
Como o YouTube encolheu o mundo dos clássicos 
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Ainda que haja restrições técnicas, o site possibilita acesso a verdadeiras raridades da música 
erudita. 

 

Caso você queira saber o resultado da última edição do programa "Ídolos" da Bulgária, posso 
lhe ajudar. Desde que comecei a ficar viciado no YouTube no começo deste ano, virei uma 
espécie de repositório de trivialidades sobre música e, ao mesmo tempo, um aventureiro em 
explorar novas rotas de pesquisa. Não é exatamente o lugar onde você esperaria encontrar 
informações sobre "alta cultura". O YouTube foi fundado em fevereiro de 2005 para auxiliar as 
pessoas a disponibilizarem seus vídeos amadores na internet. Na última contagem, feita há 
três meses, o site possuía 83,4 milhões de contribuições e 3 bilhões de acessos por mês.                          

Pode-se dizer que quase toda a experiência humana pode ser encontrada no YouTube, desde 
vídeos sobre bichos de estimação horríveis a garotinhas sapecas do Japão, de clipes eróticos a 
conselhos jurídicos para divórcios em andamento. Uma avalanche de filmes reproduzidos pelo 
site está sendo analisada pelas cortes dos Estados Unidos depois que a gigante Viacom, uma 
distribuidora de Hollywood, alegou quebra de diretos autorais. A contestação está avaliada em 
1 bilhão de dólares, e envolve restrições de acesso. 
                                                                
Na verdade, grande parte dos trailers disponíveis no YouTube foram aparentemente cedidos 
pelas próprias indústrias de entretenimento como estratégia de marketing, juntamente com a 
última mensagem soturna distribuída pelo sr. Brown, da Downing Street, e do último ensaio 
fotográfico da Madame Sarkozy. O marketing viral no YouTube poderia assustar uma tímida 
alma que acabasse de chegar da Idade das Trevas, mas minha pesquisa se concentrou nas 
remotas franjas da produção musical. O que encontrei são experiências culturais valiosas, 
indisponíveis em um único lugar.                                                         

O início 

Tudo começou com uma necessidade urgente de ouvir uma chanson sobre um chapeau 
composta por George Brassens, para contextualizar um determinado período de algo que 
estava escrevendo. Não existe o menor motivo para que você já tenha ouvido falar de 
Brassens. Ele foi um poeta militante que zombava da bourgeoisie francesa em letras de música 
que até hoje resistem às traduções. No YouTube, encontrei vários vídeos com versões toscas 
de suas músicas com legendas em inglês, colocadas por amadores entusiasmados. Quem 
precisaria de algo mais? Brassens me levou foneticamente a uma associação com Jacques Brel 



cantando Ne me quitte pas, interpretada com uma autêntica dramaticidade na letra "q". 
Incomparável. Brel me fez lembrar sua querida amiga, Barbara.                                                              
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Metade da população de Paris apareceu no enterro da cantora, em novembro de 1997, para as 
honras de uma heroína local que, como Piaf, emocionou tantos corações com uma música tão 
autobiográfica quanto a de Mahler. Amedrontada pela ocupação alemã e forçada em sua 
juventude a viver nas ruas, Barbara chamou a atenção do mundo com Göttingen, uma história 
de amor alemã escrita nos anos 1960. A cantora, entretanto, se recusava a interpretar a obra 
em outra língua. A chanson francesa, uma forma artística insular que se encaixa entre as 
Songs of travel, de Vaughan Williams, e o último hit do Radiohead, possui seu mundo próprio, 
inalcançável fora da França - até a aparição do YouTube. Há uma versão cover de Göttingen 
disponível no YouTube, interpretada por Carla Bruni, a mais recente aspirant ao posto de 
chanteuse.                                                                                 

Toda sorridente, com voz rouca e pouco expressiva, ela deixa escapar a essencial e pessimista 
tristesse do gênero, a idéia de que é melhor aceitar o mundo como ele é porque dificilmente 
vai melhorar. Lembranças de Barbara me levaram a Georges Maustaki, seu último grande 
amigo, cujo hino Ma liberte é entoado por tantos amadores no YouTube quanto My Way, de 
Frank Sinatra. É isso que o YouTube sabe fazer de melhor: promover transferências culturais e 
criar microcomunidades nos lugares mais inesperados. Uma busca atrás da compositora 
israelense Naomi Shemer me levou a uma de suas rústicas canções, interpretadas no 
programa "Ídolos" da Bulgária, em cujo formato as regras mudam a cada etapa. The 
Eucalyptus Grove, uma música de amor sionista de Shemer, é aqui gritada por Preslava 
Peicheva - guarde esse nome já -, uma loira com poderoso vibrato e nenhuma compreensão 
das palavras hebraicas que canta. Aparentemente, Preslava foi eliminada depois de cantar, na 
sequência, uma composição folclórica representando a minoria católica romana, eternamente 
impopular na Bulgária."                                                                                                                        

