
 

 

 

 

 

 



 

  

screvo este texto sem nenhuma nos-
talgia, até porque acredito que o 
melhor momento de se viver é o 
aqui e agora, hoje. Porém, 
certamente, tudo era mais simples há 

não muito tempo atrás, e dessa 
simplicidade eu tenho saudades. 
Aproveito a celebração do lançamento de 
"Abbey Road", que ontem completou exa-
tos 40 anos, para comentar esse assunto. 

No verão inglês de 1969, os Beatles, a 
maior banda de rock de todos os tempos, 
estavam gravando o que seria seu der- 

radeiro disco, encerrando com chave de 
ouro sua magistral carreira de meros seis 
anos e meio. Também vale lembrar que os 
quatro tinham menos de 30 anos quando 
realizaram esse álbum. Inacreditável! 

Quando o disco foi lançado, com eles 
atravessando a rua na capa, essa imagem 
tornou-se instantaneamente uma das mais 
conhecidas do mundo. Ela está no mesmo 
nível da "Mona Lisa", do Mickey Mouse ou 
do retrato de Che Guevara feito por Korda, 
ou seja, um verdadeiro ícone. Além disso, 

para os milhares de fãs dos Beatles ao redor 
do mundo, a capa conferiu àquela faixa de 
pedestres o status de santuário/lugar de 
peregrinação: ali todos podem fazer exa-
tamente o que os Beatles fizeram, com a 
certeza absoluta de que estão no 
mes-míssimo lugar onde eles estiveram. E 
mais: se compararmos esse local a outros 
similares ao redor do mundo (tipo "a casa 
onde nasceu fulano" ou "o colégio onde 
estudou beltrano"), a maioria é vaga, im-
precisa ou até mesmo inacessível. 

 

 

 



Desde o lançamento de "Abbey Road", 
milhares de turistas vão a Londres e 
correm àquela esquina para se fotogra-
farem no local. Diariamente há filas de 
gente ali, esperando sua vez de atra-
vessar enquanto um colega busca o me-
lhor ângulo para fazer a foto. As paredes e 
os muros da área estão repletos de 
gra-fites de fãs, e freqüentemente a 
prefeitura tem que substituir as placas de 
rua das esquinas, pois a quantidade de 
rabiscos sobre elas tornam sua leitura 
impossível. O muro da gravadora EMI, 
onde os Beatles gravaram, está coberto de 
inscrições, recados, mensagens e 
desenhos. Há tempos foi instalada uma 
câmera no local, e é possível ver em 
tempo real o que está acontecendo lá 
(<www.abbeyroad. com/visit>). Ao 
acessarmos esse site, é curioso constatar 
que a rua nunca está vazia, 
independentemente das condições 
climáticas da cidade. 

Além dessas homenagens in situ, temos 
também toda a sorte de manifestações ao 
redor do mundo. São incontáveis as ca-
pas de disco ou CD que copiam a simples 
idéia original de "Abbey Road". Assim, 
temos discos dos mais variados gêneros 
musicais, estilos, etnias, idades, quali- 

dades etc. com a capa que reproduz a foto 
da travessia adaptada às suas próprias 
necessidades, estilos, locais, capacida-
des artísticas ou propósitos musicais. 

Além das óbvias capas de discos, filmes, 
documentários e videoclipes usam e abu-
sam dessa referência ("Trainspotting", 
"Lóki", sobre Arnaldo Baptista, Velha 
Guarda da Portela, Marky Mark...). A pu-
blicidade também incorporou essa ima-
gem, e é freqüente encontrarmos a mesma 
situação repetida em diferentes países. 
Tudo indica que a imagem da rua e sua 
faixa de pedestres é ainda mais forte como 

símbolo e alusão a Londres e à Inglaterra 
do que até mesmo a rainha Elizabeth, seus 
cachorros ou o chá inglês. 

Analisando todos os exemplos reunidos 
aqui nas páginas da Revista O GLOBO, fica 
claro que todos querem prestar suas pró-
prias homenagens aos Beatles, mesmo que 
estejam fazendo uma paródia ou alguma 
espécie de gozação. E isso é mais uma prova 
da importância cultural, musical e social 
que os Beatles promoveram ao redor do 
mundo. Além do mais, é divertidíssimo ver 
todas as semelhanças/dessemelhanças reu-
nidas nesses exemplos publicados. 

 

 



 

 



 

 



 

  

 

  

Mas vamos voltar à foto da capa de 
"Abbey Road" e tentar explicar por que 
escrevi sobre "ter saudades da simplici-
dade de outrora" no começo deste texto. 

