
TOQUE	PESSOAL		(	EM	NOME	DO	COMBATE)	.	

Os	títulos	não	são	lá	muito	bons,	mesmo	para	um	Brasil	no	início	dos	anos	70.	Mas	eram	de	
colunas	do	jornal	Ultima	Hora	que	receberam	colaboração	de	Torquato	Neto.	O	nome	era	
Toque	Pessoal	e	Tribunal	UH.	

Colaborações	mis,	sem	exclusividade	de	autor.	Diversos	jornalistas	atuantes	na	casa	
mandavam	brasa.	Gente	como	Claudio	Lysias,	Alberto	Bodoni,	Rubinho	Gomes,		Maurício	
Azedo,	João	Rodolfo	do	Prado,Capinam,	Roberto	Campos,	Regina	Guerra.		

O	curioso	é	que		surgiam	outras	colaborações	assinadas	por	pseudônimos	como	Gisela,	a	bela,	
Duque	Estrada,	Célia,	Stenka,	Sardinha,	etc.			Desconfio	que	Torquato	e	seu	Moleque	Pereira	
estivesse	por	trás	de	todos.	Pelo	menos,	da	maioria	dos	pseudônimos.	O	conteúdo	instigante,	
a	orientação	da	coluna	e	até	mesmo	a		própria	edição	são	pistas	que	podem	levar	a	um	certo	
autor	responsável.	Ele	mesmo,	Torquato.	Ou	a		Moleque	Pereira	,	como	queira.	

Os	registros	encontrados	cobrem	o	período	de	julho	a	dezembro	de	1971.	Por	aqui	corria	-	se	
pelas	brechas	possíveis,	ocupando	espaços	deixados	pela	vigilância	permanente	da	ditadura.	

As	notas	eram	assim:		

Moleque	 Pereira	 :	 	 	 -	 Hippies(?)	 do	 Brasil	
uni-vos!Estão	procurando	os	ripis(?)	

Torquato	Neto:	-	Compreensível.	Marzagão	
afirmou,	 sem	 pestanejar,	 que	 não	 traz	
James	 Taylor	 para	 o	 FIC	 por	 dois	 únicos	
motivos:	não	é	muito	conhecido	nem	teria	
seu	 trabalho	 compreendido	 pelo	 público	
daqui.	 Batuta,	 o	Marzaga!	 Por	 dentro	 das	
coisas	taí.	E	o	que	ele	“	entende	“	de	James	
Taylor	não	é	mole.	Fácil:	 James	Taylor	não	
vem	 ao	 FIC	 porque	 não	 será	
compreendido.	 John	 Lennon,	 idem.	 	 Cat	
Stevens	 também.	 E	 Sinatra?	 Bom,	 esse	
seria	muito	 em	 compreendido,	mas	 agora	
se	 aposentou	 e	 não	 dá	 mais	 pé.	 Pra	
solucionar	 Marzagão	 vai	 trazer	 aquelas	
maravilhas	 de	 San	 Marino,	 Mônaco,	
Luxemburgo	 e	 outras	 potencias	 musicais,	
perfeitamente	 inteligíveis	 para	 a	 moçada	
daqui.	Batuta.	Festival	bom	tai.	

.................................................................	

	

	

	

Torquato	 Neto:	 	 	 -	 	 É	 pra	 homenagear	 ou		
chatear	a	música	nova	de	Jorge	Bem?	Falo	
mais	 claro:	 pra	 chatear	 ou	 homenagear	
Muhammed	Ali?	O	cara	muda	o	nome,	faz	
disso	sua	bandeira	promocional(	à	parte	as	
sérias	implicações	políticas	e	religiosas	que	
a	 adoção	 do	 novo	 nome	 carrega)	 e	 vem	
nosso	Babolina	homenagear	o	cara	na	base	
do	 nome	 que	 ele	 repudiou....E	 completo:	
Cassuius	 Marcellus	 Clay.	 A	 música	 é	 legal	
demais,	 mas	 a	 homenagem....Enfim,	 esse	
homenageado	 já	 era.Ali	 não	 vai	 ficar	
vibrando,	não.	

................................................................	

Torquato	Neto:		-	Em	matéria	de	festival.	

Vai	 começar,	 semana	 que	 vem,	 mais	 um	
Festival	Universitário	da	Música	Brasileira	–	
FUMB.	 Os	 universitários	 vão	 dizer	 o	 que	
tem	a	dizer	em	matéria	de	música	popular	
e	 estamos	 aí	 para	 ouvi-los.	Mas,	 no	 geral,	
ninguém	espera	mais	nada	dessa	conversa	
fiada.	Festivais.	FUMB.	Pra	quê?	



Revelações?	 Tivemos	 algumas	 nos	 três	
festivais	passados.	A	principal	delas	não	foi	
uma	 canção,	 nem	 um	 cantor,	 nem	 um	
compositor.	Foi	o	MAU	–	a	turma	do	MAU.	
O	MAU	reunia	os	líderes,	ou	pelo	menos	os	
mais	 talentosos	 e	 vivos	 universitários	
musicais	saídos(	como	se	diz)	do	FUMB.	De	
no	 que	 deu,	 quero	 dizer	 deu	 na	 exceção	
barra	 limpa	 de	 Ivan	 Lins.	O	 bom	mocismo	
da	geral	ainda	não	deu	em	nada	firme.	Ivan	
Lins	 foi	 revelado	 no	 segundo	 festival,	
quando	 o	 conjunto	 Umas	 &Outras	 cantou	
A	 Vida	 Avisa	 que	 Chegou,	 da	 dupla	 Ivan-
Ronaldo	 Monteiro.	 Depois,	 via	 FIC,	
estourou	 na	 parada	 de	 sucessos,	
devidamente	 incrementado(	 logo	a	 seguir)	
pela	 TV	 Globo.	 Como	 foi	 o	 único	 que	 deu	
pé	 vem	 sendo	 violenta	 e,	 o	
pior,burramente	 malhado	 pelo	 resto	 da	
patota,	sempre	que	possível.	

