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JUSTIFICATIVA

Caetano Veloso, apenas por ter composto a música Sampa, é
merecedor do titulo de cidadão paulistano. Canção que completa em 1998, 20
anos, desde o seu lançamento no disco Muito. Há muito tempo este titulo que
ora proponho poderia ter sido concedido, uma vez que Caetano Veloso
prestou à nossa cidade uma das mais lindas homenagens que uma canção
pode eternizar. Não há quem não conheça a obra e seu autor.

Compositor, cantor, poeta, cineasta, escritor são qualificativos
insuficientes para dar conta do que Caetano Veloso representa para a cultura
brasileira. Talvez o melhor rótulo seja o de artista.

Artista nascido em 7 de agosto de 1942, em Santo Amaro da
Purificação, Recôncavo Baiano, gerado por dona Canô, autoridade da casa, e
José Veloso, o chefe de família e funcionário do Departamento de Correios e
Telégrafos. Foi batizado foi com o nome de Caetano Emmanuel Vianna
Telles Veloso.

Viveu a sua infância em um sobrado colonial com os muitos irmãos e
mulheres da família, à beira do rio Subaé, terra de conversas sensuais e de
samba no pé. Lá começou a alimentar o sonho de se tomar artista, apesar dos

\ • anseios de seus pais para que o filho seguisse uma profissão "convencional".
Foi em Salvador que o menino Caetano pegou gosto pela música. No ano de
1946, quando nasceu sua irmã, lembrando-se de uma composição de Capiba
na voz de Nelson Gonçalves, escolheu e fez seus pais a chamarem de Maria
Bethânia.

Quando seu conterrâneo Dorival Caymmi se mudou para o Rio de
Janeiro ficou com a mesma vontade aliada ao desejo de aprender a tocar
guitarra. Dai bastou esperar a chance de ir para o Rio. Enquanto isso,
precocemente, mesmo em Santo Amaro, já compunha música, letra e escrevia
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poemas, além de conhecer os sambas de roda do Vale do Iguape (sempre
comparecendo às festas) e os pontos de macumba.

A primeira gravação fez acompanhado pela irmã Nicinha ao piano, em
acetato com tiragem de uma cópia, da mesma forma realizada por Elvis
Presley, para encantar a família. O lado A continha "Feitiço da Vila" de Noel
Rosa e Vadie° e o lado B, "Mãezinha Querida", a famosa valsa imortalizada
na voz de Carlos Galhardo, de Getúlio Macedo e Lourival Faissal. Foi então

• que compôs a primeira música: "Ciclo", sobre letra de Nestor Oliveira, seu
professor de português, que somente foi gravada por Maria Bethânia, 30 anos
mais tarde.

Com 13 anos a vontade começou a se concretizar com a mudança da
família para o Rio de Janeiro, bairro de Guadalupe. Lá, próximo aos estúdios
de onde se transmiti= os programas com as grandes cantoras e cantores da
época, Caetano freqüentava assiduamente os auditórios da Rádio Nacional
para ver Emilinha Borba, Dolores Duran, Marlene Glória, Linda e Dircinha
Batista, Cauby Peixoto e principalmente o Rei do Baião: Luís Gonzaga.
Viveu portanto, em sua plenitude, a "Era do Rádio". Como se não bastasse,
ainda tocava piano, era louco por cinema e pintava. Após um ano, volta para
Santo Amaro.

Aos 18 anos, se muda de Santo Amaro para Salvador e desata a
aprofundar os seus conhecimentos cinematográficos, principalmente sobre
crítica e teoria, se tornando um leitor assíduo dos artigos jornalísticos de
Gláuber Rocha. Abrindo cada vez mais seu horizonte já não sabia mais que
caminho seguir nas artes: cinema, teatro, música, pintura, literatura? Caetano
se sentia capaz de criar em qualquer uma delas. Passa a colaborar com o
"Diário de Notícias" escrevendo, sob a direção de Gláuber, sobre cinema.
Caetano era admirador de Gláuber e de Jean-Luc Godard, por seu tom irônico
que seria posteriormente utilizado na Tropicália.

Sem o piano, que ficara na casa de Santo Amaro da Purificação,
ganhou de sua mãe uma viola e junto com sua irmã, Maria Bethânia passou a
tocar e cantar nos bares da cidade até que foi chamadado para compor a
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música de uma peça de teatro que seria encenada na cidade. Depois disso,
musicou mais uma peça. A essa altura, João Gilberto com "Chega de
Saudade" já o havia influenciado em definitivo, com sua síntese da cultura
popular brasileira e visão nítida da tradição em que se inseria.