Na tarde do dia 8 de agosto de 1969, em 
um intervalo das gravações, John, Paul, 
Ringo e George saíram do estúdio e foram 
para a esquina fazer as fotos da capa do 
disco, seguindo a concepção original de 
Paul McCartney (vide o esboço da idéia do 
próprio Paul reproduzido na página 24). 
Naquele dia, assim como em qualquer ou-
tro, estavam vestindo roupas que eles mes-
mos escolheram para ir trabalhar. Não há 
possibilidade de eles terem se falado ao 
telefone na manhã daquele dia para 
de-cididirem o que cada um iria vestir 
("Bom dia, John, é o Paul. Me diga, com que 
roupa você vai trabalhar hoje? Ah, então 
você vai de branco..." — sem chances tal 
diálogo!). 

Quando eles foram para a rua, o fotógrafo 
lain MacMillan, contratado para o trabalho, 
provavelmente já havia posicionado sua 
câmera no ponto e ângulo certos daquela 
esquina. Em menos de 40 minutos os Bea-
tles atravessaram a rua apenas seis vezes, 
sendo três vezes para cada lado, de acordo 
com o tráfego dos veículos. Como era uma 
tarde quente de verão, Paul tirou o tênis e 

atravessou descalço as quatro últimas ve-
zes. A série completa dessa sessão de fotos 
também está reproduzida no início deste 
artigo. Depois disso eles voltaram ao es-
túdio para continuar gravando o disco. 

A foto número cinco foi a escolhida, e 
essa imagem na capa do disco determinou 
tudo aquilo que já escrevi até aqui. 

Pensando na foto dos Beatles, vamos 
tentar fazer uma comparação fictícia de 
1969 com os dias de hoje. Imaginemos que 
essa capa dos Beatles jamais existiu, e 
vamos tentar imaginar também uma banda 
contemporânea internacional, ou até mes-
mo nacional, que tenha hoje algo assim 

 

 

 

 

 

 

como a metade da fama, importância e 
qualidade artística que os Beatles tinham 
(o.k., o.k., sei que isso não existe, mas vamos 
fazer uma força). E vamos pensar que a capa 
do próximo CD dessa suposta banda seria 
uma foto deles atravessando uma rua. 

Pois bem: após a idéia e o conceito 
terem sido finalmente aprovados, depois 
de inúmeras e exaustivas reuniões com 
todos os departamentos da gravadora, 
envolvendo diretores de marketing, pu-
blicitários, designers, agentes, empresá-
rios, managers, divulgadores etc., um ba-
talhão de profissionais seria contratado 
para executar essa imagem. 

 

 



No dia, hora e local escolhidos, além do 
fotógrafo, seus assistentes e todos os já 
citados acima, teríamos também 
maquia-dores, estilistas, cenógrafos, 
jornalistas, TVs etc., e a entourage particular 
de cada um dos integrantes da banda: 
assistentes diretos, namoradas, namorados, 
amigos, confidentes, mães, gurus, 
nutricionistas pessoais etc. Dois ou mais 
trailers particulares refrigerados estariam 
estacionados, e um catering service para 
alimentar todos também. Uma equipe de 
filmagem da MTV ou de algum canal 
similar estaria lá. E, por fim, seria 
solicitado pela gravadora um enorme apa-
rato policial para fechar a rua e suas ad-
jacências durante umas três ou quatro ho-
ras, tempo provável da sessão fotográfica 
afinal, os integrantes da banda teriam que 
trocar de figurino algumas vezes. Isso não 
contando inevitáveis atrasos graças aos 
ataques de estrelismo típicos quase 
obrigatórios que uma banda de rock com 
esse suposto calibre teria nos dias de hoje. 

 

Como se tudo isso não bastasse, depois 
de a foto definitiva ter sido finalmente 
escolhida (entre as 438 — ou mais — 
realizadas), tal imagem seria submetida a 
um minucioso trabalho de retoques em 
Photoshop, alterando posições das pessoas, 
cores, roupas, céu, nuvens, carros etc. 

Mesmo assim, posso afirmar que o re-
sultado final não estaria sequer comparável 
à foto original dos Beatles: estaria muito 
mas muito! pior. Gosto dessa comparação 
pois tudo hoje em dia tem que ser mega para 
existir. O simples parece ter desaparecido. 
Sinceramente não acredito nesse tipo de 
exagero cosmético que serve só para expor 

 

o grande vazio de conteúdo dos produtos — 
e ídolos — atuais. 

Não há dúvida de que os tempos eram 
outros. "No passado até o futuro era 
melhor", diz uma frase de que gosto 
muito. Portanto, prefiro tentar voltar à 
simplicidade de quando tudo era resol-
vido de maneira mais direta, menos en-
rolada e entre poucas pessoas, alcan-
çando então resultados com qualidade e 
importância que são referências até hoje. 
Será possível conseguir isso? Desconfio 
que os tempos atuais não o permitem. 
Mas, certamente, se procurarmos agir 
como no passado, simplificaríamos nossa 
maneira de viver e garantiríamos um 
futuro melhor para nossos trabalhos, re-
lações pessoais e existências. 
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