


udo bem, topo. Mas, se um só 

disco quebrar, peço o divórcio." 

A música acima de tudo. Acima até do 

casamento. A questão era grave, afinal. 

Aline estava decidida que a família 

deveria se mudar para a França. O ano 

era 1991. Robert Crumb, americano 

antiamericano, concordou. Colocou, 

porém, a condição de que sua famosa e 

cobiçada coleção de discos antigos de 

78 rotações não sofresse um mísero ar-

ranhão - o formato é anterior ao DVD, 

ao CD e ao vinil (33 rotações). Acostu-

mada à obsessão do marido, da qual ela 

partilha em boa parte, a senhora Crumb 

se dedicou a embrulhar pacientemente 

cada item do museu musical que tinha 

em casa. A operação demorou semanas 

- mas garantiu a união do casal. 

A música acima de tudo. Até dos 

quadrinhos, que "não são coisa séria". 

Assim é Robert Crumb, o simpático 

ranzinza que traduziu a contracultura 

para as HQs. E que se tornou o artista 

visual mais cultuado do mundo, a despeito 

de sua vontade de ser visto como "um cara 

comum". Pai de personagens como Mr. 

Natural e Fritz, the Cat, autor de capas de 

discos antológicas, como Cheap Thrills, da 

Janis Joplin, misógino e sexista perdoado 

pelas mulheres, identificado com o lado 

mais underground do movimento hippie, 

Crumb veio contrariado ao Brasil para a 

Flip. Mais uma vez, quem o convenceu foi 

Aline Kominsky-Crumb, a ruiva sensual 

que parece tirar seu fôlego até hoje. É ela 

quem manda, não há dúvida. 

No almoço oferecido aos autores 

convidados para a Festa Literária 

Internacional de Paraty, Crumb, o chapa 

Gilbert Shelton (o Sancho Pança da 

HQ alternativa, criador dos impagáveis 

Freak Brothers) e suas respectivas 

mulheres ficaram numa mesa de 

canto, alheios aos eflúvios de glamour 

intelectual que os cercavam. Devo ter me 

aproximado da dupla umas cinco vezes 

em duas horas, até ganhar coragem para 

arriscar um olá. O receio era mais do 

que justificado por tantas declarações de 

ojeriza a jornalistas e fotógrafos. 



Mas algo me dizia que o muro não era 

tão alto assim. Respeitando a hierarquia 

do casal, cheguei-me timidamente ao 

lado de Aline e perguntei-lhe se poderia 

marcar um dedo de prosa com aquele 

senhor de barba, paletó, camisa social 

e chapéu curioso. Quando disse que o 

assunto era música, Crumb desfez-se 

da indiferença aparente e, animado, 

convidou-me a sentar. 

COLEÇÃO COMEÇOU HÁ 50 ANOS 

A música acima de tudo. Devo ter 

gaguejado alguma pergunta sobre 

a lendária coleção - algo banal do 

tipo "quantos discos são?". Entendi 

six thousand (6 mil), mas pode 

perfeitamente ter sido sixty thousand 

(60 mil). Mais provável até. Contou-me 

que a coleção começou na adolescência, 

há 50 anos. "Assistia àqueles filmes 

dos anos 1930 e as músicas das trilhas 

me deixavam feliz, por alguma razão. 

Tinham um efeito forte sobre mim, algo 

neurológico, acho. Então fui atrás dos 

discos, que encontrei primeiro numa loja 

de velharias. Daí, fiquei viciado." 

Perguntei-lhe de suas andanças no 

bairro negro de Delaware, sul dos EUA, 

onde ele se aventurou nesses primeiros 

anos, batendo de porta em porta atrás 

de preciosidades sonoras. "Era 1959, 

uma época em que a segregação ainda 

existia com força. Então, era comum 

que ficassem me olhando, perplexos, 

provavelmente se perguntando o que um 

garoto branquelo estava fazendo ali. Era 

como se eu fosse um alienígena. Ficavam 

ainda mais surpresos quando eu oferecia 

dinheiro por aqueles discos velhos e 

empoeirados, aos quais não davam muito 

valor. Encontrei coisas incríveis." 

