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“Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do SENHOR,

EDITORIAL

que fez o céu e a terra.”. BÍBLIA SAGRADA Salmos 121 v 1-2

Pátria Minha

Há anos que digo ser a Tafona auto-suficiente. Que por si só se mantém. E que,
se for realizada dentro da cidade, trará muitas divisas para o município e para sua
população. A Tafona que atrai o interesse dos investidores e dos turistas. O que se
vê na verdade, é a cidade sem estrutura para suporta-la. Desde que cheguei em
Osório, ouço a promessa da construção de uma Casa de Cultura. Todos os candidatos
usaram isso em suas campanhas. Logo, vamos ser realistas: Não há verba ou
vontade política para tal. E, a curto ou médio prazo, é utopia acreditar-se na sua
construção. A não ser que o município, ao receber essas grandes empresas que
estão se instalando aqui, impusesse como uma das condições a construção da Casa
de Cultura. Por isso, é que procuram-se soluções imediatas (claro, as menos piores)
para o problema. Hoje, não há na cidade um espaço que comporte a Tafona ou
qualquer outro evento cultural de porte. Os três ou quatro ginásios de esporte que
existem não têm a mínima condição de acústica e de acomodação para um espetáculo
artístico. Os palcos não têm dimensões adequadas. Não há camarins. Não há espaços
especiais para a imprensa. Não há acomodação para o público. Enfim, não há nada!
Existe um projeto de reforma do Largo Sonia Chemale. Se acrescentassem algumas
modificações e adequações, seria possível a realização ali. Claro que provisoriamente,
até que se tivesse um outro espaço específico e adequado.

A minha pátria é como se não fosse, é íntima
Doçura e vontade de chorar; uma criança dormindo
É minha pátria. Por isso, no exílio
Assistindo dormir meu filho
Choro de saudades de minha pátria.

O editorial “A Mudança da Tafona” de 01 de setembro de 2005, chega a algumas
interpretações, a meu ver, equivocadas quando diz:
Isso acontece em todo e qualquer
festival que, geralmente por problemas técnicos - principalmente de som - atrasa e se
arrasta até altas horas da madrugada; ou, como acontecia antes na Tafona - colocavam
um monte de pequenos shows massacrando o público com mais de quatro ou cinco
horas de apresentações. Mais adiante ele diz:

Porque te amo tanto, pátria minha, eu que não tenho
Pátria, eu semente que nasci do vento
Eu que não vou e não venho, eu que permaneço
Em contato com a dor do tempo, eu elemento
De ligação entre a ação o pensamento
Eu fio invisível no espaço de todo adeus
Eu, o sem Deus!

Devo discordar, é democrático.

Pelo
contrário, o número de inscrições cresce cada vez mais. E a razão é simples: a
Tafona tem uma das maiores (se não a maior) ajudas de custo de todo o país. Todos
os grandes compositores continuam inscrevendo suas músicas aqui, mas só alguns
conseguem classificação. O que ocorre, e isso o próprio Antão concluiu e concorda,
é que o nível de qualidade das composições, dos arranjos, dos instrumentistas, dos
intérpretes e das apresentações dos músicos litorâneos atingiu um patamar muito
superior ao que vem sendo feito em geral no nosso estado. Prova disso, são as
classificações constantes entre os cinco primeiros nos maiores festivais de todo o
país, Ah! Então os músicos litorâneos são “gênios insuperáveis”? Não. Não!
Simplesmente amam e respeitam a sua profissão e sua arte. Além disso, e
principalmente, respeitam o público que vai prestigia-los. A Tafona deve sim ser
aberta e desvinculada do Rodeio. É minha opinião. Mas, não por depender dele, e sim
porque a cultura, o turismo e as divisas que o município usufrui do evento, estão
diretamente ligados a ela.

“Gênios insuperáveis”

