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Textos sobre as canções, o teatro e a
ficção de um artista brasileiro

Ismael Silva reconheceu-se nele. Judicioso, o mestre Pixinguinha elogiou
mais suas letras (que diria Noel se fosse vivo?). Tom Jobim, numa de suas
célebres tiradas, garantiu num bar de Ipanema, ante a genérica pergunta – o
que há de novo? − disparada num fim de tarde de 66: “Chico Buarque de
Hollanda”. O próprio renomado intelectual e historiador Sérgio Buarque
de Hollanda reconheceu ter passado à modesta condição de pai do Chico,

Chico Buarque
“o que não tem censura nem nunca terá”*

Tárik de Souza

Chico está pintando
como compositor
revelação de 1965,
ano em que lança seu
primeiro disco, um
compacto contendo
“Pedro pedreiro”
e “Sonho de um
carnaval”.

enquanto recebia, publicada em jornal, uma solene Carta aos pais do moço
da Banda. Escrevia-lhe o amigo e súbito cronista musical Carlos Lacerda:
“A carioquice de seu samba – que ele reabilita depois de tantas experiências
e desconversas brilhantes – fez exultar o grande Mário Reis”. Por sua vez,
com a autoridade de principal letrista e papa da Bossa Nova, saudava Vinicius de Moraes: “Chico Buarque é um fenômeno que alcança justamente
aquilo que nós do movimento da Bossa Nova vínhamos tentando há longo
tempo: a união verdadeira da cultura com o povo”.
Era enfim, como carimbaria a verve do humorista Millôr Fernandes,
o nascimento de uma rara “unanimidade nacional” em pouco mais de um
ano de carreira. Por trás deste estrondoso e fulminante êxito, porém, havia outras condições além da eficiente via promocional dos festivais onde
Chico Buarque se projetara com “A banda”, em 66. O próprio radicalismo
revolucionário da Bossa Nova preparou, de forma paradoxal, essa explosão
sem precedentes. Como lembra o ensaísta e poeta práxis Mário Chamie:
“[...] o centro de gravidade da BN deixou de ser o sentimento espontâneo,
traduzido em ritmo e graça, para ser o próprio ritmo da emoção pensada e
trabalhada”. Para não fugir à regra dos períodos de transformação, a Bossa
passou por uma fase de fechado formalismo estético, onde as manifestações
musicais brasileiras mais tradicionais eram consideradas pura e simplesmente “velhas” ou “quadradas”. A primeira janela de respiração nesse am-

*

Transcrito de O som nosso de cada dia. Porto Alegre: L&PM, 1983, p. 11-19.
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em cada momento não sabe onde “está”. Sem parecer pretendê-lo, cada página do romance expressa uma interpelação “filosófica” e uma provocação
“ontológica”: que é, afinal, a realidade? O que e quem sou eu, afinal, nisso
que me ensinaram a chamar realidade? Um livro existe, deixará de existir,
existirá outra vez. Uma pessoa escreveu, outra assinou, se o livro desapareceu, também desapareceram ambas? E se desapareceram, desapareceram
de todo ou em parte? Se alguém sobreviveu, sobreviveu neste ou noutro
universo? Quem serei eu, se tendo sobrevivido não sou já quem era? Chico
Buarque ousou muito, escreveu cruzando um abismo sobre um arame e
chegou ao outro lado. Ao lado onde se encontram os trabalhos executados
com mestria, a da linguagem, a da construção narrativa, a do simples fazer.
Não creio enganar-me dizendo que algo novo aconteceu no Brasil com este
livro

Graças a Deus, fiz uma cirurgia na boca que me obrigou a ficar calado dois
dias, tempo e mãos livres para o computador e a memória relaxada pensando passados.
Foi assim, tranqüilo e a gosto, que me lembrei do dia em que estávamos almoçando Bacalhau a Braz – com Paulo Freire, sua esposa e sua
equipe; Darcy Ribeiro e outros amigos exilados – na casa onde morávamos

Chico
Augusto Boal
dramaturgo e diretor de teatro

Cecília, eu, e nossos filhos, em Lisboa, no Campo Pequeno – onde ainda se
humilham touros com bandeirolas coloridas espetadas no sangue, sendo
retirados da arena depois da faina, vivos, mas envergonhados, por doze
vacas corpulentas com guizos no pescoço! – quando, na sobremesa, minha
mãe visitante me disse que tinha trazido do Brasil uma carta do Chico.
Pusemos a carta-cassete na vitrola e, pela primeira vez, ouvimos “Meu caro
amigo”, com Francis Hime ao piano. Falávamos tristezas, e ouvimos um
canto da esperança.
Chico resistia, aqui no Brasil, escrevendo “Apesar de você” e “Vai passar”, e nos ajudava a resistir, lá fora, cantando sua amizade. Sua lírica era
a mais pura poesia épica: seu caro amigo eram todos os nossos amigos, e
todos os nossos amigos eram seus.
Emoções, existem muitas... Algumas são irrepetíveis
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Cronologia

