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Chico e Milton
Nascimento em 1988,
Um dueto "por acaso"

75
í

IA QUE SERA
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CHICO BUARQUE E MILTON NASCIMENTO

REVOLUçAO, DESEJO, lNC0NFORMlDADE... QUAL 0 SENTID0 DOS
VËRSOS hUT QUEBRARAM A CABECA DE AGENTES DA DITADURA?

íí fìou. será que será/ Que andam suspirando pelas alcovas/

lJor. andam sussurrando em versos e trovas/ Que andam

combinando no breu das tocas/ Que anda nas cabeças, anda nas

bocas..." Com esses versos começa uma das canções mais polêmicas

de Chico Buarque, não apenas pelas palavras repletas de sentidos e

sugestões da letra, mas pelo muito que se especulou a respeito - in-

clusive em órgãos de espionagem e repressão da dÍtadura militar.

O jornalista Humberto Werneck conta, no livro Chico Buarque Le-

tra e Música, que, depois de sua primeira viagem a Cuba, em feverei-

ro de 1978, como jurado do Prêmio Casa das Américas (na volta, foi

detido no aeroporto do Rio, com Marieta Severo e o escritor Antônio

Callado), ChÌco multiplicou viagens a Havana, "onde acabou por se

tornar uma espécie de embaixador informal do Brasil". Veio repleto

de influências cubanas, especialmente no que concerne à música.

Mas a paixão pelo país era mais antiga - e se arraigara a partir da

vez em que o escritor e jornalista Fernando Ìüorais lhe mostrara fotos

da ilha. É dessa experiência, influenciada pelos ritmos caribenhos

mesclados ao baião nordestino, que surge O que Será.

A canção foi feita para o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos,

baseôdo no livro de Jorge Amado, que teve Sônia Braga no papel da

protagonista e direção de Bruno Barreto. Para se adequar à narrativa

do longa-metragem, lançado em1976, O que Será foi desdobrada em

três partes ou versões: Abertura, À nor daPele eÀ Flor da Terra.

Cantada na trilha do filme por Simone, À Ftor da Ierra se trans-

formou em grande sucesso, mas por meio de outra gravação, com

as vozes de Chico Buarque e Milton Nascimento, que abrem o álbum

Meus Caros Amigos, de Chico. "Um dueto, aliás, que aconteceu por

mero acaso", dÍzem os estudiosos da MPB Zuza Homem de Mello e
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Jairo Severiano no livro A Canção no Tempo - 85 Anos de Músicas

Brasileiras. Chìco estaria na gravadora ensaiando a canção com

Francis Hime quando Mìlton passou pelo estúdio e a ouviu. Gostou

- e muito - e logo surqiu um convite para que gravasse a faixa para

o disco que Chico preparava.

Tempos depois, Milton e Chico voltaram ao dueto, dessa vez para

qravar uma faixa do disco Geraes, de Milton, em que cantaram À F/or

da Pele, a versão menos política e mais erótica, que começa dizendo

"O gue será que me dál Que me bole por dentro, será que me dál

Que brota à flor da pele, será que me dál E que me sobe às faces e

me faz corar".
"Mas O que Será, em qualquer das versões, é uma obra-prima, no

nível das melhores criações de Chico Buarque, com sua melodia Íorte

e sua letra libertária, um tanto ambígua em certos aspectos", ava-

liam Zuza e Severiano. Palavras que trazem à tona outra passagem

curiosa. ím1992, Chico ficou sabendo que sua ficha nos arquivos dos

servÌços de informação da ditadura continha uma análise de O que

Será. Questionado sobre o fato, o compositor declarou ao Jornal do

Brasl/: "Acho que eu mesmo não sei o gue existe por trás dessa letra

e, se soubesse, não teria cabimento explicar".
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