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QUE FIMQUE FIM
LEVOULEVOU?
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E Sinatra encontra Verdi
Soprano fala sobre um Rigoletto
ambientado em Las Vegas

Stevie Ray Vaughan
O mais assombroso guitarrista
de blues surgia há trinta anos
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Gente grande

Camilo Frade: 15 anos

Edmundo Leite

Desaparecido há quase 40 anos
nas trevas de uma nascente e san-
guináriaditaduraargentina,o pia-
nista brasileiro Tenório Júnior
continua como um dos casos
mais notórios da lista de vítimas
dosanosdechumbo cujoparadei-
ro é totalmente desconhecido
dos registros oficiais. Mulher e fi-
lhos do exímio pianista que su-
miu em 1976 após um show com
Vinicius de Moraes e Toquinho
procuraramaComissãodaVerda-
de recentemente com a esperan-
ça de que alguma informação no-
vasurjanos milhõesde documen-
tos militares agora acessíveis no
Arquivo Nacional e outras insti-
tuições que receberam papéis
dos órgãos de repressão. Ao mes-
mo tempo, fãs torcem para que o
documentário sobre Tenório, do
cineasta espanhol ganhador do
Oscar, Fernando Trueba, chegue
às telas. Depois de tomar mais de
100 depoimentos, Trueba não
tem previsão de estrear o filme.

Uma seleção com as gravações
dopianodeTenório Júnioracom-
panhandoartistasdosmais diver-
sos estilos renderia facilmente
um disco com amostras do me-
lhordamúsica brasileira pós-bos-
sa nova. Do Índia de Gal Costa ao
‘disco do tênis’ de Lô Borges, pas-
sandoporMinas,deMiltonNasci-
mento, a lista se estenderia com
faixas tiradas de álbuns de Jorge
Ben, Nana Caymmi, Joyce, Wan-
da Sá, Eumir Deodato, Egberto
Gismonti, Edu Lobo e Johnny
Alf. O fato de virtuoses como Eg-
berto, Edu e Alf quereremo músi-
co em seus trabalhos dá uma pis-
ta da grandeza que era Tenório
comasteclas.As inúmerasforma-
ções instrumentais das quais par-
ticipou nas míticas boates de Co-
pacabana nos anos 60, onde sam-
baejazz se juntavam numa explo-
sãode modernidade, já seriamsu-
ficientes para dar a Tenório um
status de lenda da música.

Se tudo isso ainda fosse pouco,
um disco só seu é cultuado aqui e
no exterior como obra-prima do
instrumental brasileiro. Gravado
em 1964, Embalo traz composi-
ções do jovem pianista e de ou-
tros autores, como Consolação,
deBadenPowelleViniciusdeMo-
raes, em vigorosos arranjos e
acompanhamento de músicos do
naipe de Raul de Souza e Edson
Maciel nos trombones, J.T Mei-
relles no sax e Milton Banana na
bateria.Junte-seaissoumaperso-
nalidade pra lá de exótica, alguns
canos em compromissos, um

pouco de droga e estaria pronto o
perfil de um artista memorável.

Mas,numa madrugada argenti-
na, Tenório deixaria de ser assun-
to musical para virar personagem
político. Quando o pianista saiu
do hotel Normandie, no centro
de Buenos Aires, para fazer sabe-
se lá o quê no meio da madruga-
da, figuras das trevas rondavam a
capital da Argentina. Naqueles
dias de março de 1976, o país vivia
um clima de terror com atenta-
dosabomba, assassinatoseaemi-
nência de um golpe militar que
emalguns diastirariaIsabelita Pe-
rón do poder e daria início a uma
carnificina que se prolongaria
por alguns anos.

Umshow de artistasbrasileiros
no tradicional Teatro Rex era
uma daqueles fatos que traziam
um pouco de luz à escuridão. Vi-
niciusde Moraes eToquinho che-
garam para se apresentar na capi-
tal argentina numa excursão que
já vinha fazendo sucesso pelo
Uruguai. O bon vivant Vinicius
estava praticamente em casa. Ele
e Toquinho eram considerados
portenhos honorários.