Caetano Veloso, sem nunca ter estudado música, foi estudante da
Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia, e assistiu concertos
dodecafônicos , atonais, concretistas, bem como ouviu muito Jazz Conheceu
então, em 1963, Tom Zé, Gilberto Gil (a quem já admirava ao ver na

• televisão) e Gal Costa. Em 1964, é com eles, Bethânia, Alcivando Luz, Perna
Fróes e Djalma Correia que se apresenta no musical Nós, Por Exemplo,
escrito e dirigido pelo próprio Caetano, por ocasião da inauguração do Teatro
Vila Velha. O espetáculo — uma mescla de música, teatro, poesia e debates -
se notabilizou entre público e crítica, sendo ovacionado, trazendo o nome de
Caetano e dos outros para as bocas paulistanas e cariocas, inclusive
influenciando outros eventos do gênero que se realizaram nas duas cidades.

Em 1965, conhece João Gilberto (sem ser conhecido por ele), uma
grande referência de sua carreira, em uma recepção na casa de Coquejo,
compositor, juiz e futuro ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Cansado
do provincianismo, resolve sair da Bahia e da faculdade. De volta ao Rio, era
época do engajadíssimo Opinião. E de ditadura militar também. A cantora
Nara Leão, protagonista desse musical é obrigada a encontrar uma substituta
devido a compromissos profissionais assumidos anteriormente, se lembra da

\ • cantora que ouvira em Salvador e resolve chamá-la para o seu lugar: era
Bethânia. Na sua esteira vem também Caetano. Os outros parceiros de Nós,
Por Exemplo fazem o mesmo e todos gravam seus compactos. Mais uma vez
ao lado de Gil, Gal e Bethânia se apresenta no Teatro Brasileiro de Comédia,
em São Paulo no show Arena canta Bahia, com Augusto Boal. O filme
Viramundo, de Geraldo Sarno, inclui músicas de sua autoria.

Logo Caetano volta a Salvador, mas de lá envia "Boa Palavra", um
samba de roda moderno, para o Festival de Música Popular da TV Excelsior,
que cantada por Maria Odete alcança o 5° lugar.

Saindo 14 %maio". dias!~ 00.64

97),14.2.0 cR404:eta • Tárdato efacww, ioo • 01380400 • ao Ma4 - cA97) ar 3115.1355 e Ar 6052275

e-mail: aldaizauninet.com.br
web: http://www.geocities.com/Capito1Hill/9765/a1daiza.htm1



--------------------:-Folha t...i:..d. 

idgeu_p cro

\
-------

2dma,Pac.A/u'a,ala	 ga,a‘

n *.n *.

"Um Dia", música que concorre no II Festival da TV Record de 1966,
leva o prêmio de melhor letra, o que alavanca a sua carreira, conseguindo um
contrato com a gravadora Philips, juntamente com Gal Costa, com quem, em
1967, ele grava o seu primeiro LP, Domingo, que traz a ótima "Coração
Vagabundo", dedicada a mulher que logo seria a sua esposa, Dedé Gadelha.
Também nesse ano, Caetano faz a trilha sonora do filme Proezas de Satanás
na Terra do Leva-e-Traz e participa do programa de TV Esta Noite se

110	
Improvisa.

Caetano assiste nesse ano a peça O Rei da Vela, um texto de Oswald
de Andrade dirigido por José Celso Martinez Correa e estreita relação com a
poesia concreta paulistana ao conhecer o poeta Augusto de Campos.

A marcha "Alegria, Alegria", que explode a efusão das guitarras
elétricas, concorre no III Festival de MPB da TV Record, de São Paulo, é
aclamadíssima, mas é classificada em 40 lugar. Caetano se torna então unia
celebridade em todo o Brasil, casa-se com Dedé numa cerimônia notória pela
incorporação de elementos "hippies" e vem morar na cidade de São Paulo,
num apartamento na esquina da São Luís com a Ipiranga, que Caetano
adorava.

São Paulo foi fundamental na vida de Caetano na medida em que aqui
travou contato e se interessou pela Antropofagia, fazendo uso inclusive da
idéia de reciclagem da produção artístico-cultural-intelectual estrangeira -
inclusive do pop comercial - para produzir uma estética nacional,
engendrando o Tropicalismo.

É 1968, explodem as grandes utopias, a contestação juvenil nas
passeatas, a ocupação da Faculdade de Filosofia da Rua Maria Antônia, no
bairro de Higienópolis, prisões políticas e até assassinatos. O filme Brasil
Ano 2000 de Walter Lima Jr. aguça a percepção do movimento vanguardeiro
que viria em seguida.

Vem então o disco-manifesto Tropicália ou Panis et Circensis, que
revela ao país o Movimento da Tropicália (nome sugerido por Luiz Carlos
Barreto, tirado de uma exposição de Hélio Oiticica) com referências diretas
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dos Modernistas da Semana de 22, os artistas paulistanos Mário e Oswald de
Andrade, com a sua Antropofagia, o canibalismo cultural. O Tropicalismo
(termo definido por Nelson Motta) chega para fazer uma revolução através da
música popular brasileira, o questionamento dos valores artísticos, formais,
institucionais, comportamentais, misturando diferentes linguagens — mais uma
vez o cinema — como que acrescentando à revolução proposta pelos nossos
paulistanos modernistas, ingredientes contemporâneos já prenunciados em 67:

• a cidade industrializada, os meios de comunicação de massa, a inquietação
frente às desumanidades da Ditadura. É possível enxergar nessa fase que se
inicia na produção de Caetano Veloso, desde então, a cara de São Paulo,
tendência que seria coroada com Sampa.

