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 Imagens e jeitos do Caribe em Caetano Veloso1

Antonio R. Esteves

Resumo
O presente artigo traça um rápido panorama da presença do Caribe,
principalmente hispânico, e sua cultura, na obra musical de Caetano
Veloso, desde “Soy loco por ti América” (1968), até Fina Estampa ao Vivo
(1995).

Palavras-chave: Caetano Veloso, Imagens do Caribe, Hibridismo cultural.

Resumen
El presente artídulo traza un breve panorama de la presencia del Caribe,
principalmente hispánico, y su cultura, en la obra musical del cantante y
compositor brasileño Caetano Veloso, desde “Soy loco por ti América”
(1968), hasta Fina Estampa ao Vivo (1995).

Palabras claves: Caetano Veloso, Imágenes del Caribe, Hidridismo cultural

Abstract
This article intends to present a short survey about the presence of
Caribbean aspects, mainly the Hispanic, and their culture, in the musical
works of the Brazilian composer and singer Caetano Veloso. Our view
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starts with the song “Soy loco por ti América” (1968) and goes until Fina
Estampa ao Vivo (1995).

Keywords: Caetano Veloso, Caribbean images, Cultural hybridity.

O festim tropical
Embora a Música Popular Brasileira das últimas décadas

tenha tido um desenvolvimento peculiar dentro do universo latino-
americano, não ficou totalmente isolada do contexto hispano-
americano e caribenho. Faltam, no entanto, investigações de maior
fôlego que apontem com maiores detalhes qual foi a real presença
da música dos países hispano-americanos, em geral, e caribenhos,
em particular, no desenvolvimento da MPB ao longo do último
século. Nesse contexto, o presente trabalho pretende apontar
alguns elementos caribenhos, principalmente temáticos, na obra
do compositor e cantor baiano Caetano Veloso, sem dúvida um
dos mais significativos das últimas décadas.

Nascido em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, em
1942, Caetano Veloso cresceu numa época em que era notável a
presença de ritmos caribenhos, principalmente os boleros cubanos,
na música divulgada pelo rádio, conforme ele mesmo costuma
apontar em seus depoimentos. Nos anos 50, que viram surgir a
Bossa nova brasileira, podia-se ouvir pelas emissoras de rádio
do país grandes nomes da música cubana ou mexicana
interpretando boleros que passaram a fazer parte do imaginário
brasileiro daquele período. Esses mesmos boleros também eram
interpretados pelos cantores brasileiros mais populares da época,
seja na versão original em espanhol, seja em traduções ou
adaptações ao português.

Ao momento de relativa bonança econômica, paz social
e efervescência cultural do governo de Juscelino Kubitschek de
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Oliveira, os anos dourados em que boleros, mambos e
chachachás dividiam os salões dançantes com outros ritmos mais
brasileiros, sucederam os tempos de agitação e convulsão que
desembocaram na ditadura militar depois do golpe de 1964. Os
anos 60 também marcam uma ruptura no ambiente musical,
fazendo despontar movimentos como a Jovem Guarda ou a
Tropicália. É o momento dos festivais em que a música de protesto
divide espaço com a presença mais forte do rock e do jazz norte-
americanos. Nos países hispano-americanos e caribenhos também
sopram os ventos da renovação e movimentos como Nueva Trova
Cubana, Nueva Canción Chilena ou Nuevo Cancionero
Mexicano acabam por ecoar em terras brasileiras.

A Bossa Nova parecia haver esgotado seu potencial
criativo e os jovens buscavam outras formas musicais para
expressar suas ansiedades. De um lado, o movimento chamado
de Jovem Guarda ou Ieiê, adaptação brasileira de baladas
românticas e um rock’roll suave, popularizou-se rapidamente
graças a uma série de jovens cantores, em torno ao eixo formado
pela dupla Roberto e Erasmo Carlos. Por outro lado, mais
intelectualizados, ligados a uma cultura universitária engajada,
jovens de classe média alta, principalmente, dedicam-se às canções
de protesto, que em época de ditadura repressiva, iam de vento
em popa.

O ambiente de agitação cultural e renovação musical que
Caetano Veloso encontra em São Paulo, nos final dos anos 60, é
propício aos jovens talentos. Nesse contexto o artista baiano será
peça fundamental. Estreando nos festivais em pouco tempo
conquistará um importante espaço.

O II Festival de Música Popular Brasileira, promovido
pela Record em 1966, teve como vencedoras, empatadas, “A
Banda”, de Chico Buarque de Hollanda, interpretada por Nara
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Leão e “Disparada”, de Téo de Barros e Geraldo Vandré, na voz
de Jair Rodrigues. Nesse mesmo festival, Caetano obtém o quarto
colocado com “Alegria, alegria”, uma das primeiras manifestações
do movimento tropicalista, articulado em torno a um grupo de
baianos, dentre os quais se destacam Caetano e Gilberto Gil.

O título do movimento deve-se a “Tropicália”, canção
gravada em 1968, em que Caetano “tematiza o próprio movimento
tropicalista e o próprio movimento histórico em que ele se dá”,
segundo Francheti e Pécora (1988, p.60). “Alegria, alegria”,
constrói-se a partir de elementos fragmentários tentando reproduzir
a dispersão da realidade urbana. Já “Tropicália” estrutura-se a
partir da junção de elementos contraditórios entre si. A técnica da
montagem ou pastiche vai tecendo um painel formado por
fragmentos que junta elementos oriundos de várias origens e
estabelece uma série de referências intertextuais.

As vanguardas literárias européias do inicio do século são
revisitadas oferecendo as técnicas formais: o mesmo acontece
com os manifestos antropofágicos do modernismo brasileiro dos
anos 20. O dadaísmo, ponte possível das vanguardas européias
do começo do século e os princípios oswaldianos, é reverenciado
na letra de “Tropicália” (“viva a banda da da / Carmen Miranda
da da da da”), ao lado do contraditório mito da cultura brasileira,
a artista e cantora Carmen Miranda (1909-1955), símbolo da
ambigüidade e da carnavalização, que incluía em seu repertório
evidentes marcas da música originária do Caribe.

 “Uma rumba autêntica” (à moda de Carmen Miranda)
Bem de acordo com o estilo polêmico que cultivava na

época, e que seguiu cultivando por muito tempo ainda, Caetano
Veloso anunciava, em entrevista ao Jornal do Brasil, publicada
em 11/01/1968, seu primeiro disco solo com uma provocação:
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“Se a linha-dura do samba repudia a guitarra, a ela dedico “Soy
loco por ti América”, uma rumba autêntica da dupla Gilberto Gil e
Capinam, incluída em meu LP a ser lançado brevemente”
(FONSECA, 1994, p.61).

A faixa em questão, dentro da multiplicidade de recursos
sonoros, rítmicos e temáticos, traz à baila a polêmica questão da
mentada identidade latino-americana. A mistura das duas línguas
majoritárias da América Latina, português e espanhol, ajuda a
demonstrar esse ideal de realidade múltipla que anseia por uma
unidade cultural, política e ideológica, ao mesmo tempo em que
se abre em gretas e fissuras irreconciliáveis. O ideal da “nossa
América”, defendido pelo escritor e revolucionário cubano José
Martí (1853-1895) em fins do século XIX, usado também por
Fidel Castro e Ernesto Che Guevara (1928-1967) para justificar
a exportação da revolução para toda a América Latina, é retomado
pelos tropicalistas nessa composição, num tom que é ao mesmo
tempo sério e lúdico.

A letra, dentro do espírito irreverente do movimento,
associa o líder cubano, morto na guerra pela independência de
seu país, à beleza feminina: “yo voy traer una mujer playera, /
que su nombre sea Martí”. Ou, numa leitura mais alegórica, essa
“mujer playera” é a liberdade, liberdade que pode vir através da
luta, da guerra, da revolução, enfim. Martí, além de reviver o
revolucionário cubano que morreu lutando pela independência de
sua terra, pressupõe, pela sonoridade, uma inequívoca associação
com Marte, o deus da guerra da mitologia greco-latina: em outras
palavras, a luta armada.

