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Pág. D7

Pág. D10

Pág. D7

C2+música
www.estadão.com.br

LUCIANO COCA/DIVULGAÇÃO

ARQUIVO / ESTADÃO

?

QUE FIM
LEVOU

TENÓRIO
Edmundo Leite

Desaparecido há quase 40 anos
nastrevas deuma nascenteesanguináriaditaduraargentina,opianista brasileiro Tenório Júnior
continua como um dos casos
mais notórios da lista de vítimas
dosanosdechumbocujoparadeiro é totalmente desconhecido
dos registros oficiais. Mulher e filhos do exímio pianista que sumiu em 1976 após um show com
Vinicius de Moraes e Toquinho
procuraramaComissãodaVerdade recentemente com a esperança de que alguma informação novasurjanosmilhõesdedocumentos militares agora acessíveis no
Arquivo Nacional e outras instituições que receberam papéis
dos órgãos de repressão. Ao mesmo 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
dopianodeTenórioJúnioracompanhandoartistasdosmaisdiversos estilos renderia facilmente
um disco com amostras do melhordamúsicabrasileirapós-bossa nova. Do Índia de Gal Costa ao
‘discodo tênis’ deLô Borges, passandoporMinas,deMiltonNascimento, a lista se estenderia com
faixas tiradas de álbuns de Jorge
Ben, Nana Caymmi, Joyce, Wanda Sá, Eumir Deodato, Egberto
Gismonti, Edu Lobo e Johnny
Alf. O fato de virtuoses como Egberto,EdueAlfquereremomúsico em seus trabalhos dá uma pista da grandeza que era Tenório
comasteclas.Asinúmerasformaçõesinstrumentaisdasquaisparticipou nas míticas boates de Copacabana nos anos 60, onde sambaejazzsejuntavamnumaexplosãodemodernidade,jáseriamsuficientes 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 composições do jovem pianista e de outros autores, como Consolação,
deBadenPowelleViniciusdeMoraes, em vigorosos arranjos e
acompanhamentodemúsicosdo
naipe de Raul de Souza e Edson
Maciel nos trombones, J.T Meirelles no sax e Milton Banana na
bateria.Junte-seaissoumapersonalidade pra lá de exótica, alguns
canos em compromissos, um

Família de pianista
desaparecido em
Buenos Aires após
show com Vinicius
e Toquinho procura
Comissão da
Verdade na
esperança de uma
resposta para a
pergunta que já
dura 37 anos
pouco de droga e estaria pronto o
perfil de um artista memorável.
Mas,numamadrugadaargentina,Tenóriodeixariadeserassuntomusicalparavirarpersonagem
político. Quando o pianista saiu
do hotel Normandie, no centro
de Buenos Aires, para fazer sabese lá o quê no meio da madrugada, figuras das trevas rondavam a
capital da Argentina. Naqueles
diasde março de1976, o paísvivia
um clima de terror com atentadosabomba,assassinatoseaeminência de um golpe militar que
emalgunsdiastirariaIsabelitaPerón do poder e daria início a uma
carnificina que se prolongaria
por alguns anos.
Umshowdeartistasbrasileiros
no tradicional Teatro Rex era
uma daqueles fatos que traziam
um pouco de luz à escuridão. ViniciusdeMoraeseToquinhochegaramparaseapresentarnacapital argentina numa excursão que
já vinha fazendo sucesso pelo
Uruguai. O bon vivant Vinicius
estavapraticamente em casa.Ele
e Toquinho eram considerados
portenhos honorários.
Para o suporte musical, a dupla
contavacomumtrioformadopelo baixista Mutinho, o baterista
Azeitona e Tenório ao piano. Naquela que seria a sua última apresentação, Tenório mostrou que
eramuitomaisqueummúsicode
apoio. O público pediu bis de seu
número solo em Tamanduá, onde exibia sua grande capacidade
deimprovisaçãoetodooseulado
harmônico, como lembra Toquinho.“Alémdocarisma,comaquela barba, aquela figura meio parecidacomCristo,eleeraumjazzista, suas variações mostravam um

virtuosismo sem exagero. Ele sabia se situar. Era um solista com
muita criatividade, e também um
grande acompanhante. Era muito bom nas duas coisas, uma raridade 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
pianistateria deixadoum bilhete
aoscolegasdizendoquesairiapara comer um sanduíche, comprar um remédio e que voltaria
logo. Nunca mais foi visto. A mobilização para tentar encontrálo nos dias seguintes incluiu incursõesdeVinicius nosmeiosdiplomáticos e rondas dos músicoseoutrosintegrantesdaexcursãopordelegacias,hospitaisenecrotérios. Tudo em vão. Cinco
dias depois, quando o Estadão
noticiava que o golpe na Argentina era iminente, uma nota na
mesma página reportava o desaparecimentodeTenórioequeVinicius impetrara um habeas corpus em favor do músico. A essa
altura já se temia pelo pior.
Mas a total ausência de informações fazia com que outras hipóteses fossem cogitadas. Quase
um mês depois, jornais publicaramque Tenóriohaviareaparecido em São Paulo após uma longa
viagem de carona. Toquinho não
aceitou a história e disse com todas as letras que o sumiço poderiaestarligadoàrepressãoargentina:“SeTenóriotivessereaparecido, certamente eu saberia. Estávamos trabalhando junto há
dois meses e ele teria nos comunicado 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
HotelNormandie namesmamadrugada do desaparecimento”,
declarou ao Jornal da Tarde.
A possibilidade de Tenório estar vagando pelas estradas ou
não ter entrado em contato com
Toquinho e Vinicius não era de
todo incrível. O músico tinha alguns antecedentes que davam
margens para histórias do tipo.
Caetano Veloso levou um cano
do pianista, que havia aceitado
convite do artista para ser diretor musical de um disco do baia-

ÍNDIA (1973)
Gal Costa
Toca piano na faixa Volta

MINAS (1975)
Milton Nascimento
Toca órgão na faixa Simples

EGBERTO GISMONTI (1973)
Egberto Gismonti
Piano elétrico em Academia de Dança

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 desbundado tinha lá seu fundamento.
“Tenório tinha aparência e atitudesmuitosérias,maserameiolouquete. 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.Derepente vimos um vulto no meio da estrada descendo a pé e alguém no
nosso carro falou: ‘Ué, parece o
Tenório!’. Então paramos um
pouco adiante esperando que essa 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’.”
Mais sobre o caso Tenório e seu
desaparecimento na página D5
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