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● Você já emitiu opiniões radi-
cais sobre música, ao falar de
gêneros como o reggae e o rap.
Você ainda os acha tão ruins?
Sempre adorei reggae. Em
1984, eu disse, brincando, a um
jornal musical britânico que “o
reggae é nojento”. Eles me leva-
ram a sério, e essa afirmação
está por aí até hoje. (Ele inclu-
sive tem reggaes no repertório,
como “Redondo Beach”.) Não
gosto de rap porque nele não
há melodia vocal, e porque eu
me sinto como se estivesse
sendo golpeado na cabeça, em
vez de me permitirem simples-
mente ouvir uma obra musical.
Além disso, o rap geralmente é
ouvido por pessoas que que-
rem mais o barulho do que a
substância. O rap hoje em dia é
tocado por toda parte, em si-
tuações que não têm o menor
significado, porque as pessoas
parecem não estar ouvindo.
Ele simplesmente está lá, en-
chendo o saco.

● Como ativista do meio am-
biente, você acompanha as
notícias a respeito da políti-
ca brasileira em relação à
Floresta Amazônica? O que
acha dela?
A Amazônia brasileira e o
meio ambiente em geral estão
sendo, em sua maior parte,

destruídos para que se abra
espaço para a indústria da car-
ne. Se as pessoas continuarem
a comer animais, o mundo vai
para a merda. Se os líderes
mundiais se importassem com
o meio ambiente, eles fecha-
riam os abatedouros. Mas eles
não farão isso. E nada disso
tem a ver com o fornecimento
de comida. A única preocupa-
ção é o lucro.

● Você morou na Itália e em
Los Angeles. São lugares me-
lhores para se viver do que a
Inglaterra? De que outros paí-
ses você gosta?
No momento, estou apaixona-
do por Santiago. É uma cidade
tão bonita, calma e feliz... A mi-
nha cabeça é muito inconstan-
te, então, na próxima semana,
provavelmente vou querer
morar na Islândia, embaixo da
terra. Meu ideal, na verdade,
seria morar em uma igreja
enorme. Mas elas raramente
aparecem no mercado, e de-
vem ser muito caras para se
aquecer. Já estou me vendo,
pendurado nos sinos às 18h,
todas as tardes, vestindo uma
longa batina e cantando “The
world is full of crashing bo-
res”. (Música dele cujo título
significa “O mundo está cheio
de grandes chatices”.) ■
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Uma versão resumida da Era do Rádio
Publicado em 1996, livro do jornalista Sérgio Cabral sobre a história do veículo ganha nova edição caprichada

João Máximo

maximo@oglobo.com.br

O rádio foi mais impor-
tante para a música
popular brasileira do
que qualquer outro

meio de difusão surgido depois,
inclusive a televisão. Esta é uma
das conclusões a que se chega
com a releitura de “MPB na Era
do Rádio”, livro do jornalista,
pesquisador e historiador Sérgio
Cabral, que a Companhia Editora
Nacional acaba de lançar. Claro,
antes do rádio havia o disco,
mas foi através das ondas radio-
fônicas que as antigas bolachas
de 78 rotações por minuto, até
então ao alcance de poucos, co-
meçaram a chegar ao grande pú-
blico. E ao vivo, pois praticamen-
te todo artista — dos
menos conhecidos
aos mais famosos,
como Carmen Miran-
da e o Rei da Voz,
Francisco Alves — di-
vulgava em progra-
mas de rádio os sam-
bas, marchas e valsas
que tinha gravado
em estúdio.

O livro é reedição
revista, aumentada e
mais caprichada da publicada
em 1996. Na nova, Cabral supri-
me a introdução da anterior, em
que defendia a música e o fute-
bol como nossas manifestações
mais bem-sucedidas. Uma e ou-
tra, segundo enfatizava, “por
conta do povo e não das elites”,
restando a estas, as elites, “o
preconceito contra” as duas.