O ideal da luta armada defendido pelas esquerdas da
época era incentivado pelo governo revolucionário de Cuba. Um
exemplo da atuação da exportação dessa luta armada realizada
sob patrocínio cubano é o envio de Che Guevara à Bolívia para
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ali organizar a guerrilha. Che é reverenciado na letra da
composição:

El nombre del hombre muerto
Ya no se puede decir, quem sabe?
Antes que o dia arrebente (...)
El hombre del hombre es pueblo

Como se sabe, Che tinha sido morto pelo exército boliviano
ajudado pelos norte-americanos no ano anterior, nas selvas da
Bolívia. Pairava, entretanto, um enorme mistério sobre essa morte,
não confirmada oficialmente por ninguém. No Brasil, em especial
depois do AI5, com a censura prévia aos meios de comunicação,
havia uma série de assuntos tabus, proibidos de serem abordados.
Supostamente Che Guevara era um deles. Observe-se que na
composição o Che aparece associado ao povo e à luz do dia,
dois campos semânticos normalmente relacionados com a
liberdade e com a luta por ela.

Jairo Severiano e Zuza Homem de Mello (1998, p.132)
contam que Caetano Veloso discutia com seu arranjador, o maestro
Júlio Medaglia, e o produtor, a ordem das músicas de seu primeiro
disco quando ouviram no rádio a notícia da morte de Ernesto
Che Guevara na Bolívia. Caetano teria ligado para Capinam e
pedido uma letra sobre o tema, entregue poucas horas depois.
Trata-se, enfim, da primeira incursão de Caetano pelo universo
musical hispano-americano em geral e caribenho em particular,
que não mais deixaria de estar presente na obra do compositor e
cantor baiano.

Ritmicamente essa canção-homenagem ao guerrilheiro
argentino estrutura-se na montagem. Trata-se de um baião com
uma série de enxertos de ritmos caribenhos, cujos arranjos remetem
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ao universo sonoro mestiço, híbrido, de outra artista brasileira
que marcou presença no estilo tropicalista em geral e em especial
na obra de Caetano. As referências diretas e indiretas à “rumbeira”
Carmen Miranda são constantes no disco. É, sem dúvida, mais
uma das inúmeras provocações que Caetano gostava de fazer
aos puristas de plantão. No processo de composição da letra,
também baseado na montagem, aparecem lado a lado referências
díspares que, em condições normais não teriam nenhuma ligação,
mas cujo contraste oferece novos sentidos. A junção proposital
de Martí e Che também os associa a uma série de elementos
naturais (“mujer playera”, “colores”, “espuma blanca”). Em
outros versos aparecem outros elementos bucólicos: “rios”,
“nuvem”, associados à guerra (“palmeiras com trincheiras”). A
obra de Martí, relida de forma explícita no poema, nesse sentido,
também é múltipla e ambígua. Ao mesmo tempo em que o escritor
cubano escrevia insuflados artigos pregando a guerra contra os
opressores de seu país, ele é autor dos bucólicos Versos sencillos
(1891), alguns dos quais acabaram sendo imortalizados através
da popularíssima guajira “Guantanamera”.

A associação entre elementos bucólicos ou românticos e
a guerra ou luta armada, que pode parecer ingênua, está presente
até mesmo na canção de protesto brasileira daqueles tempos.
Vejam-se, por exemplo, os canhões e as flores da conhecida canção
de Geraldo Vandré, muito popular na época. A diferença básica,
no entanto, é que nas composições tropicalistas não interessa o
panfletarismo explícito nem a exaltação ao utópico paraíso nacional.
As fissuras abertas pela ironia e pelas ambivalentes técnicas de
composição exigem que o sentido dos versos seja complementado
pelos ouvintes. Sempre há a possibilidade de ser ou de não ser.
Ou de ser e de não ser ao mesmo tempo.
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Apesar do perigo da “definitiva noite” que pode espalhar-
se sobre a América Latina, mantém-se acesa a chama da
esperança. “Um poema ainda existe”, “não sejam palavras tristes”,
“canções de amor, canções de mar”. E se a morte é inevitável, o
eu-poético prefere morrer “nos braços de uma mulher”,
“camponesa, guerrilheira”, cujo nome seja Martí (ou Marte,
conforme já se viu). Essa mulher guerreira (guerrilheira, para ser
mais exato) não é outra senão a personificação da liberdade e/ou
a personificação da própria América. O grito que se repete é um
grito desvairado que explicita o louco amor devotado a essa
mulher, Martí, América, liberdade. Tudo dentro do ambiente, ao
mesmo tempo onírico e carnavalizado, da híbrida cultura latino-
americana.

Ainda no disco Tropicália há outra faixa com interessantes
alusões ao Caribe: “Três Caravelas”. Trata-se, na verdade, de
“Las tres carabelas”, de A. Algueró Jr. e G. Moreu, adaptada ao
português por João de Barro, o Carlos Ferreira Braga, o Braguinha
(1907) em 1957, como um samba-mambo. Com ritmo claramente
cubano, a composição praticamente alterna versos originais em
espanhol com sua versão em português. Seus versos contam a
viagem de Cristóvão Colombo, com seus três barcos em direção
ao Caribe. O ancestral descobrimento justifica o encontro
amoroso anos depois. Na versão em português acrescentam-se
outros versos: “Muita coisa sucedeu / daquele tempo para cá / O
Brasil aconteceu / é o maior, que é que há”.

O estranhamento produz-se com a alternância dos versos
em espanhol, falando de Colombo, de Cuba e de um amor e os
versos em português que às vezes repetem os versos em espanhol
e introduzem o Brasil na história. Dentro do espírito antropofágico
do tropicalismo faz-se necessário a releitura da história hegemônica
quase sempre contada em tom ufanista. Cristóvão Colombo, no
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contexto hispano-americano, quase sempre desata um processo
de discussão da identidade americana e o sentido do
descobrimento. O ato de fundação do Novo Mundo detonado
pela chegada de Colombo, por um lado, é carnavalizado. Por
outro, transforma a própria escrita num ato de fundação, através
da retomada de ambíguas raízes culturais que devem ser deglutidas
para poder significar outra vez.

O discurso hegemônico da história, parodiado na
composição, acaba sendo banalizado, ao ser comparado a uma
melosa história de amor comum aos boleros. A partir daí adquire
nova significação. Cantada em português e espanhol, trazendo o
Brasil para o descobrimento de Colombo e não para o de Cabral,
a canção acaba integrando nosso país ao contexto mais amplo da
América Latina, que fala também espanhol.

No mesmo disco, as navegações portuguesas são aludidas
em “Os argonautas”, em claro diálogo com as navegações de
Colombo. Nessa singela, mas extremamente bem elaborada
composição de Caetano, aparecem como refrão dois famosos
versos geralmente atribuídos a Fernando Pessoa, mas que na
realidade trata-se de um dito português da época das navegações
evocado pelo poeta português no pórtico de sua Obra poética
(1986, p.15): “Navegar é preciso, viver não é preciso”. O intertexto
com a obra do genial poeta português, que também exaltava as
navegações lusas, é evidente e não se limita ao tema das
navegações e das viagens. Aparece ao longo de toda a poética
de Caetano e merece destaque, embora sua discussão fuja aos
objetivos deste trabalho.

Deve-se lembrar, no entanto, que a preocupação com
textos ou personagens fundadores de nossa história já havia
aparecido na faixa “Tropicália”, do disco Caetano Veloso,
comentado acima. Ali, o canto de Caetano é precedido pela leitura
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de trechos da Carta de Pero Vaz de Caminha. Mesmo que a
leitura tenha sido improvisada pelo baterista Dirceu “Chuchu”,
como informam Severiano e Homem de Mello (1998, p.133), a
presença de fragmentos do documento instaurador da história
oficial brasileira sobre o qual se erigem os principais mitos ou
lugares comuns de nosso país, é bastante significativa. Demolir
essa visão da história é um dos objetivos do tropicalismo e pode-
se dizer que está presente em toda a obra posterior do artista de
Santo Amaro da Purificação.

 Dois pra lá, dois pra cá...
De 1969 a 1992, Caetano Veloso gravou vinte discos solo, sem
contar os vários compactos simples ou duplos e a participação
em obras coletivas como Doces Bárbaros, por exemplo. Nesse
período amargou um exílio de dois anos em Londres, época em
que não apenas cantou em inglês, como compôs nessa língua,
tendo gravado dois discos: Caetano Veloso (1971) e Transa
(1972). De volta ao Brasil, assumiu o papel de vanguarda na
música popular brasileira que havia conquistado na época dos
festivais e do Tropicalismo. Com o passar dos anos, no entanto,
foi abandonando o tom polêmico com que encarava o mundo e
acabou por enquadrar-se quase que perfeitamente ao status quo.
Transformou-se num respeitável intelectual, um poeta dos mais
importantes do século, a verve poética não se perdeu com a
rebeldia, e um cantor consagrado em todos os âmbitos.

A presença do Caribe em sua obra, nesse período,
observa-se, com toda a sua força e esplendor em cinco músicas:
“Tú me acostumbraste”, “Drume negrinha”, “Quero ir a Cuba”,
“Este amor” e “Americanos”.