Indo além do óbvio                                                                   

Descobri que você pode jogar muito tempo no lixo com o YouTube e se tornar um expert em 
informações inúteis. Nesse processo, contudo, você está participando de uma forma de 
assimilação musical própria do século 21, uma busca criativa que está amparada tanto no 
método de associação livre de Freud quanto no sampling aleatório que John Cage, Witold 
Lutoslawski e Steve Reich identificaram como sendo a base para uma nova civilização musical. 
Enquanto você está lendo isso, compositores estão no YouTube procurando idéias. "A história 
mostra que a música clássica sempre se adaptou rapidamente às tecnologias mais recentes", 
diz John Schaefer, que cobria a cena musical do sampling em seu programa de rádio em Nova 
York. É apenas uma questão de tempo o fato de uma sinfonia ser composta a partir do 
YouTube. 

                                                                  



O site não foi criado para ouvintes de música clássica. Suas regras impedem a apreciação de 
obras longas. Uma sinfonia, por exemplo, deve ser quebrada em pedaços de menos de dez 
minutos. Além disso, apesar da proliferação de vídeos com os grandes maestros conduzindo o 
finale da Nona de Beethoven, isso não tem muito interesse para ouvintes sérios - 
especialmente em função da baixa qualidade do áudio. Mas procure além do óbvio e você 
ficará surpreso. Existe um clipe de abril de 1942, com Wilhelm Furtwängler executando a Nona 
diante de uma enorme suástica e de uma fileira de figurões nazistas; no final, o regente se 
curva para apertar a mão de Joseph Goebbels, que produziu o filme. Há um vídeo 
extraordinário de 1934 com Dimitri Shostakovich tocando piano em Leningrado durante seu 
próprio concerto. Você pode ver também um clipe mudo de Maurice Ravel, incrivelmente 
elegante ao teclado.                                                                 

Milagre da rede                                                                   

Quem coloca essas coisas no YouTube e por quê? São fãs procurando por almas gêmeas, ou 
historiadores da música querendo marcar pontos? Independente da fonte, um clique de mouse 
permite a qualquer espectador ir ao cerne da história da música recente sem precisar 
requisitar a um bibliotecário o acesso a uma sala empoeirada de filmes antigos. Nesse sentido, 
por exemplo, basta ver o concerto de Furtwängler para perceber o quanto ele estava 
comprometido com as associações nazistas. E há outros usos para os entusiastas de música 
clássica. Algumas semanas atrás, antes de ter um encontro com a impressionante mezzo-
soprano Brigitte Fassbender, fui ao YouTube procurar alguns de seus recitais. O resultado saiu 
melhor do que a encomenda. Lá está um vídeo do pai dela, Willi-Domgraf-Fassbender, o 
primeiro barítono da Alemanha, cantando a ária Figaro do Barbeiro de Sevilha, de Rossini, tão 
contente quanto uma criança num carro de bombeiros. Willi foi o único professor de Brigitte e, 
ao vê-lo na tela, aprendi tudo o que precisava para saber sobre sua influência mais 
importante.                                                                                          

Chegou um ponto em que não faço mais uma pesquisa sem recorrer ao YouTube. Estou 
dependente demais do conteúdo e das improváveis conexões que ele possibilita. Se a Viacom 
conseguir derrubar o site, não sei mais o que fazer. Os artistas não ficam tão incomodados 
com as pequenas infrações de direitos autorais, ao contrário do que acontece em relação aos 
programas de compartilhamento, como os torrents. Para falar a verdade, Hollywood ganha 
mais com a divulgação do que com a proibição. O YouTube, como ferramenta educacional e 
fonte de criação, possui um valor incalculável. Aos poucos, venho controlando meu vício e já 
não entro mais no site todo dia. Mas onde poderia encontrar uma chanson francesa qualquer? 
Ou os cantos fúnebres gregos? Ou os quartetos de cordas de Alexander von Zemlinsky? Ao que 
tudo indica, a música foi totalmente transformada por esse pequeno milagre da rede. 
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