Quanto ao trecho:
Me permito aqui algumas considerações: Competentes e versáteis, executam bem
qualquer gênero musical. Prova disso são as vitórias do Grupo Chão de Areia (Chico
Saga e Mário Tressoldi) no Ronco do Bugio e de “Galpão Açoriano” na Califórnia de
Uruguaiana; a classificação de sambas, valsas, modas de viola, milongas, chamames
e claro muitos maçambiques e ritmos afro-açorianos em todos os festivais que
participam. São mais de trinta CTGs em todo o estado que usam músicas feitas por
litorâneos”. Renato Júnior vai de um chamamê como “Moenda” até a vanguardeira
“Nem Freud Explica” com a mesma força de interpretação. Vejam Julian e Juliano e Só
Vanerão, Cássio Ricardo, Dacostta e Juliano Gonçalves estão ali. Em outro momento
Cássio já está executando em sua impecável guitarra seus não menos impecáveis
blues e seus jazz. Cilon Ramos vem de Cais até a pesquisa açoriana. Nilton Júnior
acaba de ganhar o IV Festivale com uma milonga. Loreno Santos viaja desde seu
Vento Nordeste, passa pelo Hino de Osório, por muitos maçambiques, nos bares da
praia canta músicas românticas e sertanejas, e vence a Tafona com “Mar da Vida”.
Paulinho DiCasa, Marião, Adriano Sperandir, Paulo Oliveira, Catuípe Júnior, Rodrigo
Munari, Sbu, Sandro Andrade, Enzo, os praieiros Jociel Lima, Daniel Maiba e Marcelo
Maresia (que agora tá até “meio roqueiro, meio gaudério”), Zé Fernando Lima que
está em Ilha Solteira/SP, Rafael Piamolini e Diego Ribeiro que estão em Londres, sem
falar nas nossas musas Adriana Sperandir, Loma e Cléa Gomes e nos mestres e
gurus de todos nós, Vaine Darde, Ivo Ladislau e Carlos Catuipe. Orgulho-me de ter
uma pequena participação nisso: Certamente noventa por cento ou mais dos citados
acima passaram pela Rima e ali receberam, além de todo o conhecimento erudito e
específico que os capacitou tecnicamente, essa conscientização da responsabilidade
profissional e do respeito e do amor pela cultura vinda de manifestações
verdadeiramente populares e folclóricas.

Se me perguntarem o que é a minha pátria direi:
Não sei. De fato, não sei
Como, por que e quando a minha pátria
Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água
Que elaboram e liquefazem a minha mágoa
Em longas lágrimas amargas.
Vontade de beijar os olhos de minha pátria
De niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos...
Vontade de mudar as cores do vestido (auriverde!)
tão feias
De minha pátria, de minha pátria sem sapatos
E sem meias pátria minha
Tão pobrinha!

Tenho-te no entanto em mim como um gemido
De flor; tenho-te como um amor morrido
A quem se jurou; tenho-te como uma fé
Sem dogma; tenho-te em tudo em que não me sinto a
jeito
Nesta sala estrangeira com lareira
E sem pé-direito.
Ah, pátria minha, lembra-me uma noite no Maine, Nova
Inglaterra
Quando tudo passou a ser infinito e nada terra
E eu vi alfa e beta de Centauro escalarem o monte
até o céu
Muitos me surpreenderam parado no campo sem luz
À espera de ver surgir a Cruz do Sul
Que eu sabia, mas amanheceu...
Fonte de mel, bicho triste, pátria minha

Vinicius de Moraes

Amada, idolatrada, salve, salve!
Que mais doce esperança acorrentada
O não poder dizer-te: aguarda...
Não tardo!
Quero rever-te, pátria minha, e para
Rever-te me esqueci de tudo
Fui cego, estropiado, surdo, mudo
Vi minha humilde morte cara a cara
Rasguei poemas, mulheres, horizontes
Fiquei simples, sem fontes.
Pátria minha... A minha pátria não é florão, nem ostenta
Lábaro não; a minha pátria é desolação
De caminhos, a minha pátria é terra sedenta
E praia branca; a minha pátria é o grande rio secular
Que bebe nuvem, come terra
E urina mar.
Mais do que a mais garrida a minha pátria tem
Uma quentura, um querer bem, um bem
Um libertas quae sera tamem
Que um dia traduzi num exame escrito:
“Liberta que serás também”
E repito!
Ponho no vento o ouvido e escuto a brisa
Que brinca em teus cabelos e te alisa
Pátria minha, e perfuma o teu chão...
Que vontade de adormecer-me
Entre teus doces montes, pátria minha
Atento à fome em tuas entranhas
E ao batuque em teu coração.
Não te direi o nome, pátria minha
Teu nome é pátria amada, é patriazinha
Não rima com mãe gentil
Vives em mim como uma filha, que és
Uma ilha de ternura: a Ilha
Brasil, talvez.
Agora chamarei a amiga cotovia
E pedirei que peça ao rouxinol do dia
Que peça ao sabiá
Para levar-te presto este avigrama:
“Pátria minha, saudades de quem te ama...