Chama atenção a presença de um bolero clássico num
disco tão experimental que às vezes beira o nonsense como é
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Araçá azul, o primeiro disco gravado por Caetano depois do
regresso do exílio londrino, em 1972. “Tú me acostumbraste” é
um conhecido bolero composto em 1957 pelo cubano Frank
Domínguez, nascido como Francisco Manuel Dominguez y
Radeón, em 1927 em Matanzas, que Caetano executa de maneira
bastante suave, acompanhado apenas por um violão, um piano e
um assobio. Ganha uma nova interpretação em duas oitavas, com
a segunda rodada cantada em falsete, no estilo de Ray Charles
em “People”, mas mantém as características básicas do bolero,
tradicional forma romântica e sentimental de origem caribenha e
bastante popular em toda a América Latina, incluído o Brasil.

“Drume negrinha” está em Qualquer coisa, disco gravado
em 1975. Trata-se de uma popular canção de ninar afro-cubana,
recopilada pelo maestro Eliseo Grenet (1893-1950). Como parte
do repertório de Ignacio Jacinto Villa Fernández (1911-1971), o
Bola de Nieve, um dos músicos mais carismáticos de Cuba, a
antiga canção de ninar adquiriu ares de bolero, popularizou-se e
cruzou mares.

Bola de Nieve foi um dos grandes nomes da música
cubana no século XX que impôs um estilo peculiar de tocar piano
e interpretar. Começou a carreira, ainda jovem, acompanhando
ao piano os filmes mudos. Atuou durante muitos anos como pianista
da célebre cantora cubana Rita Montaner (1900-1957),
responsável, segundo dizem, por seu irônico apelido, Ignacio era
um negro alto e gordo. Costuma-se dizer que sua carreira como
cantor começou por acaso. Durante uma turnê pelo México, em
1933, certa noite Rita não pode comparecer ao palco e foi
substituída por Ignacio. Já consolidado não apenas como pianista,
mas também como cantor, ele gravou a maior parte dos sucessos
da época, entre os quais “Ay amor”, “Vete de mí”, “La flor de la
canela”, “Drume negrita”, todas gravadas por Caetano em
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diferentes fases de sua vida, além das conhecidas “Babalú” e
“Manisero”, também sucessos de Rita.

Caetano Veloso, no entanto, afirma, numa matéria sobre
o pianista cubano, em 1991, que já conhecia “Drume negrita”,
quando conheceu a obra musical de Bola de Nieve, através de
um amigo em Barcelona. (CALDEIRA, 1991). Faz questão, no
entanto, de externar sua profunda admiração pelo grande intérprete
cubano. Em 1987, no disco Caetano, há uma peça incidental, de
menos de um minuto, intitulada “Canto do Bola de Nieve”, onde
Caetano cantarola imitando a peculiar forma de interpretar do
imortal cubano.

De qualquer forma, “Drume negrita” é uma canção muito
popular, tendo recebido, entre outras, uma adaptação do argentino
Atahualpa Yupanqui (1908-1992), popularizada no Brasil pela
voz de Mercedes Sosa. A versão que Caetano apresenta em
Qualquer coisa mantém a musicalidade cubana, bem ao estilo
do Bola de Nieve. A tradução ao português inclui uma série de
modificações, numa linguagem bastante coloquial: usa palavras
como “transo”, “descolo”, para traduzir o espanhol traigo
(“trago”). Substitui o mamey, fruta típica de Cuba, por “araçá,
cor do céu de lá”, referência explícita a seu disco anterior. Para
manter a africanidade, fixa o espaço na Bahia: deseja, ainda, que
a pretinha “venha a ter muito axé”.

“Quero ir a Cuba...”
Uns, disco gravado em 1983, inclui uma composição

titulada “Quero ir a Cuba”. Novamente, numa mistura de português
e espanhol, Caetano Veloso faz um canto de louvor a essa ilha
caribenha proibida aos brasileiros pela ditadura brasileira que se
esvaía. O ritmo, uma vez mais, circula entre o tradicional “son”
cubano e a pasteurizada rumba, exemplos marcantes do hibridismo
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cultural predominante na música latino-americana, neste caso,
caribenha. O poema exalta, pode-se dizer, com certa dose de
ironia, a ilha governada por Fidel e imortalizada pelo best seller
de Fernando Morais, “perla encendida sobre la mar”, ao mesmo
tempo em que, uma vez mais, abre fissuras que permitem a leitura
ambivalente e carnavalizada.

Ao abri-la com o verso “Mamãe eu quero ir a Cuba”,
mais que mera manifestação de um desejo, o eu-poético estabelece
um diálogo com “Mamãe eu quero” (SOUZA, 2002, p. 159), de
1937, de autoria do alagoano José Luís Rodrigues Calazans (1896-
1977), o Jararaca e Vicente Paiva (1908-1964), “uma das
marchinhas mais cantadas em todos os tempos” (SEVERIANO
& MELLO, 1998, 157). Praticamente um lugar comum do
carnaval brasileiro, ela foi gravada inúmeras vezes ao longo dos
tempos, tendo ganhado âmbito internacional na voz de Carmen
Miranda, em 1940, no filme Serenata tropical, como “I want my
mama”.

Ao repetir-se mais adiante uma variação do mesmo verso
(“Mamãe eu quero amar”), reitera-se o diálogo com a célebre
marchinha, já que apenas um fonema separa esse verso do refrão
(“Mamãe eu quero mamar”) mais repetido do carnaval brasileiro.
A carga erótica já presente no verso original e reiterada no verso
de Caetano, desloca o sentido esperado da letra para o âmbito
do desejo e do corpo. Sugar, devorar, deglutir: sexualidade, enfim.
Uma vez mais, explicita-se o fino trabalho de elaboração poética
do compositor baiano que ao trazer para a cena o desfile
carnavalizado associado a um tema ideológico, como a Cuba
revolucionária, estabelece outras possibilidades de leitura.

É evidente que Caetano não pode deixar de exaltar as
raízes africanas de Cuba, semelhante às de sua Bahia natal, tendo
produzido uma bela sociedade mestiça. Nesse sentido, a canção
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chama atenção para figuras comuns do Candomblé baiano e da
Santería cubana que praticamente reverenciam os mesmos orixás,
de tradição iorubá, com nomes parecidos na Bahia e em Cuba,
como Xangô e Iemanjá, entre outros.

Como músico, Caetano se refere ao “cha cha cha”, termo
genérico, de origem onomatopéica, que se refere a uma série de
ritmos híbridos e danças cubanas, entre os quais a rumba, o son
ou o mambo, muito conhecidos especialmente a partir dos anos
50, quando se popularizaram a partir dos Estados Unidos.
Aproveita para homenagear Célia Cruz (1927-2003), uma das
cantoras cubanas mais conhecidas universalmente, por quem
Caetano nutria profunda admiração.

Refere-se, também, à Revolução Cubana, ainda cercada
por uma auréola de paraíso de justiça social, tão cara aos
intelectuais brasileiros dessa época. “Cuba seja aqui”, diz o poema,
literalmente. E termina clamando pela abertura das relações entre
os dois países. “Mamãe eu quero ir a Cuba / e quero voltar”.
Durante os anos 70, os poucos brasileiros que visitavam a ilha,
incluindo grande parte dos intelectuais, tinham que viajar de forma
clandestina, já que o Brasil dos militares tinha rompido as relações
diplomáticas com Cuba.

A idéia de revolução, no entanto, como muito bem aponta
Eneida Maria de Souza (2002, p.159), “não tem mais a força e a
novidade acalentadas nos tempos anteriores, ficando a ilha resumida
à sua semelhança com os rituais africanos praticados na Bahia”.
O diálogo já não é ideológico ou político, mas cultural. E o diálogo
cultural, por ser aberto, pode sobreviver às eventuais coincidências
ideológicas localizadas em tempos determinados.

Apesar disso, e talvez exatamente por isso, nesse mesmo
ano de 1983, na ampliação do diálogo cultural entre músicos dos
dois países, Pablo Milanés, um dos nomes mais importantes da
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Nueva trova cubana, apresentou-se no Rio de Janeiro. O show,
no Canecão, foi gravado ao vivo e resultou num disco, que
apareceu no ano seguinte, com o título de Pablo Milanés ao
vivo no Brasil. Esse disco traz a voz de Caetano que faz a
apresentação do cantor cubano juntamente com Chico Buarque
de Hollanda, um dos padrinhos de sua vinda ao Brasil.

