
Documentário sobre
Paulo Vanzolini mostra
como o apego ao ritmo
da palavra fez alguém

que não conhece música
escrever uma das obras

mais ricas do samba

POR RUBEM BARROS

oca aquela!
O pedido, ao qual os músicos de bar estão

mais do que habituados, foi atendido antes que
pudesse passar pela cabeça do espectador do documen-
tário Um homem de moral, de Ricardo Dias, cinebiogra-
fia musical do compositor paulista Paulo Vanzolini que
cbega aos cinemas em junho. Ou melhor, do zoólogo,
herpetólogo (especialista em répteis, ou "cobras e lagar-
tos", como define) e um dos autores daquela que ficou
conhecida como a teoria dos refúgios- Compositor, só
quando o tempo permitiu ao longo de seus 85 anos.

Na obra de Vanzolini, "aquela", invariavelmente,
é Ronda, de 1945, quando o autor servia a cavalaria e
patrulhava a zona do meretrício. Acabou virando sua
composição mais conhecida, especialmente depois da
gravação de Maria Bethânia nos anos 70.

Mostrá-la logo de saída foi a opção de Dias para sa-
ciar o desejo do espectador de ouvir o conhecido. Uma
vez satisfeito, seria mais fácil chamar a atenção para o
conjunto das composições - a maior parte registrada na
caixa de CDs Acerto de Contas (2004)- E, diz o cineasta,
"tentar descobrir como uma pessoa que gosta de música,
mas não sabe música, foi capaz de compor tão bem".

O peso da letra
Vanzolini é a negação de uma máxima do etnomusi-

cólogo inglês Simon Frith, que atribui ao timbre maior
peso que às letras como fator de identificação en-
tre público e canções populares- No zoólogo sam-

bista, o que conta é a letra.
- O que manda na música é a rima e o ritmo.

Não o ritmo musical, o ritmo do-texto - diz.
E na perseguição a esse ritmo textual, com

aquilo que o crítico Antônio Cândido qualifica
de "achados verbais que fazem a palavra render
o máximo", que está um dos seus segredos.

Como diz a professora Ludmylla Mendes Li-
ma, autora da dissertação Conjunções Improva'

f , veis, Órbitas Estáveis: O samba de Paulo Vanzolini,



pela Federal de Goiás, o compositor
costuma partir de um mote, um ou
dois versos com<uma idéia, e traba-
lhar à exaustão. É o caso de Longe de
Casa Eu Choro e de Quando Eu For,
Eu Vou Sem Pena. Na primeira, ele
trabalha com símbolos da cidade e os
mistura, como a garoa, o choro hu-
mano e o choro gênero musical:

- A memória pessoal da cidade
constrói o poema - diz Ludmylla,
para quem o tema, os versos livres
e os símbolos comuns aproximam a
canção do poema Garoa do meu São
Paulo, de Mario de Andrade.

No caso da segunda, Vanzolini
estava na varanda de uma fazenda
em Mato Grosso, sozinho numa ex-
pedição, quando pensou os versos:

Assim como em Longe de Casa, a
letra obedece a uma construção cir-
cular: parte do mote usa o cenário
agreste para a construção das metá-
foras em que recorda e reflete sobre a
vida, e volta ao mote justificado pe-
la trajetória. Ludmylla realça a pro-
ximidade do autor com os modernis-
tas, pelo uso da ironia e da cena co-
tidiana. É o caso de Praça Clóvis, em
que o poeta/narrador descobre o lado
positivo de seu infortúnio:

Vanzolini: filme captura uso rítmico da palavra

Vanzolini se exercita com as tra-
dicionais brincadeiras, como os poe-
mas que usam a aliteração. No filme,
ele declama um em que parte do mo-
te popular "O rato roeu a roupa do
rei de Roma", exercita o ritmo com
bichos que têm outras iniciais ("Ta-
tu, tamanduá / Tejubina / Transaram
umas trovas / Tolices totais" ou "Um
pinto / muito distinto / Tomando
absinto / Em pleno recinto") e, na
estrofe do meio, insere o elemento
surpresa (O vento da vida / ventou
/ E varreu você pró nunca mais), re-
tomado no final: "E o rastro do ven-
to / Puxando pra dentro / Do meio
do centro / Do nunca mais".

- Sai da brincadeira e passa para
o verso dramático. É o jogo do con-
traste - explica Vanzolini.

Jogo
Mas foi o gosto por esse jogo que

o levou a deixar de compor. Afinal,
o trabalho sobre a palavra é árduo,
demanda tempo. E, como Vanzolini

ressalta no álme, "sou zoólogo, cole-
ga, e a zoologia é muito ciumenta".
A ciumeira falou mais alto, e Van-
zolini parou de compor há mais de
duas décadas. Graças ao tempera-
mento perfeccionista - que no trato
da palavra "não esbanja, economi-
za", como diz Cândido na apresen-
tação do Acerto de Contas - a poe-
sia consumia tempo demais.

Exemplo é Boca da Noite, que lhe
trouxe um dilema por longo tempo.
Na parte inicial da terceira estrofe
(Gente da nossa estampa / Não pe-
de juras nem faz / Ama e passa e não
demonstra / Sua guerra, sua paz), o
autor não sabia se usava "revela" no
lugar de "demonstra": se optava pe-
la reverberação de dois sons abertos
(revela/ guerra) ou intercalação de
um surdo e um aberto (demonstra/
guerra). Ficou seis meses na dúvida,
até que optou pela segunda forma.

Ritmo
Se a obsessão pelo ritmo da pala-

vra parece explicar o porquê de al-
guém que "não tem ritmo [musical]
nenhum", como Martinho da Vila
declara no filme, compor com tanta
habilidade não explica tudo. Vanzo-
lini acrescenta outro elemento:

- A minha composição melódica
é [constituída por] pedaços de me-
mória submersa de coisas que ouvi
no rádio.

Garoto, aos 14, 15 anos, ouvia
tudo o que se tocava. Guardou, e
guarda até hoje, um número impres-
sionante de sambas, alguns dos quais
ainda canta de cabeça. Por isso, tal-
vez, o erudito professor se aproxime
do popular Adoniran Barbosa.

- Ele fez Praça Clóvis, eu fiz Pra-
ça da Sé. Não é tão diferente assim
- diz Adoniran, em imagem resga-
tada pelo filme.

A cidade, a mesma cidade, era
território comum a ambos.
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