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Pop Cult 71
Caminhávamos sem enxergar nossos pés, rapida-
mente, no afiado frio da cidade, até o Teatro Paiol.
Uma névoa cobria nossos passos, parada, a 20 cen-
tímetros do chão. Tudo por um ingresso dos shows
que lá aconteciam. E eram muitos, e constantes, a
programação daquele teatro era incrível e abasteceu
meu interesse pelo melhor da música brasileira por
muitos anos. Muitos vinham do movimento razoavel-
mente recente conhecido por Pauliceia Desvairada (e
os movimentados pelo movimento): Arrigo Barnabé
(Tubarões Voadores!), Itamar Assumpção, Rumo
(shows incríveis), Premeditando o Breque, Língua de
Trapo, Patife Band, Cida Moreira. Outros aterrissa-
vam, inacreditavelmente, naquele palco, vindo dos
meus sonhos: Paulinho da Viola foi um deles.

Todo punk
adolescente
em Curitiba

ouvia sambas
do começo do
século, choro
e Noel Rosa

FELIPE HIRSCH

L uciana Villas-Boas dei-
xa o cargo de diretora
editorial do Grupo Re-
cord em 31 de março

para se dedicar à agência lite-
rária Villas-Boas & Moss. A
empresa, montada em parce-
ria com o advogado america-
no Raymond Moss, terá escri-
tório em Nova York e vai
atuar tanto nos contratos pa-
ra a venda de autores estran-
geiros no Brasil quanto nos
de tradução de brasileiros pa-
ra o exterior. Em entrevista ao
GLOBO, ela fala sobre o que
falta para o país ampliar sua
presença no mercado interna-
cional. (André Miranda)

cios fechados, mas não com
contratos assinados, por isso
não quero dar nomes. Basica-
mente, vou representar listas
de editoras e agências estran-
geiras para tradução no merca-
do brasileiro. Imagino que o flu-
xo de caixa será garantido por
esse lado do negócio. Mas sei
que a literatura brasileira tem
um espaço imenso para cres-
cer. O autor brasileiro tem que
ser tratado com o mesmo pro-
fissionalismo conferido à litera-
tura de fora, por meio de seus
agentes e editores estrangeiros.
Já constatei também que há
grande interesse no exterior pe-
lo que vier a sair do Brasil, des-
de que passemos a oferecer
uma ficção de qualidade, mas
legível por vários níveis de pú-
blico, e não apenas a literatura
chamada transgressora, ou me-
talinguística, que seja só expe-

rimentação formal — sem his-
tória, sem personagens ricos e
complexos, sem carne, sem
sangue. Isso, que já fizemos, en-
terrou e cria ainda obstáculos
para a entrada do livro brasilei-
ro no mercado internacional.

● É natural que o mercado ima-
gine que a agência terá uma re-
lação especial com a editora
Record. Isso vai acontecer?
Meu primeiro desafio é des-
construir essa imagem. Tratarei
todas as editoras de maneira
equânime, atraindo a melhor
para cada livro. Isso é contra-
tual com os autores, eles que-
rem que eu consiga assegurar o
melhor tratamento para a obra.
Além do mais, não teria a me-
nor graça sair da Record para
ser um braço da Record. Dito
isso, a saída foi tranquila, muito
bacana. Se não fosse pela boa-

taria, seria tudo de rara elegân-
cia. Basta dizer que meus pri-
meiros negócios dei início co-
mo representante da Record —
a venda de direitos de roman-
ces brasileiros para Alemanha,
Estados Unidos, Itália, Suécia,
Espanha —, mas Sergio Macha-
do gentilmente está permitindo
que os contratos sejam fecha-
dos por Villas-Boas & Moss.