[...]
O meu amor
Tem um jeito manso que é só seu
De me deixar maluca
Quando me roça a nuca
E quase me machuca
Com a barba malfeita
E de pousar as coxas
Entre as minhas coxas
Quando ele se deita, ai
[...]
Eu sou sua menina, viu?
E ele é o meu rapaz
Meu corpo é testemunha
Do bem que ele me faz

O meu amor

Haverá universos paralelos? Perante as variadas “provas” apresentadas ao
tribunal da opinião pública pelos autores que se dedicam à ficção científica,
não é difícil acreditar que sim, ou, pelo menos, estar de acordo em conceder
à temerária hipótese aquilo que não se nega a ninguém, isto é, o benefício
da dúvida. Ora, supondo que realmente existam esses tais universos paralelos, será lógico e creio que inevitável ter de admitir igualmente a existên-

Autor cruza abismo e chega ao outro lado*
José Saramago
escritor, Prêmio Nobel de Literatura (1998)

cia de literaturas paralelas, de escritores paralelos, de livros paralelos. Um
espírito sarcástico não deixaria de recordar-nos que não se necessita ir tão
longe para encontrar escritores paralelos, mais conhecidos por plagiários,
os quais, no entanto, nunca chegam a ser plagiários de todo porque alguma
coisa da lavra própria se sentem na obrigação de pôr na obra que assinarão com o seu nome. Plagiário absoluto foi aquele Pierre Menard que, no
dizer de Borges, copiou o “Quixote” palavra por palavra, e mesmo assim
o mesmo Borges nos advertiu que escrever o termo “justiça” no século 20
não significa a mesma coisa (nem é a mesma “justiça”) que tê-la escrito no
século 17... Outro tipo de escritor paralelo (também chamado “nègre” ou,
mais modernamente, “ghost”) é aquele que escreve para que outros gozem
a suposta ou autêntica glória de ver o seu nome escrito na capa de um
livro. Disso trata, aparentemente, o último romance de Chico Buarque de
Hollanda, e se digo “aparentemente” é porque o escritor “fantasma” cujas
grotescas aventuras vamos acompanhando divertidos, se bem que ao mesmo tempo apiedados, é tão somente a causa inconsciente de um processo
de repetições sucessivas que, se não chegam a ser de universos nem de
literaturas, sem dúvida o serão, inquietantemente, de autores e de livros.
O mais desassossegador, porém, é a sensação de vertigem contínua que se
apoderará do leitor, que em cada momento saberá onde “estava”, mas que

*

Em ensaio de Ópera do malandro (1978), Chico Buarque conversa
com Marieta Severo.