Lembranças	 do	 Festival	 Universitário:	 do	
primeiro,	 vencido	 por	 Albert	 Land(	 cadê?)	
não	 restou	nada	além	de	nomes	do	MAU:	
César	 Costa	 Filho,	 Ronaldo	Monteiro,	 Ivan	
Lins	e	Arthur	Verocai.	Do	segundo	FUMB	(	
vencedor:	 O	 trem,	 Luiz	 Gonzaga	 Jr.),	
restaram	 os	 mesmo	 nomes	 acrescidos	 do	
de	 Aldir	 Blanc(	 2º.	 Lugar)Luiz	 Gonzaga	 Jr.	
ganhou		também	o	4º.	Prêmio	e	Aldir	Blanc	
o	 5º.	 Cesar	 Costa	 Filho	 o	 3º.	 E	 o	 5º.,	 com	
Aldir	 Blanc.	 E	 no	 fesival	 seguinte,	 quem	
surge?	 	 Ruy	 Maurity,	 vencedor	 com	 Dia	
Cinco.	 E	 mais	 Luiz	 Gonzaga	 Jr.(Parada	
Obrigatória	 Pra	 Pensar),	 Ivan	 Lins	 e	
Ronaldo	Monteiro	 etc.	 Quase	 exatamente	
os	mesmos	 nomes,	 mas	 nenhuma	 cantiga	
firme	nisso	ou	naquilo,	no	seu	tempo	ou	no	
tempo	 das	 paradas	 de	 sucesso,	 ou	 nos	
dois.	Pra	que	serve	o	FUMB?	

................................................................	

	

	

Moleque	 Pereira:	 -	 Escutei	 a	 música	
macrobiótica	 no	 Festival	 Universitário.	 A	
menina	que	nata,	da	Equipe	Mercado,	uma	
das	parceiras	da	composição	canta	demais.	
A	 música	 é	 tão	 levinha	 quanto	 uma	 boa	
tigelinha	de	arroz.	Gostei.	

...............................................................	

Torquato	 Neto:	 	 -	 	 Os	 teóricos	 do	
Chacrinha.	 Quentin	 Fiore	 (	 programador	
visual),	 colaborador	 de	 Macluhan	 e	 Edgar	
Morin(	 autor	 de	 Cultura	 de	 Massa	 no	
Século	XX)	viram	o	Programa	do	Chacrinha	
e	 gostaram	 muito.	 Morin	 disse	 que	 era	
uma	 dos	 melhores	 programas	 de	 Tv	 de	
todo	 o	 mundo.	 Macluhan	 não	 viu	 mas	
também	gostou.	

................................................................	

Moleque	Pereira	:	-	 	Eu	também	quero	um		
disco.	Incrível,	incrível	a	capa	do	compacto	
dos	 “	 Novos	 Baianos	 e	 da	 Baby”.	 As	
músicas	 são	 quentíssimas	 e	 já	 foram	
apresentadas	 no	 Festival	 de	 Guarapari.	
Paulinho,	 Moraes,	 Galvão	 e	 Baby	 estão	
sabendo	demais.	

...............................................................	

Moleque	Pereira	:		-	Viva	o	mano	Cae!	Três	
beijos	e	três	apitos.	

...............................................................	

Moleque	Pereira	:	 -	De	Lei.	Depois	de	uma	
dolorida	 canja	 de	 fim	 de	 semana,	 com	
dedos	 enfaixadinhos	 e	 tudo,	 Baden	
resolveu	dar	uma	descansadinha	e	estréia,	
mesmo,	 oficialmente	 na	 próxima	 	 sexta	
feira,	 no	 Drink	 com	 o	 show	 	 É	 de	 Lei,	
produzido	 por	 Paulinho	 Soledade	 e	
Carlinhos	Lira.	Sexta	feira.	É	de	Lei.	

................................................................	



Torquato	 Neto:	 A	 Metro	 vai	 exibir	 em	
setembro	o	filme	de	Joe	Cocker	Mad	Dogs	
ans	 Englishman.	 O	 filme	 deve	 fazer	
sucesso.	Sua	trilha	sonora	já	foi	editada	no	
Brasil	pela	A	&	M.	É	muito	boa.	

.................................................................	

Torquato	Neto:		Viva	o	Chico.		

Está	nos	jornais:	o	samba	Bolsa	de	Amores,	
de	Chico	Buarque	de	Holanda,	gravação	de	
Mário	 Reis,	 foi	 interditado	 pela	 Censura.O	
disco	já	está	pronto	e	com	seu	lançamento	
marcado	 pela	 Odeon	 	 para	 os	 próximos	
dias.	E	o	processo	de	interdição	da	música,	
ainda	 segundo	 os	 jornais,	 já	 está	
devidamente	 arquivado	 em	 Brasília.	
Ficará?	