Em Estrangeiro (1989), disco em que não aparece
nenhuma canção em espanhol, o Caribe garante sua presença
com “Este amor”. O poema da canção que constitui essa faixa
começa com uma referência a “Siboney”, popular peça musical
do maestro Ernesto Lecuona (1896-1963), universal compositor
cubano. Sua orquestra The Lecuona Cuban Boys viajou pelo
mundo desde a década de 30, divulgando a música de sua terra.
É um dos responsáveis pela popularização da música cubana nos
Estados Unidos. São boleros, rumbas, sones que marcaram
épocas, ficando mundialmente conhecidos, como a referida
“Siboney”.

Na letra de “Este amor”, como costuma ocorrer nos
tradicionais boleros cubanos, Caetano, com um ritmo suave, fala
da separação, rememorando uma história de amor, talvez perdida
no tempo. Retrata, segundo o ponto de vista de Lucchesi e Dieguez
(1993, p.207), “um conflito interno em que se procura substituir a
dor de um corte pela serenidade obtida com a reflexão”. A canção
é dedicada a Dedé, com quem Caetano compartilhou muitos anos
de encantamentos, encontros e desencontros.

No entanto, acima do amor revisitado com nostalgia,
aparecem flashes da realidade romântica normalmente associada
a imagens de Cuba, como se vê no trecho abaixo:

Se alguém nalgum bolero, nalgum som
Perdesse a máscara
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E achasse verdadeiro e muito bom
O que não passará
Dindinha lua brilharia mais no céu da ilha
E a luz da maravilha
E a luz do amor
Sobre este amor.

Exalta-se, sobretudo, a formação multicultural do mundo:
“Se alguém judeu, iorubá, nissei, bundo, / Rei na diáspora / Abrisse
sua asas sobre o mundo”. Tal concepção multicultural, ao mesmo
tempo ambivalente,  “enquanto aqui em baixo a indefinição é o
regime” - que marca, sob o signo da indefinição, as culturas latino-
americanas em oposição aos norte-americanos, para quem:

(...) branco é branco, preto é preto,
(E a mulata não é a tal)
Bicha é bicha, macho é macho
Mulher é mulher e dinheiro é dinheiro(...)
Enquanto aqui embaixo a indefinição é o regime
E dançamos com uma graça cujo segredo nem eu mesmo sei.

Indefinição e multiculturalismo, ausência de regras fixas,
são as vantagens das culturas híbridas latino-americanas, entre as
quais se incluem a brasileira e as caribenhas, em relação à norte-
americana. Os processos contínuos de hidridação corroem a
clássica noção de identidade que passa a situar-se no âmbito da
indefinição. Esse estado de indeterminação, segundo Vargas
(2007, p. 95), é uma das marcas principais das manifestações
culturais de elevado grau de mestiçagem. “Tais complexidades
colocam em xeque a universalização de conceitos e processos
obtidos a partir das tradições racionalizantes do pensamento
ocidental ou pelas ações homogeneizadoras de grupos dominantes
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ou estados, como as noções de sistema e identidade, por
exemplo.” (VARGAS, 2007, p.96).

A oposição entre os do norte e os de cá é explícita nestes
e noutros versos de “Americanos”, canção que aparece em
Circuladô ao vivo, de 1992. Aqui também aparece uma
referência solta a Cuba: “Americanos ricos já não passeiam por
Havana”.

E assim, como num imenso quebra-cabeça, vão surgindo
os elementos hispano-americanos e caribenhos, aparentemente
perdidos no amplo universo que constitui a obra de Caetano
Veloso. De repente eles se juntam, desaparece o ar rarefeito e
surgem grandes peças compactas como Fina estampa, seu único
disco formado inteiramente por músicas hispano-americanas, boa
parte das quais caribenhas, gravado em 1994.

 Uma fina estampa, finalmente delineada...
Fina estampa contém uma seleção de quinze das mais

importantes canções hispano-americanas, do século XX, embora
haja um exemplo de composição do século XIX. Trata-se, é
evidente, de uma fina estampa da América hispânica na qual o
Caribe ocupa um importante espaço. Fina estampa que revisita o
Brasil, pois a maior parte dessas músicas está constituída por
grandes êxitos do passado, muito populares entre nós há quarenta
ou cinqüenta anos.

O próprio Caetano Veloso vem afirmando de forma
reiterada, pelos meios de comunicação, que a maior parte do
repertório compõe-se de canções que ele ouvia no rádio durante
sua infância e adolescência em Santo Amaro da Purificação, no
recôncavo baiano. Cantadas em espanhol pelos intérpretes
originais ou por brasileiros, eram muito populares. Nesse sentido
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o disco tem algo de biográfico: é o tributo de Caetano àquela
cultura que muito contribuiu em sua formação musical.

O título, bastante significativo, foi extraído de uma
composição da peruana Chabuca Granda (1920-1983).
Deslocada do contexto da letra da música, a fina estampa acaba
sendo um painel multicolorido da cultura hispano-americana. No
entanto, o cavalheiro que passeia pela vereda e esconde o sorriso
sob o chapéu, imagem sutil captada pelo perspicaz olho de
Chabuca, pode ser o próprio Caetano, mais elegante que nunca,
com seu meio século de existência. Um jogo de espelhos. Ele
próprio afirma, numa entrevista (GALILEA, 1994), que a imagem
do cavalheiro, tão finamente delineada, parece uma visão de
Oxóssi, seu protetor.

Mais da metade desse painel é composto pelo Caribe, se
consideramos também os países continentais banhados por esse
mar. São músicas de Cuba (“Rumba azul”, “Contigo en la
distancia”, “Maria la O” e “Mi cocodrilo verde”); México (“María
Bonita” e “La golondrina”); Porto Rico (“Capullito de Alelí” e
“Lamento borincano”) e Venezuela (“Tonada de luna llena”).

A “Rumba Azul”, de Armando Oréfiche (1940), que abre
o disco, foi composta em 1942, na época áurea das casas noturnas
cubanas, período em que entra em cena uma série de criadores e
intérpretes que caracterizarão toda uma época e cujas concepções
temáticas, melódicas e harmônicas assentarão uma linha expressiva
que chega até nossos dias. Melodicamente trata-se de uma mistura
da rumba tradicional com o bolero e já havia sido gravada, no
Brasil, entre outros, por Ney Matogrosso em 1989. É com ela
que Caetano encerra o show, movendo as mãos ao estilo de
Carmen Miranda, homenagem clara à rumbeira, tão importante
na formação de várias gerações de brasileiros.
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Como a maioria dos ritmos cubanos, a rumba surge de
um longo processo de hibridação cultural, do qual participam
ancestrais ritmos africanos, misturados com a música de origem
européia. Em fins do século XIX, o ritmo deixa as regiões rurais,
fixando-se em Havana, onde ocupa os salões das classes mais
altas. Originalmente tocada por uma série de instrumentos de
percussão, acompanhados por vozes, a rumba era um ritmo
exclusivamente dançante. Incorporou mais tarde outros
instrumentos e teve variadas coreografias. A partir dos anos 30
do século XX, quando os ritmos cubanos invadem os Estados
Unidos, a palavra rumba passa a designar vários desses ritmos,
principalmente o son que é uma das formas musicais mais populares
de Cuba.

Também resultado da mistura de ritmos espanhóis e
africanos, o son desenvolveu-se na parte oriental da ilha e, à
diferença da rumba tradicional, basicamente dançante, era cantado
e tinha instrumentos de corda em seu acompanhamento. Vindo
para os salões urbanos também se mistura, não apenas com a
rumba e o bolero, mas com vários outros ritmos de origem
africana. Mais recentemente sofre influências do jazz e do rock
norte-americanos.

“Contigo en la distancia”, de César Portillo de la Luz
(1922), é um bolero cubano composto em 1952. Seu autor é um
dos mais importantes criadores dentro do que em Cuba se chama
bolero-fílin, mistura do bolero cubano tradicional, que por essa
época já tinha incorporado elementos dos boleros mexicanos e
porto-riquenhos, com o fílin (do inglês feeling) balada sentimental
de origem norte-americana. Trata-se de um dos boleros mais
populares, com mais de uma centena de diferentes interpretações.

Também o bolero é uma forma musical híbrida. Surge de
um ritmo popular do sul da Espanha, aparecido no século XVIII,
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que emigra para Cuba onde se mistura com ritmos locais. Uma
das etapas desta mistura é a habanera, popular no século XIX,
que regressa à Espanha e dali torna a irradiar-se para várias partes
do planeta. Vale a pela destacar, nesse contexto, a conhecida
habanera que o músico francês Georges Bizet (1838-1875)
recopilou no sul da Espanha e incorporou à sua ópera Carmen.