O movimento é lançado por Caetano Veloso, Gilberto Gil (que
intencionava alastrar a idéia para todos os artistas brasileiros), Tom Zé
(trazido por Caetano a São Paulo), Torquato Neto, Gal Costa, Capinan, Nara
Leão, Rogério Duprat e conta com a participação da banda de rock paulistana
de Rita Lee e Arnaldo Batista, Os Mutantes para se apresentar como
alternativa à MPB vigente e ao lê-lê-lê.

Nesse mesmo ano grava a versão tropicalista de Yes, Nós Temos
Bananas, antigo sucesso de Carmen Miranda.

Inspirado pelas pichações feitas pelos estudantes nos muros de Paris no
Maio de 68 e incentivado por Guilherme Araújo, seu empresário, Caetano
compõe a música "É Proibido Proibir" e a inscreve no Festival Internacional
da Canção, a apresentando em São Paulo no TUCA (Teatro da Universidade
Católica) num espetáculo que já faz parte de nosso inconsciente coletivo,
sendo menos aplaudido do que vaiado - como os modernistas o foram no
Teatro Municipal, em 1922. As vaias deram vazão para que Caetano com seus
longos cabelos desgrenhados, vestido com uma roupa de plástico e colares de
fios e tomadas (ao contrário do smoking convencional da época) proferisse
um discurso mais provocador ainda: "Vocês não estão entendendo nada. Essa
é a juventude que quer tomar o poder? Me desclassifiquem junto com Gil,
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junto com ele tá entendendo? E quanto a vocês, né... O júri é muito
simpático, mas é incompetente. Deus está solto". A canção é desclassificada.

Indignado com o assassinato do estudante Edson Luis, praticado por
policiais no Rio, Caetano e Gil vão à Passeata dos Cem Mil, de braços dados
com José Celso e outros artistas protestar contra a violência e a Ditadura.

Lança em disco compacto duplo a música "A Voz do Morto",
censurada. O disco é recolhido das lojas. Em dezembro vem "Atrás do Trio
Elétrico".

• Havia por essa época uma série de programas de auditório de televisão
transmitidos ao vivo e particularmente o programa Divino Maravilhoso é o
que concede espaço para a turma da Tropicália, que infelizmente foi
totlamente apagado por seus produtores, com medo dos militares. Esses
programas e os festivais eram o veiculo de massa privilegiado da juventude,
que espontaneamente, tanto artistas quanto platéia, expressavam o que
pretendiam, levando às "pessoas da sala de jantar" uma realidade que o
Estado, com certeza preferia esconder. Em sua homenagem, Caetano Veloso e
Gilberto Gil fizerem a música "Divino Maravilhoso", que conquista a terceira
posição no Festival da TV Record na interpretação de Gal Costa.

Mas os festivais e principalmente os programas de auditório tinham os
seus dias contados. O Regime Militar proíbe a transmissão ao vivo dos
programas da juventude. E age também contra Caetano. Por uma suposta
bricadeira com o hino e a bandeira nacionais em show numa boate do Rio dee Janeiro, Caetano e Gil são perseguidos, suas casas são invadidas e eles são
presos em São Paulo, sendo levados a uni Quartel General do 1° Exército, no
Rio de Janeiro, quando estavam em território do 20 Exército. Portanto, além
de ter sido uma violação de um direito humano, foi ainda um ato contrário às
próprias normas castrenses.

No Rio de Janeiro, privado de sua liberdade em uma cela solitária por
dois meses (J)ara além da esperança do preso), Caetano Veloso cantava a
pedido de um outro prisioneiro - indo ao encontro de seus anseios - a valsa
"Súplica", que o fazia sentir saudades de seu apartamento em São Paulo e da
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garoa da cidade. A percepção de que "a Ditadura Militar tinha sido um gesto
saído de regiões profundas do ser do Brasil, alguma coisa que dizia muito
sobre o nosso ser íntimo de brasileiros" , multiplicava a sua dor.

Também foi no período em que esteve encarcerado que leu O
Estrangeiro de Albert Camus e viu em fotos de revistas o planeta visto do
espaço sideral sem nenhum vestígio das prisões, construções, ou ruínas das
obras humanas (mais tarde a impressão sobre este fato foi colocada na música
Terra). "Quem é preso é preso para sempre", como disse Rogério Duarte

•	 mais tarde a Caetano.
Terminado o Carnaval de 1969, Caetano e Gil são soltos da cadeia, mas

ficam em uma espécie de prisão domicilar em Salvador, chamada pela Polícia
Federal de confinamento. Caetano é obrigado a gravar as bases de voz e
violão de seu disco Caetano Veloso em Salvador e mandá-las para a
gravadora em São Paulo.

