
literatura, como Agnon,
Tchekhov, Elsa Morante e
Kafka.

O Cerne da
Questão
de Graham
G re e n e 
w Globo, 400
págs., R$ 34 —
No romance
publicado em 1948, o
romancista inglês conhecido
por suas tramas de mistério
impregnadas de sentido
metafísico, conta a história
de Scobie, que vive entre a
culpa da própria
imperfeição e suas paixões.

A Casa
Demolida
de Sérgio Porto
w Agir, 218
págs., R$ 34,90
— Quando
publicadas pela

primeira vez, em 1958,
essas crônicas marcaram a
estréia do autor. O material
mostra sua qualidade
literária e seu humor
indiscutíveis.

O Imperador
— Volume 4
de Conn
Iggulden
w Record, 420
págs., R$ 48 —
Revelação da
ficção britânica, o autor
acompanha a trajetória de
Júlio César, um dos
personagens mais
importantes de todos os
tempos, logo após as vitórias
na Galícia e Bretanha.

A Audácia da
Esperança
de Barack
Obama
w Larousse do
Brasil, 400
págs., R$ 49,90

— Senador eleito pelo
estado de Illinois, o autor
faz uma reflexão sobre a
reconquista do sonho
americano. O livro figura
na lista dos mais vendidos
do The New York Times há
30 semanas.

Sociologia da
Fa m í l i a
Americ ana
de François de
Singly
w FGV, 208
págs., R$ 25 —
Professor de Sociologia da
Sorbonne, o autor examina
mudanças ocorridas no
núcleo familiar ao longo dos
anos. Na sua tese, chama
atenção aos efeitos da
globalização no processo.

Indic adores
Ambientais e
Recursos
Hídricos
de Antônio
P. M a g a l h ã e s 
w Bertrand

Brasil, 688 págs., R$ 85 —
Geógrafo da Universidade
Federal de Minas Gerais, o
autor busca auxiliar as
iniciativas de proteção dos
recursos hídricos brasileiros
a partir da experiência
francesa.

O Amor não
tem Bons
Sentimentos
de Raimundo
C a r re ro 
w Iluminuras,
192 págs., R$ 35
— Neste romance sobre a
loucura, o autor
pernambucano conta a
história de Matheus, um
músico generoso e
desencantado que resolve
matar a mãe e a irmã,
simplesmente porque elas
são belas e silenciosas.

f s e m a n a @ g a z e t a m e rc a n t i l . c o m . b r 

Elogio do aprendizado
LEITURA

Eugênia Thereza de
Andrade*

O poeta e dramaturgo ale-
mão Bertolt Brecht (1898-
1956), num poema chama-
do “Elogio do Aprendiza-
do”, diz: “você que tem fo-
me, agarre um livro: é uma
arma”.

Na minha infância, na caa-
tinga da Bahia, existiam pou-
cos livros; de mão em mão
romances eram passados en-
tre as pessoas mais velhas.
Aos onze anos, menti minha
idade e consegui que a velha
Raulina me emprestasse um
deles. Certo dia, com pente e
água, alisei meu cabelo, o
melhor que pude, calcei as
alpercatas e saí levando co-
migo uma convicção.

No começo da Rua das
Flores, avistei-a lendo, senta-
da numa cadeira de vime na
calçada, onde às vezes costu-
mava ler para um grupo de
mulheres e homens. Naquela
tarde dei graças a Deus por
estar ela sozinha.

Ao aproximar-me, respirei
com parcimônia e, sem subir
a calçada, disse: — Bom dia,
vim tomar emprestado da se-
nhora, um romance, falei
com olhar firme e economia
de sorriso. Ela olhou bem

minha cara, mas se deteve na
altura dos meus seios, dando
um risinho de lado, com boca
de dentadura, como a constatar
algo. Estufei o estômago para
não deixar cair as trouxinhas
feitas de panos de boneca, que
eu tinha posto por baixo do ves-
tido, para parecer que em mim
já nascera peitos. Por cima dos
óculos, Dona Raulina falou: —
E seu José, falou que você já
pode ler romances?... Pousou
sua mão branca sobre o livrão
no colo, pondo em destaque o
anel de formatura, de professo-
ra, formada no Colégio das
Freiras de Senhor do Bonfim.
Aquele seu gesto trouxe-me a
consciência da gravidade de
minha mentira, mas nem as-
sim titubeei.

— Já falei com meu pai, ele
me deu o consentimento.

Disse um hum!... e levan-
tou-se entrando em casa. Do-
na Raulina demorou uma
eternidade, para meu tempo
de criança, até que surgiu de
um corredor, escuro; meu so-
nho chegou forrado de papel
de seda cor do tempo.

Tenha cuidado, disse-me.
— Sim Senhora.
— Encostei o romance no

peito e apertei com amor. Aos
poucos, fui colocando-o atra-
vessado para descansar meu es-

tômago, há muito estufado, pa-
ra segurar meus peitos de panos
que desciam; o esquerdo já es-
tava quase na cintura.

Virei-me para partir e ela
falou:

— Você vai se encantar...
quando terminar, traga de volta
e pode levar o segundo tomo.

Coração e pernas dispararam.
Tinha pressa e não podia cor-
r e r.

No caminho não resisti e abri
o livro: “As Duas Mães”. As le-
tras eram tão grandes que nunca
tinha visto iguais.

Sai dali com a certeza de que
os romances chamavam-se to-
mos, o que aumentou em muito
minha responsabilidade; havia
mentido e carregava comigo
um tomo. Meus pés ainda pe-
quenos pisavam o chão, bus-
cando firmeza nos apoios.

Naquele dia, meu pai veio to-
mar o café da tarde mais cedo.
Da sala, viu-me entrar com
mãos ocupadas, indo direto ao
quarto. Os pobres sempre têm
poucos pertences; o meu era
um caixote particular, forrado
com papel de revista, sempre
devassado pelos meus irmãos,
que usavam-no também, sob
meus protestos e choros, para
guardar suas preciosidades,
feitas de badoques e bolas de
gude. De cócoras, buscava um

esconderijo para meu roman-
ce, quando o ouvi dizer o seu
hum... tão próprio!

— Menina que livro é este
que você trouxe aí?

Refis-me com rapidez.
— Um romance. pai, “As

Duas Mães”, mostrei. Dona
Raulina disse que eu sou muito
inteligente e já posso ler.

Depois  fa lo  com e la . . .
quando terminar de ler me
empreste.

Daí, à vista de todos e osten-
sivamente, comecei a ler um li-
vro após o outro. Por volta da
metade do 2o- volume, cometi
outro pequeno delito, li uma
carta que meu pai escrevera pa-
ra enviar ao meu irmão que es-
tudava num seminário, para ser
padre, em Salvador. Num tre-
cho ele dizia: sua irmã caçula
passou de ano, já lê romances,
ela é uma menina danada.

Foi desses tempos que não
mais me confessei, nem me co-
munguei, achei que ler estava
fora da alçada dos padres, era
coisa entre eu, meu pai e no má-
ximo Dona Raulina.

Hoje, a mais contundente
imagem que tenho da leitura é a
foto de um jornal, acho que foi
da Folha de São Paulo. Ali, há
uma cerca de redondos feitos
com arame, dessas que se põe
agora em zonas de conflitos.

Sentado numa cadeira, atrás da
cerca, um árabe lê um livro. Eis
aí um mundo feito de contradi-
ções e significados.

Susan Sontag, a célebre en-
saísta americana, viajou para
Sarajevo em guerra e lá assis-
tiu, impressionada, uma leitu-
ra de teatro, feita por quatro
atores, tendo poucas pessoas
como platéia, realizada nos
escombros de uma igreja. Re-
sistiam lendo.

Uma pobre mulher, após se
alfabetizar, um dia conseguiu
ler uma noticia num pedaço
de jornal, encontrado no lixo.
Com um sorriso sem dentes,
na televisão disse: “Descobri
o mundo!”.

E eu, não mais criança, da-
qui desse mundaréu de Deus,
que é São Paulo, após 55 anos
de meu primeiro romance,
tento ser uma Dona Raulina.
Reúno atores para lerem e
gente para ouvir histórias por
eles lidas, em forma de teatro.
Com esse gesto, busco agra-
decer a meu pai, que me com-
prou Flaubert, pelo reembol-
so postal e, talvez assim, ago-
ra poder provar a mim mesma
que de fato sou danada.

