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O músico suíço Walter Smetak
(1913-1984) aportou na Bahia
em 1957, a convite do maestro
alemão Hans-Joachim Koellreutter, então coordenador dos
seminários de música da Ufba.
Chegando aqui, encontrou um
ambiente de efervescência cultural e estímulo para criar com
mais liberdade suas arrojadas
intuições musicais. A partir de
então, passou a desenvolver
um trabalho nos campos da improvisação, da microtonalidade e da criação de instrumentos
que são referências até hoje na
área musical. Smetak legou-nos também uma vasta
produção literária.
Amanhã, quando se completam 35 anos de sua morte,
acontece o lançamento do livro
O enxerto do Takaká & outros
textos, que contém uma seleção de escritos inéditos do
músico, organizado pelo escritor e pesquisador Edson Migracielo, a partir das 18 horas,
no Centro Cultural Solar Ferrão
(Pelourinho), com entrada
gratuita.
O público poderá, também,
ver a exposição permanente
de instrumentos criados pelo
compositor suíço e haverá uma
apresentação musical com os
artistas Uibitu Smetak, Tuzé de
Abreu, Aishá e Marcos Roriz, Ia
Santanchè, Edbrass Brasil,
Greice Carvalho, Amine Barbuda, Heitor Dantas e Vladimir
Bomfim.
Fruto de quatro anos de pesquisas, o livro faz parte do projeto Desengavetando Smetak,
uma iniciativa de Migracielo
com o objetivo de apresentar
uma nova amostra do pensamento e da poesia deste inquieto explorador sonoro que
se autointitulava um “decompositor contemporâneo”. Migracielo conversou, por e-mail,
com o Caderno 2+, sobre a
importância da obra de Smetak, que, segundo definição de
Jorge Amado, era “uma das
figuras mais extraordinárias
da arte brasileira”.
Qual sua relação com a literatura e por que se interessou
por Smetak?
Tenho um convívio intenso e
uma dependência quase
química em relação a esses
objetos mágicos, hologramáticos. Li muitos escritores
importantes, e Smetak surgiu no cenário logo que me
mudei para a Bahia, em
2013. Eu estava lançando
meu livro Novo corpo amoroso. Tuzé de Abreu publicou um comentário sobre o
livro onde citava “um parentesco com os escritos inéditos de Walter Smetak”. Fiquei intrigado com a menção e descobri que Smetak
tinha mais de 30 obras literárias inéditas. Quando tive acesso a esse material,
soube imediatamente que
estava diante de um escritor
profundamente original.
Decidi pesquisá-lo por achar
que o pensamento dele precisa ser divulgado.
Qual a importância desse livro
para a memória de Smetak e,
também, da música baiana?
Antes desse livro, Smetak
teve apenas outras duas
obras literárias publicadas
na Bahia: O retorno ao futuro, ao espírito, em 1989, e
Simbologia dos instrumentos, em 2001. O enxerto...
chega, portanto, depois de
quase 20 anos de hiato editorial. É muito tempo de ostracismo para a obra de alguém que é tão bem posicionado no imaginário
baiano. Quanto à música
baiana, cuja raiz e matriz
são os ritmos da África, creio
que as investigações de
Smetak nos aproximam de
uma espontaneidade musical que é muito presente
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Por que Smetak deixou tão
poucos seguidores na Bahia?
Porque a obra dele é muito
exigente. Há uma dimensão teórica muito original
(mas também muito densa)
por trás de tudo que foi projetado por ele. Para segui-lo, é preciso aceitar que
é um encontro de profundidade, dedicação, investigação e pesquisa. Mas acho
também que há o fato das
contribuições de Smetak
ainda estarem sendo descobertas. Não tenho dúvida
de que o número de seguidores, tanto na Bahia como
no mundo, só tende a aumentar.
O que Smetak desejava com
suas provocações?
É difícil demarcar um único
objetivo para uma obra tão
vasta. Porém, se tivesse que
apontar uma palavra-chave
para o empreendimento
criativo de Smetak, seria
“revisão”. As provocações
me parecem pensadas para
apontar novas direções. Há
uma frase de Smetak que
diz: "todo conhecimento
concreto é esquecido depressa. O que fica é o conhecimento
abstrato".
Acho que ele está dizendo
que essa região abstrata,
onde as formas ainda estão
por se fixar, é a fonte e o
horizonte dessas re-visões,
desses novos olhares que
estão sempre à nossa disposição.