Enquanto	 isso,	 assinalemos	 apenas	 o	
seguinte:	 além	 de	 ser	 uma	 das	 principais	
personalidades	e	um	dos	mais	importantes	
compositores	 da	música	 popular	 brasileira	
(	perguntem	ao	oficial	Museu	da	Imagem	e	
do	 Som),	 Chico	 Buarque	 é	 um	 poeta.	 Um	
poeta	 que	 põe	 músicas	 em	 seus	 versos	 e	
que,	 por	 isso,	 no	 Brasil,	 tem	 de	 submetê-
los	 à	 apreciação	 da	 burocracia	
especializada	em	censurar.	A	censura	vetor	
a	 letra	 (	 o	 poema)	 de	 Chico	 Buarque	 por	
considerá-la	 agressiva	 à	 família	 e	 às	
mulheres	 brasileiras.	 É	 a	 quarta	 ou	 quinta	
canção	 de	 Chico	 Buarque	 vetada	 este	 ano	
pela	 censura.	 Em	 1971,	 uma	 canção	 que	
fale	 com	 humor	 e	 charme	 sobre	 qualquer	
assunto	pode	ser	vetada	e	arquivada	pelos	
funcionários	 da	 censura.	 Se	 falar	 em	
mulher.	Em	bolsa,	se	jogar	com	as	palavras	
de	maneira,	 pelo	menos	que	a	 coisa	 fique	
bem-humorada.	 Se	 falar	 em	 mulher.	 Se	
falar	 em	homem.	 	 Se	 falar.	 Sei	 lá.Enfim:	 o	
trabalho	 de	 um	 dos	 filhos	mais	 diletos	 da	
família	brasileira	 (	o	de	olhos	verdes),	está	
sendo	 repudiado	 por	 ela	 –	 ou	 em	 nome	

dela	 pela	 censura	 de	 espetáculos	 e	
diversões	públicas	do	Brasil.	É	o	fim.	

................................................................	

	

Torquato	Neto:		Quem	não	pode	e	sacode.	

É	 assim:	 você	 chega	 e	 diz	 que	 tudo	 isso	
anda	 muito	 paradão	 e	 que	 a	 confusão	 é	
geral	 e	 que	 um	 “	 explosão”	 vem	 por	 aí.	
Explosão	de	que?	Só	se	for	de	burrice,	que	
é	 o	 que	 tenho	 visto	 em	 todas	 essas	
declarações,	 apressadas	 ou	 retardadas,	
que	a	grande	imprensa	vem	publicando	em	
“	debates”	sobre	a	MPB.	A	essas	alturas	do	
carnaval	 até	 a	 questão	 da	 sigla	 MPB	 (	 é	
válida?),	 já	 está	 de	 retorno.	 E	 haja	
paciência	 para	 declarações	 do	 tipo	 –	 “	
talvez	seja	a	retomada	de	uma	formulação	
estética	 	 abandonada”	 (	 o	 que	 é	 isso?	
Qual?)	 ou:	 	 “	 o	 que	 vai	 aparecer	 é	 uma	
música	 mais	 séria(	 ai,	 a	 seriedade	 desses	
rapazes!),	 que	 tenha	 uma	 mensagem	 (	
tudo	já	tem	sua	mensagem,	garotão.),	uma	
letra,	 uma	 linha	 melódica	 trabalhada	 sem	
ser	hermética”.	Que	debate	é	esse?	O	que	
é	 que	 estão	 querendo	 dizer?	 Não	 sabem:	
anunciam	uma	explosão.	

E	 se	 querem	 “	 explosões”	 o	 que	 	 é	 que	
estão	esperando?	Por	que	não	saem	por	aí,	
pelos	discos,	pelo	rádio,	na	tevê,	no	teatro,	
e	tratam	de	explodir	onde	deveriam	estar?	
Eu	 duvido.	 Ou	 por	 medo	 ou	 por	
incompetência	 ou	mesmo	por	 confusão,	 é	
preferível	 ir	 dizendo	 bobagens	 aos	 jornais	
enquanto	 –	 quem	 sabe	 -	 	 alguém	explode	
por	 eles	 para	 ser	 imediatamente	malhado	
pelos	próprios.	

Quanto	ao	negócio	geral,	onde	entra	 todo	
mundo.	Bem:	entra	quem	pode.	Como	são	
chatos.	E	pretensiosos.		

.................................................................	



Torquato	Neto:	Roberto	viu	a	uva.	

Quinta	feira	passada,	Teatro	da	Praia,	após	
o	show	de	Maria	Bethânia,	Roberto	Carlos	
foi	ao	camarim	da	cantora	cumprimentá-la	
pelo	que	(	disse)	“	foi	o	melhor	show	que	já	
vi”	 .	 Foi	 a	 primeira	 vez	 que	 Roberto	 viu	
Bethânia	 num	 palco	 e	 ficou	 tão	
impressionado	 que	 prometeu	 comparecer	
mais	 algumas	 vezes	 ao	 Rosa	 dos	 Ventos.	
Com	Nice	 ao	 seu	 lado,	 Roberto	 prometeu	
ainda	 uma	 canção	 inédita	 para	 o	 próximo	
LP	de	Bethânia.	 E	 quando	Roberto	 fala,	 tá	
falado,	né?	

.................................................................	

Moleque	 Pereira:	 Olha	 aí,	 moçada:	 os	
slides	 maravilhosos	 apresentados	 durante	
o	 show	 “	 Rosa	 dos	 Ventos”,	 com	 Maria	
Bethânia,	 são	 de	 Marisa	 Alves	 Lima	 –	 a	
musa	 do	 tropicalismo	 –	 segundo	 Caetano	
Veloso.	

................................................................	