A habanera está presente na base de vários ritmos
musicais de diversos países latino-americanos, incluindo o maxixe
brasileiro, espécie de avô samba, além do tango e do bolero.
Parece certo que em Cuba o bolero adquire as formas particulares
atuais a partir do inicio do século XX, em Santiago de Cuba, em
torno à figura de em Pepe Sánchez (1856–1918). Daí emigra
para Havana e se espalha para o resto da América, encontrando
especial ressonância no México e na Colômbia, onde capta cores
locais.

“Maria la O”, do maestro Ernesto Lecuona, foi composta
em 1931. Como é usual nesse tipo de música, fala da separação,
tendo a vida boêmia como referência. “Mulata infeliz tu vida
acabó / De risa y guaracha se ha roto el bongó”. A presença
mestiça marca a situação boêmia: de tanto rir e dançar se quebra
o bongô, instrumento cubano de percussão que acompanha os
mais variados ritmos, como o son, a rumba ou a guaracha (em
sua origem um tipo de festa alegre e ruidosa, e depois um ritmo
musical, uma variante do son).

“Mi cocodrilo verde”, de José Dolores Quiñones (1918-
2008) é outra composição do período áureo da vida noturna
cubana. Devido a sua forma, a ilha de Cuba é conhecida por
crocodilo e por sua paisagem tropical passou a ser designada
“crocodilo verde”. Nessa peça ufanista, exalta-se a natureza
exótica, a picardia de seus mulatos que exalam erotismo e a
bondade de sua gente pura e simples. Elementos de propaganda
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para atrair turistas norte-americanos que mantiveram funcionando
os estabelecimentos musicais da noite de Havana durante várias
décadas, desde o início do século XX até a revolução de Fidel
Castro, em 1959. Surgem, então, as grandes orquestras cujos
maestros e músicos são os responsáveis pela transformação que
vai sofrendo a música cubana ao longo dos anos e também por
sua exportação, principalmente para os Estados Unidos, onde se
transforma num excelente produto de consumo e re-exportação.

Nesse contexto cultural, também se formou a incansável
Celia Cruz, uma das muitas intérpretes de “Mi cocodrilo verde”,
por quem Caetano Veloso nutria grande respeito. Desafeta de
Fidel Castro, a quem ela odiava, exilada nos Estados Unidos desde
a Revolução Cubana, a artista, falecida em 2003, dizia ser
admiradora de Carmen Miranda, quem chegou a ver nos anos
50, durante uma das apresentações da Pequena notável na
célebre boate-cassino Tropicana de Havana. De vez em quando,
Célia Cruz costumava incluir em seu repertório “Copacabana” e
“Mulher rendeira”, em português, como forma de homenagear o
Brasil e a Miranda. Também reafirmou mais de uma vez sua afeição
por Caetano, seu fã incondicional há vários anos.

Durante a apresentação de Célia Cruz no Free Jazz
Festival de 1995, Caetano cantou com ela “Mi cocodrilo verde”.
Doutora Honoris Causa pela Universidade de Yale, ela costuma
ser comparada a Ella Fitzgerald, por sua forma de interpretar.
Conhecida como a Rainha da Salsa, fazia questão de explicar
que o termo “salsa” é uma invenção da mídia norte-americana
para designar vários ritmos cubanos: son, guaracha, rumba. A
evolução de ritmos folclóricos afro-cubanos híbridos desde suas
origens, que recebem mais tarde certa dose de jazz norte-
americano, produz os vários ritmos cubanos atuais.
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“Pecado”, de Carlos Bahr e Pontier y Fracini, é um
popular bolero argentino, transformado em uma espécie de hino
de todos aqueles que são discriminados por alguma forma de
amor proibido. “Y aunque todos me nieguen el derecho / Me
aferro a este amor”, conclui desafiante, o amante romântico,
depois de enumerar as proibições a que está sujeito.

“María Bonita”, de Agustín Lara, foi composto em 1941
e está associado a um acontecimento da vida do artista mexicano.
Lara (1900-1970), pianista, compositor e cantor, é um marco
importante na música latino-americana. Com ele o bolero adquire
dimensões próprias, tornando-se um dos gêneros mais populares
do globo. Tendo passado parte da infância e adolescência no
período conturbado da Revolução Mexicana, Lara freqüenta a
vida noturna de várias cidades mexicanas, atuando como pianista
em cabarés. Tornou-se bastante popular, o que o fez conquistar
um programa de rádio em 1930, “A hora íntima de Agustín Lara”,
que lhe abriu as portas do sucesso mundial.

Em 1934 conheceu Maria Félix (1914-2002), então uma
atriz principiante, mas que se tornaria, talvez até por influência do
próprio Lara, na atriz mexicana mais conhecida de seu tempo.
Famosa por sua beleza, tão logo a viu, Agustín apaixonou-se por
ela. A relação foi conturbada e curta. O casamento, cuja festa
ocupou centenas de páginas das colunas sociais em vários países
e contou com a fina flor do mundo artístico hispano-americano,
também durou pouco. Em “Maria Bonita”, composta quando eles
já estão separados, Lara relembra os momentos em que estava
ao lado dela e reitera seu juramento de amor eterno.

A bela imagem de Maria Félix, associada à sua evocação
na melodia de Lara, faz parte da memória de Caetano que
costumava deleitar-se, na longínqua Santo Amaro da Purificação
de sua infância e adolescência, com os filmes em que ela arrasava
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os corações, apesar da qualidade inferior das películas da
produtora mexicana Pelmex, conforme ele próprio conta em seu
livro de memórias Verdade tropical (VELOSO, 1997, p.31).

“La golondrina” é a composição mais antiga do disco:
data de 1860, período em que, nos salões urbanos dominava a
habanera e no campo cantavam-se vários ritmos. Por essa época
surgem, no México, os mariachis, grupos musicais que
originalmente abrilhantavam as festas de casamentos (a palavra
deriva-se de marriage, em francês, da época da dominação
francesa do imperador Maximiliano de Habsburgo), cantando
vários tipos de canções, especialmente rancheiras e corridos.
Surgidos no Estado de Jalisco, a partir dos anos 30 popularizaram-
se e difundiram-se por todo o país. O arranjo de “La golondrina”,
em ritmo bastante lento, inclui a marimba, instrumento de
percussão da região de Yucatán, ao sul do México, apreciado
por seu som aquático.

“Capullito de Alelí”, de 1931, e “Lamento borincano”, de
1930, são boleros de Rafael Hernández (1891-1965), importante
músico porto-riquenho. Além de compositor e maestro, ele tocava
vários instrumentos: violino, trombone, baixo e violão. Foi fundador
de dois grupos musicais, tendo composto mais de duas mil
músicas. Dirigiu orquestras em vários países, tendo passado parte
de sua vida no México e em Cuba.

“Lamento borincano” é uma espécie de hino melancólico
que mostra a vida difícil dos jíbaros, os camponeses de Porto
Rico, ao mesmo tempo em que elogia as riquezas naturais da ilha.
Porto Rico, chamada de “Borinquen” antes do descobrimento da
América, foi uma das primeiras ilhas a serem colonizadas pelos
espanhóis. Nunca chegou a ser um país independente, já que em
1898, depois da guerra hispano-americana, deixou de ser colônia
espanhola e passou para o controle direto dos Estados Unidos.
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Desde 1952 ostenta o esdrúxulo status de Estado Livre
Associado, embora não tenha direito a ter representante no
Congresso Norte-Americano. Boa parte de sua população emigra
anualmente para os Estados Unidos em busca de melhores
condições de vida, constituindo a maioria da famosa comunidade
hispânica norte-americana. Em Nova Iorque, por exemplo, há
mais de meio milhão de porto-riquenhos, quantidade superior à
da própria capital da ilha, San Juan. Apesar da política agressiva
da administração, levando a um forte processo de americanização
nas últimas décadas, cerca de oitenta por cento da população da
ilha caribenha fala o espanhol como língua materna.

Durante muitos anos o “Lamento borincano” foi usado
como manifestação de resistência e defesa da cultura hispânica
em Porto Rico. Caetano empresta à interpretação desta faixa uma
dramaticidade especial que reitera situação triste do camponês
ingênuo que sonha em vender os produtos que traz ao mercado
para poder comprar um vestido novo para a mulher. O dia vai
passando e ele não vende nada: regressa para casa triste e sem
dinheiro, pensando na miséria dos filhos. “Capullito de alelí”,
cantada por Caetano em ritmo de salsa, por sua vez, é uma canção
amorosa típica que repete um clássico chavão literário: a
comparação da amada a uma flor.

