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Para June, que tem o sorriso fTIIliS bonito 
que um solo de guitamz 

! 

Se você taí com um disco do Barão procurando lá e cá quc:m é esse tal de 
Oswald, desiste' Por que nem ·na mixagem, nem nos arranjos e muito menos na 
produção cê não vai encontrar nenhwn Oswald. Agora, se o seu problema é não ter 
disco do Barão pra procurar ... acho que cê tâ perdendo tempo neste artigo: vai logo 
comprar um disco I · 

Mas se você pensou que eu tô querendo fazer a loucura de tentar saber o que 
o Oswald de Andrade - é, esse mesmo, aquele de 22 - tem a ver com todo este 
rock-brasil-hoje ... é isto aí. Nada a ver(!?) Tudo{!?) Médio(!?) 

Pois é. Se o Modernismo é muito mais que um FATO a ser embalsamado 
pelos melliores embalsamadores-historiadores - e é - então o que é preciso fazer 
é tentar aproximar este fato, que hoje continua rolando, o mais possível da gente, 
e perceber o que ficou do Movimento, além de uma Exposição vaiada, das brigas 
e dos muitos manifestos. E se a História é muito mais do que o congelamento do 
passado em tratados amplos mas distantes do dia a dia será que· é mesmo? - por 
que não jogar na cara dos falsos - e verdadeiros-moralistas - a liçfo dos .. moços 
de 22" que ele;~ insistem em não aprender, mesmo tanto tempo depois? Então,, 
pau na máquin~! 

O Modernismo foi, como todos sabem(?), Mário Macunaína de Andrade, 
Oswald Pau Brasil, Villa·Lobos, Anita e seu Homem, Amarelo, A Negra de Tarslla 
e a Guerra de Segall. Isto é o "que foi''. E o "que é"?. Hoje, 1984, o que ,o Mode·r
nismo poderia ser - se tivéssemos aprendido a lição? 
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Só que para perceber o .. hoje" ê preciso voltar para o •'que foi" , não a fim 
de fazer uma descrição dos eventos mas para situar o momento e compreender por 
que foi isto enio aquíloutro. Então, pau na. 

Naquele saudoso 1922 a Europa já tinha presenciado várias revoluções artísticas 
como o abuso discarado fovista da cor, as defonnações expressionistas, a ânsia 
construtiva do cubismo e o dadaísmo jogando a hipocrisia geral toda por terra. 

No Brasil, enquanto estas coisas nã"o chegavam, o sistema de poder já se 
mostrava desgastado e incapaz de abrir novos espaços; enquanto o país - pelo 
menos o centro-sul-maravilha se urbanizava e se industrializav~ convivendo .já com 
o ritmo frenético da cidade se transformando, os pintores ainda insistiam na arte 
de temas históricos-morais e de fonnas neo (?)-clássicos, os escritores elegiam 
como modelo - pasmem, senhoras e senhores I - as fonnas mortas-só-faltando-entera 
rar do parnasianismo de bilac, do naturalismo de a. azevedo e do simbolismo de 
cruz e souza, - também já hiper·desgastadas e não dando conta·- também - de 
abrir espaços para os novos conteúdos que pintavam (aí Oswald disse: o poeta 
parnasiano· era '~ma máquina de fazer versos"). 

Já em 1917 os "novos talentosn começam a se agrupar a partir de um escân
dalo provocado por uma crítiCa de lobato à exposição de anita. Engraçado é que a 
exposição da ''paranóica" provavelmente passaria desapercebida do grande público 
não fosse a feroz crítica do não menos feroz escritor - E Viva Lobatot A ·4 'grande'1 

crítica serviu também para chamar a atenção dos modernistas entre si, através das 
críticas que escreveram nos jornais rebatendo a primeira. . 

Aí fudo é velocidade! Em 1919 é "descoberto' ' (quase literalmente) Victor 
Brecheret e adotado mais um •'menino". Em 1920 já se podem notar algumas 
manifestações de um grupo de "futuristas,. Em 1921 as polêmicas e os paus se 
acirram 1(''A liquidação literária... assume proporções de queima". Menotti) para 
deságuar no carnaval, ôpa, na Semana de J 922~ coincidentemente (1) no mês de 
Carnaval. 