Torquato	Neto:	Nas	telas	

Continua	a	maré	mansa	nos	cinemas	daqui.	
E	 não	 se	 trata	 daquela	 história	 antiga	 e	
normal,	 do	 excesso	 de	 programações		
infantis	 para	 a	 época	 das	 férias.	 O	
problema	 é	 outro.	 Começa	 na	 importação	
descontrolada	 de	 todos	 os	 filmes	
produzidos	 pelos	 grandes	 estúdios	
estrangeiros	que	já	controlam	quase	toda	a	
rede	 exibidora	 do	 país:	 	 pelo	 menos	 a	
maior	 e	 as	mais	 importantes	 (	 Livio	 Bruni,	
Irmãos	 Valansi	 etc.),além	 GO	 gigantesco	
circuito	 de	 Luiz	 Severiano	 Ribeiro,	
comprometido	 com	 a	 FOX	 e	 a	 United,	 o	
circuito	da	Metro	etc.	Começa	por	aí	e	vai	
até	as	dificuldades	de	importação	de	filmes	
realmente	 importantes	 da	 nova	 produção	
norte-americana	 e	 européia:	 Straub	 pode	
ser	um	bom	exemplo.	 Seu	 trabalho	com	o	
cinema,	que	é	 importantíssimo,	ainda	está	

inteiramente	 desconhecido	 nesta	 terra.	 E	
como	ele,	vários	outros.	

Isso	para	não	se	falar	no	excesso	de	zelo	da	
Censura,	que	não	permite	a	divulgação	de	
outra	área	da	produção	mais	 recente,	dita	
underground,	 nem	 mesmo	 pelas	
cinematecas	 e	 cine	 clubes	 disponíveis.	
Desse	 môo	 continuamos	 por	 fora	 dos	
trabalhos	 recentes	de	Warhol(	uma	coisa),	
Godard(	 outra),	 Sganrzela	 e	 Bressane(	 os	
daqui	mesmo),	 Jack	 Smith	 etc.	 Só	 pra	 dar	
exemplos,	 porque	 a	 transa	 é	 muito	 mais	
ampla	e	a	barra	muito	mais	complicada	do	
que	parece.	DE	qualquer	modo	a	seca	está	
barra-pesadíssima.	Não	 se	 vê	mais	 nada	 e	
como	 resultado	 disso	 (um	 	 deles),	 a	
desatualização	 das	 platéias,	 mesmo	 as	
mais	sofisticadas,	é	 total.	Quem	quiser	ver	
o	 que	 está	 	 acontecendo	 de	 novo	 em	
matéria	de	cinema	não	tem	outro	jeito,	faz	
como	o	Claudio	Lysias,	embarca	e	cai	 fora.	
Aqui	não	há	nada	que	preste	pra	se	ver.	

......................................................................	

Moleque	Pereira:	Alô.	

Alô,	 alô	 Baby	 Consuelo.	 Alô,	 Alô	 Novos	
Baianos!	Qual	 é?	Há	 séculos	 um	 cartaz	 no	
Teatro	da	Pequena	Cruzada	e	som	mesmo	
que	é	bom....	Chegou	o	 Juízo	Final,	o	Final	
do	Juízo?	Aguardamos	o	som,	o	som.	

....................................................................	

	Moleque	 Pereira:	 -	 Sérgio	 Bittencourt	
resolveu	dar	uma	de	machão	e	dá	notinha	
sobre	 o	 disco	 do	 Gil,	 a	 pretexto,	 para	 dar	
um	toque	em	Caetano,	que	está	aí	mesmo.	
Caetano	 ao	 saber	 da	 notinha,	 deve	 ter	
realmente	 ficado	 muito	 abalado.	 S.B.		
deveria	 medir	 mais	 a	 extensão	 de	 suas	
palavras.	 Puxa	 S.B.	 até	 que	 o	 Cae	
promete....	

.................................................................	



Cadê	a	Zsu-Zsu?	

Procura-se	por	uma	simpática	mineira,	que	
se	 tornou	 famosa	 através	 dos	 conselhos	
sentimentais	 que	 dava.	 Ela	 é	 uma	 pessoa	
extremamente	agradável	 	que	atende	pelo	
nome	 público	 de	 Zsu	 Zsu	 Vieira.	 A	 última	
vez	 que	 foi	 vista,	 desembarcou	 feliz	 e	
saltitante	 no	 Galeão	 proveniente	 da	
Europa.	 Quem	 souber	 do	 seu	 paradeiro,	
favor	 comunicar	para	a	 redação	da	Última	
Hora,	 onde	 uma	 desconsolada	 mocinha,	
que	 atende	 pelo	 nome	 de	 Moleque	
Pereira,	morre	de	saudades.	

.................................................................	

Torquato	Neto:	À	moda	do	Museu.	

-	 A	 idéia	 de	 juntar	 Pixinguinha	 e	 Antônio	
Carlos	 Jobim	 num	 programa	 musical	 de	
televisão	 poderia	muito	 bem	 ser	 uma	 boa	
idéia:	 era	 preciso,	 apenas,	 que	 o	 serviço	
fosse	 bem	 feito	 e	 que	 o	 resultado	 tivesse	
alguma	coisa	a	ver	com	Pixinga,	com	Tom	e	
com	 programa	musical	 de	 televisão.	 Nada	
disso	 aconteceu	 no	 último	 Som	 Livre	
Exportação,	 sexta	 feira	 passada,	 viram?	
Que	nota?	