“Tonada de luna llena” foi composta em 1961 por Simón
Díaz (1928), um dos cantores mais importantes da música do
interior da Venezuela. A interpretação em capela é certamente
uma das mais belas do disco. Tal fato talvez tenha levado o cineasta
Pedro Almodóvar a usá-la no encerramento de seu filme La flor
de mi secreto, de 1995. Amante de boleros e de músicas
românticas, em geral, o cineasta espanhol sempre as inclui em
seus filmes. No filme em questão, aparecem ao lado de Caetano,
grandes nomes da música hispano-americana, como a mexicana
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Chavela Vargas (1919) e o cubano Bola de Nieve, que interpreta
a sua “Ay amor”, música que Caetano também inclui em seu show
e que aparece no disco gravado ao vivo no ano seguinte. É
interessante observar que várias das interpretações de Fina
estampa fizeram parte do repertório do peculiar músico cubano
a quem Caetano, que o admirava, já havia homenageado em
gravações anteriores, conforme já foi comentado.

Fina estampa mereceu uma cuidadosa produção e um
belo acabamento, não apenas no que se refere aos arranjos
musicais e à presença de uma orquestra de cordas com quinze
músicos dirigidos pelo produtor musical e arranjador, o maestro
Jaques Morelenbaum. O disco vem acompanhado de um libreto
ricamente ilustrado que contém as letras de todas as músicas,
além de outros dados, como a origem de cada uma e o ano de
composição.

E o espetáculo continua: Fina estampa ao vivo (show e disco)
A excepcional receptividade de Fina estampa fez com

que Caetano Veloso preparasse um show com monumental
produção que incluía, além da banda normal (um sexteto), uma
orquestra de câmara de vinte e sete músicos, com dez violinos,
sob a direção de Morelenbaum, que também era responsável pelos
arranjos da maior parte das interpretações e pela direção artística
do disco e do show.

Realizado entre agosto (São Paulo) e setembro (Rio de
Janeiro) de 1995, o show, apesar do preço abusivo para os
padrões brasileiros, arrastou verdadeiras multidões. A gravação
do show deu origem ao disco Fina estampa ao vivo. Também
foi filmado sob a direção de Monique Gardenberg e transformado
em um vídeo, Un caballero de fina estampa, produzido por
Paula Lavigne, esposa de Caetano. Comprado pelo Canal de TV
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HBO, foi exibido ao público na noite de Natal desse mesmo ano.
O vídeo inclui também uma entrevista em que Caetano fala do
espetáculo, seu histórico, organização, seleção das músicas, etc...

Apesar do título, das vinte e duas canções que aparecem
no filme, apenas nove estavam no primeiro disco. Para o show,
Caetano preparou uma série de clássicos da musica popular
brasileira que foram costuradas àquelas hispano-americanas para
dar uma idéia mais ampla do vasto painel que constitui a América
Latina. O alinhavo está feito por “O samba e o tango”, “Soy loco
por tí América”, “Haiti” e pela interpretação de “Rumba azul”,
onde Caetano, uma vez mais, imita os trejeitos de Carmen
Miranda.

“O samba e o tango”, que abre o show, foi uma das
primeiras composições musicais a misturar o português e o
espanhol, tentando reproduzir o hibridismo da cultura sul-
americana. Gravada em 1937 por Carmen Miranda, essa
composição de Amado Régis esteve entre seus sucessos durante
vários anos. Uma vez mais, a Pequena Notável faz a ponte entre
as culturas de língua portuguesa e língua espanhola na América
Latina.

Esteticamente o show de Caetano Veloso é bastante
redondo. Começa e termina com evocações de Carmen Miranda.
Abre com a interpretação de “O samba e o tango” e fecha com
os movimentos de mãos e dança seguindo o estilo da Pequena
notável. Embora se vista elegantemente como um cavalheiro de
fina estampa, ao contrário do que fazia décadas atrás, ele dialoga
com os gestos carnavalizados da famosa rumbeira latino-americana,
nascida em Portugal, que falava português nos Estados Unidos,
numa época em que para Hollywood, Buenos Aires era a capital
do Brasil. Sincretismo perfeito. América plena e total.
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Num outro nível, “Soy loco por ti América” reforça o
quadro cultural da unidade latino-americana, complementado por
“Haiti”, com o objetivo de romper, de uma vez por todas, a
resistência de certa elite brasileira em assumir-se como latino-
americana. Ambas possuem fortes ressonâncias caribenhas como
já se viu.

O disco Fina estampa ao vivo traz dezessete
interpretações das quais apenas cinco estavam no primeiro disco.
As caribenhas, cantadas em espanhol, são “Lamento borincano”,
“Contigo en la distancia” e “Tonada de luna llena”. A elas se somam
outras duas composições caribenhas também em espanhol: “Ay
Amor” e “La barca”. Esta última não aparece no filme, devendo,
no entanto, ter sido cantada no show.

A paixão de Caetano por Bola de Nieve, como se tem
repetido ao longo deste trabalho, é antiga. “A grande bicha cubana”
é a forma como Caetano costuma definir o célebre pianista cubano,
ressaltando uma opção sexual que lhe causou não poucos
problemas depois da revolução, quando ele optou por permanecer
em seu país, em vez de seguir o caminho do exílio nos Estados
Unidos, como ocorreu a muitos artistas da época. Teria sido fácil
para Ignacio, já reconhecido internacionalmente, continuar sua
carreira no exterior, mas preferiu ficar em seu país. Não suportaria
viver longe da Guanabacoa que tanta inspiração lhe dava.
Transformou-se numa espécie de representante cultural do novo
governo e fez uma série de turnês por países socialistas que muitas
vezes o recebiam friamente pois não conseguiam captar o calor
de sua arte. De Bola de Nieve é “Ay amor” que Caetano interpreta
seguindo o estilo do mestre.

“La barca”, do mexicano Roberto Cantoral (1935), é
também um bolero popular que retoma o tema da separação.
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Seus primeiros versos certamente estão gravados na memória de
muitos amantes:

Dicen que la distancia es el olvido
Pero yo no concibo esta razón,
Porque yo seguiré siendo el cautivo
De los caprichos de tu corazón”.

É claro que dentro do universo do bolero o amor é eterno,
o amante tem a capacidade de perdoar qualquer erro e sempre
espera o retorno da pessoa amada: “piensa que yo por ti estaré
esperando / Hasta que tú decidas regressar”.

“La barca” faz, segundo Matinas Suzuki Jr (1995), uma
ligação explícita entre o deslocamento e a memória (“Dicen que
la distancia es el olvido”), além das fortes referências ao exílio
amoroso e à nostalgia provocada pelo deslocamento, no tempo e
no espaço. Este é um bolero que nunca saiu de circulação e teve
uma nova onda de sucesso com a interpretação recente do
mexicano Luís Miguel.

 “Pense no Haiti”
Como já foi assinalado, “Haiti”, ao lado de “O samba e o

tango” e “Soy loco por tí América”, funciona como uma espécie
de fio condutor do show e do disco Fina estampa ao vivo.
Tanto os versos de Caetano Veloso que constituem sua letra quanto
a peça musical em si, parceria com Gil, são uma espécie de
entrelugar (SANTIAGO, 2000) da cultura latino-americana que
circula de modo exemplar entre os diversos hibridismos que
conformam tais culturas, ao mesmo tempo em que pretende, no
plano simbólico, explicar essa realidade multifacetada que é a
América Latina.

A canção denuncia, uma vez mais de modo incisivo, a
degradação a que está submetida a população afro-descendente
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nas grandes metrópoles latino-americanas, representadas no
poema por Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, comparadas ao
universo haitiano. Ela abria o disco Tropicalia 2, de 1993, no
qual Caetano Veloso e Gilberto Gil se juntavam uma vez mais,
agora para comemorar os vinte e cinco anos do movimento
tropicalista e os cinqüenta anos de Caetano. Significativamente, o
grande grito pela integração latino-americana desta vez evoca a
voz do Caribe francófono.

“Pense no Haiti, reze pelo Haiti / O Haiti é aqui, o Haiti
não é aqui” martela o estribilho desse belo poema de denúncia,
composto pouco depois de dois acontecimentos, já em tempos
de democracia, que levaram o Brasil para as manchetes
internacionais: o massacre de presos rebelados no presídio do
Carandiru, em São Paulo, perpetrado pela Tropa de Choque da
Polícia Militar de São Paulo no dia 02 de outubro de 1992 e o
assassinato dos meninos de rua, na Igreja da Candelária, no Rio
de Janeiro, ocorrido no dia 23 de julho de 1993.