*Diretora de teatro. Criadora do ciclo
“7 Leituras – 7 Autores – 7 Diretores”,
que acontece no Sesc Consolação

L I V R O

Curiosidades sonoras
Para celebrar 40 anos de jornalismo, Ruy Castro publica textos sobre música

NELSON GOBBI

Rio

Amúsica, junto ao cine-
ma, é a forma de arte
que mais páginas ocupa

nos suplementos culturais da
mídia impressa — temas que,
ao atingirem meios como a TV
e a internet, ampliam seu alcan-
ce a escalas inauferíveis. Este
valioso espaço, no entanto,
nem sempre é explorado intei-
ramente, sendo basicamente
loteado entre matérias e críti-
cas que seguem o calendário
de lançamentos da indústria
fonográfica. Em seu novo li-
vro, “Tempestade de Ritmos”,
Ruy Castro explora um outro
viés de abordagem para a mú-
sica e seu universo.

Por meio da crônica, o escri-
tor transforma em personagens
astros de primeira grandeza,
como Miles  Davis , Louis
Armstrong, Cole Porter e Chi-
co Buarque, em textos que par-
tem de seu gosto pessoal, em-
bora fundamentados em vasto
conteúdo de pesquisa.

O livro, que celebra os 40
anos de atividade jornalística
do autor, reúne textos publica-
dos na imprensa desde 1989. O
leitor tem a chance de conhe-
cer, por meio dos material or-
ganizado por Heloisa Seixas, o
inglês Noël Coward, cantor,
compositor, dramaturgo, ro-
mancista e, acima de tudo, sím-
bolo da elegância da primeira
metade do século XX, cuja im-
portância para a música podia
ser verificada nas freqüentes
comparações com o amigo Co-
le Porter. Ou sua conterrânea
Mabel Mercer, cantora que, ao
desembarcar em Nova York
nos anos 40, tornou-se uma re-
ferência direta para Billie Ho-
liday, Frank Sinatra, Nat King
Cole e, indireta para Peggy
Lee, Mel Tor-
m é ,  J o h n n y
Mathis ;  Bar t
Howard, autor
de “Fly me to
t h e  M o o n ,
standard am e-
ricano que contabiliza quase
mil gravações, dentre as quais
algumas “definitivas”, com
Frank Sinatra, Tony Bennett ou
Tom Jobim, e que, ainda assim,
é um ilustre desconhecido até
para o público de seu país. Ou
ainda Roberto Silva, injusta-
mente esquecido entre os maio-
res nomes do samba, mas lem-
brado como um dos cantores

favoritos de João
Gilberto.

Mesmo estrelas
q u e  d i s p e n s a m
apresentações são
desmist i f  icadas
ou têm sua mitolo-
gia ampliada por
informações co-
lhidas pelo autor,
característica que
se pode em outros
de seus livros. Ja-
z z ó f i l o s  c o m
“Kind of Blues” a
postos na cabecei-
ra e que sabem ex-
plicar detalhada-
mente quantas ve-
zes Miles Davis
r evo luc ionou  o
g ê n e r o  p o d e m
descobrir  novas
histórias, desde a
criação do cool j a-
zz nos anos 40, até
o ocaso da carrei-
ra, quando chegou
a abrir shows para
Grateful Dead e
Sly Stone.

Passagens da vi-
da de Ray Charles,
da infância difícil
ao sucesso como o
primeiro artista ne-
gro a cair nas gra-
ç a s  d o  p ú b l i c o
americano, passan-
do pela dependên-
cia em heroína —
mais tarde explora-
das na oscarizada
cinebiografia lan-
çada em 2004 —
faziam parte de
crônica lançada em
setembro de 1996.
E também Bing
Crosby, símbolo
ainda citado da caretice ameri-
cana, que esteve nas paradas de
sucessos por mais vezes que Si-

n a t r a ,  E l v i s
Pres ley e  os
Beatles.

Há curiosi-
d a d e s  q u e
transpassam a
história da mú-

sica, como a criação da capa
de disco, como conhecíamos
antes do advento do CD e do
MP3, pelo artista gráfico Alex
Steinwess, em 1939; ou o fato
de o álbum mais vendido da
década de 50 ser de canções
natalinas, interpretadas por
Elvis Presley.

E o cinema, que já mereceu
um livro inteiro de artigos de

Ruy Castro, “Um Filme é para
Sempre”, publicado no ano
passado, abre espaço na músi-
ca com as trilhas de Henry
Mancini, as canções compila-
das por Woody Allen em sua
obra e a própria passagem do
cinema mudo para o falado,
até os tempos em que cochilar
numa sala de projeção tornou-
se ato tão inacreditável quan-
to as peripécias dos heróis dos
estrondosos blo ck bus te  rs
contemporâneos.

Espalhadas por 424 pági-
nas, com direito a fotos raras,
estão grandes histórias da mú-
sica. O sabor de cada uma de-
las, contudo, está no fato de
serem, antes, grandes histó-
rias humanas. n

Durante os anos 30, o genial Louis Armstrong tinha que tocar vestindo os “estereótipos da selva”

Fotos: divulgação

Tempestade de Ritmos
de Ruy Castro

Companhia das Letras, 424 págs., R$ 52

O compositor Cole Porter na Torre de Belém em Portugal
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Sinfonieta na contramão

H I S T Ó R I A

Um mestre mulato em prosa
Em “Música Perdida”, Assis Brasil, finalista do prêmio Jabuti, romanceia a vida do compositor Joaquim Mendanha

LEONARDO MA RT I N E L L I 

São Paulo

R omance polifônico, de
leitura agradável e fluí-
da, o livro “Música Per-

dida”, de Luiz Antonio de As-
sis Brasil, tem como persona-
gem principal uma figura que,
apesar de relativamente co-
mum na ficção universal, é ain-
da muito rara na literatura na-
cional, isto é, o compositor.

Um dos principais romancis-
tas brasileiro em atividade e au-
tor de obras premiadas — tais
como “A Margem Imóvel do
Rio” e “O Pintor de Retratos”
— em “Música Perdida” (pelo
qual concorre este ano o Prê-
mio Jabuti de melhor romance)
Assis Brasil toma como fio
condutor a vida do compositor
mineiro Joaquim José de Men-
danha (1801-1885), que na vi-
da real é mais conhecido por
ser o autor da música do “Hino
Farroupilha”, mais tarde con-
duzido ao status de hino oficial
do Rio Grande do Sul.

Em uma laboriosa teia nar-
rativa, na qual a ficção e a bio-
grafia se entrelaçam de forma
coesa em diversos lugares do
tempo e do espaço, o escritor
constrói  uma personagem
complexo, no qual valores, de-
veres e anseios antagônicos
travam uma batalha constante
ao longo da sua vida.

É com relativa freqüência
que a vida dos compositores
clássicos têm sido o mote de di-
ferentes obras de ficção, seja na
literatura, na dramaturgia ou no
cinema. Reais ou imaginários,
desde meados do século XIX
que o compositor é uma fonte
para drama e conflitos. Uma
vez no campo da invenção lite-
rária — e não mais na acuidade
histórica da biografia — o com-
positor é um personagem de
grande densidade psicológica, e
a vida que gira em torno dele é
algo tão interessante quanto sua
mente criativa, o que faz de sua
obra e vida singulares frente à
ordinariedade do cotidiano e do
cidadão comum.

Seja Mozart e Salieri da pe-
quena peça de teatro de Púch-
kin, ou Beethoven do filme de
Bernard Rose ou mesmo os fic-
tícios Adrian Leverkühn, de
Thomas Mann, e Jean-Christo-
ph, de Romain Rolland, o com-
positor enquanto personagem
de ficção mostra-se um figura
complexa e interessante.

Apesar da grande oferta e
peculiaridades que a música
brasileira oferece como refe-
rência, a figura do compositor
em sua ficção é ainda escassa,

Divulgação

A Sinfonieta dos Devotos de Nossa Senhora dos Prazeres foi criada por Marcelo Antunes Martins para a apresentação

parte considerável os ofícios
musicais religiosos e laicos es-
tavam a cargo de músicos
oriundos de famílias humil-
des, e a profissão era um dos
principais meio de ascensão
social de então.

Em sua imensa maioria, es-
ses compositores realizaram
sua formação musical de forma
improvisada, apoiando-se mui-
to mais em seu talento do que
em um método formalizado.
Grande parte de suas produ-
ções foram dedicadas à música
religiosa, por meio de partitu-
ras que seriam executadas por
cantores e instrumentistas com
uma formação aquém dos mú-
sicos que seus contemporâneos
europeus dispunham para ma-
terializar sua música.

Neste sentido, é notável o
cuidado de Assis Brasil ao
mostrar ao leitor não só as pe-
culiaridades do cotidiano mu-
sical pré-republicano, que em
muito se contrasta com este-
reótipo de luxo e excelência
que cerca as práticas euro-
péias, mas também como este
ambiente foi determinante na
vida de seus personagens, tal
como fica especialmente claro
nas falas de Nunes Garcia, pa-
ra quem a consciência de nossa
rusticidade musical chega ao
ponto da abnegação intelec-
tual. “Se deseja ser compositor
no Brasil, domine seu talento”,
diz a certa altura ao protago-
nista Quincazé.