Amplamente	anunciado	como	uma	espécie	
de	 super-bomba	 da	 Globo(	 possivelmente	
por	causa	da	verdadeira	bomba	que	a	Tupi	
soube	 preparar	 em	 silêncio)	 o	 programa	
com	 João	 Gilberto,	 Caetano	 e	 Gal	 o	
programa	 fedia	 a	Museu	 da	 Imagem	 e	 do	
Som,	 isto	 é,	 a	 linguagem	 do	 MIS	 na	 TV,	
homenagens,	 homenagens,	 homenagens.	
Você	 pode	muito	 bem	 levar	 Pixinguinha	 e	
Tom	 ao	 	 estúdio,	 provocar	 um	 papo	
qualquer,	 montar	 tudo	 bem	 direitinho	
entre(	 ou	 não)	 os	 números	 musicais,etc.	
Fazer	 isso	 aí	 sem	 contudo	 transformar	 a	
coisa	em	mais	uma	homenagem	à	moda	do	
MIS(	 e	 da	 TV,	 não	 é?),	 eu	 juro,	 não	 é	 tão	
difícil.	Mas	é	impossível,	pelo	menos	para	a	
produção	 do	 	 som	 Livre	 Exportação.Tom	

mais	 Pixinguinha	mais	 a	 turma	 de	 sempre	
homenageando	os	amigos	de	sempre	dá	no	
que	 deu:	 um	 programa	 chato,	 cansativo,	
muito	pouco	musical	e,	como	homenagem,	
inteiramente	 lamentável.	 Só	 Carinhoso	 (a	
única	 música	 de	 Pixinga	 que	 a	 produção	
soube	 existir)	 tocou	 seis	 vezes	 no	
programa.	Pode?	E	Tom?	E	o	papo?	Como	
chave-	 de-	 ouro	 de	 um	 programa	 cujo	
esquema	 já	 apodreceu	 completamente,	
esse	último	Som	Livre	na	podia	ser	pior	do	
que	foi.	Acabou	mal.	E	tarde.	

................................................................	

Torquato	 Neto:	 -	 Toque	 pessoal.	 Caetano	
Veloso	 está	 no	 Brasil.	 Caetano	 está	 entre	
nós	todos:	Stenka,	Sardinha,	Claudio	Lysias,	
Regina	Guerra,	Moleque	Pereira,	Torquato	
Neto.	 Todos	 queriam	 dizer	 alguma	 coisa.	
Caetano.	De	1500	a	1971.	

...............................................................	

Moleque	 Pereira:	 -	 Fui	 ver	 o	 show	 de	
Bethânia	pela	quarta	ou	quinta	vez.	Sei	 lá.	
Não	 importa.	 Fui	 e	 gostei	 mais	 ainda.	
Voltarei.	 Sentado	 no	 corredor	 central	 do	
teatro,	 um	 espectador	 especial.	 Veio	 de	
Londres	ver	a	Rosa	dos	Ventos.	E	Bethânia	
cantou	especialmente	para	ele.	No	final	do	
show,	um	abraço	apertado	e	uma	multidão	
que	estava	no	 teatro	a	aplaudir	 sem	parar	
e	sem	sair	de	seus	lugares.	Aquele	brancão	
emocionante.	 Era	 o	 mano	 Caetano	 que	
chegou	 e	 encontrou	 um	 inverno	 ameno,	
com	muito	sol	e	promessa	de	grandes	dias	
de	 prai	 na	 Bahia	 com	 João	 Gilberto.	 Que	
encontrou	 Bethânia	 maravilhosa,	 êre	 de	
bruxa,	êre	de	anjo,	criança	louquinha.	Que	
encontrou	 “amigos”	 e	 amigos.	 Que	
instaurou	 a	 ponte	 Londres-Rio-Bahia.	 Veio	
e	 mostrou	 que	 London,	 London	 é	
exatamente	 o	 que	 canta.	 Seus	 olhos	 “	 go	
looking	for	flying	saucers	in	the	Sky”.	Isso	é	
bom,	eu		gosto	muito.	



...............................................................	

Torquato	 Neto:	 -	 Um	 rápido	 flash	 no	
camarim	 de	 Bethânia	 após	 o	 show.	 Entra	
um	 repórter	 de	 gravador	 em	 punho.	
Sentado	no	 chão,	 Caetano	 se	dispõe	 a	 ser	
entrevistado.	 Em	 sua	 volta,	 a	 camareira,	
Bethânia,	Marisa	Alves	 de	 Lima	 e	 eu,	 este	
sim	 Moleque	 Pereira.	 “	 Agora	 teremos	 a	
palavra	de	Caetano	com	exclusividade	para	
o	 Programa	 Sérgio	 Bitencourt”....	 “	 Não!	
Não	 falo	 pra	 Sergio	 Bitencourt,	 ele	 é	 um	
calhorda”.	Cai	o	pano	rapidamente.	

...............................................................	

Torquato	Neto:	-	Eu	 	queria	ver	o	show	de	
Bethânia	 e	 queria	 aproveitar	 a	 data	 para	
ver	 também	 Caetano	 Veloso.	 Isso	 foi	 na	
terça	 feira:	 Caetano	 estava	 jantando	 com	
Augusto	 de	 Campos	 em	 São	 Paulo.	 Eu	 dei	
um	 toque	 sobre	 a	 	 noite	 branca	 entre	 os	
toques	 de	 ontem	 –	 Show	 fantástico	 de	
Berré	 &	 Fauzi.	 Presenças	 pintosas.	 Na	
quarta	 feira	 o	 prometido	 apareceu.	 Todo		
mundo	 viu.	 Moleque	 Pereira	 foi	 lá	 e	 me	
contou.	 Então	 salve:	 Deus	 te	 salve	 casa	
santa.	Tchau.	