Além de Caetano Veloso e de Gilberto Gil, a gravação
original conta com a participação de Carlinhos Brown, atualmente
um conhecido artista da percussão que começou a tocar ainda
jovem no grupo musical de Caetano em 1985 e que mais tarde
(1990) criou um interessante projeto musical coletivo conhecido
como Timbalada (de timbal, uma espécie de tambor,
provavelmente de origem africana, muito comum na Bahia), na
mesma seara do grupo Olodum, também formado por crianças e
jovens negros.

O ritmo musical de “Haiti”, na mesma direção daquele
que tornou conhecido Carlinhos Brown, é o samba-reggae. Trata-
se de mais um entre os muitos ritmos híbridos produzidos ao longo
da história cultural latino-americana, resultado da mescla de
elemento afro-brasileiros do samba com elementos afro-caribenhos
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do reggae. Este trabalho não pretende discutir a melodia, fruto
dessas tantas misturas que no Brasil já duram cerca de cinco
séculos, desde que o primeiro escravo africano foi arrastado até
as terras brasileiras. O processo de mestiçagem, ou para ser mais
exato, segundo a designação preferida de García Canclini (1998,
p.19), hibridação, já que este termo “abrange diversas mesclas
interculturais”, não apenas as raciais, normalmente associadas
àquele termo, é um processo bem anterior, muito freqüente na
Península Ibérica, por um lado, e na própria África, por outro.
Ambas as regiões, como quase todas do orbe, são resultado desse
contínuo entrecruzar de elementos culturais que às vezes mais
visível, às vezes menos, mas que existe desde os primórdios da
humanidade.

A letra, cantada quase como rap, aponta para grandes
problemas ainda não resolvidos do Brasil contemporâneo. Entre
eles, um é central: a questão da identidade brasileira, construção
discursiva e cultural, que, no poema, longe de apresentar verdades
sólidas, consagradas pelo discurso hegemônico ao longo de mais
de um século, explicita brechas que permitem um transitar
constante de valores culturais. Nessa dança, nem sempre muito
bem articulada entre identidade e alteridade, uma faceta marca
sua presença: o racismo “cordial” do brasileiro.

Nesse contexto, “Haiti” propõe-se a discutir a situação
dos negros da sociedade brasileira contemporânea. Além disso,
faz o país, uma espécie de metonímia dessa América Latina híbrida
bem sucedida, transitar em direção da outra faceta da mesma
América, o Haiti, também híbrido, mas afundado em um campo
semântico negativo pelas vozes hegemônicas do continente. Afinal
de contas, como diz o estribilho, “O Haiti é aqui, o Haiti não é
aqui”.

No poema, o emissor, dono momentâneo da palavra,
dirige-se num tom predominantemente irônico a um interlocutor
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bastante familiar, com quem fala de modo bastante familiar sobre
algumas situações cotidianas do Brasil.

A primeira dessas situações sugere uma visita ao
Pelourinho, um dos pontos turísticos mais importantes do país e
marco inicial da construção da cultura brasileira já que Salvador
foi a primeira sede administrativa dos portugueses no território
que mais tarde viria a ser o Brasil. Restaurado há alguns anos,
esse bairro do centro histórico da capital baiana herda seu nome
da coluna de madeira ou de pedra onde durante séculos foram
castigados, ou expostos à vergonha pública, os escravos brasileiros.
O pelourinho, ambiguamente está e não está, já que a coluna não
mais existe: subsiste no toponímico e na memória. Nessa praça
central do bairro de população predominantemente afro-
descendente, conhecida como largo, já não existe o lugar de
castigo: parece que esse lugar estendeu-se por toda a cidade.

Num dos lados do largo, espaço simbolicamente vazio,
lugar de encontro, está o imponente edifício onde se instalou a
Fundação Casa de Jorge Amado, memorial da obra do famoso
escritor baiano, um dos cultores da democracia racial, tema
ironizado por Caetano Veloso em seu poema e um dos lugares-
comuns da cultura brasileira do último século.

No Pelourinho costuma ocorrer apresentações dos muitos
grupos musicais de Salvador que cultivam vários ritmos afro-
brasileiros, como o samba-reggae. Esses grupos floresceram com
todo vigor nas últimas décadas, não apenas devido ao incremento
da consciência negra, mas também graças ao desenvolvimento
do turismo na cidade, do qual o centro da capital baiana
praticamente vive. Como em qualquer cidade que vive do turismo,
essa praça é lugar de encontro entre visitantes e todos aqueles,
desocupados ou marginalizados, que de alguma forma precisam
ganhar a vida, buscando nestes uma presa fácil. Da mesma forma,
a presença do Estado é forte: é necessário proteger os turistas,
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dar a sensação de segurança no bairro, localizado bem no meio
da “cidade baixa”, refúgio de boa parte da população pobre e
negra (ou negra e pobre). Desse modo, a cena de filas de soldados
“dando porrada” em possíveis delinqüentes, “quase todos negros”,
“todos quase negros”, agressores e agredidos, malandros e
policiais, é bastante usual. Assim abrem-se as cortinas do
espetáculo cotidiano da democracia racial brasileira, a violência
policial no Pelourinho.

Outra situação urbana degradada, apresentada no poema,
é o cotidiano do Rio de Janeiro, a segunda cidade do país, a
primeira em número de turistas, uma espécie de cartão postal do
país, famosa não apenas pelas belezas naturais, mas também pelos
conflitos sociais. No bairro de classe média alta do Leblon, um
motorista atravessa um sinal fechado e nota “um homem mijando
na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo”. O pretenso
cidadão de classe média alta que se escandaliza com essa situação
e com a violência da cidade, seria um eventual interlocutor de
Caetano, muito consciente de que fala desde a “alta cultura”. Em
todo caso, essa é a classe detentora do poder (mas também
consumidora de produtos musicais oriundos da outra classe, o
rap, por exemplo): a ela, portanto, deve-se dirigir o protesto.

O conflito social e racial que paira sobre a antiga capital
federal, famosa por suas favelas, é bastante conhecido, material
de que se alimenta a mídia. As notícias da situação de quase
guerrilha urbana circulam mundo afora, mas os habitantes da cidade
convivem com a violência que, cinicamente, não é muito diferente
daquilo que historicamente sempre foi o cotidiano da cidade e do
país: uma minoria branca dominando uma grande maioria quase
negra ou quase branca; pobre, sobretudo. Mas “pobre”, para
essa minoria significa algo como “podre”, e o poema joga com as
similaridades fonéticas.
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A terceira cena urbana, mais sangrenta, retoma o massacre
no presídio do Carandiru, em São Paulo, que resultou em mais de
uma centena de mortos: exatos cento e onze, reza a letra. “Quase
todos pretos”, “ou quase pretos”, ou “quase brancos quase pretos
de tão pobres”. “E pobres são como podres”. “E todos sabem
como se tratam os pretos”. A cidade recebe a notícia com um
“silêncio sorridente”. Silêncio que, no entanto, grita. Ou deveria
gritar.

São Paulo é a cidade mais importante do país, também a
mais populosa, outro barril de pólvora prestes a explodir.
Completa-se o triângulo: Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo,
símbolos econômicos, artísticos e culturais do país. Centros de
poder, apesar do poder político estar localizado mais além, lá no
planalto central. Em Brasília estão os políticos, oriundos geralmente
da minoria branca que parece ver os problemas com certo
desdém, se não cinismo. Isso também não escapa à ironia da
canção: “um deputado em pânico mal dissimulado / diante de
qualquer, mas de qualquer mesmo”, plano que possa representar
a “uma ameaça de redemocratização / do ensino de primeiro grau”.
Sequer o ideal positivista da salvação pela educação, tão usual
no século XIX é bem aceito por essa classe originalmente
escravocrata e oligárquica. O mesmo deputado não tem sequer
vergonha de defender a pena de morte. Afinal de contas, bandido
bom é o bandido morto, já diz o bordão popular.

A ironia com relação ao discurso hipócrita da elite não
atinge apenas a classe política: chega à igreja, cujo “venerável
cardeal” prefere ver “tanto espírito no feto e nenhum no marginal”.
Não é por acaso que os defensores da pena de morte costumam
ser os mesmos que lutam contra o aborto.

O tom, evidentemente, é sarcástico, como cínica é
manutenção da penúria. Não apenas a fome, mas especialmente
a falta de expectativas para o futuro na maioria da população: as
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classes baixas, não por acaso formada por uma maioria de pretos
ou quase pretos, apesar de ironicamente a democracia cordial
preferir dizer “quase brancos”. Enquanto isso, a elite dominante
diverte-se em cruzeiros que significativamente, ou ironicamente,
circulam pelo Caribe.