Descrever a Semana não é comigo e quem tiver a fnn pode encontrar fabulo. 
sas e detalhadas descrições nos melhores livros do ramo (ver lista), na livraria mais 
perto de você. 

A partir daí foi só festa I E quem viveu, viu!: - exposições, livros, rachas, 
conferências e celebrações, manifestos e teorizações. Um especialista dos mani
festos: Oswald. Um das teorizações: Mário. 

E são os dois mesmo que vão dar toques e retoques que a maioria ainda não 
entendeu- ou faz força pra se esquecer de. 

Assim, no Manifesto Antropófago, 1928t Oswald martifesta: "o espírito 
recusa-se a conceber o espírito sem o corpo'' ; ''A alegria é a prova dos nove'~ e 
" Perguntei a um homem o que era o Direito. Ele me respondeu que era a garantia 
do exercício da possibilidade ... Comi· o." 

E 14 anos depois é a vez da mais célebte das, célebres teorizações marianas: 
'~o que caracteriza .. o movimento modernista ... é ... a fusão de 3 princípios funda
mentais: o direito pennanente à pesquisa estética~ a atualização da inteligência 
artística brasileira (tá vendo inteligência artística brasileira?)~ e a establização de 
uma consciência criadora nacional'' · 

Passou muito tempo até que os modernistas conseguissem mostrar que a 
prática do que propunham era justamente estar de coração aberto p/o que estivesse 
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acontecendo no mundo, saber se apropriar destas novas conquistas, digerindo-as 
com estômago genuinamente nacional e vonútando tudo aquilo que ld'o nos servisse, 
em forma e em conteúdo (como separar tais coisasJ?). 

Passou muito tempo... Mas é engraçado ver como existe gente que tá a f101 de 
fazer a gente se convencer que a história realmente anda em círctllos. Gente que em 
22 vaiou "os moços, e que em 67 foi incapaz de deixar caetano terminar seu DÍ!~Jle
ro-hapenning. Gente'" que insistia, em 22, que aquelas fonnas eram uestranhas ao 
caráter nacional" e que, 45 anos depois, vaiou guitarras, cabelos grandes e roupas 
coloridas ancoradas - ancoradas e descendo pro fundo mais fundo - no mesmo 
jeitão de pensar, clamando por uma "arte engajada". 

Cabem aqui, é claro, míls perguntas: o que é esse tal de rock'roll' não, o que é 
este tal de ~'caráter nacional'', coincidentemente invocado sempre que se deseja 
conservar o presente - ou seria o passado1 já que o presente que se conserva, gela -
e manter longe o futuro. E o que é esta tal de "arte engajada"?. Engajada onde e 
em que? É claro onde os que criticam acham que está a "verdadeira política''; como 
se existisse verdadeira política, ou como se tudo não fosse, de um modo ou de 
outro, fazer polítiCa. Ou não era real e sim pura fantasia o sol que •'se reparte em 
crimes/espaçonaves guerrilhas" os olhos "cheios de coresn. E se fosse pura fantasia; 
seria menos real? Ou o problema era usem livros e sem fuzil ... no coração do brasir'?. 
Talvez o maior problema mesmo fossem aquelas guitarras infernais barulhentas 
trazendo pro povo brasileiro uma "música imperialista". 

E agora câ estamos. 17 anos depois. E parece que as guitarras já estão defmi
tivamente aceitas. Afmal até a gr3.1,lde unanimidade nacional- milton- já usou-as. 
E, mas só parece! Porque de novo uma avalanche de críticas e vaias colocam o 
rock·brasil-hoje naqueles velhos rótulos: superficial, comercial, alienado. 

E de novo as críticas são muitas. Muitas e idiotas. De novo! Sinão vejamos. 
Qual o problema com o Magazine? Afmal como negar engajamento numa 

música que canta os tique-tiques cotidianos da nossa· crise ... de nervos. E quer 
gente mais preocupada com os problemas sociais-políticos-econbmico.s-filosóficos
existenciais do que a gente do Barão Vermelho e se:u "Maior Abandonado"? 