.................................................................	

Moleque	Pereira:	Só	com	muito	otimismo.	

Assistir	Som	Livre	Exportação.	

................................................................	

Moleque	Pereira:		Mais	otimismo.	

A	 terceira	 coisa	 a	 ser	 feita	 para	 aumentar	
seu	 otimismo:	 escutar	 Cat	 Stevens	 e	 ser	
criança.	Daí	prá	frente	tudo	melhora.	

.................................................................	

Torquato	Neto:	Jazz	

O	Encontro	com	o	Jazz,	programa	de	Paulo	
Santos,	 transmitido	 todos	 os	 dias	 pela	

Rádio	 Ministério	 da	 Educação,	 no	 horário	
das	20	horas,	apresentará	dia	17	próximo		“	
A	 Ronda	 dos	 Festivais”.	 Na	 oportunidade	
serão	 apresentadas	 gravações	 inéditas	
realizadas	ao	vivo	nos	festivais	de	Newport	
e	 Monterreyn	 nos	 Estados	 Unidos;	
Montreaux	 na	 Suíça;	 Tallin,	 na	 União	
Soviética	 e	 no	 Teatro	Municipal	 do	Rio	 de	
Janeiro.	

................................................................	

Moleque	Pereira:	Rosa	dos	Ventos	

Maria	 Bethânia,	 Maria	 Bethânia,	 Maria	
Bethânia.	 O	 espetáculo	 é	 ela,	
completamente	ela	muito	bem	sacada	por	
Fauzi	 Arap.	 Como	 são	 Bethânia	 tabém	 as	
roupas	 e	 cenário	 de	 Flávio	 Império,	 e	 os	
slides	 maravilhosos	 de	 Marisa	 Alves	 de	
Lima.	 Até	 o	 Terra	 	 Trio	 é	 Bethânia	 na	
medida	 em	 que	 lhe	 dão	 a	 segurança	 de	
quem	 se	 conhece	 	 há	 muito.	 Se	
desempenham	 bem	 quando	 sustentam	 o	
som	 com	 a	 flauta	 e	 o	 órgão.	
Discretamente.	 Fora	 disso,	 não	 há	 nada,	
não	 chega	 a	 haver	 novidade,	 mas	 tem	 a	
dimensão	 exata	 de	 que	 tocam	 para	
acompanhar	 Bethânia.Vi	 dois	 ensaios	 e	
assisti	 o	 espetáculo	 de	 terça	 feira.	
Maravilhoso.	 Simples.	 Mágico.	 Místico	 e	
criança	como	Bethânia.	Transeiro	demais.	E	
os	 comentários?	De	 repente	me	dei	 conta	
que	 estava	 vivendo	 um	 tremendo	 flash	
back.	 Pessoas	 que	 ainda	 estavam	 em	 64,	
65,	 indo	 até	 os	 dias	 de	 hoje.	 Todas	 tendo	
em	 comum	 uma	 admiração	 e	 fascinação	
por	 Bethânia.	 E	 dentro	 deste	 respeito	 e	
amor	 pela	 cantora,	 suas	 visões	 de	mundo	
de	 64,	 65,	 66,	 etc....Então	 haviam	 os	 que	
deliravam	 com	 Carcará	 e	 reclamava	
levemente	da	sofisticação	do	show.	Os	que	
sacam	 as	 coisas	 lendo	 O	 Pasquim	 e	 que	
exigiam	 novidades,	 sucessos	 do	 momento	
e	 coisas	 e	 tais.	 Os	 mais	 intelectualizados	
que	 exigiam	 textos	 mais	 pesados,	 mais	



sérios,	ou	então	que	exigiam	que	somente	
ela	 cantasse.	 Luzes?	 Plásticos	 prateados?	
Bethânia	 devia	 somente	 cantar,	 cantar,	
cantar.	Veja	só	quanta	bobeira!	Realmente	
vivi	um	tremendo	flash	back	através	destas	
pessoas.	 Não	 há	 nada	 pior	 do	 que	 as	
pessoas	que	só	querem	ver	uma	coisa.	Não	
há	pior	do	que	as	pessoas	que	 só	querem	
ver	as	mesmas	coisas,	ou	algumas	coisas.	O	
espetáculo	 é	 tudo.	 É	 a	 emoção	 que	
sentimos,		a	emoção	que	ela	nos	transmite.	
O	 espetáculo	 é.	 Todo.	 Bethânia,	 luzes,	
slides,	roupas	e	som.	É	feitiço,	brincadeira.	
É	 uma	 tremenda	 transa.	 Demais.	 Vá	 ver	
uma,	duas,	dez	vezes.	Vale	à	pena.	Eu	verei	
outras.	

................................................................	

Torquato	Neto:	-	Já	escutaram	o	compacto	
novo	 da	 Gal	 Costa?	 O	 novo?	 O	 que	 tem	
Vapor	 Barato?	 Escutem:	 além	 de	 ser	 bom	
demais,	como	todos	os	discos	que	Gal	 fez,	
esse	compacto(	duplo)	tem	Vapor	Barato.	E	
Vapor	 Barato,	 de	 Macalé	 e	 Waly	
Sailormoon,	é	uma	das	melhores	presenças	
de	Gal	até	hoje.	Bom	demais.	Escutem.	