A frase, de certa forma, ilus-
tra uma das idéias principais
do livro: o perpétuo estado de
ansiedade do artista sempre
em meio a forças antagônicas
somada ao poder e o ceder, a
nobreza artística e a indigência
comercial, a sofisticação da in-
telectual e o simplismo do pú-
blico. Mas o antagonismo
maior, que por fim é o que faz
o protagonista abandonar o
cosmopolitismo carioca para a
provinciana Porto Alegre oito-
centista, é o choque decorrente
entre das obrigações sentimen-
tais junto aos seus próximos
(em especial ao pai e aos seus
mestres-tutores) versus a vai-
dade e a ambição naturais a um
jovem artista.

Com sua prosa envolvente e
a familiaridade com aspectos
históricos e técnicos das prá-
ticas musicais, Assis Brasil
oferece ao leitor uma obra be-
la e consistente sobre a músi-
ca e vida que mesmo que mo-
mentaneamente recuperada,
estará inexoravelmente perdi-
da devido ao fatalismo que
projeta sua sobra sobre os tró-
picos brasileiros. n

N a última década, diversos pro-
jetos de recuperação de reper-
tórios musicais, e seus respec-

tivos registros fonográficos, têm sur-
gido na cena musical brasi le i ra .
Normalmente, estes projetos contam
com o patrocínio de grandes empresas
estatais, vias leis de incentivo fiscal à
cultura, ou mesmo de governos esta-
duais e municipais. Muitos deles têm
se provado de um valor inestimável
para a memória de nossa música, à
medida em que neles convergem o
acurado trabalho de nossos musicólo-
gos e a destreza de bons músicos.

Apesar disto, vez ou outra podem

surgir contra-exemplos que, apesar das
boas intenções e da pertinência da te-
mática que suscitam, no final das con-
tas em nada acrescentam, quando não
acarretam em desinformação.

Tal é o caso do projeto “Mestres Mu-
latos”, concebido e dirigido por Mar-
celo Antunes Martins. À frente da Sin-
fonieta dos Devotos de Nossa Senhora
dos Prazeres (na verdade, um grupo de
instrumentistas arregimentados oca-
sionalmente para este projeto), Martins
propõe “dar luz à existência” (sic) de
compositores “afro-descendentes”.

Mas, por fim, a proposta mostra-se
uma falácia, tanto do ponto de vista

conceitual — ao tentar monocromati-
zar a história da música brasileira na
figura do mulato — como no ponto de
vista prático, esbarrando no diletantis-
mo da regência de Martins e nas adap-
tações de gosto duvidosos das partitu-
ras originais (o que, por sua vez, acar-
reta sua nulidade enquanto objeto
histórico e estético).

A intenção de Martins até pode ter
sido boa, mas ainda falta muito para o
projeto corresponder de forma ade-
quada à importância histórica dos ar-
tistas nacionais que ele pretende res-
g a t a r. n

( L . M . )

quando não constrangedora
(tal como o filme “Villa-Lo-
bos: uma Vida de Paixão”, de
Zelito Viana). Tendo isto em
vista, o livro de Assis Brasil
revela-se ainda mais surpreen-
dente, na medida em que ele
elege o desconhecido Joaquim
José de Mendanha como per-
sonagem de seu romance.

O nome deste compositor
pode ser colocado ao lado de
outros que, apesar do virtual
anonimato no qual se encon-

tram em nossa atual cultura
musical, são nomes importan-
tes para história da música bra-
sileira, tais co-
mo José Joa-
quim Emerico
Lobo de Mes-
quita, André da
Silva Gomes,
João de Deus
Castro Lobo, Manoel Dias de
Oliveira e José Maurício Nunes
Garcia (este também um perso-
nagem em “Música Perdida”).

Todos são compositores
pertencentes ao que se con-
vencionou chamar de “música

colonial”, isto
é,  produzida
em meados do
século XVIII
até os primór-
dios do XIX,
nos então cen-

tros de riquezas brasileiros,
em especial, as Minas Gerais e
o Rio de Janeiro.

Nascido Vila Rica, o compo-

sitor Joaquim José de Menda-
nha (que no romance é também
chamado pelo apelido de Quin-
cazé) realizou estudos e traba-
lhos profissionais no Rio de Ja-
neiro, de onde posteriormente
partiu para longínqua Capital
da Província do Sul, em meio
às conturbações que assolavam
o Império naquela época.

Mulato, Mendanha faz parte
de um tipo que se tornou rela-
tivamente comum na música
brasileira da época, quando

Música Perdida
de Luiz Antonio de Assis Brasil

L&PM, 220 págs., R$ 28

F O T O  G  R  A  F  I  A

Felizes por
natureza 
Exposição na Casa Brasil mostra a
vocação do carioca para a alegria

ALEXANDRE STA U T 

São Paulo

N a última segunda-feira,
dia 25, a manchete do
Jornal do Brasil alerta-

va para o fato de a Agência
Brasileira de Inteligência, da
CIA e do FBI vigiarem prová-
veis ameaças aos Jogos Pan-
Americanos, que começam no
dia 13 de julho, no Rio de Ja-
neiro. Na mesma página, o diá-
rio traz uma foto em que uma
multidão festeja, na praia de
Ipanema, a contagem regressi-
va para o evento.

Compromissado em fazer
com que os jogos ocorram na
mais perfeita paz (e também
para mostrar que a alegria é pa-
lavra de ordem no Rio, mesmo
que facções criminosas tentem

acabar com a auto-estima do
carioca), o jornal pensou numa
exposição que mostrasse ins-
tantâneos deste povo que tem
“joie de vivre” à flor da pele.

“Imagens da Alegria, A Al-
ma do Carioca”, em cartaz na
sede da Casa Brasil a partir de
terça (3) — braço cultural da
Companhia Brasileira de Mul-
timídia (CBM), da qual o Jor-
nal do Brasil e a Gazeta Mer-
cantil fazem parte — foi pen-
sada justamente como forma
de resgatar a alegria e o bom
humor dos moradores da capi-
tal f luminense. São 70 fotos
do arquivo do jornal tiradas
no Carnaval deste ano pela
equipe de fotojornalismo da
casa. Entre o material, estão
13 cliques de Evandro Teixei-
ra, veterano profissional que

portantes da história contempo-
rânea do Rio, foram tiradas de
um carro alegórico da Unidos
da Tijuca. “A escola de samba,
este ano, homenageou a foto-
grafia. Convidado para desfilar
num de seus carros, não perdi a
oportunidade de ver o sambó-
dromo de um ângulo que não
conhecia. Tratei de empunhar
minha câmera”, diz Teixeira,
que até então havia coberto o
Carnaval desfilando a pé, na
avenida do samba.

Entre o material que selecio-
nou para a mostra estão ima-
gens de pessoas sambando, ou-
tras  observando, algumas
aplaudindo, outras vaiando, da
concentração à dispersão na
Praça da Apoteose.

“O Jornal do Brasil é um ma-
nancial de registros fotográfi-
cos de acontecimentos impor-
tantes brasileiros. Esta exposi-
ção  mos t ra  i s so ,  a lém de
reafirmar o compromisso deste
povo quando o assunto é ale-
gria”, finaliza Barreto, da Casa
Brasil, que, para este evento,
teve como parceiros o Sesc-RJ
e o FotoRio. n

AJB/Rafael Moraes

O veterano
E va n d ro
Te i xe i ra
aproveitou a
opor tunidade
de desfilar
em um
car ro
alegórico e
fotografou o
Car naval
carioca de
o u t ro s
ângulos

trabalha no JB desde 1962.
Curador da mostra junta-

mente com Teixeira, Reinaldo
Paes Barreto, vice-presidente
institucional da Casa Brasil, diz
que a exposição procurou retra-
tar, com clareza, a vocação do
carioca para a alegria. “Esta
não é uma exposição sobre o
Carnaval. É a partir dele. É fo-
cada no maior evento esportivo
já realizado na história do Rio,
que resgata a alma do habitante
da cidade, que é esportista, mu-
sical e alegre”, diz Barreto.

As 13 fotos de Teixeira, re-
pórter fotográfico que acompa-
nhou todos os momentos im-

Imagens da Alegria, A Alma do
Carioca
Casa Brasil, Av. Paulo de Frontin,
568, Rio Comprido, % (21) 2156-
6700. Segunda a sexta, 12h/18h.
Grátis. Abertura prevista para terça
(3 de julho). Até dia 31de julho.