O texto, tratando de Budapeste, romance mais recente de Chico Buarque, foi publicado na
Folha de S. Paulo em 14/09/2003 e incluído no presente livro com a devida autorização de
José Saramago.
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biente pesado foi aberta pelo finado Centro Popular de Cultura da UNE,
em direção a uma politização explícita. Entre outros, Carlos Lyra (compositor da autocrítica “Influência do jazz”), Nelson Lins e Barros (“Maria
do Maranhão”), o dissidente Geraldo Vandré e mais Sérgio Ricardo, além
do próprio Vinicius (com os afro-sambas, a partir de “Berimbau”, parceria
com Baden Powell) abriram outras rotas para o movimento. Algo ainda
tímido: a audácia de Vandré em ressuscitar o binário baião de Luiz Gonzaga
“Asa branca”, em 65, por exemplo, ficou praticamente condicionada a um
jazzificado arranjo de metais do maestro Erlon Chaves.
Nessa atmosfera de rigorismo estético, emergiu Chico Buarque, no
andamento marcial de “A banda” (que hoje faz parte, entre outras, do
repertório da Band of Irish Guards, nas cerimônias de troca de guarda da
Rainha da Inglaterra). Com esse autor de estrutura musical basicamente
narrativa (em contraponto ao impressionismo instrumental da Bossa
Nova) o brasileiro médio revia-se no espelho de uma faixa da música
popular que lhe era pouco acessível. Uma torrente de marchas-ranchos
(“Noite dos mascarados”), modinhas (“Até pensei”), choros (“Um chorinho”), serestas (“Realejo”, “Olê olá”) e canções (“Carolina”, “Januária”),
além de inúmeros sambas, de diversos tipos (“Juca”, “Ela desatinou”, “Tem
mais samba”, “Com açúcar, com afeto”), invadiram o espaço universitário
aberto pelo perfeccionista “Chega de saudade” na voz de João Gilberto em
59. No universo dos programas musicais de televisão – o carro-chefe das
emissoras da época –, Chico firmava um pacto do Fino da Bossa, comandado por Elis Regina, com o Bossaudade, de Elizeth Cardoso e Cyro Monteiro. Assim Jorge Ben, Caetano Veloso e Gilberto Gil romperiam, mais
tarde, a fronteira, bem mais rígida, que separava O Fino da Jovem Guarda,
de Roberto, Erasmo e Vanderléia.
Essa primeira fase da obra de Chico – imortal aos 23 anos, em precocíssimo depoimento ao Museu da Imagem e do Som – fica nitidamente separada nos primeiros três lps (66-68). Conforme analisou a professora Leyla
Perrone-Moisés, “o tema central do compositor é a nostalgia das coisas que
passaram – a banda passou/ o que era doce/ acabou/ a Rita levou seus 20
anos/ o tempo passa, a gente vai ficando pra trás/ as rosas vão murchando/
bem no meio da alegria a noite virou dia/ o samba, a viola, a roseira, um dia
a fogueira queimou/ foi tudo ilusão passageira...”. Continua ela: “Todas as
canções são perpassadas por essa sensação de ficar para trás, de impotência
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diante do passar do tempo feito destino”. Em polêmico ensaio sobre a moderna música popular brasileira, Walnice Nogueira Galvão dividia esta fase
da obra de Chico Buarque em dois tipos fundamentais:
“A metacanção pura, ou seja, a canção sobre a canção, essencialmente
lírica, embora possa conter elementos narrativos (‘Sonho de um carnaval’,
‘Tem mais samba’, ‘A banda’, ‘Roda viva’, ‘Olê olá’, ‘Realejo’), e a canção mediada por um personagem, cheia de pormenores anedóticos (‘Quem te viu,
quem te vê’, ‘Tereza tristeza’, ‘A Rita’, ‘Juca’, ‘Logo eu?’, ‘Fica’, ‘Lua cheia’)”.
Walnice considera esta última categoria “canções à maneira de Noel Rosa,
Sinhô e Ataulfo Alves”. Sem discordar dessa descendência, o ensaísta Mário
Chamie vê tal continuidade com outros olhos: “Chico ajuda-nos a entender a música tradicional de antes e depois da Bossa Nova, através de uma
perspectiva mais crítica, criando um estimulante parâmetro de qualidade.
Ele comprovaria aquela famosa frase de Jorge Luís Borges: ‘O bom autor é
aquele que cria seus precursores’.”
Por outro lado, composições harmonicamente mais elaboradas como
“Pedro pedreiro”, segundo o maestro Julio Medaglia, com “efeitos rítmicos
embutidos nas consoantes”, “Sonho de um carnaval” e a escala cromática
de “Roda viva”, detectada pelo erudito Gilberto Mendes, demonstram que
Chico Buarque agiu antropofagicamente em relação à Bossa Nova. Incorporou a seu estilo o que lhe interessava, dentro de um padrão de comedimento condicionado por suas possibilidades técnicas e uma deliberada
contenção. “Procurei frear o orgulho das melodias”, apresentava-se ele na
contracapa de seu primeiro disco. “É preciso confessar que devo muito à
experiência com a música da peça Morte e vida severina. Aquele trabalho
garantiu-me que melodia e letra devem e podem formar um só corpo”.
Ao teatro, na verdade, Chico Buarque deve muito mais coisas. Em
especial a coragem de romper com o bom mocismo de sua imagem inicial
de “menino prodígio, de olhos verdes, seguidor da Tradicional Família Musical” de que falava outro poeta e ensaísta, o concreto Augusto de Campos.
Ele admoestou o compositor no ensaio “Viva a Bahia-ia-ia”, publicado em
68 e reproduzido no melhor levantamento crítico do período, o livro Balanço da Bossa:
“Chico Buarque deveria atentar mais para certos aspectos negativos da
‘chicolatria’ que o rodeia, em especial a ‘roda morta’ em que o querem colocar os velha-guardiões do passado. O Chico menos exigente de ‘Carolina’