Para se livrarem do incômodo de dois artistas "subversivos", os
militares os "convidam" a deixar o país e permitem que façam o último show
para angariar fundos para suas viagens. São realizadas duas apresentações no
Teatro Castro Alves em Salvador, após as quais embarcam para Londres,
Inglaterra. Os shows foram gravados e transformados no disco Barra 69.

Caetano recebe a visita de Roberto Carlos no exílio e ao ouvir Nas
Curvas da Estrada de Santos, chora copiosamente. Jorge Mautner vai até

11,	 ele para fazer o filme O Demiurgo.
De Londres, Caetano não pára de ouvir as vozes de extrema

solidariedade chegadas de não menos profundas regiões do Brasil e então,
mesmo deprimido, cria e envia suas músicas para artistas brasileiros como
Elis Regina ("Não Tenha Medo"), Erasmo Carlos ("De Noite Na Cama"),
Roberto Carlos ("Como Dois e Dois") e Ga1 Costa ("Você Não Entende
Nada" e "London, London", essa última uma alfinetada contra a falta de
democracia do Brasil, ressaltando a educação da polícia inglesa e a liberdade
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de caminhar pelas ruas sem medo). Colabora também com o tablóide O
Pasquim.

No segundo semestre de 1970 grava o seu primeiro disco no exílio,
Caetano Veloso, expressando muita vontade voltar ao Brasil. Realiza shows
pela Europa.

Por ocasião da realização das comemorações de quarenta anos do
casamento de seus pais, Maria Bethânia conseguiu uma autorização para que
Caetano ficasse um mês no país. Ao chegar no aeroporto do Rio de Janeiro, à

• porta do avião seu rumo novamente é desviado pelos militares. Querendo
interrogá-lo, colocam-no num fusca. Disseram a Caetano os nomes de vários
artistas que seriam colaboradores do regime e praticariam a delação. Numa
forma de tortura psicológica, exigiram que ele adotasse uma postura ufanista,
compondo uma "ode" à rodovia Transamazônica, símbolo do crecimento
brasileiro. Caetano consegue se esquivar da exigência, mas passa o tempo
todo vigiado por autoridades do Governo Médici, o mais repressor da
Ditadura. Ao ser levado de camburão para a casa de Bethânia, se emociona ao
ver caminhando na rua o MPB-4.

Quando já estava mais uma vez na Inglaterra, João Gilberto,
conversando realmente com ele pela primeira vez, o chama de volta ao país
em nome do Brasil, intuitivamente, em 1971. Caetano vem para tocar na
televisão no Programa Chega de Saudade da TV Tupi.

De volta à "swinging London", grava o disco Transa, com músicas em
• inglês e "Triste Bahia", poema musicado de Gregório de Mattos. Lança

"Samba, Suor e Cerveja" para o Carnaval de 1971.
Em 1972, definitivamente de volta ao Brasil, se reúne a ótimos músicos

( Jards Macalé, Tuti Moreno, Áureo de Souza e Moacir Albuquerque) se
apresenta com o repertório de Transa - que considera seu disco favorito - no
Rio e novamente no TUCÁ em São Paulo, individualmente, imitando gestos
de Carmen Miranda e chocando o público com o seu antimachismo. Faz uma
versão de Cada Macaco no seu Galho junto com Gil, expressando a
identidade nacional e o direito que tinham de viver onde nasceram. Se lança
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como produtor no LP de Bethânia e compõe a trilha sonora do filme de Leon
Hirszman, baseado no romance de Guimarães Rosa, São Bernardo, que
ganha o prêmio de melhor música no Festival de Cinema de Santos de 1973.
Ao lado de Chico Buarque, se apresenta novamente no Teatro Castro Alves
em Salvador, com participação especial do grupo vocal MPB-4, saindo dai o
disco Caetano e Chico - Juntos e Ao Vivo. No final do ano, nasce seu
primeiro filho, Moreno, cujo nome foi tirado de um samba.

•
Investindo na música experimental, chega Araçá Azul (que une a

musicalidade experimental a tradicionais sambas de roda de Santo Amaro da
Purificação). O novo trabalho não é aceito pelo público, sendo devolvido às
lojas e logo tirado de catálogo. Corre o ano de 1973 e corre Caetano por
Universidades brasileiras, inaugurando um circuito que se popularizou.

Nos anos 70, Caetano segue inventando e questionando, lança novos
Manifestos, enfrenta a dificuldade de expressar -se sobre sexualidade e
explora ambigüidades, provocando reacionários e conservadores ao aventar a
possibilidade da liberação sexual. Por outro lado não seguia os canânes da
estética de algum "Realismo Socialista", que setores da esquerda esperavam
dele para fazer frente aos anos de enrijecimento da Ditadura Militar.