AJB/ Evandro Teixeira
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H O M E N A G E M

Concerto
no largo
histórico 
Maria Schneider encerra o Festival
Tudo é Jazz na histórica Ouro Preto

LUIZ ORLANDO CARNEIRO

Brasília

M aria Schneider — a
compositora e b an d
leader do momento,

vencedora do Grammy de 2005
para grandes conjuntos de jazz
com o álbum “Concert in the
Garden” — vem mais uma vez
ao Brasil. No ano passado, na
regência de sua maravilhosa
big band, no palco Club do Tim
Festival, ela deixou em estado
de graça a seleta audiência
que aplaudiu o show da or-
questra, cujos solistas, todos
do primeiro time de Nova
York, evoluem por sobre a ta-
peçaria urdida pela líder com

delicados fios melódicos-har-
mônicos que se adensam nu-
ma textura pantonal, em ines-
perados voleios rítmicos.

Desta vez, a discípula pre-
dileta do lendário Gil Evans
(1912-1989) vai encerrar, no
dia 16 de setembro, um do-
mingo, no Largo do Rosário,
em Ouro Preto, o 6o- Festival
Tudo é Jazz, à frente de uma
orquestra formada por 22 mú-
sicos mineiros. Ela chega a
Belo Horizonte, uma semana
antes, para ensaiar o grupo em
regime full time.

A idéia foi da diretora-geral
e curadora do festival, Maria
Alice Martins. O compositor-
arranjador e tecladista Túlio

Mourão já combinou com La
Schneider o envio das partitu-
ras das seguintes peças: “Con-
cert in the garden” e “Dança
Ilusória”, do premiado álbum
gravado em 2004; “Allégres-
se”, do disco de igual título, de
2000; “Coming about”, “El
viento” e “Spartacus”, do CD
“Coming About”, de 1995.

Kiko Continentino (piano),
Enéias Xavier (baixo), André
Queiroz (bateria) e Toninho
Ferraguti (acordeão) são alguns
dos músicos já convocados. Os
quatro terão a grande responsa-
bilidade de ocupar as cadeiras
que, na orquestra de “Concert
in the garden”, eram, respecti-
vamente, de Frank Kimbrough,
Jay Anderson, Clarence Penn e
Gary Versace.

O Festival Tudo é Jazz — o
título não expressa uma espécie
de vale-tudo conceitual —
mantém este ano o alto nível ar-
tístico que o consagrou em ma-
téria de jazz propriamente dito.
Na primeira noite (13 de setem-
bro), o sexteto do trompetista
Wallace Roney vai medir for-
ças (criatividade e técnica ga-
rantidas) com o quinteto do sa-
xofonista alto Kenny Garrett,
numa “batalha” inti tulada
“Conflict & resolution”.

No dia seguinte, as atrações
serão o trio do emergente pia-
nista Aaron Goldberg (Reuben
Rogers, baixo; Eric Harland,
bateria); a excelente Ingrid Jen-
sen (trompete e flugelhorn), ao
lado de Claudio Dauelsberg

(piano) e Jon Wikan (percus-
são); o quinteto do baixista-
compositor Omer Avital, um
dos mais densos e originais
grupos do jazz experimental da
Downtown nova-iorquina. Mas
a programação não está ainda
fechada, e é possível que Regi-
na Carter, a “Paganini” do jazz
contemporâneo, vá a Ouro Pre-
to com um novo septeto.

Para quem gosta de música
mais smooth, embora de qua-
lidade indiscutível, a princi-
pal estrela a brilhar em Ouro
Preto será Madeleine Pey-
roux, que não esconde sua
paixão pelo fraseado de Billie
Holiday, pelo dialeto c o u n t r y
e até pelo blues.

Dentre os músicos brasilei-
ros, destaque para João Dona-
to (piano), Robertinho Silva
(bateria) e Luis Alves (baixo),
que têm encontro marcado
com o veteraníssimo saxofo-
nista Bud Shank, de 81 anos,
um dos pioneiros do cool jazz
e do casamento desse estilo
com a temática e o balanço da
bossa nova. Oscar Castro Ne-
ves  apresenta-se  com um
quinteto — também no penúl-
timo dia do Tudo é Jazz — as-
sim como o Samba-Jazz Trio
de Kiko Continentino. Na
abertura do festival de Ouro
Preto, o compositor-bandeo-
nista Rufo Herrera, argentino
radicado no Brasil há décadas,
vai liderar a orquestra da Uni-
versidade Federal da histórica
e fascinante cidade mineira. nA band leader Schneider venceu o Grammy de 2005

Divulgação

L A N Ç A M E N T O

“Toda mulher é louca!”
Caixa com três DVDs traz detalhes da trajetória musical e filosófica de Rita Lee

DANIELLA TURANO

São Paulo

“B iograffiti” é apenas
o início de um longo
trabalho de recons-

trução da história de Rita Lee e
do Brasil moderno. As aventu-
ras de quatro décadas dedica-
das à música, vivendo só dela
— um privilégio para poucos
— alternam-se e, imagens, fo-
tos antigas e recentes em três
DVDs que trazem depoimentos
descontraídos de amigos, além
de comentários e confissões da
cantora, que mantém seu estilo,
resistindo a um mercado fono-
gráfico ingrato, cheio de impo-
sições e modismos.

“Eu sou do tempo da espon-
taneidade artística e, hoje, o ar-
tista é fabricado em todo o
mundo. Acredito que sobrevi-
vo porque as pessoas vêem em
mim uma dinossaura simpática
que acompanha os modismos
do camarote”, conta Rita.

Família, carreira, vícios, en-
cantos e desencantos da profis-
são e da vida, fazem parte do
tema de “Biograffiti”, dirigido
por Roberto de Oliveira e lan-
çado pela Biscoito Fino. “Oh,
eu acho que — sempre achei —
meninas boazinhas são chatas.

A cantora em
sua fase atual
e no início da
década de 70:
rock tem que
ser feito com

“útero e
ovário”

Jairo Goldflus/divulgação

Máquina do tempo
“M eu pai, Charles Fenley

Jones, era filho de ame-
ricanos, maçom. Bem

feio, mas charmoso. Distante, nada
amoroso. Era um estudioso de coisas
estranhas, esotéricas. Já minha mãe,
Romilda Padula, era filha de italia-
nos. Linda, muito linda. Pianista, su-
per católica. Tenho muito dos dois
dentro de mim”, conta Rita Lee.

A “vovó do rock brasileiro” come-
çou a carreira tocando bateria numa
banda formada por meninas do colé-
gio francês paulistano onde estudava,
Liceu Pasteur. As Teenager Singers
cantavam muito bem, porém não ti-
nham a mesma desenvoltura tocando.
Logo juntaram-se aos Wooden Faces,
uma banda de meninos que era exa-
tamente o oposto. Muita gente junta,
sobrando, e logo ficaram apenas três:
ela, Sérgio Dias e Arnaldo Baptista
(com quem mais tarde se casou). Os
Bruxos, que mais tarde foram batiza-
dos por Ronnie Von, tornaram-se na-
da menos que Os Mutantes.

Foi nesta época que conheceu Gil-
berto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé,
Gal Costa, cineastas e escritores: “Eu

era só uma filha de imigrantes, mas me
sentia mais brasileira do que Pelé. Co-
mecei a queimar fumo, tomar ácido, não
me misturava com nada e era tudo. Era
uma liberdade... e olha que estou falan-
do da época da ditadura, uma época ‘es-
pecialíssima’”, confessa Rita em um
dos DVDs.

Em meados de 1972, foi expulsa dos
Mutantes, sofreu muito, mas hoje, sabe
que se deu bem. No retorno recente da
banda, a cantora foi chamada para voltar
e não aceitou o convite: “Não sou sau-
dosista, portanto não sou chegada em re -
v i v al s . Minha máquina do tempo viaja
rumo ao futuro”, afirma.

Em um dos poucos, senão o único mo-
mento contrastante de sua imagem sem-
pre alegre mostrada nos DVDs, Rita de-
sabafa como se tivesse sozinha num divã,
e se emociona falando sobre sua mãe:
“Ela ficou muito doente. Minhas irmãs
(Mary e Virgínia), meu pai e eu, vimos
aquela princesa se definhando. E ela ti-
nha um lado católico que... (fecha os
olhos e faz cara de quem lembra com so-
frimento)... hum... ela achava que Deus
tinha mandado o sofrimento para apurar a
sua alma e que merecia aquilo”.

Em 1976, alguns acontecimentos
alteraram substancialmente a sua
carreira. Rita conheceu Roberto de
Carvalho, com quem iniciou uma
parceria musical e amorosa de suces-
so, que segue até hoje. E, após a gra-
vação do LP “Entradas e Bandeiras”,
foi presa por porte de maconha. Na
época, afirmou: “À vezes, a crítica
fala que sou meio inconseqüente, que
não levo nada a sério. É exatamente
isso que eu quero”.

