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Millôr Fernandes será o autor
homenageado da Flip em 2014

NA WEB

REPRODUÇÕES

WILTON JUNIOR/ESTADÃO - 11/08/2005

estadao.com.br/e/pecaspublicitarias

Julio Maria

As formigas têm seus méritos.
Nãodevia serexatamentesua in-
tenção,masacabaram setornan-
do animais inspiradores assim
que foram considerados uma
ameaça nacional. “Ou o Brasil
acaba com a saúva, ou a saúva
acabacom oBrasil”,disse o botâ-
nico francês Auguste de Saint-
Hilaire durante sua viagem ao
País, em 1816. As formigas vira-
ram música quando os fabrican-
tes de formicida triplicaram a
produção e tiveram a revolucio-
nária ideia de anunciá-lo em lar-
ga escala em uma época que não
existia nem rádio nem, natural-
mente, TV. Enrico Borgongino
criou uma polca de 3 minutos e
13 segundos com o nome do san-
to remédio e suapartitura foi im-
pressa na Folha Nova de 19 de
agosto de 1883. Era a primeira
vez que surgia um bordão, com
aspalavrasanotadassobre asno-
tas para serem cantadas: “Viva a
Formicida Guanabara”.

As lâmpadas também ganha-
ram luz na história assim que o
País começou a fabricá-las no fi-
nal do século 19. A marca Pyri-
lampo queria iluminar mais ca-
sas e partiu para a estratégia do
anúncio publicitário musical
mesmoemummundomudo.Er-
nesto Nazareth compôs um tan-
go brasileiro com o nome da em-
presa e o lançou em uma partitu-
ra encartada na revista A Avenida
de 12 de setembro de 1903. Em
breve, estaria na sala das famí-
lias brasileiras – ou aquelas que
possuíam um piano.

A publicidade andou de mãos
dadas com a música brasileira e
ajudou a difundi-la na virada do
século 19 para o 20. Um trabalho
de pesquisas do arquiteto Paulo
Cezar Alves Goulart, feito para a
Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM), resulta em
um livro e um CD que revelam
um recorte ainda não visitado.
Além de mostrar temas inéditos
eoutrosconhecidosdecomposi-
tores como Chiquinha Gonzaga
(que fez o tango brasileiro Café
de São Paulo e a valsa Perfume –
Feno de Atkinsons) e Ernesto Na-
zareth, catalogado 13 vezes com
músicasparalâmpadas(Pyrilam-
po),café(Ideal), xarope(Cardosi-
na) e até o famoso cinema em
que trabalhava (Odeon), traz au-
tores pouco ou quase nada co-
nhecidos,como o maestro italia-
no Luigi Della Rocca, autor da
mazurka Café do Commercio, de
1887, e o catarinense Álvaro Sou-
za, que compôs sua obra Mika-
nol, “offerecida ao pharmaceuti-
co Altamiro Oliveira”.

Goulart começou sua pesqui-

sa farejando notas de jornais co-
mo A Província de S. Paulo (que
mais tarde seria rebatizado co-
mo O Estado de S. Paulo), Cor-
reio Paulistano e Diário Popular,
além de almanaques e revistas
da época. Os textos, em lingua-
gem publicitária, falavam dos
produtos que ofereciam partitu-
ras gratuitas ao cliente que com-
prasse determinada encomen-
da. Seguiu então
para os arquivos
da Biblioteca Na-
cionaledoInstitu-
to Moreira Salles
em busca das par-
tituras anuncia-
das nos jornais.
“Não tenho conhecimento de
nenhumlevantamentoigualaes-
seno mundo”,diz Geraldo Alon-
soFilho,diretordoInstitutoCul-
tural ESPM.

As histórias iam surgindo e fi-
cava evidente o uso de um recur-
so provavelmente rentável aos
avôs do jingle no Brasil.

A revista O Malho, de outubro
de 1914, mostrava-se preocupa-
da com a pandemia provocada
pelo vírus influenza e anunciava
acura.“Tosse,Influenza,Coque-
luxe – Cura-se somente toman-
do Mikanol.” A polca de 3 minu-
tos e 20 segundos era oferecida
no balcão das farmácias a quem
comprasse uma caixa de Mika-
nol.JáasÁguasLambary,as “úni-

cas naturalmen-
tesupergazeifica-
das”,foramanun-
ciadas em um
exemplar da re-
vista Fon Fon, de
1909. As águas
eram curiosa-

mente vendidas em lojas de mú-
sica, dentre as quais a Imperial
ImprensadeMúsica deViúva Fi-
lipone,responsávelporeditar al-
gumaspartituras de Ernesto Na-
zareth. Goulart insinua que a
Viúva Filipone pode ter enco-
mendado este tango brasileiro
para agradar a seu cliente, mas

são apenas suposições. De qual-
quer forma, Nazareth seria con-
sagrado, na pesquisa de Goulart,
como“o maisprolífico composi-
tor de músicas publicitárias no
Brasilantesdo surgimentodo rá-
dio”, conforme escreve.

Tem Sorte, também de Naza-
reth, entrou no projeto não por
ser publicitária, mas por fazer
parte de uma espécie de catego-
ria dehomenagem a pessoas físi-
caspossivelmenteligadas a algu-
ma atividade comercial. Carlos
T. de Carvalho dedica este tango
aum amigoilustre, ocapitão Má-
rioNovaesGuimarães.Opesqui-
sador supõe que o homenagea-
do, além de militar, fosse tam-
bém um comerciante, mas não
há mais profundidade do que is-
so para confirmar sua hipótese.