Essa mesma classe ajuda a manter o boicote contra Cuba.
A referência explícita da república de Fidel, quase extemporânea
e sem sentido, explica-se porque boa parte dos intelectuais
brasileiros, entre os quais está o próprio Caetano Veloso, formou-
se nos anos 60, quando o modelo revolucionário ainda era Cuba
e o ideal de América Latina passava pela ilha caribenha.
Evidentemente, o contraponto é o Haiti...

Como se vê, o texto da canção, a partir de algumas
características peculiares da colonização brasileira, pretende erodir
o mito construído no último século, da pretensa democracia racial,
discurso que tem sido manipulado de modo bastante eficaz pela
elite local dominante, constituída quase exclusivamente por
brancos. Ao incorporar elementos das culturas africanas como
ícones da cultura brasileira, como música, danças, culinária,
religiosidade ou mesmo a própria mulata, elevada a categoria de
símbolo erótico, fundou-se o mito da democracia racial,
consolidado por textos acadêmicos escritos por importantes
intelectuais em sua maioria oriundos das elites brancas.

Trata-se, na verdade, de um discurso muito eficaz que
tem evitado o confronto. De acordo com ele deve-se procurar as
causas da pobreza da grande maioria negra ou mestiça do Brasil
em outras causas que não a segregação racial, já que o país não é
racista, é mestiço, como pode ser comprovado pelo samba, pelo
Carnaval, pela religiosidade e até mesmo pelo futebol. As causas
da pobreza devem ser de outra índole, já que o brasileiro é um
povo naturalmente feliz e alegre.
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Assim, o que a voz da canção faz, em tom irônico, quase
sarcástico, é criar gretas nos discursos hegemônicos da democracia
racial e da índole pacífica dos habitantes do país que, no entanto,
possui um dos mais altos índices de violência do universo. Na
verdade se trata, como é comum dos discursos híbridos, de um
discurso de leitura ambivalente, uma faca de dois gumes. De um
lado, a aceitação da mestiçagem no nível do discurso (e com
certeza em muitas práticas, considerando-se outras realidades mais
duras) pressupõe, pelo menos no nível discursivo, a inexistência
do outro. Entretanto, se não há outro, se todos são iguais, se
todos somos mestiços, em conseqüência não se necessita fazer
nada para mudar a situação. E mesmo em âmbitos mais
progressistas é difícil encontrar um norte para tal discussão. Daí
porque a leitura de Caetano Veloso aponta para as diferenças
entre o “eu” e o “outro”, um outro muito difícil de identificar:
“preto”, “quase preto”, “quase branco”. O diferencial talvez seja
o “pobre”: pobre podre. No jogo de palavras entre preto, pobre
e podre, portadoras de vários fonemas comuns, está uma das
chaves para a leitura do poema.

No duplo fio do discurso que vai abrindo gretas,
mostrando fissuras, o Haiti funciona como um espelho. É ao mesmo
tempo o “eu” e o “outro”, o “eu” que permite ver o outro nesse
jogo de máscaras das identidades, que mais parece um jogo de
alteridades.

O título do poema/canção/som é “Haiti”: em conseqüência
não se pode negar seu protagonismo. Entretanto, usar como
exemplo um país que normalmente é lembrado como um dos mais
pobres da América Latina, quando a temática da canção é
claramente discutir ao problema da pseudo-democracia racial no
Brasil, pode parecer paradoxal.

Na realidade, o Haiti tem muito em comum com o Brasil.
A experiência colonial é semelhante: em ambos usou-se a mão de
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obra escrava arrancada da África para mover as moendas dos
engenhos de açúcar em suas economias centradas na monocultura
açucareira. O açúcar amargo deslocou milhões de africanos de
suas terras, desterrando-os em um novo mundo, ao mesmo tempo
em que tiveram que reconstruir uma nova identidade cultural. E se
o Brasil é, sem sombra de dúvidas, o maior país negro da América
Latina e o Haiti é um dos menores países negros do mesmo
continente, ambos falam uma língua latina. E se os primeiros brotos
latino-americanos dos ideais da Revolução Francesa cresceram
no Haiti, isso não ajudou em nada àqueles revolucionários que
fundaram a primeira república da América Latina. Da mesma forma
que seu gigante vizinho do sul, que levou quase um século ainda,
em libertar seus escravos, a pequena ilha também sofreu obscuros
anos de repressão e ditadura.

O próprio refrão do poema é formado por dois versos:
“Pense no Haiti, reze pelo Haiti / O Haiti é aqui, o Haiti não é
aqui”. O emissor do poema, em tom irônico, assinala para os
pseudo-liberais brasileiros seu lado obscuro, essa faceta que se
negam a contemplar e/ou aceitar. O segundo verso, o do paradoxo,
indica as duas caras da moeda.

Além disso, ambiguamente, o interlocutor também se põe
a dar conselhos. Não se deve esquecer que se trata de um “eu”
que se atribui certo saber, certo poder, ou, pelo menos, certa
capacidade de intervir na forma de ser do interlocutor: enfim um
intelectual que se coloca além do bem e do mal. Por isso os
imperativos. “Pense no Haiti”: ação intelectual. “Reze pelo Haiti”:
negação da ação do intelectual, já que coloca na mão da divindade
a resolução do problema.

O convite para a reflexão (“Pense no Haiti, reze pelo Haiti”)
assume ares das cantigas de protesto, aquelas que nem Gil nem
Caetano, preocupados com outro nível de atuação, quiseram
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cultivar nos anos 60, de feroz ditadura, quando era moda, mas
que ensaiam vinte e cinco anos depois, de feroz democracia.

A reflexão, enfim, pressupõe a visão do outro – o espelho.
Através do outro o eu pode enxergar-se. A presença do outro dá
sentido a sua vida. O outro é o Haiti, que é ao mesmo tempo o
Brasil, que é América Latina, apesar de não querer sê-lo. O Haiti
somos nós.

Assim a música, que cada um canta com voz e
interpretação própria, a partir da experiência individual e que cada
qual, no entanto, ouve e reproduz com o ouvido e a sensibilidade
de outra experiência individual, tão semelhante e ao mesmo tempo
tão diferente. Ainda mais nessa América, cuja marca principal tem
sido a mistura, ao longo dos seus cinco séculos de convivência,
acrescidos dos milênios de ecos que sempre ressoam. Mistura,
mestiçagem, sincretismo, hidridez, hibridismo. Seja o que for.
Talvez a música seja mais clara ao tentar reproduzir aquilo que o
ouvido captou. Arranjo, releitura, variação, suingue.

Pode-se concluir este passeio panorâmico pelas vozes e
jeitos do Caribe na música de Caetano Veloso ao mesmo tempo
em que se finalizam as observações sobre esse painel que é Fina
estampa. Passear por esse mosaico de vozes da América Latina
cuidadosamente selecionado por Caetano Veloso em 1995, é tão
excitante quanto por passear pela obra que o próprio cantor e
compositor baiano, sem dúvida um dos mais representativos da
Música Popular Brasileira, vem construindo há mais de meio
século.

Caetano Veloso – Discografia; Domingo, Polygram, 1967 (com Gal Costas);
- Caetano Veloso, Philips, 1968; Tropicália ou Panis et Circensis,

Phonogram, 1968; Caetano Veloso, Philips, 1969; Caetano Veloso,
Philips, 1971; Araçá Azul, Philips, 1972; Transa, Philips, 1972;

- Jóia, Philips, 1975;Qualquer Coisa, Philips, 1975; Cores, Nomes,
Polygram, 1982; Uns, Polygram, 1983;Velô, Polygram, 1984;
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- Totalmente Demais, Polygram, 1986; Caetano Veloso, Nonesuch/
Philips, 1986; Caetano, Polygram, 1987; Estrangeiro, Philips, 1989;

- Circuladô, Philips, 1991; Circuladô vivo, Philips-Polygram, 1992;
- Tropicália 2, Warner, 1993; Fina Estampa, PolyGram, 1994;
- Fina Estampa ao Vivo, PolyGram, 1995

NOTA
1 Tomo emprestada neste título a feliz expressão da professora Eneida
Maria de Souza, “imagens e ‘jeitos’ de Brasil”, em “Jeitos do Brasil”,
lúcido ensaio em que estuda a presença de Caetano Veloso na cultura
brasileira contemporânea (Cf. SOUZA, E. M. Crítica cult. Belo Horizonte:
Ed. UFMG, 2002. pp. 147-160).
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