Hoje, depois de se tornar avó, o
discurso parece ter  mudado um
pouco: “Droga é uma torre de ba-
bel, né?! De tão bom é ruim e de
tão ruim é bom. Você chega lá em
cima e se deslumbra com as mais
lindas paisagens, mas aí vem uma
vozinha cafajeste e diz que você
tem que tomar mais porque não
chegou ali sozinha. Hoje eu tenho
controle total das drogas proibidas
porque se eu não tiver esse contro-
le, volto para o hospício. E agora
eu tenho uma neta, não tem mais
espaço para isso”, diz com seu jeito
sempre tão espontâneo. n

( D . T. ) 

Eu gosto de remar contra a ma-
ré, gosto de desacatar autorida-
de. Isso é uma coisa que eu tra-
go comigo desde os primórdios
do meu bercinho. Eu faço ques-
tão de manter a minha fama de
mau”, diz a cantora na abertura
do que é considerado o primei-
ro DVD, “Ovelha Negra“, que
destaca as origens de Rita.

Dentre os números musicais,
estão “Panis et circenses”, re-
gistrado em um programa de
TV na década de 60, e imagens
raras de Rita
com a banda
Tutti-Frutti, to-
cando “Mamãe
N a t u r e z a ”  e
“ P é -d e - m e ia ” .
Em outra faixa,
Rita recebe o amigo Caetano
Veloso no rock jovem-guardis-
ta “Eu sou terrível”, de Roberto
e Erasmo Carlos.

Ainda neste DVD, sob a ba-
tuta de Roberto de Carvalho,
ela interpreta músicas do re-
pertório dos Mutantes, como
“Balada do louco” e “Top
top”, além de hits de diversas
fases de sua carreira, com di-
reito a uma palinha da inédita
“Eu sou do tempo”, prometi-
da para um CD de inéditas,
que deve sair no final do ano

pela gravadora Biscoito Fino.
Já o segundo vídeo, “Baila

Comigo”, enfatiza a vida na
estrada: “Quando eu entro no
palco deixo todos os piriris
pra fora, e um santo baixa em
mim, é um prazer inenarrável.
Tenho o meu ritual. Peço pelo
menos um milionésimo da voz
da Elis Regina”, diz no DVD.
O prazer de compor, a afinida-
de com o público e como sur-
giram algumas canções são al-
guns dos temas comentados

neste trabalho.
A  b a s e d o

programa é o
show realiza-
do por Rita na
Praia de Copa-
cabana, em ja-

neiro de 2007. Além dos su-
cessos “Orra meu”, “Flagra”,
“Mania de você”, “Lança per-
fume”, “Saúde”, “Baila comi-
go” e “Papai me empresta o
carro”, Rita homenageia os
cariocas em “Valsa de uma ci-
dade”, de Ismael Neto, acom-
panhada por um coro de 180
mil pessoas.

“Baila Comigo” apresenta
também o registro histórico da
cantora ao lado de João Gil-
berto, interpretando “Joujoux
et Balagandans”, clássico de

Lamartine Babo, gravado para
um especial na TV Globo no
início dos anos 80. Há ainda
Rita e Roberto gravando uma
demo da nova canção “Di-
nheiro”, que tem tudo para
transformar-se em um novo
sucesso, em tempos de pouca
grana e muita diversão.

O terceiro disco, “Cor de Ro-
sa Choque”, aborda a relação
de Rita com o universo femini-
no. Criada num ambiente onde
“pra fazer rock tem que ter cu-
lhão”, Rita mostrou ser mais
trangressora fazendo-o com
“útero e ovários”: “Acho que
na outra encarnação eu fui um
rapaz. Nessa, quando me vi
mulher, achei fantástico.

Desacatar a autoridade mas-
culina é o máximo”, afirma.
Rita, bem ao seu estilo, procla-
ma que “toda mulher é louca”.
Essa abençoada insanidade fe-
minina é tema de “Pagu”, “To-
das as mulheres do mundo”,
“Cor de rosa choque”, “Doce
de pimenta” (com participação
de Elis Regina) e “Luz del fue-
go” (com Cássia Eller). “Sen-
do mulher eu escancaro os ta-
bus, mas não revelo os misté-
rios. Sempre fui assim, não
nasci para lavar cuecas, lavo se
quiser”, diz. n

B i o g r a ff i t i 
de Rita Lee

Biscoito Fino, R$ 129,90

AJB
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MULTIMÍDIA 
Memória do Futuro — Dez anos de Arte e Tecnologia no

Itaú Cultural.Os 13 trabalhos selecionados propõem uma reflexão
sobre a relação entre o espaço e o tempo, reais ou virtuais. Entre os
artistas, estão os brasileiros Diana Domingues (foto de sua obra acima)
e Regina Silveira, entre outros, o argentino Martin Bonadeo, e o belga
Julien de Smedt. Itaú Cultural, Av. Paulista, 149, % (11) 2168-1776. Ter-
ça a sexta, 10h/21h; sábado e domingo, 10h/19h. Grátis. Abertura pre-
vista para terça (3). Até 9 de setembro.

SÃO PAULO

DANÇA 
Balé Real da Dinamarca. Em sua 6a- estada no Brasil, o grupo apresenta 11

coreografias — obras clássicas, como “Apollo”, de Balanchine com música de Stra-
vinsky e obras contemporâneas, como “Triplex”. Para a temporada virão a carioca
Roberta Márquez e Johan Kobborg, bailarinos principais do New York City Ballet,
além de outros 19 bailarinos. No programa, destaque ainda para a coreografia clás-
sica “Napoli 3a- Ato”, de A. Bournonville, com música de H.S. Pauli. Teatro Alfa, Rua
Bento Branco de Andrade Filho, 722, % (11) 5393-4000. Segunda (2) e terça (3), 21.
R$ 30 a R$ 100.

SÃO PAULO

ESPECIAL 
17 o- Arte de Portas

Abertas. Para esta edição, o
evento do bairro carioca San-
ta Teresa, que já entrou para
o calendário oficial da cidade,
será realizado durante dois fi-
nais de semana. Mais de 60
artistas abrem seus ateliês,
recebem pessoalmente o pú-
blico, mostram seus traba-
lhos e conversam sobre o
processo de criação artística.
O passeio ainda inclui uma
extensa programação de mu-
seus e centros culturais do
bairro, e um roteiro gastro-
nômico elegantíssimo. Dias
30 de junho, 1o-, 7 e 8 de ju-
lho. Grátis. 9h30/19h.

RIO DE JANEIRO

MÚSICA 
Philadelphia Youth Or-

questra. Fundada em 1939, por
jovens músicos da Filadélfia, a for-
mação logo atraiu a atenção de es-
tudantes de toda a região. No pro-
grama da apresentação em São
Paulo, foram selecionados “La
Clemenza di Tito”, de Mozart,
“Concerto para Violino”, de
Tchaikovsky e “Sinfonia no. 3 — A
Heróica”, de Beethoven. A regên-
cia será feita por Louis Scaglione,
presidente da Philadelphia Youth
Orchestra desde 2004. Teatro
Cultura Artística, Rua Nestor Pes-
tana, 196, % (11) 3256-0223. Do-
mingo (1o- de julho), 11h. Grátis.
(disponibilidade sujeita à lotação
do teatro).

SÃO PAULO

TEATRO 

Fica Comigo esta Noite. A
peça de Flávio de Souza, lançada
em 1988 por Marisa Orth e Car-
los Moreno, já ganhou dezenas de
montagens até chegar as telas de
cinema no ano passado. Sob dire-
ção de Walter Lima Jr., Marisa
volta a interpretar uma mulher
que se sente culpada por não es-
tar em casa quando o marido
(Murilo Benício) morre. Subita-
mente, sem que ela perceba, o
espírito dele se levanta da cama e
começa a participar do seu pró-
prio velório. Sussurrando no ou-
vido da esposa, afirma que voltará
para um ajuste final à meia noite.
Teatro Folha, Shopping Pátio Hi-
gienópolis, Av. Higienópolis, s/no-,
% (11) 3823-2323. Sexta, 21h30;
sábado, 20h e 22h; domingo, 19h.
Estréia prevista para hoje (29).
Até 16 de setembro.

SÃO PAULO

EXPOSIÇÃO 
É a Vida. O artista Ernesto Neto criou, para esta ex-

posição, um ambiente que é o reflexo do cotidiano de seus
filhos e de seus colegas da escola. Neste espaço situam-se
uma sala de estar, espaços para criar, como mesa de de-
senho, sofá, bancos e velocípedes desenhados pelo artista,
além de piano, plantas, brinquedos e, claro, esculturas e de-
senhos. Também montou uma pequena biblioteca, que irá
receber doações de livros que vão ser enviados a uma ins-
tituição artística de ensino ou a uma biblioteca. Galeria Ar-
tur Fidalgo, Rua Siqueira Campos, 143, lojas 147/150, % (21)
2549-6278. Segunda à sexta, 14h/19h; sábado, 12h/14h.
Grátis. Abertura prevista para hoje (29). Até 3 de agosto.

