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MÚSICA

Musical, biografia definitiva e museu de Raul Seixas devem vir a público em breve. Fãs comentam letra inédita divulgada pelo CCoorrrreeiioo

1968
Ano em que Raul Seixas chegou

ao Rio de Janeiro

22
Número de discos lançados

por ele em vida

68
ANOS

Idade que o ídolo teria hoje
se estivesse vivo

Raul eramuito culto. Já ouvi dizer que era ateu,mas ele
dá sempre um jeito de colocarDeus nasmúsicas”

Tika Seixas, da banda Dentadura Postiça
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Veja arte interativa sobre o roqueiro.

Toca Raul!

GABRIEL DE SÁ

K ika Seixas, ex-mulher de Raul
Seixas e mãe de Vivi, caçula das
três filhas do compositor baia-
no, começa a planejar com an-

tecedência a programação especial pe-
los 25 anos da morte do maluco beleza
— data marcada para 21 de agosto de
2014. Ela quer montar um musical para
contar a vida do roqueiro e, por en-
quanto, está em negociação com pro-
dutores. “Minha preocupação é de que
seja algo bem com a cara do Raul. Te-
mos que escolher alguém cujo ego não
seja maior que o do artista”, disse ela.

Enquanto isso, vem tomando forma
uma biografia tida como definitiva so-
bre Raul, escrita pelo jornalista Edmun-
do Leite. Desde 2004, o autor tem per-
corrido os caminhos pelos quais o ro-
queiro passou. Esteve em várias locali-
dades no Brasil, e também nos EUA, na
Suíça e na Argentina, com o objetivo de
falar pessoalmente com os personagens
que participaram da vida do ícone da
música brasileira. Existem pelo menos
30 publicações dedicadas ao baiano,
mas Edmundo acredita que ainda falta
uma biografia à altura de Raul.

“Entrevistei gente que nunca tinha
falado”, observa. Um dos inquiridos foi
o argentino Oscar Rasmussen, parceiro
de Raul entre as décadas de 1970 e
1980. Oscar teria morrido há cerca de
dois anos, e o conteúdo da conversa
gera curiosidade entre os fãs, já que a
relação dele e Raul é cercada de polê-
micas. O livro ainda não tem previsão
de vir a público.

Memorial
Existe também o plano de que seja

colocado de pé o Museu Raul Seixas. A
ideia é de Sylvio Passos, fundador do
primeiro fã-clube oficial do roqueiro, na
ativa desde 1981. Passos tornou-se ami-
go do artista e estreitou os laços com os
familiares e músicos de Raul. Resultado:
foi incumbido de cuidar do baú do ído-
lo, repleto de material inédito e de pe-
ças que ajudam a contar a saga do com-
positor. De vez em quando, alguma coi-
sa vem à luz. “Não é justo isso ficar co-
migo, como se eu fosse um fãzinho. Eu
sempre quis compartilhar”, observa ele.
“O Raul respeitava muito o público dele.
Não andava com seguranças, sentia-se
uma pessoa do povo. Ter uma aproxi-
mação com ele, então, era fácil.”

Kika Seixas foi procurada para co-
mentar sobre A loucura de Eva, canção
inédita de Raul Seixas e Claudio Rober-
to, cujo trecho foi divulgado anteontem
nas páginas do Correio. Ela leu os versos
e, de forma amena, limitou-se a dizer
que não considera a primeira versão al-
go “excepcional” ou “arrebatador”. Con-
tudo, destacou que, ainda hoje, é muito
amiga de Claudio Roberto.

A loucura de Eva foi gravada por Raul
com o nome de Por quem os sinos do-
bram e os versos modificados com a co-
laboração de Oscar Rasmussen. O can-
tor e compositor Marcelo Baia, baiano
radicado no Rio, soube da história pelo
documentário Raul — O início, o fim, o
meio (2012). Agora, conhece também os
versos guardados. Ele disse ter sempre
gostado de Por quem… e sua mensagem
“encorajadora”, mas aprovou a versão a
original. “Tá sempre faltando uma peça
mesmo para entender esse mistério que
é a vida”, comentou, referindo-se à ideia
exposta em A loucura de Eva.

O cantor Tika Seixas, morador de Ta-
guatinga, faz shows com repertório de
Raul Seixas há 15 anos. Uma das can-
ções que ele e a banda Dentadura Posti-
ça tocam é Por quem os sinos dobram.
Tika também ouviu o refrão original no
documentário e passou a cantá-lo. Cu-
rioso, procurou na internet a tal letra
guardada de Raul, mas não encontrou.
Depois de ler a estrofe anteontem, cogi-
ta cantar a música nas duas versões. “O
Raul lia demais, era muito culto. Já ouvi
dizer que ele era ateu, mas engraçado
que ele dá sempre um jeito de colocar
Deus nas músicas.” A observação vem
do fato de que A loucura… versa sobre a
criação do homem e da importância de
Eva no processo.

Isaac Soares de Souza, paulista de 54
anos, criou, em meados dos anos 1970,
o primeiro clube de fãs de Raul Seixas, a
Associação Novo Aeon. “Só que não era
oficializado”, destaca. Desde 1995, lan-
çou quatro livros sobre o ídolo, e plane-
ja para outubro o quinto. Isaac ouviu a

estrofe inicial de A loucura de Eva e opi-
nou que esta é a que deveria ter sido gra-
vada, por tratar de questões religiosas e
ter uma temática mais “importante” do
que a segunda. “Acredito que a parceria
de Raul com Claudio Roberto foi mais re-
al, produtiva e genial do que a com Paulo
Coelho”, defende. “Oscar participou de
apenas um disco, era um desconhecido,
e não tenho o que falar dele. Mas acho
que foi uma parceria forjada.” (GS)

Os “raulseixistas”
Sylvio Passos quer erguer o museu para preservar a memória do ídolo

Kika Seixas (D),mãe deVivi, terceira filha deRaul, planejamusical para o anoque vem
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Em 2014, completam-se 25
anos da morte de Raul,
mais precisamente no dia
21 de agosto. Último show
foi em Brasília