● Recentemente, o mercado
editorial brasileiro tem visto si-
nais de uma saudável ebulição.
Internacionalmente, como o
Brasil é visto pelas editoras?
Os grandes grupos editoriais
estrangeiros estão enlouqueci-
dos com a perspectiva de en-
trar num mercado com o po-
tencial de expansão como o
nosso. Um dos raros países que
estão crescendo, uma nova
classe média se formando, a
consciência da necessidade da
leitura se alastrando, os diri-
gentes finalmente entendendo
que não dá mais para postergar
a questão da educação no Bra-
sil, sob o risco de comprometer
todo o projeto de desenvolvi-
mento. A entrada desses gru-
pos pode ser muito positiva pa-
ra profissionalizar o setor, esti-
mulando a concorrência entre
os editores. Há um mercado lá
fora que recebe notícias positi-
vas sobre o Brasil e tem o sen-
timento de que não nos conhe-
ce. Se oferecermos uma ficção
que dê uma visão da nossa his-
tória, da nossa psique, como
faz por exemplo a obra do Ed-
ney Silvestre, vamos arrebentar
no mercado externo. ■

O GLOBO: O que motivou sua
decisão de deixar a Record e
montar uma agência literária?
LUCIANA VILLAS-BOAS: O
sonho é antigo, há muitos anos
tenho clara a necessidade da
institucionalização do agente li-
terário para o amadurecimento
do negócio editorial no Brasil.
Na Record, minhas funções
eram amplas, e para cuidar da
minha paixão, que é a literatura
brasileira, eu acabava compro-
metendo vida pessoal e lazer. É
curioso que, com a notícia de
minha saída da editora, me pa-
receu que alguns autores fica-
ram desolados, mas outros se
mostraram felizes com a ideia
de uma relação mais exclusiva.

● Como vai funcionar a agên-
cia? Já é possível falar sobre
o perfil dos autores?
Tenho representações e negó-
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‘Vamos arrebentar no mercado externo’
De saída da Record, Luciana Villas-Boas vê Brasil em momento especial

A ‘ovelha negra’ arrebata o
Circo e anuncia aposentadoria
Rita Lee prioriza sucessos no que diz ter sido sua penúltima apresentação

A massa de vozes
que preenchia a
tenda do Circo Voa-
dor era tão volumo-

sa que não teve jeito. Engolida
pelos brados do público, em
“Doce vampiro”, Rita Lee deixou
o microfone de lado e cedeu à
força dos versos: “Vou abrir a
porta/ Pra você entrar”. A pla-
teia entrou, e Rita não aguentou:
“O que que é isso? Que lindo!”.
Era a primeira vez que a cantora
pisava o palco do Circo, que es-
tá completando 30 anos de vida.
A emoção era evidente e, no fi-
nal da faixa seguinte, “Ovelha
negra”, assim que os acordes si-
lenciaram, Rita surpreendeu a
todos ao anunciar a sua aposen-
tadoria dos palcos.

— Geralmente nessa hora eu
levo um lero com vocês, mas es-
tá tão especial que decidi falar
algo. Uma coisinha leve. Queria
dizer que esse é o meu penúl-
timo show, mas já considero o
último. É... Vou me aposentar
dos palcos — disse a cantora,
que ainda fará no próximo sába-
do um show em Aracaju e lan-
çará este ano o CD “Reza”.

A plateia se alvoroçou, e Ri-
ta continuou.

— É, gente, tenho 67 anos,
aposentadoria é bom. Fico
por aqui — disse ela, cuja da-
ta oficial de nascimento, 31 de
dezembro de 1947, indica que
ainda está com 64.

As guitarras do filho Beto
Lee e do marido Roberto de
Carvalho voltaram a soar, e Ri-
ta emendou: “A ovelha negra
não vai mais voltar. Ela vai su-
mir. Baby, baby...” As lágrimas
lubrificaram o coro, que voltou
em peso a cantar. Foi o ápice
emocional e musical de uma
apresentação que durou uma
hora e meia e poderia ter con-
tinuado madrugada adentro.