RIO DE JANEIRO

SHOW 
Mariza. Considerada um dos mais importantes nomes

da cena do fado em Portugal, a cantora moçambicana de-
sembarca na capital paulista para uma única apresentação,
na qual apresenta seu último trabalho, o CD “Concerto em
Lisboa”, produzido por Jaques Morelenbaum, que faz par-
ticipação especial no show. Tom Brasil Nações Unidas, Rua
Bragança Paulista, 1281, % (11) 2163-2000. Hoje (29), 22h.
R$ 80 a R$ 160.

SÃO PAULO
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L I T E R A T U R A

Homenageado da 5ª Flip, o
dramaturgo Nelson Rodrigues tem
apenas parte de sua obra discutida

Estranhas
visões
da escrita

Os diretores Augusto Boal e Eduardo Tolentino debaterão os textos do autor de “Vestido de Noiva”

VIVIAN RANGEL

Rio

N o site oficial de Nelson
Rodrigues, diz-se que o
escritor ficaria maravi-

lhado ao descobrir na internet,
a possibilidade de escrever sem
censura e entrar em contato di-
reto com seus leitores. Home-
nageado da 5a- Festa Literária
Internacional de Paraty (Flip),
que começa na próxima quarta-
feira (4) e segue até 8 de julho,
o jornalista, cronista e drama-
turgo decerto se divertiria na-
quele que se tornou em cinco
anos o mais badalado evento li-
terário brasileiro.

Talvez gostasse de reencon-
trar a poesia marginal de Cha-
cal, quem sabe tomasse parti-
do de Paulo César de Araújo
— que teve a biografia de Ro-
berto Carlos confiscada pela
Justiça — ou simplesmente
observasse atentamente a
classe média letrada citando
os pensadores da moda.

O jornalista e produtor cultu-
ral Nelson Rodrigues Filho, o
Nelsinho, filho do dramaturgo,

garante que o pai sempre pro-
curou absorver os traços cultu-
rais de sua época e não perde-
ria as discussões da festa. Nel-
sinho não foi convidado para
participar da programação
oficial e a única ligação que
recebeu sobre o evento veio
de uma chef de Paraty. Ela
queria descobrir o prato predi-
leto do escritor: carne-seca
com abóbora. Com a carne
temperada no vinho.

“Ainda não estou sabendo
dos detalhes da homenagem,
mas vou estar lá”, revela Nel-
sinho. Ele aplaude a iniciativa
do evento realizado na cidade
histórica e os nomes convida-
dos para falar sobre seu pai.
Entre as homenagens, está uma
leitura dramática de “Um Beijo
no Asfalto”, feita por Bia Les-
sa, uma apresentação de Barba-
ra Heliodora e debates entre
Arnaldo Jabor, Leyla Perrone e
Nuno Ramos e também Augus-
to Boal e Eduardo Tolentino.

Artista plástico, Nuno Ra-
mos adianta que vai discorrer
sobre as características pecu-
liares de Nelson. “Vou falar

sobre a grande dicotomia en-
tre moderno e arcaico presen-
te no teatro de Nelson, uma
produção que vai do bufo ao
quase-trágico”, adianta.

Com foco na produção tea-
tral do escritor, Nelsinho Ro-
drigues faz uma ressalva. Diz
que gostaria de ver na Flip ou-
tras facetas do pai mais explo-
radas. “O mundo rodriguiano
tem mil aspectos. Meu pai era
multimídia muito antes de essa
palavra existir”, define. “Ele
foi jornalista, cronista político,
esportivo e de costumes, além
de ter deixado memórias de in-
fância fascinantes. É uma pena
que críticos como Sábato Ma-
galdi e Caco Coelho — que é o

grande pesquisador da obra do
meu pai — não tenham sido
convidados”, diz.

Além da vida privada e pú-
blica de Nelson, assuntos como
literatura marginal, a relação
entre a crítica e a ficção e as
narrativas de conflito estarão
presentes nas palestras inter-
nacionais. J. M. Coetzee, ga-
nhador do Prêmio Nobel de
Literatura de 2003, não vai fa-
lar sobre Bertolt Brecht, como
havia sido divulgado. Ele lerá
trechos inéditos do seu próxi-
mo romance “Diary of o Bad
Year” (Diár io de um Ano
Ruim, sem previsão de lança-
mento no Brasil).

Nadine Gordimer, também

ganhadora  do Nobe l  ( em
1991), divide a mesa com o is-
raelense Amós Oz, em debate
que tratará do papel da literatu-
ra nos países devastados pelas
guerra. Rodrigo Fresán, Igna-
cio Padilla, Guillermo Arriaga
e César Aira representam a li-
teratura latino-americana. Os
brasileiros Ruy Castro (autor
de “O Anjo Pornográfico”, so-
bre a vida de Nelson Rodri-
gues), Fernando Morais e Pau-
lo César de Araújo assumem o
mote das biografias.

Antônio Torres, por sua vez,
divide com o moçambicano
Mia Couto uma mesa sobre ter-
ra natal e literatura. E Chacal
promete polêmica ao “duetar”

um debate batizado de “Ui-
vos”, com o cantor Lobão. O
angolano José Eduardo Agua-
lusa substituirá o britânico Wil-
liam Boyd no debate com Ki-
ran Desai, escritora hindu radi-
cada nos Estados Unidos, em
uma mesa sobre a relação entre
ficção e vida itinerante. Temas
que mostram a pluralidade dos
debates propostos pela Flip. n

J.Antonio/AJB

Um poeta em mutação
Um século depois de sua primeira publicação em folhetim, Jorge de Lima tem suas obras reeditadas

SERGIO AMARAL SI LVA 

São Paulo

H á exatamente um sécu-
lo, apareciam na im-
prensa de Maceió os

primeiros sonetos do alagoa-
no Jorge de Lima, que o escri-
tor Mário Faustino (1930.-
1962) classif icou como “o
maior, o mais alto, o mais vas-
to, o mais importante, o mais
original dos poetas brasileiros
de todos os tempos.” Este ano
marca também o 60º aniversá-
rio da primeira edição dos
“Poemas Negros”, livro que
está sendo relançado pela Re-
cord num volume que reúne
outras três obras do autor:
“Novos Poemas”, “Poemas
Escolhidos” e “Livro de So-
netos”.

Esses já são pretextos sufi-
cientes para se aproximar
mais da obra do poeta, marca-
da por sucessivas transforma-
ções, e considerada uma das
mais importantes da poesia
brasileira no século XX, cuja
evolução ele acompanhou em
todas as suas fases.

A professora de Literatura
Patrícia Camargo, graduada
em Letras pela Universidade
Católica de Petrópolis e auto-
ra de uma monografia inédita
sobre o escritor, explica: “Li-
ma se iniciou sob forte in-
f luência Parnasiana e Simbo-
lista, depois vinculou-se ao
Modernismo, com foco no
universo regional, e por fim,
adotou um enfoque mais míti-
co e religioso. Porém, todas as
obras foram elaboradas com
um cuidado tal, que podemos
claramente perceber que os
signos de um livro se repetem
e transfiguram em produções
posteriores. Jorge de Lima foi
um verdadeiro alquimista das
palavras: transformava metal
bruto em ouro.”

Há discussão entre os estu-
diosos quanto à classificação
dos poemas do autor, princi-
palmente os religiosos, como
Surrealistas. Alguns defen-
dem essa f iliação porque o

poeta teve contato com textos,
inclusive teóricos, do surrea-
lismo francês. Para outros, no
entanto, apesar de manifesta-
ções isoladas, o movimento
não teve maior significação
no Brasil.

“Podemos observar
que as obras de Jorge de
Lima não foram construí-
das por meio de uma escri-
ta automática. São sim ima-
gens do inconsciente traba-
lhadas de modo consciente
a fim de causar um efeito
de estranhamento ao
le i tor,  levando-o  a
participar ativamen-
te da compreensão
d o  s e n t i d o ” ,
acrescenta Pa-
trícia.

Re fer  ind o-
se à fase reli-
giosa e mítica
do  au tor, a
p r  o fe  s so  r a

sentido a partir de leituras
apuradas, criando um painel
da grandiosa saga do poeta
Orfeu em busca de sua musa,
a poesia.”

Exemplificando a qualida-
de do texto, Patrícia cita ver-
sos extraídos do “Canto séti-
mo”:

“Como conhecer as coisas
senão sendo-as?

Como conhecer o mar se-
não morando-o?

( . . . )
Nasço  f l o re s ta , g ras so

grandes pestes,
p o rq u a n t o
jazo em mim mesmo, rejo-

me, reflito-me.”