Torquato	 Neto:	 -	 Everybody	 na	 paquera	
pelas	portas	do	 teatro.	 Show	de	Bethânia,	
terça	 feira.	 Caetano	Veloso	–	o	prometido	
–	 não	 pintou,	 para	 tristeza	 quase	 geral	 &	
indisfarçável.	 Mas	 pintaram	 muitos:	
Vinicius	 e	 Gesse,	 Cacá	 e	 Nara,	 Leila	 Diniz,	
Danusa,	 Nana	 Caymmi,	 Cláudio	 Março-
Abril,	 Sidney	 Miller,	 Djenane	 Machado,	
Vera	Barreto	Leite,	Sônia	Becker(	superstar	
do	 underground	 nacional,	 segundo	 ela	
mesma,	citando	Rogério	Duarte),	e	o	JÁ	em	
dia	 de	 liquidação,	 sendo	 distribuído	
gentilmente	 no	 saguão,	 para	 espanto	 da	
rapaziada.	 Tarso	 de	 Castro	 não	 pintou.	
Nem	 Campinas.	 Nem	 Roberto	 Carlos.	Mas	
Bethânia	quebrou	todos	os	galhos,	fazendo	
do	 bom	 e	 do	 melhor	 –	 o	 show	 como	
sempre	 a	 cara	 dela,	 maravilhoso	 e	 quem	

não	viu	veja	 correndo;	 corra,	 vá	 logo,	 veja	
de	novo.	E	se	dê	por	satisfeito.	

......................................................................	

Torquato	Neto:	Compadres	em	Crise.	

E	 agora?	 Panos	 quentes.	 Compasso	 de	
espera.	 Política.	 Algumas	 mãos	 se	
entrelaçando	discretamente	 por	 detrás	 do	
pano	 e	 panos	 quentes	 passando,	 pra	 lá	 e	
pra	cá,	passando.	O	tempo	passando.	E	de	
repente	 a	 importação	 desenfreada	 de	
filmes	estrangeiros	deixou	de	ser	problema	
grave	 e	 o	 êxodo	 dos	 tais	 milhares	 de	
dólares	 das	 grandes	 companhias	 e	 das	 “	
pequenas”(	firmas	fantasmas	em	países	da	
Europa,	 etc.),	 ficou	 sendo	 apenas	 um	
detalhes	 que	 talvez	 seja	 discutido	 no	
próximo	 congresso	 dos	 produtores.	 Se	
houver	esse	congresso.	Agora	funcionamos	
assim:	 os	 senhores	 exibidores	 concordam	
em	 parte	 com	 as	 reivindicações	 dos	
senhores	 produtores	 que	 concordam	 em	
parte	 com	 as	 ponderações	 do	 INCC,	 que	
concorda,	 em	 parte,	 com	 os	 exibidores,	 e	
em	 parte	 com	 os	 produtores;	 e	 até	
exibidores	 que	 também	 são	 produtores	 e	
também	 tem	 seus	 problemas	 –	 como	 o	
senhor	Palácios,	por	exemplo.	

As	 denúncias	 enérgicas	 dos	 primeiros	 dias	
da	 crise	 estão	 sendo	 deixadas	 de	 lado.	 O	
senhor	 Jece	 Valadão,	 a	 princípio	
entusiasmado,	já	não	acha	nada	demais	em	
certas	 transas.	 O	 presidente	 do	 sindicato	
vai	 e	 contorna.	 E	pra	quem	quiser	 escutar	
fica	 apenas	 o	 coro	 geral	 e	monótono	 que	
repele	 sem	pressa	 algumas	 frases	onde	 se	
escuta	 sempre	alguma	 referência	à	 lei	dos	
98(	93?)	dias.	Quem	garante	isso?	O	INC		se	
cala:	estamos	de	presidente	novo.	Calma,	o	
senhor	brigadeiro	está	tomando	pé.	E	nem	
a	 indústria	 cinematográfica,	 pelo	 seu	
sindicato,	nem	o	INC,	por	seus	portavozes,	
tem	 coragem	 de	 expor	 os	 números	 da	



questão,	 contas,	 notas,	 borderôs.	 Quem	
rende,	quanto	rendeu,	por	que	não	dá?	

Silêncio.	Política.	E	o	negócio	fervendo.	

.............................................................	

Torquato	Neto:	Puxada	

Um	número	depois	do	outro	e	o	JÁ	(	jornal	
de	 amenidades)	 vai	 ficando	 cada	 vez	mais	
barra	 limpa.	 A	 revista	 está	 bonita	 e	muito	
mais	 animada.	 Alguns	 saques	 recentes	 (	 a	
correspondência	 com	 os	 astros,	 colunas	
pessoais,	 correntes	 sexy,	 etc),	 começam	 a	
garantir	 o	 conato	 semanal	 com	 uma	 faixa	
de	 consumidores	 que	 deve,	
necessariamente,	 aumentar	 sua	 venda	 e	
garantir	 as	 pontas	 do	 negócio.	 Legal	
demais.	Daí	porque	eu	estava	certo	quando	
torcia,	 desde	o	primeiro	número,	 por	 este	
novo	babado	de	Tarso	de	Castro:	uma	boa	
idéia	 e	 jeitão	 (	 coragem	 e	 equipe)	 pra	
mandar	o	barco	pra	frente.	Agora	tai:	nada	
mais	 barra	 limpa	 do	 que	 o	 JÁ.	 Às	 terças	
feiras	em	tudo	quanto	é	banca.	Comprem	e	
leiam.	

.................................................................	

Super	8.	