Completo domínio do palco
Ao contrário do que disse em

seu Twitter na manhã seguinte
ao show (“Quem me viu ontem
pode bem atestar minha fragili-
dade física”), Rita Lee se apo-
senta (“Aposento-me de shows,

da música nunca”, disse tam-
bém no Twitter) em plena for-
ma, dominando completamente
seu ofício: voz e corpo no lugar,
presença de palco, autenticida-
de e segurança em cada gesto, a
capacidade de renovar e man-
ter seu público, formado na noi-
te de sábado por crianças
acompanhadas dos pais, ado-
lescentes, adultos e uma parce-
la considerável da terceira ida-
de, além de um carisma que
une humor, ironia e doçura:

— Trinta anos de Circo Voa-
dor e eu nunca vim aqui! E qua-
se que não venho hoje tam-
bém. Velho tem muita doença.
E sempre em dia especial. Hoje
amanheci com herpes... Her-

pes labial superior direita. Mas
vocês são tão bonitinhos.

Com figurino preto dos pés
ao pescoço — a cabeça res-
plandecia num vermelho fla-
mejante — e acompanhada
por uma afiada banda de ro-
ck, a rainha do rock brasileiro
enfileirou hits do início (“Ago-
ra só falta você”, “Vírus do
amor”, “Saúde”, “Bwana”) ao
fim, com um bis que começou
com uma versão de “Ando
meio desligado”, dos Mutan-
tes, e ganhou ainda mais for-
ça, dança e lágrimas com “Ma-
nia de você”, “Flagra” e “Erva
venenosa”. Rita Lee fez um
show memorável: palco e pla-
teia sentirão saudades. ■
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RITA LEE no Circo pela primeira e, talvez, última vez: ela disse no sábado que está deixando os palcos

‘ETC...’
Rita Lee

Luiz Felipe Reis

luiz.reis@oglobo.com.b

Para este, eu não consegui
ingressos. Ouvi-o abrir com a
belíssima “Comprimido” de fo-
ra do teatro e andei de novo
para casa com a sensação de
perder o show da minha vida.
É claro que vi Paulinho da Vio-
la depois desse episódio umas
30 vezes. Trauma. Onde ele
aparece, eu estou. Mas aquele
eu não verei. Na época andáva-
mos ouvindo muito seus pri-
meiros discos clássicos: os
dois de 1971, “Nervos de aço”,
o da “folha”, de 1975, e “Memó-
rias — Cantando”.

O que aconteceu foi que um
disco chamado “Quatro batu-
tas e um coringa”, de Jards Ma-
calé, pousou nos nossos toca-
discos no início da década de
1980 quando, distraídos, ou-
víamos coisas como Roxy Mu-
sic (que eu ouvi muito mais
tarde, de novo, com imenso
prazer). O contato imediato
com a música de Nelson Cava-
quinho, Lupicínio Rodrigues,
Geraldo Pereira e Wilson Batis-
ta foi o bastante para desper-
tar uma onda de paixão que
formaria o corpo de um tsuna-
mi nas nossas vi-
das. Lembro que
“Rumos aos anti-
gos” também foi
definitivo. Todo
punk adolescente
em Curitiba ouvia
sambas do come-
ço do século, cho-
rinho e Noel Rosa,
Nelson Sargento
(que depois ficou
amigo de uma tur-
ma da cidade), As-
sis Valente, Cle-
mentina de Jesus, Jackson do
Pandeiro, as canções praieiras
de Dorival Caymmi e por aí.

Essa foi a terceira onda da
minha formação na música
popular do nosso país. Como
em tudo na minha vida, tentei
ir fundo. Assim, um a um, clás-
sicos e obscuros, os vinis en-
cheram a minha estante rapi-
damente. Quando ouvi Mutan-
tes (com 13 anos — eu vou sa-
botar!) já sabia que preferia só
a brisa da maconha dos meus
amigos, não gostava de tragá-
la. Tom Zé, “Retratos” de Ja-
cob do Bandolim sobre a obra
de Radamés Gnatalli dedicada
a Pixinguinha, Ernesto Nazare-
th, Anacleto de Medeiros e
Chiquinha Gonzaga, Aldir
Blanc e João Bosco, Sergio
Sampaio com “Eu quero é bo-
tar meu bloco na rua”, a “Lou-
ça fina” de Sueli Costa e ou-
tros inumeráveis.