“As pessoas não necessaria-
mente precisavam saber tocar
para querer uma daquelas parti-
turas”, conta Goulart. Antes do
rádio, o piano era a instrumen-
to das famílias de classe média

para alta em São Paulo. O alvo
dos anunciantes era justamen-
te o núcleo familiar. Se conquis-
tassem os lares brasileiros, ga-
nhariam seus vizinhos, as pra-
ças e, quem sabe, o bairro intei-
ro, as cidades, o País.

Quando estava com 40 músi-
cas pré-selecionadas em mãos,
Goulart chegou ao pianista
Amilton Godoy, que por 50
anos foi integrante do Zimbo
Trio e hoje toca em carreira so-
lo. Amilton estudou os estilos e
a época, arregimentou os músi-
cos e fez os arranjos respeitan-
do o contexto histórico. “Disse
aos músicos que se alguém to-
casse bossa nova, estaria fora”,
diz, rindo, para reforçar a serie-
dade com a qual encarou as pe-
ças do final do século 19, quan-
do nem o samba existia e os rit-
mos vinham em forma de polca,
tango, valsa, mazurca, cançone-
ta, quadrilha e, um pouco de-
pois, choro. “Recebi 40 músicas
para escolher 15. Acreditei na-

quelas que tinham vida pró-
pria, só ao piano”, diz Amilton.
“Eu sonhava às vezes com uma
solução para um arranjo, acor-
dava e fazia. Imaginava sempre
o monte de gente que devia es-
tar lá no céu brigando para es-
tar no projeto.”

Amilton deixa claro que gos-
taria de fazer um lançamento
de Antes do Rádio com shows
em São Paulo, algo ainda não
confirmado pelos realizadores.
E o livro não será vendido, esta-
rá disponível apenas na biblio-
teca da ESPM. A partir da noite
de hoje, o conteúdo integral do
CD estará no ar no site da facul-
dad; três faixas já podem ser ou-
vidas no portal do Estado.

Território Eldorado.
Ouça três

faixas do disco

Segundo o curador,
ideia é contemplar
múltiplas faces do
humorista, artista gráfico,
dramaturgo e escritor

Contemporâneo. Ele participou da 1ª edição do evento

Livro e disco
reúnem peças
publicitárias
criadas antes
da era do rádio

OS ANUNCIANTES
QUERIAM ATINGIR O
NÚCLEO FAMILIAR,
ONDE HAVIA PIANO

Maria Fernanda Rodrigues

Apesar da campanha de pesqui-
sadores e de leitores, não deu
para Lima Barreto (1881-1922).
O homenageado da Festa Lite-
rária Internacional de Paraty de
2014, marcada para o período
de 30 de julho a 3 de agosto, será
Millôr Fernandes (1923-2012).

É a primeira vez que os organi-
zadores do evento escolhem
um autor contemporâneo para
as homenagens que se espa-
lham por diferentes espaços da
Flip – estão previstos debates e
exposições. “O Brasil tem uma
relação cruel com seus autores.
Depois que morrem, passam 10,
20 anos numa espécie de limbo

até que eles começam a ser ree-
ditados. Eu quis dar uma respos-
ta imediata a essa morte”, justi-
fica Paulo Werneck, curador da
Flip. Millôr, que esteve na pri-
meira edição da festa fluminen-
se, em 2003, quando dividiu o
palco com o jornalista Ruy Cas-
tro, sofreu um acidente vascu-
lar cerebral em 2011 e morreu

um ano depois, aos 88.
A ideia é explorar as múltiplas

faces de Millôr, colaborador do
Estado entre 1996 e 2000 – ele
foi humorista, artista gráfico, ca-
ricaturista, cartunista, escritor,
dramaturgo, jornalista. “Millôr
era o mundo da Flip num ho-
mem só: traduzia Shakespeare
com erudição e fazia cartum

nos anos 1950, quando a forma
não era reconhecida.”

Com a homenagem, novos li-
vros devem ser lançados e edi-
ções antigas podem ganhar cara
nova. A agente literária Lucia
Riff,que representa a obra doau-
tor, diz que L&PM e Nova Fron-
teira continuam com os direitos
de boa parte da obra dele, mas
adianta que outras edições es-
tão sendo preparadas por novas
casas editoriais. Com a morte
do escritor, seu acervo foi doado
para o Instituto Moreira Salles
pelo filho Ivan, e daqueles 7 mil
itens pode sair muito material.

Nos planos da L&PM estão
Millôr 3 em 1, previsto para bre-
ve com É, Millôr Definitivo e Li-
berdade, Liberdade, e ainda ree-
dições, no formato convencio-
nal, das peças já publicadas em
edições de bolso.

Outros homenageados. A
Flip já celebrou, de 2013 para
trás, Graciliano Ramos, Carlos
Drummond de Andrade, Os-
wald de Andrade, Gilberto
Freire, Manuel Bandeira, Ma-
chado de Assis, Nelson Rodri-
gues, Jorge Amado, Clarice Lis-
pector, Guimarães Rosa e Vini-
cius de Moraes.

‘A Fonte do Lambary’. Tango de Ernesto
Nazareth, feito para marca de água em 1888

Os avôs
do jingle

Attrahente. Capa de partitura-anúncio da
relojoaria Attrahente, na Rua do Ouvidor (RJ)

Lugolina.
Anúncio
de tango
composto
para o
remédio
contra
picada,
lançado
também na
Argentina,
Uruguai
e Chile
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 nov. 2013, Caderno 2, p. C3.