Paralelamente	à	 crise	do	 cinema,	ocorre	a	
revolução	 da	 super	 8.	 Há	 muita	 gente	
dessa	 cidade,	 não	 diretamente	 ligada	 a	
cinema,	 que	 está	 pegando	 sua	 super	 8	 e	
saindo	por	aí.	A	máquina	é	pequena,	custa	
relativamente	barato	e	é	 fácil	de	manejar.	
O	 que	 pode	 parecer	 a	 primeira	 vista	 um	
simples	 hobby,	 talvez	 estoure	 em	
pouquíssimo	 tempo	 como	 um	 novo	
movimento	que	pode	mudar	 todo	o	nosso	
cinema	 e	 dar	 um	 novo	 impulso	 criativo	 à	
nossa	indústria.		

	

	

TRIBUNAL	UH	

Esquisito,	o	nome.	 Intui	pensar	que	enseja	
julgamento	 feito	 por	 um	 colegiado	 	 de	
jornalistas,	 poetas,	 artistas,	 técnicos	 e	
administrativos	de	jornal,	advogado,	etc.		A	
coluna	 era	 isso	 mesmo.	 Dava-se	 até	 nota	
em	 nome	 de	 	 uma	 percepção	 livre,	 sem	
amarras,	sem	regras.	Participavam	além	de	
Torquato,	 Gisela,a	 bela,	 Verônica	 Munk,	
Pinxinxin,	 João	 Rodolfo	 do	 Prado,	 Analuce	
Estrela,	Teresa	Jorge,		Maurício	Azedo,João	
Gilberto	 Noll,	 Jackson	 do	 Pandeiro,	
Edmundo	 Andrade,Maria	 Sampaio,	
Roberto	 	 Sampaio,Wally	 Sailormoon,	
Aristides,	 Gilda	 Muller,Jorge	 Mautner,	 Gal	
Costa,	Maria	Bethânia,	etc.	

Algumas	opiniões	de	Torquato	Neto:	

Sobre		Paulo	Gracindo:		

Eu	acho		Paulo	Gracindo	um	dos	melhores(	
mais	completo)	atores	do	Brasil.	No	cinema	
tem	 dado	 ban	 hos:	 A	 Falecida,	 Terra	 em	
Transe,	 etc.	 Na	 televisão	 quando	 lhe	 dão	
um	 bom	 papel,	 ele	 castiga	 firme,	 manda	
sua	 violenta	 brasa:	 esse	 bicheiro	 de	
Bandeira	 2	 é	 uma	 das	 melhores	
caracterizações	 que	 já	 vi	 numa	 novela.	
Gosto	demais	e	a	nota	é	a	de	sempre.	10.	

Sobre	o	espetáculo	Gal,	a	todo	vapor:	

A	melhor	cantora	do	Brasil	está	no	palco	do	
Teatrão.	Nota	dez.	

Sobre	Agildo	Ribeiro:	

Agildo	 Ribeiro	 é	 um	 dos	 melhores	
comediantes	 do	 Brasil	 –	 pelo	 menos	 em	
minha	 opinião.	 É	 legal,	 barra	 limpa,	
engraçadíssimo	 e	 está	 sempre	 dizendo	
presente	por	aí.	Na	época	do	Topo	Giggio,	
graças	 a	 Deus	 eu	 estava	 por	 fora.	 Não	 vi.	
Nota	dez.	

	



Sobre	os	Rolling	Stones:	

A	 barra	 dos	 Rolling	 Stones.	 A	música	 e	 os	
discos	 dos	 Rolling	 Stones.	 As	 caras	 dos	
Rolling	Stones.	A	barra	dos	Rolling	Stones.	
Os	 Rolling	 Stones	 e	 tal:	 nota	 dez.	 Vivam	
longamente	os	Rolling	Stones,	amém.	

Sobre	Sidney	Poitier:	

Sidney	 Poitier	 é	 branco.	 Branco	 total.	
Negro	de	“	alma	branca”,	como	faz	questão	
de	deixar	claro	em	todos	os	papéis(	sempre	
os	mesmos)que	 interpreta	nos	cinemas	de	
Hollywood	quando	Hollywood	resolve(	por	
necessidades	 comerciais,	 é	 óbvio)	 fazer	
média	 com	 o	 problema	 racial	 nos	 EU.	
Branco	e	sujo.	É	um	preto	que	não	gosta	de	
ser	preto,	está	na	cara,	nas	roupas,	no	bom	
mocismo	 chato.	 É	 racista,	 pode	 crer.	Nota	
zero.	

Sobre	Novos	Baianos:	

Quem	 viu	 esse	 show	 maneiro	 e	
maravilhoso	 dos	 Novos	 Baianos,	 aí	 no	
Teresão,	 está	 sabendo	 por	 que	 e	 como	 é	
que	 eles	 realizam	 o	 melhor	 trabalho	
musical	 em	 grupo	 aqui	 dentro,	 hoje	 em	
dia.Nenhum	 outro	 conjunto	 desses	 que	 a	
gente	 conhece	 por	 aqui,	 incluindo	 os	
melhores,	chega	sequer	aos	pés	do	que	os	
Novos	 Baianos	 conseguem	 em	matéria	 de	
ligação,	 atualidade	 geral	 da	 transação,	
resultados	 de	 pesquisas,	 concentração	 e	
rigor	no	trabalho	&	curtições.	Ou	não	será,	
malandros?Aguardem	o	LP	gravado	ao	vivo	
pela	Phillips.	Vocês	vão	ouvir.	

	

	


