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A poesia está

na rua
Chama-se “Hip Hop Pessoa”: é um concerto (hoje), vai ser um álbum 

(em Setembro). É a poesia de Fernando Pessoa, que hoje faria 120 anos, 
transformada em rap. Cláudia Silva

Sagas, Rocky 
Marsiano, 
Melo D e Sam 
The Kid têm 
relações 
diferentes 
com o poeta
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Cento e vinte anos depois do nasci-
mento de Fernando Pessoa, a poesia 
dele está na rua, no i-pod, no quarto 
e sobretudo na boca dos jovens da 
geração Y. Catorze hip-hopers foram 
convidados a recriar a sua poesia e a 
transformá-la em rap para o concerto 
e álbum “Hip Hop Pessoa”. Tinham 
uma admiração distante pelo poeta, 
mas não a intimidade de leitor. A par-
ticipação no projecto acabou por ser 
uma epifania para alguns, como se o 
poeta nascesse novamente.

“Lido muito com palavras, mas não 
leio poesia... Não sou muito conhece-
dor de Pessoa” (Sam The Kid, nome 
artístico de Samuel Mira, um dos res-
ponsáveis pelo crescimento do hip hop 
nacional, em 2001). “Aprender sobre 
Fernando Pessoa na escola aos 15 anos 
não fez muito sentido para mim. Tive 
que amadurecer para redescobri-lo” 
(D-Mars, que tem por alter-ego Rocky 
Marsiano, rapper veterano, trabalha a 
fusão do hip hop com o jazz no seu 
último álbum “Outside The Pyramid”). 
“Não era leitor de Pessoa” (Sagas, lan-
çou “Rostu Limpu” em 2005). “Já li 
tantas coisas do Pessoa” (Melo D, que 
oscila entre o hip hop, afro-beat e o 
soul, participou em dois álbuns dos 
Cool Hipnoise e tem na sua discografia 
os álbuns a solo “Outro Universo” e 
“Chega de Saudade”). “Conhecia mini-
mamente a obra de Pessoa, mas agora 
foi uma redescoberta, porque estive a 
revisitar livros do autor... E tive uma 
ligação muito íntima com os escritos 
do poeta” (Fuse, MC dos Dealema, 
banda do Porto, um dos mais antigos 
grupos de rap portugueses). “Confesso 
que não li muitos livros do Pessoa, e 
que não faria um grafitti dele ou rela-
cionado com ele, se não me fosse 
pedido”. (Nomen, graffiter; chama-se 
Nuno Alexandre Reis e começou a pin-
tar ilegalmente em 1988, sendo uns 
dos primeiros a fazer graffitis em Por-
tugal. Na época assinava Wize, a partir 
de 2000 deixou de pintar ilegalmente 
e desde então assina Nomen). 

A “garra” de Álvaro de Campos
São palavras sinceras, quase modestas, 
de alguns dos homens do hip hop 
nacional sobre um poeta universal – 
assim poderiam rimar os MCs. Estão, 
com outros músicos, a trabalhar na 
gravação do tal álbum, “Hip Hop Pes-
soa”, que será lançado em Setembro. 
As músicas que ainda estão a ser tra-
balhadas pelos MCs poderão ser ouvi-
das, hoje, no Terreiro do Paço, num 
evento cujo início está marcado para 
as 18h. Poder-se-á ouvir música e poe-
sia e assistir a graffiti live, da iconogra-

fia do poeta, feito por Nomen, vete-
rano “writer de graff” (é o termo 

mais correcto para definir o 
graffiter, segundo Rui Miguel 
Abreu, jornalista musical e 
dono da editora LOOP: Recor-

dings, responsável pela edição 
deste CD). “A princípio só eu é que vou 
pintar, mas isso não impede que entre-
gue algumas latas a alguém que o 
queira fazer”, convida Nomen.

No concerto propriamente dito, 
às 22 horas, cada músico irá 

interpretar o tema que pro-
duziu para o álbum e mais 
uma canção da sua disco-

grafia. No final, Melo D, 
Maze (Dealema), Fuse, 

Raptor, Rocky Mar-

siano, Rodrigo Amado, Sagas, DjRide, 
T-One, D-Fine irão deixar-se levar pelo 
improviso de uma “jam session”. Antes 
que o concerto acabe, Ventura (pai de 
Sam The Kid) recitará “Tabacaria”. 

O CD que vai ser editado pela Loop: 
Recordings envolve, para além dos 
citados, artistas como Pedro Laginha 
(actor e vocalista do Mundo Cão), 
Marta Hugon em colaboração com 
André Fernandes (projecto Spill), 
Kalaf com o trio do saxofonista 
Rodrigo Amado, DJ Soma e Raptor. O 
disco sairá com um DVD com entre-
vistas aos MCs e imagens do concerto 
no Terreiro do Paço. É possível que 
algumas músicas sejam disponibili-
zadas para “download” gratuito no 
site da Câmara Municipal de Lisboa, 
antes do lançamento do CD, em 
Setembro. Fiquem atentos.