Ao lado da escassez de
exemplares, o fato de ser con-
siderado hermético por alguns
leitores faz com que o autor
seja menos conhecido do que
merece. A esse respeito, Patrí-
cia Camargo adverte: “Mes-
mo recheadas de símbolos que
guardam um certo grau de di-

ficuldade pa-
ra serem com-
p  r e  en  d i  do  s ,
a s  o b r a s  d e
Jorge de Lima
contêm autên-

ticos tesouros nas teias do
emaranhado elaborado pelo
escritor. Logo, a leitura de
qualquer de suas produções é
sempre um desafio, mas reser-
va uma satisfação única ao
que se refere a uma literatura
de qualidade e rigor.”

E conclui, convidando os
leitores ao conhecimento des-
sa poesia. com um depoimen-
to pessoal: “Estudando a obra
de Jorge de Lima, travei con-
tato com o universo único e
singular criado pelo poeta. Fi-
quei completamente apaixo-
nada pelo modo como ele tra-
balha com os signos, cria e re-
cria situações, reformula os
símbolos, impondo uma inte-
ração que leva o leitor à múl-
tiplas possibilidades do uso
do imaginário:. mudou meu
próprio modo de pensar sobre
a vida.” n

Poemas Negros
de Jorge de Lima

Record, 224 página, R$ 36

destaca: “Os poemas pas-
sam a ter por base o ‘so-
brenatural’. É a máxima
expressão da religiosida-
de, em uma ligação con-
creta com a inspiração
bíblica. De natureza trans-
cendental, eles são atempo-

rais e nisso diferem da primei-
ra fase mais regional. Os ver-
sos tornam-se longos, como
versículos bíblicos. A poesia

de Jorge de
Lima nesse

p e r í o d o  é
permeada de

símbolos reli-
giosos, de sen-

tido metafísi-
co.”

A divisão en-
t r e  a s  f a s e s  d o

poeta, no entanto,
não é assim tão níti-
da. “Alguns poemas
regionalistas já tra-
zem questões refe-
rentes à religiosida-
de, bem como poe-
mas religiosos têm

marcas de uma escri-
ta anterior, da fase re-

gionalista. Ou seja, as
obras de Jorge de Lima

são uma grande mescla de
tons, cores, sons, sabores,

ritos e fases que se entrela-
ç a m  p a r a

c o m p o r  u m
painel único",
lembra a espe-
cialista.

S o b r e  “ I n -
venção de Orfeu”, o longo
poema de dez cantos que re-
presenta o ponto alto da poesia
do escritor, a professora Patrí-
cia salienta: “São onze mil
versos de enorme variedade
métrica e uma linguagem mar-
cadamente musical e pictóri-
ca, procurando interpretar
simbolicamente a ligação en-
tre o homem e o universo en-
volto em mistério. No título,
temos uma metáfora em rela-
ção ao próprio fazer poético, o
mágico encontro entre o poeta
e a poesia. O poeta não mede
esforços para alcançar sua
musa, a poesia: para isso, co-
mo no mito grego de Orfeu,
ele desce aos infernos se ne-
cessário for.”

E sintetiza, dizendo: “‘In-
venção de Orfeu’ é uma obra
de grande elaboração estilísti-
ca, um mosaico que ganha

5a- Festa Literária Internacional
de Paraty.
Os ingressos — R$ 6 a R$ 20 —
estão a venda até 3 de julho no
site www.ingressorapido.com.br
ou no telefone (21) 2169-6600. A
programação completa está no
site w w w. f l i p. o r g . b r.
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Ouro de tolo
“Raulzito e Os Panteras”, primeiro disco gravado por Raul Seixas, completa quatro décadas

O Maluco Beleza já vendeu até hoje mais de um milhão de discos

JOSÉ PACHECO MAIA FILHO

Salvador

Q uase 20 anos depois da
data de sua morte, em
21 de agosto de 1989,

Raul Seixas continua vendendo
dezenas de milhares de exem-
plares anualmente dos 17 ál-
buns de sua autoria, apesar da
crise da indústria fonográfica
devido à pirataria. Com todo o
sucesso que persiste até hoje,
porém, o início da carreira do
Maluco Beleza, que, se tivesse
vivo, completaria ontem 62
anos, não foi fácil.

Em 1967, sua estréia no
mundo fonográfico com o dis-
co “Raulzito e Os Panteras” re-
sultou em fracasso. “O próprio
Raul dizia que a EMI-Odeon
gravou o disco pela obrigação
de ter uma cota de artistas bra-
sileiros em catálogo. A grava-
dora só se interessava mesmo
em vender os Beatles no Brasil
e não fez o menor esforço pelo
LP”, diz Sylvio Passos, funda-
dor e presidente do fã-clube
oficial Raul Rock Club.

Passos conta que até 1981,
quando conheceu Raul e fun-
dou o fã-clube, a grande maio-
ria do público que curtia o som
do Maluco Beleza não sabia da
existência do primeiro disco,
que está completando 40 anos.
“Todo mundo achava que a vi-
da artística de Raul começou
com ‘Krig-Há Bandolo’, em
1973”. Segundo o fundador do
fã clube, ele próprio se incum-
biu de difundir a discografia
completa de Raul, que, além de
“Raulzito e Os Panteras”, tem
antes de “Krig-Há Bandolo”,
“Sociedade da Grã Ordem Ka-
vernista – Apresenta Sessão
das 10” e “Os Maiores Suces-
sos da Era do Rock”.

Mas 40 anos depois quem
conta a epopéia daqueles dias
são Os Panteras, testemunhas
oculares do início da carreira
de Raul Seixas, então Raulzito.
Carlos Eládio, Mariano Lanat e
Antônio Carlos Castro, o Car-
leba, moram ainda em Salvador
e atuam profissionalmente em
outras áreas, embora a música
continue presente em seus co-
rações. O trio lembra o sucesso
que “Raulzito e Os Panteras”
fazia em Salvador e o sonho de
gravar um disco.

Os Beatles tinham acabado
de lançar “Sargent Pepper’s
Lonely Hearts Club Band”, na-
quele mês de junho de 1967,
quando os quatro rockers baia-
nos decidiram tentar a sorte no
Sul Maravilha. O destino foi o
Rio de Janeiro, onde chegaram

em fins de julho
daquele ano.

Viajaram de ôni-
bus e mandaram os
instrumentos por
avião com o frete a
pagar. O primeiro
percalço dos baia-
nos na Cidade Ma-
ravilhosa foi justa-
mente não ter  a
grana suf iciente
p a r a r e t i r a r  o s
equipamentos. “Se
não fosse Chico
Anysio, não tería-
mos nem desem-
barcado  nossos
instrumentos no
Aeroporto Santos
Dumont”, recorda
Eládio, guitarrista
da banda. Segundo
ele, o primeiro ca-
chê  ganho  pe l a
banda no Rio foi
pago  ad ian tado
pelo humorista, o
que permitiu pe-
gar os instrumen-
tos. “Chico havia
nos dado seu car-
t ã o  q u a n d o  o
a c  o m p a  n h a m  o s
em uma excursão
que fez no Nor-
deste”, conta.

“Inocente, puro
e besta”. Foi assim
como está descrito
no verso da músi-
c a  “ S e s s ã o d a s
10”, que Raulzito
e Os Panteras fo-
r a m  p r o c u r a r
aquele que então
dava as cartas na
cena do rock, ou
melhor da Jovem
Guarda, no Rio,
n a q u e l a  é p o c a .
Carlos Imperial
era o “brasa” do assunto. No
final de uma manhã de agosto
de 1967, “Raulzito e Os Pan-
teras” estavam a rigor na co-
bertura do manda-chuva da Jo-
vem Guarda, em Copacabana.

Segundo o baterista Carle-
ba, depois das respectivas
apresentações,  o quarteto
baiano começou a tocar para
Imperial. Tocou a primeira e
nenhuma reação do rei momo
da jovem Guarda. Veio a se-
gunda e, antes desta terminar,
Imperial cortou:

“Pára, pára!!! O conselho
que dou a vocês é saírem daqui
e irem direto para a rodoviária.
Comprem as passagens e vol-
tem imediatamente para Bahia.
Iguais a vocês existem milhões
de bandas aqui, no Rio. Quanto

a você — disse, dirigindo-se a
Raul — Raulzito é lá nome de
cantor de rock? Tá mais para
cantor de música latina”.

Segundo Carleba, Raul foi
quem mais sentiu o impacto
das palavras desestimulantes
de Imperial. “Ele ficou bastan-
te abalado psicologicamente,
não queria tentar mais nada,
pensava até em retornar a Sal-
vador, ficava remoendo o que
aquele ‘bostético’ tinha falado,
e a gente ficava reanimando
Raul”, recorda.