aqui. A revolução sonora
acontece quando ele chega
à Bahia no final dos anos
1950, depois de já ter vivido
por 20 anos entre Porto Alegre, Rio e São Paulo. E foi,
provavelmente, o encanto
que ele deve ter sentido ao
ver um berimbau pela primeira vez que fez com que
ele começasse a pesquisa de
confecção de instrumentos
pela cabaça. Seu primeiro
instrumento, o “Mundo”, é
praticamente uma releitura
do berimbau.
O que o leitor vai encontrar no
livro?
Vai encontrar nove seções
com uma seleção de textos
de diversos gêneros: poesia, ensaio, dramaturgia,
cartas, aforismos e fragmentos
autobiográficos,
além de uma extrapolação
romanesca que considero
extremamente interessante
na literatura brasileira. Há
também duas seções inteiramente dedicadas à improvisação, em que os leitores
poderão identificar e explorar uma certa teoria smetakiana dessa prática de liberdade musical que foi tão
cara a ele. Na seção de cartas, há momentos memoráveis. A edição conta ainda
com um prefácio de Tuzé de
Abreu e um posfácio de minha autoria.
Qual a importância de Smetak
para a música baiana?
Acredito que toda a revolução musical de Smetak é
também uma revolução filosófica. A ousadia na música é a irradiação de uma
ousadia no entendimento
da vida, no modo de ser

como um todo. Nesse sentido, acho que Smetak, ao
promover a reflexão sobre
os fundamentos vivenciais
da música, incentiva a música baiana a fazer o mesmo.
A reflexão, o silêncio, a concentração, e também a ousadia, são fatores (e valores) cruciais para a prática
artística e musical, e também para a preservação de
sua essência. Num momento de massificação e pasteurização da prática e do consumo musicais, em que as
modas e tendências comerciais tantas vezes se sobrepõem à criatividade dos artistas, é preciso lutar para
preservar as identidades
culturais e a independência
artística.

de Smetak está devidamente
preservada?
Em 2013, uma das netas de
Smetak, a jornalista Jessica
Smetak Paoli, publicou uma
bela biografia sobre o avô.
Marco Scarassatti é outro
pesquisador que já publicou
estudos musicológicos sobre
a obra smetakiana. No ano
passado foi lançado um do-

Por que ele escolheu a Bahia
para viver?
No meu entender, foi algo
recíproco: a Bahia também
escolheu, “chamou” Smetak (talvez com o canto poderoso de suas sereias). Ele
chegou aqui em 1957, um
período de grande desenvolvimento das artes no âmbito acadêmico de Salvador.
Depois de 20 anos atuando
como violoncelista em orquestras, creio que ele encontrou na Bahia, nesse ambiente de efervescência cultural, um estímulo para desenvolver criativamente e
com mais liberdade suas arrojadas intuições musicais.
E, é claro, houve o encontro
com Maria Julieta, uma aracajuana que foi sua segunda
esposa e com quem ele teve
cinco filhos, todos criados
em Salvador.

“Ele era tão
visionário que
enxergava, no céu
estrelado ou numa
madeira carcomida
por cupins, uma
partitura musical”

Você acredita que a memória

“Smetak olhava
para um horizonte
que o olho nu
não capta”

“O que esperar de
um governo que
declara que as
ciências humanas
são supérfluas
para o
desenvolvimento
de uma nação?”

cumentário sobre Smetak.
Este ano temos a publicação
do livro que resulta do meu
projeto. São indícios de que
há um interesse crescente,
especialmente das novas gerações, em resgatar o pensamento e as contribuições
artísticas
smetakianas.
Quanto ao legado material
da obra, os instrumentos estão atualmente numa bem
cuidada exposição no Solar
Ferrão, depois de périplos
não tão agradáveis à procura de paradeiro. O acervo
literário, infelizmente, não
recebeu ainda a mesma
atenção. Todos os manuscritos e documentos literários
se encontram hoje sob a
guarda da família. Ainda
não apareceram interessados em abraçar, com o devido investimento, esse legado precioso.
Por que ele se autointitulava
um “decompositor contemporâneo”?
A formação musical de Smetak foi clássica. O pai dele,
na Suíça, era professor de
cítara, então ele conviveu
desde pequeno com o universo do ensino musical de
moldes europeus. A influência foi tão forte que ele acabou seguindo a carreira da
música, e se formou em violoncelo antes de vir para o
Brasil. Com a chegada à Bahia, que coincide com o interesse pela descoberta das
correntes esotéricas orientais, a investigação sonora
de Smetak sofre uma reorientação: da composição
para a decomposição, da
atenção à forma musical canônica para a investigação
da sua desfiguração.

O que você está achando da
nova política cultural do governo brasileiro?
Uma avacalhação. Mas o
que esperar de um governo
que declara com todas as
letras que as ciências humanas são supérfluas para o
desenvolvimento de uma
nação? As ciências humanas
são o campo de produção e
investigação de cultura e,
como diz o nosso grande
Antonio Pitanga, a cultura é
o instrumento de socialização de um povo. Sem estimular o pensamento, como projetar o futuro, como
imaginar um mundo possível e mais humano? São
perguntas que faço ao governo, mas ele tem demonstrado grande dificuldade
em compreendê-las.
Quais as metas do projeto Desengavetando Smetak, criado
por você?
O principal objetivo é promover o acesso à sua obra
literária, que é um manancial de ideias originais e inventividade poética. Acho
que a publicação desse livro
é um bom começo (ou recomeço, pois pode servir de
estímulo também a uma retomada das obras anteriormente publicadas).
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