Já a partir do primeiro capítu-
lo, dedicado aos pioneiros, Ca-
bral reafirma seus pontos de vis-
ta como profundo conhecedor
do assunto. Faz mais do que se

limitar à história do rádio, cujo
primeiro capítulo se dá em 1922,
com a pioneira transmissão (o
presidente Epitácio Pessoa dis-
cursando sobre o centenário da
Independência, e 80 receptores,
em Rio, São Paulo, Niterói e Pe-
trópolis, captando árias de ópe-
ras encenadas no Teatro Munici-
pal e no Teatro Lírico). E o segun-
do, mais importante, em 1923,
com Roquete Pinto e Henrique
Morize inaugurando sua Rádio
Sociedade.

Cabral traça as sucessivas eta-
pas atravessadas pela radiofu-
são: a Rádio Clube do Brasil sur-
gindo em 1924; as duas emissora
funcionando por algumas horas,
em dias alternados, uma e outra
descansando no domingo; Getú-
lio Vargas e a Revolução de 1930;

o controle do rádio
por uma comissão
nomeada pelo presi-
dente; e a assinatura,
em 1o- de maio de
1932, da lei que auto-
rizava as emissoras a
veicular propaganda
comercial em seus
programas.

Quando se diz que
Cabral faz mais do
que se limitar à histó-

ria do rádio, é porque ele parte
justamente desse último fato —
que tira o rádio de seu amado-
rismo cultural para a profissio-
nalização de cantores, músicos,
atores, locutores, técnicos, pro-
dutores — e acaba por fazer um
estudo da música popular em
geral, ainda que limitado a 143
páginas e a uma fase que termi-
na quando a bossa nova surge.

Esse estudo, sempre muito
resumido, já vinha do capítulo
dos pioneiros, no qual são dis-
cutidos os gêneros musicais dos

tempos do fonógrafo, ou seja,
do começo do século XX até o
advento do rádio e, pouco de-
pois, do então moderno sistema
de gravação elétrica que as fá-
bricas de disco adotaram no fim
da década de 1920. Mas o pano-
rama se amplia quando se apro-

xima da chamada Época de Ou-
ro, os anos 1930, quando a mú-
sica popular brasileira realmen-
te passa a acontecer.

A partir desse ponto, há lu-
gar para tudo: o cinema fala-
do, os espetáculos de palco e
tela prestigiados pelos maio-

res cartazes do rádio, o samba
do Estácio, esse mesmo sam-
ba se afirmando como música
nacional, a marchinha e o car-
naval, o Estado Novo e a pre-
sença da ditadura Vargas, o rá-
dio, a música, o artista. Segue-
se o período da Política da Boa

Vizinhança, Carmen Miranda e
o samba de exportação, a Se-
gunda Guerra, o baião, os no-
vos tempos de paz e, neles, pe-
lo caminho inverso, a influên-
cia da música americana so-
bre o samba-canção de Dick
Farney e seguidores. Na nova
edição, há um capítulo sobre o
papel único que Dorival Caym-
mi desempenhou. como baia-
no e como carioca adotado.

TV marcou os festivais
Por fim, algumas palavras so-

bre a perda de espaço do rádio
para a televisão, cujo papel, po-
rém, só foi marcante na época
dos festivais, competições mu-
sicas que resultaram na primei-
ra geração de talentos depois
da bossa nova. Esta é também
focalizada, mas já então o rádio
tem pouco a ver com seu êxito,
sobretudo no exterior. Afinal,
Sérgio Cabral deixa claro quais
são os seus limites para o que
considera princípio e fim do rá-
dio no Brasil. O princípio, o
mesmo que outros historiado-
res reconhecem, a transmissão
de 1923 e a Rádio Sociedade do
ano seguinte. O fim, o dia 11 de
janeiro de 1958 (pouco antes da
chegada da bossa nova), quan-
do Henrique Foreis, o Almiran-
te, “o maior radialista brasileiro
de todos os tempos”, sofre um
derrame, perde o controle da
fala e sai de cena.