A música "Pulsar", feita sobre letra de poema do concretista paulistano
Augusto de Campos sai encartada ao seu livro no ano de 1975. Ainda lança os
discos Jóia e Qualquer Coisa, definidos pelo próprio autor como
"pseudomovimentos", e apresentando músicas dos Beatles.

• Novamente aliado a Ga1 Costa, Gilberto Gil e Maria Bethânia, forma
Os Doces Bárbaros, comemorando dez anos de Nós, Por Exemplo e
estreando a turnê nacional no Anhembi, em São Paulo. No meio dos shows ,
Gil e o baterista Chiquinho Azevedo são presos por porte de maconha,
motivando um debate nacional ao qual Caetano se apresenta como não
usuário de drogas, justificando, inclusive o apelido conferido por Rogério
Duarte de "Caretano". Da turnê surge um novo disco.

O artista inova mas também não esquece as tradições do cancioneiro
popular brasileiro, se preocupando em lançar todo ano frevos ou marchinhas
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carnavalescas. "Yes, Nós Temos Bananas", "Atrás do Trio Elétrico", "Chuva,
Suor e Cerveja", "Deus e O Diabo", "Cara a Cara", "Piaba" e "A Filha da
Chiquita Bacana" - as duas últimas de 1977 - são exemplos disso e meninas e
meninos de todo o país cantarolam as canções nos bailes e nas ruas.

Participa juntamente com Gil do Festival Mundial de Arte e Cultura
Negra em Lagos, na Nigéria, onde passa por volta de um mês, em 1977. Em
contato com a cultura local, ele redescobre o prazer da dança e isso

• influenciará seu próximo disco. No Brasil, lança seu primeiro livro, entitulado
Alegria, Alegria, organizado por Waly Salomão, da Editora Pedra Q Ronca.
O livro abrange os anos de 1967 a 1976 e é uma compilação de ensaios,
artigos para o Pasquim, poemas, manifestos e entrevistas. Sai o disco Bicho,
com verdadeiros clássicos como "Tigresa", "Um índio", "Gente" (música de
protesto, mais uma vez, para provar que Caetano não havia esquecido das
mazelas sociais), "Leãozinho" e "Odara". Apesar de "Gente", Caetano é
taxado de "alienado", hippie, e o termo odara passa a ser um desígnio
pejorativo. A resposta vem na forma de chamar os que cobravam
posicionamento político mais explícito de "patrulheiros ideológicos".

Em 1978, Caetano viaja para se apresentar em Roma, Milão, Genebra e
Paris. Na Argentina se toma celebridade da noite para o dia. Lança músicas
que fez para o cinema, como "Pecado Original" para A Dama do Lotação. Se
apresenta com a irmã em Santo Amaro e da retrospectiva de momentos
importantes e mais do que tudo afetivos o show parte para todo o Brasil.
Neste ano então é publicizado o disco Muito, trabalho poético e polêmico que
contém a obra-prima Sampa. Desde o nome o disco é uma homenagem à
grande cidade de São Paulo. "Muito", explica Caetano, é uma gíria paulistana,
que utilizada sem complemento, significava uma qualificação positiva para
que ou para quem a palavra se referia. O disco vem ainda com "Muito
Romântico" (anteriormente cantada por Roberto Carlos, que já o
homenageara à época do exílio em Debaixo dos Caracóis dos seus Cabelos)
e "Eu Sei Que Vou Te Amar", de Tom Jobim e Vinícius de Morais.

Saio ea. 1.
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Sampa, São Paulo, traz uma série de citações de nossa cidade, o centro,
os companheiros de Tropicália, edifícios, miséria, as vilas periféricas, as
favelas, os concretistas irmãos Campos, os Teatros Oficina e Arena da década
de 60, a ironia com a afirmação de Vinícius de Morais de que São paulo seria
o túmulo do samba e a canção "Ronda" de Paulo Vanzolini. Sampa mostra
também como nossa cidade - epicentro do capitalismo brasileiro - gerou
riqueza e se omitiu em relação à pobreza. Com essa música, Caetano expressa
as suas idéias instigantes sobre a cidade e a forma que São Paulo o instigava.
A cidade primeiro impresionou Caetano por ser "pequena", aquilo que se via,
até descobrir o amor que nutre até hoje por "Sampa".

O seu próximo disco é lançado no ano seguinte e foi se chamar Cinema
Transcendentat trazendo grandes composições como "Terra", "Lua de São
Jorge", "Beleza Pura", a introspectiva "Cajuína", o registro da vida livre em
"Menino do Rio" - sucesso na voz de Baby Consuelo. Em 1980 volta ao
circuito universitário com o repertório desse disco.

Juntamente com João Gilberto, Gilberto Gil e Maria Bethânia lança o
LP Brasil, que alcança reconhecimento mundial e se toma um disco histórico
no Brasil.