A primeira onda aconteceu,
brincando próximo aos pés do
meu pai, ouvindo repetidamen-
te suas coletâneas de bossa no-
va. Nesses dias passados nos
tacos de madeira dos aparta-
mentos do Rio de Janeiro, com
cheiro de uísque e cachimbo
no ar, lembro da voz de João
Gilberto cantando “Vivendo
dessa maneira, continuar é
besteira, não adianta não (não,
não), o que passou é poeira,
chega de asneira, que eu não
sou limão”. Essa música, salvo
falha lamentável, é de Haroldo
Barbosa e Lucio Alves. Minha
iniciação em Tom Jobim domi-
nou o primeiro período da mi-
nha vida. Lembro do rádio

anunciando a morte de Elvis
Presley, e lembro de ouvir em
seguida “Wave” (fundamental é
mesmo o amor) e “Surfboard”.
Essa era a paisagem da minha
janela. O disco da minha mãe
não era menos estimulante:
“Meus caros amigos” do Chico
Buarque, com seu som de Fran-
cis Hime, Altamiro Carrilho,
trompas, clarinetes, oboés.

A segunda onda aconteceu
quando Paulo Lemisnki invadiu
o palco de Caetano na turnê de
“Velô”, já em Curitiba. “Velô” foi
um divisor de águas. Isso me
levou até o disco da praia de
1987. Um disco estranho e tris-
te. Caetano disse aqui que lem-
bra de copiar o jogo melódico
de Morrissey, “entre terças e
quintas”, em “José” e “Eu sou
neguinha”. Bem, nessa época
andava com um vinil de “Hatful
of hollow” nas mãos, para im-
pressionar as meninas darks
andando em suas bicicletas. O
meio dos anos 80 foi a época
em que a música popular bra-
sileira migrou perigosamente
para os gélidos “modernos” es-
túdios de gravação digitais,

montados para
atender o mercado
da publicidade. O
deslumbramento
com a bateria ele-
trônica (“Velô” já
usava isso, cons-
cientemente) e
aquelas texturas
reverberadas e frí-
gidas. Alguns bons
discos foram feitos
nessa época. Cito
um, entre muitos: o
de uma banda cha-

mada Nau. Mas eu vinha me in-
teressando cada vez mais pela
música alternativa do Brasil.
Havia passado pela experiência
inesquecível dos shows do De-
Falla, do BAAF, Os Replicantes
e desses shows do Teatro
Paiol. Lembro que vi um, mind-
blowing, no Leme (era o Rio Ja-
zz Club?), com Jards Macalé,
Itamar Assumpção e Luiz Melo-
dia. Itamar cantava assim, bai-
xinho, com aquela voz de tro-
vão, de explosão interna de di-
namite no buraco do metrô:
“Não repare a letra, a letra é da
minha mulher, vide verso meu
endereço, apareça quando qui-
ser”, o clássico de Adoniran.

Recentemente, conversando
com Daniela Thomas sobre as-
suntos parecidos, ela me disse
que, hoje em dia, comparado
ao que sentiu na primeira vez
que escutou discos como o de
1969 de Caetano (lindo de-
mais), ela só lembra do dia em
que ouviu pela primeira vez a
Nação Zumbi de Chico Science,
num prêmio da MTV para o
qual ela fez os cenários. Eu
concordo, em silêncio, movi-
mentando a cabeça. Eu me
lembro do meu primeiro show,
com 8 anos, da Rita Lee. Da-
quela sensação de subgrave no
tórax. Hoje lembrei da música
de Arthur de Faria, vinda lá de
Porto Alegre. Quando o conhe-
ci, pedi para compor a trilha
sonora do meu primeiro filme,
“Insolação”. Ele é o que há. On-
tem vi, no YouTube, Criolo can-
tando sua versão de “Cálice”
encostado num balcão de bar.
A história continua.
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