Talvez o problema seja de Seriedade:-Mas a Blitz avacalha com tudo! Até as 
coisas mais sérias viram brincadeira :2 problemas: ou este pessoa] ainda insiste em 
cruzar as pernas, acender um cigarro e fazer cara de gente grande quando vai falar 
Hcoisa séria'' (aquela velha dupla intelectual cara--fechada-jeito desarranjado-coisas 
sérias e profundas e brilhantes e .. ). Ou então tá todo mundo esquecendo - num ti 
falei Oswald? - que a Alegria é a prova dos nove. 

Bom, diz um outro, mas estes cabelos curtos e ispetados e estes tupetes~ 
estas roupas coloridas, este jeito de dançar ... ~ tudo coisa de moda, produção de 
gravadora, passa rápido, sonzinho comercial, de verão. e claro que tem aí modismos, 
produções e/ou importações. Mas por que a gente não come todos eles e joga fora 
o que não prestar. Experimenta' Faz bem e é gostoso. Ou será que a intelectualida
de desconfia ainda da capacidade antropofágica do povo brasileiro? {Lembrem« 
que quem ·af"lfi113va que o povo brasileiro não tava preparado para votar eram eles). 

Tá legal, tá legal! Mas estes roquizinhos são tão superftciais, não dizem nada, 
a gente p~e ali pra tocar, vai ler um livro e tudo bem, é tudo igual. (Bom, antes de 
tudo, na hora de ouvir "estes roquizinhos~' nada de ler livros. Hora de música, hora 
de música '"Prá tudo tem hora", já dizia papai) E depois. Por que é que a arte tem 
que estar sempre sendo profunda, questionando tudo? Por que tanta birra com 
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quem tâ só a fnn de dançar um pouco? Será que não é extremamente revoucionãrio 
jogar na cara deste mundo porcão que a gente tá tão cheio dele que preferimos 
ouvir música bem alta e bem dançante do que ftcar vendo televisão e-lendo nos 
jornais as mesmas notícias os mesmos papos as mesmas calvas? 

Ou seria muito pedir que nã'o concebam o espírito sem o c·orpo? Dancern 
mais. Dancem I E vocês vão ver como vão ficar muito mais bonitos e seus livros 
enonnes muito mais gostosos de Ie·r e ... vender muito mais. E que não exijam que 
só a Marta Suplicy fale de sexo. Deixem também a uSônia,, by Léo Jaime falar., 
sem censura. 

Mas o Brasil tem tanta coisa bonita, a música brasileira é tão melodjosa e 
exploráveH porque ir buscar tão longe fonnas musicais para se inspirar11!7 a música 
brasileira é tudo isto. Mas será que não seria isto a tal da '~atualização" marioandra
dina? O resto fica, de novo, por conta do estômago ... 

E o nacional? Ora bolas, o que é este tal de nacional?. Será que dá pra falar, 
hoje, neste mundo todo interligado, de nacional sem falar de universal, mundial? 
É possível falar, no brasíl de hoje, de favela e fome sem falar de computador e 
~opping center. Afmal não é a música que nos coloca realidades tão disparatadas. 
É a própria realidade que não cabe mesmo em esqueminhas bi·laterais de salas de 
aulas. É a própria realidade que não é feita de uma faceta só. É de 283! 

Ficando por aqui, lá vai um ótimo remédio, sem nenhuma contra·indicação, 
fácil de achar, barato e natural: compre uns livros- 1 ou 2 tá bom- sobre Oswald. 
Leia suas poesias é seus manifestos. E mais. E melhor. Compre muitos discos. De 
rock. Nacional. . 

Os Melliores Livros do Ramo (na livraria mais perto de sua casa). 

- Oswald de Andrade, por Maria A. Fonseca, Brasiliense, Col. Encanto Radical. 

- Cadernos de Poesia do Aluno Oswald, por ele mesmo, Círculo do Livro (Poemas 
Reunidas) 

- Artes Plásticas na Semana de 22., por Aracy Amaral, Perspectiva, Col. Debates 

- Vanguarda Européia e Modernismo Brasileiro, por Gilbert,o M TeUes, Voz·es. 

- O Que é Rock, por P. Chacon, Brasiliense, Col. Primeiros Passos. 
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