1981: mais um álbum. Outras Palavras. Apesar da crítica considerá-lo
um tanto eclético, caiu no gosto do público. As músicas antológicas, "Lua e
Estrela" e "Rapte-me Camaleoa" são tocadas com freqüência. Alcança pela
primeira vez o Disco de Ouro. O disco ainda vem com "Vera Gata".
Sobretudo, "Outras Palavras" retoma a arte paulistana, ao ser decorrência dos
trabalhos literários que leu de Augusto - particularmente as traduções de
Lewis Carrol, o autor de Alice, No Pais das Maravilhas - e Haroldo de
Campos - na tradução do livro Finnegans Wake, de James Joyce -
principalmente pela união de palavras diferentes para formar uma só, com
significado, criando as chamadas "palavras-valises".

Na peça O Percevejo, de Vladimir Maiakovski, dirigida por Luiz
Antonio Martinez Correa e estrelada por Dedé Veloso, Caetano musica alguns
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poemas. Vai a Portugal mostrar a sua arte. Ganha o Troféu Vinícius de
Morais de Melhor Cantor em 1982.

O LP Cores, Nomes em apenas um mês conquista o Disco de Ouro. A
crítica compara Caetano Veloso a John Lennon e Bob Dylan no que
significam para as suas gerações. "Sina", música de Djavan, apresenta um
neologismo — "caetanear". Nessa ocasião Caetano novamente gera polêmica
se confrontando com o pensador José Guilherme Merquior, que o chama de

•
"sub-intelectual de miolo mole", ao passo que o artista aponta para o fato da
demanda existente em relação à sua opinião, como resposta. Representa a
personagem de Lamartine Babo no filme Tabu, de Júlio Bressane.

Sai o compacto de Luz do Sol, em 1983. Estréia no programa Conexão
Internacional na TV Manchete, entrevistando Mick Jagger. Intensifica suas
apresentações no exterior, inclusive no Festival de Jazz de Montreux. Lança o
disco Uns, com músicas antológicas como "Você É Linda" e "É Hoje",
samba-enredo da Escola de Samba carioca União da Ilha.

Aos 82 anos morre José Telles Veloso, pai de Caetano, a quem é
dedicada "O Homem Velho", do disco Vele), cuja excursão nacional começa
por São Paulo, destacando-se ainda com "Podres Poderes", "Língua", "O
Quereres" e "Shy Moon". Tais músicas representam as crenças intelectuais e
políticas da vida de Caetano Veloso.

O artista é duramente criticado na Folha de S. Paulo pelo poeta

•
concretista Décio Pignatari, a quem Caetano dirige manifestações não menos
duras. Em 1985 voa para Lisboa a fim de se apresentar para vinte e quatro mil
pessoas. Produz o disco do paulistano Jorge Mautner. Dá shows no Carnegie
Hall, em Nova Iorque Participa com "Milagres do Povo" da trilha sonora da
mini-série Tenda dos Milagres, baseada no romance de Jorge Amado e
exibida pela TV Globo.

O ano é 1986. A canção "London, London" é resgatada para os mais
jovens na voz de Paulo Ricardo, vocalista e baixista da banda de rock RPM.
Enfim, Caetano concretiza um sonho antigo e faz cinema, com parcos
recursos, apelidando o filme de Cinema Falado, em referência a uma música
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de Noel Rosa. O filme, em linguagem experimental, faz uma discussão sobre
as artes e o próprio cinema

Seus problemas com as autoridades estatais de plantão, apesar do
Presidente civil que o país tinha, não haviam terminado. A canção chamada
Merda, um tributo à classe teatral, que utiliza esse termo para desejar boa
sorte antes de um espetáculo, é proibida de ser executada publicamente.

Junto com Chico Buarque, vai estrelar uma série de 9 programas de
• auditório denominada Chico e Caetano, fazendo muito sucesso à época com

todos os seus artistas convidados: Jorge Ben Jor, Astor Piazzola, Elza Soares,
Cazuza, Tom Jobim e o cubano Silvio Rodrigues. Mais uma vez em São
Paulo, estréia uma excursão nacional com apenas um banquinho e um violão.
O novo disco é Totalmente Demais, contendo a música título que ficara
censurada por três anos e "Vaca Profana". Ele rende o primeiro Disco de
Platina. Já separado de Dedé, Caetano casa-se com Paula Lavigne.

São Paulo figura como espaço da reconciliação para Caetano Veloso,
quando em dezembro de 1986, em um encontro com os poetas concretos, faz
as pazes com o velho amigo Décio Pignatari. No início do ano posterior, o
Museu da Imagem e do Som - MIS - de São Paulo grava entrevistas históricas
com Caetano sendo questionado por homens como os irmãos Campos, o
psicanalista Tenório Cavalcanti e o próprio Décio Pignatari.

Em 1987, Araçã Azul encontra espaço para ser relançado e o disco
Caetano também é lançado no formato de Compact-Disc, vindo com dois
sucessos: "Vamo Comer" e "Fera Ferida", além da intrigante "Eu Sou
Neguinha?". O artista inaugura uma nova fase de sua carreira ao não conceder
entrevistas para jornalistas, descontente que estava com o tratamento que a
imprensa vinha lhe dispensando.