Carleba lembra que Raul
esperou o momento certo para
dar uma resposta a Imperial.
Segundo ele, depois do Festi-
val Internacional da Música
(FIC), em 1972, quando fez
grande sucesso com “Let me

sing, Let me sing”, Raul tele-
fonou para Imperial e lhe dis-
se que era o baiano, cujo tra-
balho ele dissera não ter chan-
ce de fazer sucesso. “Mas aí,
ele também já deixara de ser
Raulzito, virara Raul Seixas.
Neste palpite, o Imperial aca-
bou acertando”, conta Carle-
ba, em tom de ironia.

Depois do fracassado conta-
to com Carlos Imperial, Raul-
zito e Os Panteras foram tentar
a sorte na gravadora CBS. Es-
tavam no corredor, aguardando
serem chamados para o teste,
quando Roberto Carlos passa
por eles. O Rei, a quem a banda
acompanhara num concurso de
Miss Bahia alguns anos antes,
demonstra  reconhecê-los,
quando Carleba indaga: “Você
sabe quem somos?”. Roberto
responde: “Claro, são Raulzito
e Os Panteras, lá da Bahia”.

O reconhecimento deles por
Roberto no meio das várias
bandas que também estavam
naquela fila encheu de moral os
baianos. Roberto pediu um mi-
nuto, entrou no estúdio onde
estavam sendo realizados os
testes e, logo depois, um produ-
tor saiu perguntando quem era
Raulzito e Os Panteras. “Ro-
berto deu a maior força e fomos
logo atendidos, pelo pessoal da
CBS”, diz Eládio.

O problema na CBS foi que
os produtores da gravadora
confundiram o trabalho de
Raulzito e Os Panteras com o
de Renato e Seus Blue Caps.
“Eles acharam que nós também
fazíamos a linha do iê, iê, iê ro-
mântico. Nos recomendaram ir
procurar a concorrente, EMI-
Odeon”, conta Mariano.

Com o aval de Jerry Adrian-
ni e de Roberto Carlos, eles
acabam tendo a chance de gra-
var na EMI-Odeon. A primave-
ra do ano de 1967 se anunciava
quando começaram as grava-
ções. A relação com o produtor
Milton Miranda foi conflituo-
sa. “Nossas músicas e tudo
aquilo que gostaríamos de gra-
var ele vetava”, diz Eládio. As
gravações nos estúdios da
Odeon se estenderam de setem-
bro a novembro de 1967. De-

Campeão
de vendas

AJB

“R aulzito e Os Pan-
teras”, disco que
marca o ingresso

de Raul Seixas no mercado
fonográfico há exatos 40
anos, foi relançado em CD
em 1992 e virou cult, já ten-
do atingido a marca de mais
de 30 mil cópias vendidas. A
informação é de Kika Sei-
xas, ex-mulher de Raul, e re-
presentante legal de uma das
herdeiras, a filha Vivian, a
caçula do Maluco Beleza.

O fato inegável é que Raul
Seixas é um mito que, quase
20 anos depois de morto, já
vendeu mais de um milhão
de cópias de sua obra. Con-
tudo, segundo Kika Seixas,
a arrecadação de direitos da
obra de Raul chegou a ser
de R$ 200 mil por ano, mas,
devido à pirataria, nos últi-
mos cinco anos, caiu 50%.
“A facilidade do d o w n l o a d
é grande”, reclama.

O que vem compensando
a queda na venda dos discos,
de acordo com Kika, é a exe-
cução pública das músicas.
“Todos os artistas do Brasil
cantam Raul, e o Escritório
Central de Arrecadação e

Distribuição (Ecad) nos re-
passa a execução”. Antes da
crise da indústria fonográfi-
ca, ela diz que os discos de
Raul vendiam 150 mil có-
pias por ano.

Kika aproveita para anun-
ciar que o próximo produto a
ser lançado é um documen-
tário em película sobre a vi-
da e obra do artista baiano.
Segundo ela, o produtor
Alain Fresnot, da AF Cine-
ma, está em fase de capta-
ção de recursos e a expec-
tativa é de que o filme entre
em cartaz em 2009, quando
se completam 20 anos da
morte de Raul.

Para este ano, no entanto,
Kika vai realizar o “Raul do
Baú”, no dia 24 de agosto,
no Circo Voador, no Rio de
Janeiro. A idéia da ex-espo-
sa é fazer um show com “la-
do B” da obra do roqueiro,
com artistas que não partici-
param de outros eventos, a
exemplo de Rogério Skylab,
Serguei, Jerry Adrianni e até
Zeca Baleiro. “Mas o Mar-
celo Nova não vai faltar”,
avisa. n

(J.P.M.F.) 

pois de gravadas as
doze músicas do
disco, Raulzito e
Os Panteras retor-
nam a Salvador,
onde passaram o
verão. Só volta-
riam ao Rio, de-
pois do Carnaval
para divulgarem o
disco nas rádios.

N o  v e r ã o d e
1967 para 1968, a
praia de Arembe-
pe, a 40 quilôme-
tros de Salvador, é
a capital do movi-
mento hippie no
Hemisfério Sul do
planeta .  Por  lá ,
passavam grandes
celebr idades  da
contracultura. En-
tre elas, quem apa-
rece em Salvador é
o casal Mick Jag-
ge r  e  Mar ianne
Faithfull. Carleba e
Eládio estavam na
Lavagem do Bon-
f im, em janeiro,
quando avistaram
aque le  casa l se
d e s t a c a n d o  n o
meio da multidão,
não só pela cor da
pele, mas pelos tra-
jes hippies.

Ap rox im ara m-
se e constataram
que era o vocalis-
ta da banda Rol-
ling Stones e sua
m u l h e r.

Eládio aguardou
voltar para casa e ir
correndo avisar a
R a u l  q u e  M i c k
Jagger estava em
Salvador. “Só po-
dem estar no Hotel
da Bahia”, disse

Raul. Os dois rumaram para lá.
Quando entraram no saguão do
hotel, Raul avistou um colega
de colégio, Lalado, e lhe con-
tou a novidade. Lalado não só
sabia da presença do casal em
Salvador, como também torna-
ra-se amigo deles.

Raul, então, pediu para apre-
senta-lo aos p op st a rs . Lalado
prontamente atendeu o amigo
e, logo, Mick Jagger estava no
saguão do Hotel da Bahia,
conversando com Raul sobre
o que estava rolando pelo

mundo. Eládio, que presen-
ciou o diálogo, sorri quando
lembra que Raul se apresen-
tando e dizendo que era cole-
ga de gravadora de Jagger.
Mas, segundo Eládio, os dois
se entenderam muito bem.
“Raul era f luente em inglês”.

Depois deste momento de
glória de Raul, a expectativa
era do retorno ao Rio para a
divulgação do disco. Frustra-
ção. Naquele ano de tanta agi-
tação política e efervescência
cultural no País, a estréia fo-
n o g r á f i c a  d o  p a i  d o  r o -
ck’n’roll no Brasil passou des-
percebida, apesar de ter sido o
primeiro disco de uma banda
de rock brasileira gravado em
som estéreo e acompanhada
por uma orquestra.

A alegria de ver realizado o
sonho em vinil se desman-
chou com a frustração de não
ouvir o disco na rádio. Sem o
menor apoio da gravadora
EMI-Odeon, os primeiros ro -
ckers baianos passaram por
agruras na Cidade Maravilho-
sa. Era o “tempo da fome”, co-
mo cantou Raul Seixas, em
“Ouro de Tolo”.

Carleba, baterista dos Pante-
ras, 40 anos depois, lembra a
penitência do grupo. Todos os
dias iam aos programas de rá-
dio com o disco debaixo do
braço para divulgá-lo. “Na
maioria das vezes, os radialis-
tas nos humilhavam, deixando-
nos a esperar a manhã toda. O
programa acabava e, quando o
apresentador passava pela gen-
te no corredor da rádio, falava
para voltar no dia seguinte,
quando falava”.

Kika Seixas, uma das espo-
sas de Raul e responsável pela
administração de sua obra,
lembra ainda que o cantor con-
tou-lhe que numa dessas emis-
soras de rádio, um radialista
chegou a pegar o disco e tentar
quebrá-lo para depois jogá-lo
no lixo. Uma atitude bastante
equivocada, mas na época
“coerente”, principalmente se
levado em conta que, segundo
reza a lenda, as poucas deze-
nas de cópias do hoje c ul t
“Raulzito e Os Panteras” ven-
didas, na época do lançamento,
foram as que Dona Maria Eu-
gênia, mãe de Raul, comprou
para presentear os familiares e
amigos, em Salvador. n

Raul com Os Panteras nos
anos 60: carreira

desestimulada por Carlos
Imperial foi impulsionada
depois por Roberto Carlos

Divulgação


