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MEMÓRIA Livro com
autobiografia
resgatada por
Gonçalo Júnior e
disco-tributo trazem
de volta a
lembrança e a obra
de Catulo da Paixão
Cearense, nome
inesquecível da
cultura brasileira

O inventor do

Sertão
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CHICO CASTRO JR.

Certos artistas são tão basila-
res para a cultura de um país
que acabam por ser esqueci-
dos, tão entranhada está a sua
produção na própria alma do
povo. O compositor, escritor e
poeta Catulo da Paixão Cea-
rense, que ganhou recente-
mente dois lançamentos que
buscam resgatá-lo, é com cer-
teza um desses casos.

Trata-se de um livro e um
disco. O livro é Música e Boe-
mia: A Autobiografia Perdida
de Catulo da Paixão Cearense
(Editora Noir), enquanto o dis-
co é A Paixão Segundo Catulo
(Selo Sesc).

O livro é um resgate histó-
rico inestimável do autor de
Luar do Sertão, cortesia do in-
cansável jornalista e pesquisa-
dor baiano Gonçalo Júnior. Ne-
le, podemos ler 31 textos es-
critos pelo próprio Catulo, a
título de memórias, para a re-
vista literária Vamos Ler!, pu-
blicados entre fevereiro e ou-
tubro de 1943.

“Foi por acaso (que me de-
parei com os textos do Catulo).
Adquiri uma coleção com mais
de 600 volumes da Vamos Ler!,
revista importantíssima nas
décadas de 1930 e 40, a mes-
maquelançouClariceLispector
como jornalista e ficcionista
em 1942”, conta Gonçalo.

“Fui olhar a coleção para ver
o que havia de interessante ali.
E me deparei com a autobio-
grafia de Catulo, publicada em
capítulos. Fui atrás do resto e
constatei que saíram 31 capí-
tulos,entre fevereiro eoutubro
de 1943. Ele parou porque sua
saúde piorou. Tinha, então, 80
anos de idade”, relata.

Há pelo menos duas gran-
des razões para apontar Mú-
sica & Boemia como um dos

quaiseleera–invariavelmente
– a estrela principal, sempre
acompanhado de seu violão.

Entre apresentações nos
grandes salões da República
Velha, ou varando madruga-
das pelas vielas do Rio antigo,
Catulo sempre tinha um causo
hilariante, uma cantiga delica-
da ou uma doce poesia na
manga. “Eu organizei e editei
o livro para que sua história e
legado sejam redescobertos.
Catulo é o curinga da cultura
brasileira”, conclui Gonçalo.

A Paixão Segundo...
Apesar da vasta produção mu-
sical, Catulo em vida não dei-
xou nem um ai sequer gra-
vado, muito menos um acorde
de violão. Sua produção so-
breviveu graças às partituras
que eram largamente vendi-
das ao público antes da po-
pularização da indústria fono-
gráfica e discos 78 rotações.

Desta forma, as canções de
Catulo vêm sendo gravadas há
mais de um século por inú-
meros artistas. A Paixão Se-
gundo Catulo, CD recém-lan-
çado pelo Selo Sesc, é a mais
recente produção dedicada à
obra do maranhense.

Produzidopeloflautistaesa-
xofonista Mário Sève, reúne
diversos artistas interpretando
canções de Catulo em versões
ortodoxas,semmuita“muder-
nage” e ressaltando as melo-
dias e a poesia de homena-
geado e seus parceiros.

Liderados por Sève, artistas
do porte de Joyce Moreno (On-
tem Ao Luar), Leila Pinheiro
(Flor Amorosa), Cláudio Nucci
(Cabocla de Caxangá), Maria-
na Baltar (Luar do Sertão) Al-
fredo Del-Penho (Amenidade)
e Carol Saboya (Você Não Me
Dá). Um tributo sincero, que
afaga ouvidos e corações.
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Catulo da Paixão
Cearense tem a
obra redescoberta
em autobiografia
publicada pela
editora Noir e por
CD lançado pelo
selo Sesc

grandes lançamentos literá-
rios do ano no Brasil.

A primeira razão é óbvia:
trata-se do relato autobiográ-
fico de um artista importan-

tíssimo para a própria forma-
ção da cultura brasileira.

“Catulo é o pai da nossa cul-
tura popular. Foi ele quem res-
suscitou o cordel nesse perío-
do. Foi dele a primeira música
caipira gravada em disco, Ca-
bocadeCaxangá (1913)”, lem-
bra Gonçalo.

Para Gonçalo, Catulo é tão
importante para a cultura bra-
sileira que, sem ele, é bem
possível que esta tivesse se
mantido puramente urbana,
sem a brejeirice sertaneja que
desaguou em representações
como Luiz Gonzaga e Guima-
rães Rosa.

“Costumo dizer que (a poé-
tica do Catulo) foi seminal, no
sentido que trouxe para os ver-
sos o modo de falar do povo.
Arrisco a dizer que sem Catulo
não teria existido o escritor
Guimarães Rosa e seu Grande
Sertão: Veredas. Sem ele, tal-
vez o forró não tivesse existido,
nem Patativa do Assaré ou Luiz
Gonzaga”, afirma.

“Esse é apenas um aspecto.
O outro é a riqueza melódica
de seus versos e de sua música.

E, por último, há o valor poé-
tico, de primeira grandeza. A
sua capacidade engenhosa de
construir versos com impres-
sionante riqueza vocabular
aparece em Caboca de Caxan-
gá, considerada a primeira
música caipira gravada em dis-
co”, reitera Gonçalo.

Encharcado de Parati
A segunda razão para ler estas
memórias é o aspecto docu-
mental da sua época, lugar e
figuras históricas. Nascido em
São Luís do Maranhão em
1863 e morto em 1946, Catulo
se mudou com a família para o
Rio de Janeiro – então capital
do Império – em 1880.

Em suas memórias, pode-se
pescar muito do que era viver
naquela metrópole entre as úl-
timas duas décadas do século
19 e as duas primeiras do sé-
culo seguinte.

“A riqueza de informações
que esses relatos trazem é im-
pressionante. É como acender
umrefletornaescuridãodeum
estádio”, afirma.

“Uma época pouco docu-

mentada na área de música,
por exemplo. A maioria dos
livros se limita a relatar a his-
tória do Carnaval. E as memó-
rias musicais de Catulo jogam
luzes de modo revelador sobre
a época”, conta Gonçalo.

Para finalizar, uma terceira
razão para ler estas memórias:
Catulo era um pândego. Suas
lembranças são encharcadas
de Parati (cachaça), suas noi-
tes eram de festa em festa, nas