No primeiro semestre de 1988, Caetano se apresenta em Paris e a
revista Vogue dedica-lhe uma edição especial. No final do ano há o
lançamento festivo do seu Songbook (que traz além de biografia, as letras e
cifras de 135 canções de sua autoria) organizado por Almir Chediak e
publicado pela Editora Lumiar em dois volumes.
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Em 1989 vai se apresentar na Itália e novamente aparece como ator no
cinema, dessa vez no papel do poeta barroco baiano Gregório de Mattos em
Os Sermões - A História de Antonio Vieira.

É lançado Estrangeiro (Camus). Nesse disco Carlinhos Brown toca
percussão e tem uma composição sua cantada por Caetano Veloso, "Meia-Lua
Inteira". O trabalho é elogiado pelo músico norte-americano David Byme.
Caetano é agraciado com os Prêmios Shell e Sharp de Música.

•Durante as férias regulares de Caetano no ano de 1990, sua casa em
Salvador sofre um atentado a bomba e a tiros. Pouco tempo antes ele havia
criticado a administração municipal de Salvador.

Dia dois de fevereiro, dia de festa no mar, dia triste. Morre Pedro
Gadelha, filho de Gil, primo e amigo de Moreno.

Em julho, nova participação de Caetano no Festival de Jazz de
Montreux.

No ano seguinte Caetano publica um longo artigo no jornal norte-
americano The New York Times sobre as implicações de Carmen Miranda
na cultura nacional, despertando o interesse da editora Alfred Knopf, que
solicita a Caetano a transformação do artigo em livro, o que de certa forma
vem a ser concretizado em 1998 com Verdade Tropical. Ainda em
1991 é lançado Circuladô, inspirado por um escrito misto de prosa e poesia
de Haroldo de Campos. Duas canções trazem opiniões fortes sobre o Brasil e
o mundo globalizado: "Cu do Mundo" e "Fora da Ordem" - em que São

111 Paulo é novamente citada e descrições de violências convivem com exemplos
de civilidade. Há também "Boas Vindas" anunciando a chegada de seu filho
com Paula. Por esse tempo Caetano Veloso recebe uma carta do Presidente da
República, Fernando Collor de Melo, convidando-o para um encontro.
Caetano não responde a carta.

No dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro de 1992, Caetano dá
de presente para a cidade um show no Vale do Anhangabaú em frente a
cinquenta mil pessoas. Nasce, em março, seu filho Zeca. No programa de
entrevistas do humorista Ri Soares, Jô Onze e Meia, Caetano enfim desabafa,
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revelando que sua prisão em 1968 foi motivada por um boato suscitado pelo
radialista Randal Julian°. Mais uma vez ganha o Prêmio Sharp. Ao completar
50 anos de idade, uma série de homenagens são feitas a Caetano, notadamente
uma série de cinco programas da TV Manchete dirigida por Walter Salles Jr.

Trinta anos após se tornar grande amigo e irmão (Cosme e Damião) de
Gilberto Gil, ambos decidem revisitar ou reinterpretar o Tropicalismo e
compondo em suas férias nas praias baianas reúnem material para lançarem
Tropicália 2, gerando o máximo de destaque nos meios de comunicação e
atraindo também o público mais jovem dos anos 90. "Haiti" é o carro-chefe,
rompendo com o refrão da juventude dourada "O Havaí seja aqui", revelando
o Brasil das disparidades sociais e remetendo para o Haiti, o único país onde
se realizou uma revolução dos negros escravos e então, fatidicamente,
submetido a ditadura truculenta de Papa Doc. É uma comparação explícita
com a violência policial que Caetano presenciou no Pelourinho durante show
do Olodum em sua homenagem, com o massacre do Carandirú que mancha a
história de São Paulo, com a discriminação racial existente no país. Ninguém
é cidadão, escreveu Caetano. "Cinema Novo" paga um tributo aos trinta anos
do movimento de "uma idéia na cabeça e uma câmera na mão", tão bem como
ao que veio antes e depois . "As Coisas" é um poema musicado, no melhor
estilo concretista, do jovem artista paulistano, Arnaldo Antunes. "Desde que
O Samba é Samba", "Baião Atemporal" , a nova versão de "Cada Macaco no
seu Galho", uma música de Jimi Hendrix e muitas outras feitas em parceria

11,	 enriquecem a obra.
Os shows de Tropicália 2 são levados ao Rio, São Paulo (em 2 de

outubro, noite de lua mansa e cheia no céu da cidade) e Salvador.
Caetano, ao lado dos Doces Bárbaros, é homenageado no samba-

enredo da Escola de Samba de Mangueira no Carnaval de 1994, faz show com
Gal Costa, Maria Bethânia e Gilberto Gil na quadra da escola e se emociona
profundamente com o desfile na avenida. Volta para o estúdio e sai de lá com
Fina Estampa, onde gravou somente clássicos latino-americanos em ritmo de
bossa-nova. Os Doces Bárbaros vão tocar em Londres. Caetano conhece o
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cineasta espanhol Pedro Almodóvar, que inclui música do baiano na cena
final de seu filme A Flor do Meu Segredo.