Enquanto falava, não conseguia 

deixar de reparar: Crumb é igual ao 

que ele ouve. Alto, de elegância antiga, 

esquisita, mas remotamente familiar, 

de fala mansa e gentilmente irônico, ele 

é um ragtime de carne e osso. É quase 

possível ouvir um chiado nos extremos 

das frases, como se ele falasse pela concha 

de um gramofone. Olhei para o lado e 

percebi que Gilbert Shelton escutava 

tudo com uma estranha atenção, meio 

catatônica. Sua mulher, Lora Fountain, 

agente de ambos, permanecia com os 

olhos vivos, com postura profissional, 

educada. E Aline... Bem, Aline é a alma 

do quarteto. Interrompia a conversa o 

tempo todo, acrescentando informações 

curiosas, boas notas de rodapé, anedotas 

saborosas. Um livro dela, que também 

é quadrinista, além de professora de 

ioga, deverá sair agora em setembro pela 

Conrad, editora que lança a maior parte 

dos títulos de Crumb no Brasil (veja box). 

"Quando ouço música, não faço mais 

nada, não trabalho, não converso. Fico 



completamente 

concentrado na 

audição, saboreando 

cada nota. Aliás, 

detesto música de 

fundo, música de 

supermercado. E uma 

agressão aos ouvidos." 

Na cordilheira de 

interesses de Crumb, 

que passam de leve 

pela política - é um 

esquerdista romântico, idealista, que 

votou em Obama, "um cara bem-

intencionado, mas que não tem poder 

para fazer a virada" -, a música é mesmo 

seu Everest. E não apenas o blues rural e 

o ragtime tipicamente americanos, mas 

também, como ele mesmo lista, "música 

antiga da França, Arábia, Turquia, 

índia, Rússia...". Diz que gosta muito 

de Pixinguinha e Luperce Miranda, 

o instrumentista que inspirou Jacob 

do Bandolim. E pergunta onde pode 

encontrar bons discos de 78 rotações 

em São Paulo. "Mas tem de ser discos 

de antes de 1935", sublinha. Pois o gosto 

musical de Crumb tem um acentuado 

componente ideológico: vai até o 

momento em que as grandes corporações 

tomam conta do negócio, quando o grau 

de autenticidade cai consideravelmente. 

Prometo ajudá-lo, e trocamos telefones. 

Ele mesmo um músico eventual -

toca banjo na banda R. Crumb and his 

Cheap Suit Serenaders, com a qual gravou 

três discos -, detesta música de rádio, 

música de massa. Detesta até mesmo o 

que chama de "falsas autenticidades", 

como Ry Cooder resgatando música 

folclórica ao redor do mundo. E um 

fundamentalista das "verdadeiras fontes, 

aquelas que é preciso reconhecer debaixo 

das superfícies", como diz Aline. Seu 



num dos selos, logo 

tasquei um "esse é muito 

bom", feliz de saber que 

estava contribuindo de 

alguma maneira. 

Na noite anterior, ele 

jantara, ao lado de Shelton e 

de suas mulheres, na casa do editor 

Rogério de Campos, da Conrad. Taglia-

ri, que estava lá e conversou bastante 

com ele, conta que em vários momentos 

Crumb levantou-se da mesa e foi às 

caixas de som apreciar de perto o que 

estava tocando. Segundo Tagliari, ele 

pirou em Ernesto Nazareth, dizendo: 

"Isso é melhor que Scott Joplin [o rei do 

ragtime], pois tem um toque brasileiro". 

E, surpreendentemente, disse notar a 

influência da modinha portuguesa. 

Gostou muito também da viola caipira 

de Roberto Correa, um som que cha-

mou de "meditativo, introspectivo". E 

amor pela música chega a ser metafísico: 

"A música expressa o que nem a fala, 

nem a leitura, nem a visão conseguem 

expressar. É algo que vai direto para 

o cérebro, sem escalas". Mas não fica 

só na audição: Crumb, amante das 

descobertas, não raro comprador de 

discos totalmente desconhecidos (como 

descreve no álbum Blues), gosta de saber 

"quem são esses músicos, de onde vêm?", 

é também um pesquisador. 

Em São Paulo vamos a algumas lojas 

de discos raros. Com uma lista feita pelo 

produtor musical Maurício Tagliari 

na mão, entrou na Eric Discos, em 

Pinheiros. Deram-lhe uma pilha pesada 

de 78 rotações, os quais foi avaliando, 

com olhar jovial, um peixe que voltava 

à água. Aquele era seu habitat. Volta e 

meia me perguntava o que eu achava 

desse ou daquele disco. Quando vi o 

nome Garoto (mestre do chorinho) 



-

Text Box
Fonte: Revista do Itaú Personnalité, São Paulo, ano 3, n. 12, p. 69-73, set. 2010.