Para o suporte musical, a dupla
contavacom umtrio formado pe-
lo baixista Mutinho, o baterista
Azeitona e Tenório ao piano. Na-
quela que seria a sua última apre-
sentação, Tenório mostrou que
era muito mais que um músico de
apoio. O público pediu bis de seu
número solo em Tamanduá, on-
de exibia sua grande capacidade
de improvisação e todo o seu lado
harmônico, como lembra Toqui-
nho.“Alémdocarisma,comaque-
la barba, aquela figura meio pare-
cida comCristo, ele era um jazzis-
ta, suas variações mostravam um

virtuosismo sem exagero. Ele sa-
bia se situar. Era um solista com
muita criatividade, e também um
grande acompanhante. Era mui-
to bom nas duas coisas, uma rari-
dade entre os músicos.”

Passados quase 40 anos, o que
aconteceu com Tenório depois
que a trupe voltou para o hotel
continua um mistério. Segundo
relatos publicados na época, o
pianista teria deixado um bilhete
aos colegas dizendo que sairia pa-
ra comer um sanduíche, com-
prar um remédio e que voltaria
logo. Nunca mais foi visto. A mo-
bilização para tentar encontrá-
lo nos dias seguintes incluiu in-
cursões de Vinicius nos meios di-
plomáticos e rondas dos músi-
cos e outros integrantes da excur-
sãopor delegacias, hospitais e ne-
crotérios. Tudo em vão. Cinco
dias depois, quando o Estadão
noticiava que o golpe na Argenti-
na era iminente, uma nota na
mesma página reportava o desa-
parecimento de Tenório e que Vi-
nicius impetrara um habeas cor-
pus em favor do músico. A essa
altura já se temia pelo pior.

Mas a total ausência de infor-
mações fazia com que outras hi-
póteses fossem cogitadas. Quase
um mês depois, jornais publica-
ram que Tenório havia reapareci-
do em São Paulo após uma longa
viagem de carona. Toquinho não
aceitou a história e disse com to-
das as letras que o sumiço pode-
ria estar ligado à repressão argen-
tina: “Se Tenório tivesse reapare-
cido, certamente eu saberia. Es-
távamos trabalhando junto há
dois meses e ele teria nos comu-
nicado alguma coisa. Para mim,
o mais provável é que ele tenha
sido preso na Argentina, pois o
jornal La Razón noticiou uma
grande batida policial na zona do
Hotel Normandie na mesma ma-
drugada do desaparecimento”,
declarou ao Jornal da Tarde.

A possibilidade de Tenório es-
tar vagando pelas estradas ou
não ter entrado em contato com
Toquinho e Vinicius não era de
todo incrível. O músico tinha al-
guns antecedentes que davam
margens para histórias do tipo.
Caetano Veloso levou um cano
do pianista, que havia aceitado
convite do artista para ser dire-
tor musical de um disco do baia-

no. Tenório não apareceu no dia
marcado e tampouco ligou para
dar qualquer justificativa.

Roberto Menescal, autor do
clássico O Barquinho, conta uma
história que mostra que a tese de
que Tenório poderia ter desbun-
dado tinha lá seu fundamento.
“Tenório tinha aparência e atitu-
desmuitosérias,maserameiolou-
quete. Quando marcávamos um
encontro, show ou gravação, ele
abria uma agenda e escrevia tudo
comdetalhes.Enãopoucasvezes,
não aparecia.” Menescal também
lembra de outra passagem. “Uma
vez fomos participar de um show
no Quitandinha em Petrópolis e
fomosdescendoaserra.Derepen-
te vimos um vulto no meio da es-
trada descendo a pé e alguém no
nosso carro falou: ‘Ué, parece o
Tenório!’. Então paramos um
pouco adiante esperando que es-
sa pessoa passasse. Vendo que
era o Tenório, perguntamos: ‘E
aí, Tenório, o que está havendo?’.
E ele respondeu: ‘Não sei nem
mais onde é que eu estou’.”
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Gal Costa

Toca piano na faixa Volta

Milton Nascimento

Toca órgão na faixa Simples
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Piano elétrico em Academia de Dança

Egberto Gismonti

Mais sobre o caso Tenório e seu
desaparecimento na página D5
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