Em 1995 começa a ser escrito Verdade Tropical. Acontece o show no
Central Park de Nova Iorque. Fina Estampa vira disco ao vivo e inclui "Soy
Loco Por Ti, América" de Gil e Capinan. Outra apresentação memorável
quando cruza a Ipiranga e a avenida São João. Exatamente na esquina que nos
anos 60 era a mais movimentada de São Paulo, imortalizada na música do

110	
poeta, no dia 9 de dezembro, Caetano se apresenta para milhares de pessoas.

A relação com o cinema não esmorece nunca. Caetano Veloso faz a
trilha sonora do filme Tieta do Agreste (mais um baseado na obra de Jorge
Amado), dirigido por Cacá Diegues e estrelado por Sônia Braga. A trilha é
lançada em CD e são feitos shows com a banda soteropolitana Didá,
composta somente por mulheres percussionistas usando a conhecida máscara
da escrava Anastácia. A Polygram lança caixa com os seus 30 discos.

No ano de 1997, dia do aniversário de São Paulo e de Tom Jobim,
nasce o filho caçula, Tom Lavigne Veloso. Caetano é convidado pela irmã do
cineasta Federico Fellini para fazer um show na Itália, durante a festa de
comemoração do aniversário de casamento de Fellini com Giulliete Masina.

Em novembro, um lançamento inédito na carreira do artista: um CD
chamado Livro e o livro Verdade Tropical, em que o autor vai ao fundo da
verdade encoberta do Tropicalismo, revela suas afetividades e fala de si
mesmo sem escrever uma autobiografia. A São Paulo dos antropofágicos,

111	
mesmo

 Mutantes, José Celso, Boal , Tom Zé, Gil e Caetano está toda lá.
Por essas e por outras é mais do que hora de conceder a este homem o

titulo de cidadão paulistano. Ele que tanto já deu a nós paulistanos nascidos
em São Paulo, na Bahia, em Recife, na Paraíba, em Belo Horizonte, no Mato
Grosso, em Manaus, em Florianópolis, na Itália ou no Japão, merece agora
um presente. Talvez seja pouco, mas é o presente que os representantes do
povo da maior da cidade da América do Sul têm ao alcance para dar ao senhor
Caetano Veloso. O sonho que todos acalentamos é o de que este titulo de
Cidadão de São Paulo, conferido ao baiano de Santo Amaro da Purificação,

87.40.4 1. %pado. cf141.4. G9'....a
gaaldcie disch:era • °Piada& (22fcrowe1, 100 • 01380400 • 6Pdo 9%,4 - 69° I a 3115.1S55 e /hz 605.2275

e-mail: aldaizaguninet.combr
web: http://www.geocities.com/CapitolHill/9765/alibi7a.htm1



Folha no ei dede Ig 9118".n.o 	

2~a lac91,ala 5.216L egia,a‘

simbolize a conquista próxima do mesmo status para todos aqueles
nordestinos ou filhos de nordestinos, a fim de que em nossa cidade somente a
música guarde o verso Ninguém é cidadão.
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DISCOGRAFIA DE CAETANO VELOS°

ANO	 TITULO ._
1967	 Domingo ( com Gal Costa)

1972	 Transa

1975	 Jóia

1977	 Bicho

1978	 Muito

.9	 Cinema Transcendental
1981	 Outras Palavras
1981	 O Avarandado do Anianhecer (4-LP box)
1982	 Cores Nomes
1983	 Uns
1983	 O Prestigio de Caetano Velos°
1983	 A Arte Maior de Caetano Veloso

• 1983	 Brasil Night Montreux '83
1984	 Velei
1986	 Totalmente Demais
1987	 Caetano
1989	 . Estrangeiro
1990	 Caetano Veloso - Acústico

Circulada
1%2	 Circulada Vivo
1993	 Tropieália 2 ( Gilberto 	 )
1994	 Fina Estampa
1995	 Fina Estampa Ao Vivo
1997	 Livro

1969	 Caetano Veloso
1970	 Caetano Veloso
1971	 Caetano Veloso

1972	 Caetano e Chico Juntos e Ao Vivo

.. 1975	 A Arte de caetano Veloso
1975	 Qualquer Coisa
1976	 Doces Barbaros ( Caetano , Gal Costa, Gi

1977	 Maitos Carnavais

1978	 Maria Bethânia & Caetano Veloso

Caetano Veloso
Caetano Veloso
Caetano Veloso
Transa
Caetano e Chico Juntos e Ao Vivo
Jóia
A Arte de caetano Veloso
Qualquer Coisa
Doces Barbaros ( Caetano , Gal Costa, Gilberto Gil & Maria Bethânia )
Bicho
Maitos Carnavais
Muito - '
Maria Bethânia & Caetano Veloso