O livro, como todos da já ex-
pressiva bibliografia musical do
autor, é informativo, de leitura
leve, clara, objetiva. Mas deixa,
em quem quer saber mais so-
bre a História da música popu-
lar brasileira, o desejo de que
Sérgio Cabral venha a trabalhá-
lo para ser, em vez de um resu-
mo, obra maior. ■

Back2Black avança no sonho olímpico
Versão do festival em Londres, em junho, terá atrações como Criolo e Sany Pitbull
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SANY PITBULL estará num palco exclusivo de DJs

Divulgação/Daryan Dornelles

CRIOLO: “black” com modernidade na escalação

Carlos Albuquerque
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R eluzentes exemplos
das novas misturas
da música brasileira,
o cantor e rapper

Criolo e o DJ de funk Sany Pit-
bull vão ser alguns dos desta-
ques da versão inglesa do fes-
tival Back2Black. Depois de
três edições no Rio, o evento
vai integrar a programação
cultural paralela às Olimpía-
das de 2012, em Londres, e
vai acontecer nos dias 29 e 30
de junho e 1o- de julho, em um
prédio antigo em Old Billings-
gate, na região leste da capital
inglesa. A escalação completa
do festival vai ser anunciada
no dia 8 de março.

— Não vamos fazer um
evento segmentado, como é
tão comum em Londres. Va-
mos trazer artistas brasilei-
ros contemporâneos, que
misturem raízes com moder-
nidade — conta, por telefone,
de Londres, a produtora Con-
nie Lopes, uma das criadoras
do festival. — Serão os nomes
mais significativos dentro
desse conceito de black, que
é bastante abrangente.

Gil e parceria com Barbican
O evento será feito em par-

ceria com o Barbican Centre,
um dos mais renomados cen-
tros culturais da Europa, e
uma produtora local, res-
ponsável por eventos como
o London Jazz Festival. A
ponte entre a produção bra-
sileira e a inglesa foi feita por
Gilberto Gil.

— O Gil foi convidado para
ser o curador de um dos cin-
co palcos que serão monta-
dos durante essa programa-
ção cultural paralela às Olim-
píadas — explica Connie. —
Vai haver um para cada con-
tinente, e Gil foi o escolhido
para cuidar do palco da Amé-

rica do Sul. Ele sugeriu, então,
a participação do Back2Black
no evento, ideia rapidamente
abraçada pela organização
geral. Assim, ele se tornou o
nosso, digamos, hostess.

A sugestão da organização
era que o Back2Black fosse
montado dentro do próprio
Barbican. Mas a intenção da
produção brasileira de fazer o
evento de modo bastante se-
melhante à edição carioca —
que acontece na centenária Es-
tação Leopoldina, inaugurada
no fim do século XIX — levou o
festival para outro local.

— Ele vai acontecer num
prédio antigo, histórico, que
era um mercado de peixes,
em Old Billingsgate, perto do
Estádio Olímpico de Londres.
Essa área reúne também boa
parte da comunidade afro-ca-
ribenha da cidade, o que deve
ajudar na aceitação do festi-
val — afirma Connie.

A cenografia do local —
que tem capacidade para três
mil pessoas — será assinada
por Bia Lessa, que está na ca-
pital inglesa visitando as ins-
talações. Ali vão ser coloca-
dos os quatro palcos que se-
rão utilizados pelo Back2Bla-
ck, cada um com uma progra-
mação específica.

— O palco principal, que
tem quase o mesmo tamanho
daquele da Leopoldina, vai
obviamente receber as atra-
ções principais — conta a
produtora. — Teremos tam-
bém um palco para novos ar-
tistas, um para conferências e
shows acústicos e um quarto
para a apresentação de DJs e,
eventualmente, alguma com-
panhia de dança.

A produtora reconhece que
é um grande desafio exportar
um evento desse tipo para
Londres, um dos principais
centros musicais do planeta.

— Temos noção disso, claro,
e vamos apostar nessas atra-
ções contemporâneas para
tornar o evento diferente de tu-
do o que acontece em Londres
ligado à música brasileira —
conta Connie. — Não faria sen-
tido chegar a Londres apostan-
do somente na tradição. Além
do mais, como a saudosa Amy
Winehouse e Adele provaram,
já há muito retrô por aí. Temos
que apostar nesse bom mo-
mento do Brasil para mostrar
que a nossa música é avança-
da também.

Connie garante que a edi-
ção do festival em Londres
não vai impedir que ele tam-
bém seja realizado no Rio, on-
de o Back2Black acontece nos
dias 24, 25 e 26 de agosto,
mais uma vez na Leopoldina.

— Só lamento não poder
levar aqueles vagões tomba-
dos para Londres — brinca
a produtora. ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 fev. 2012, Segundo Caderno, p. 2.