O projecto “Hip Hop Pessoa” surgiu 
na Casa Fernando Pessoa, que tem a 
estratégia de aproximar o poeta por-
tuguês de novos públicos. A proposta, 
explica Ricardo Gross, autor do pro-
jecto, “é apresentar a literatura pes-
soana com um invólucro atractivo 
para os adolescentes”, sabendo que 
o hip hop, hoje, é quase (para não 
dizer que é) o ritmo que mais popula-
ridade goza entre os jovens – além 
disso, “é uma música que vive do 
poder da palavra”. 

A ideia nasceu quando Francisco 
José Viegas estava à frente da institui-
ção. Entretanto, foi viabilizada este 
ano, devido ao financiamento da 
Câmara Municipal de Lisboa. Ricardo 
Gross convidou Rui Miguel Abreu a 
editar o álbum e com a aproximação 
das comemoração dos “120 anos do 
nascimento de Pessoa” resolveram 
fazer a homenagem com a apresenta-
ção antecipada das músicas. Teresa 
Sampaio, funcionária da Casa Fer-
nando Pessoa, fez a pré-selecção dos 
poemas. Basicamente são todos do 
heterónimo Álvaro de Campos, poe-
mas marcados por uma linguagem 
coloquial, “por uma exaltação, por 
uma garra. São os melhores para se 
extrair fragmentos para serem usados 
no hip hop”. A pré-selecção foi repas-
sada aos músicos por Rui Miguel 
Abreu, e por sua vez cada músico esco-
lheu um, explorou e criou o tema para 
o disco. “Alguns MCs recitaram os poe-
mas na íntegra, e outros entenderam 
como um ponto de partida para uma 
viagem pessoal”, explica Rui Miguel.

“Tabacaria”, Napoleão e crioulo
Cada músico escolheu um poema que 
tivesse a ver consigo e que pudesse 
dar margens para uma nova criação 
musical. De mãos dadas com Fer-
nando Pessoa, em cada tema do CD 
será possível perceber o carimbo de 
cada rapper.

Sam The Kid, aquele que proclama 
numa das suas músicas “eu faço poe-
sia, a maioria faz versos”, defensor 
da música cantada em português, 
escolheu com o pai, conhecido pelo 
pseudónimo Viriato Ventura, o poema 
“Tabacaria” para musicar. O primeiro 
contacto com este poema foi através 
de um livro oferecido por amigos, e 
um dos motivos da escolha vem do 
nome Napoleão (citado na poesia) que 
o remete para a família. Critério que 
à primeira vista pode parecer super-
ficial mas demonstra os laços familia-
res bem amarrados do rapper, que 

vive com a mãe e faz músicas com 
alguns poemas do pai, que por sua 
vez fará o “spoken word” de “Taba-
caria”. “Quando li, vi ali o nome de 
Napoleão no verso ‘tenho sonhado 
mais que Napoleão’ e achei que tinha 
a ver connosco, afinal o primeiro 
nome do meu pai é Napoleão.” 

Para escrever música e poesia, Sam 
The Kid não lê muitos livros. O rapper 
confessa que não tem o hábito de ler 
muito, e não lia Pessoa, porque se 
sente um pouco bloqueado. “O meu 
português não é o mesmo de Pessoa 
e de Camões. Gosto de escrever como 
falo, e se falo mal, às vezes, vou escre-
ver mal.” Um dos mais famosos 
rappers de Portugal, quando está a 
compor músicas quer transmitir a 
sensação de que está a dialogar com 
quem está a ouvi-lo. 

“Tabacaria” foi também o poema 
trabalhado por Sagas, o MC que já tem 
como marca registada a capacidade 
de misturar o crioulo com o português 
nas suas músicas. Para marcar a uni-
versalidade linguística do poeta tradu-
zido em 30 línguas, Sagas está a pro-
duzir o tema, a partir de uma tradução 
em crioulo, feita pelo poeta cabo-ver-
diano José Luís Tavares. “O poema 
transmitiu-me uma visão obscura e 
negativa sobre a vida. Era uma visão 
que ele [Fernando Pessoa] estava a ter. 
Tive que fazer uma introspecção para 
criar a música”, explica Sagas, ao 
mesmo tempo que canta um pequeno 
trecho: “Dias de tristeza/ inesperadas 
surpresas/ apagam-se as lâmpadas/ 
outrora acesas”. 

Os versos em crioulo funcionam 
como um prelúdio da música escrita 
por Sagas, que é na verdade uma espé-
cie de releitura da “Tabacaria”.

Em inglês, sussurrado 
e apropriado

Na véspera da sua partida para Ames-
terdão, o luso-croata D-Mars, director 
artístico do disco, falou ao Ípsilon. 
Bem-disposto, sentado numa espla-
nada do centro comercial Picoas Plaza, 
em Lisboa, curtia o sol, queixando-se 
que no dia seguinte não iria poder 
usufruir do mesmo tempo, falava de 
como Pessoa é reverenciado na Croá-
cia, e o porquê de ter escolhido um 
poema escrito em inglês pelo poeta 
português (mais uma rima para os 
MCs). “Procurei um poema escrito em 
inglês porque queria que a croata MC 
D-Fine participasse no tema, e ela 
canta melhor em inglês.” 

No comboio, a caminho de um aero-
porto na Alemanha para apanhar um 
avião para Croácia, D-Mars fez o ins-
trumental. Levava consigo um micro-
fone, uma placa de som e aí gravou 
pré-ideias do tema com D-Fine, que é 
também sua namorada. Voltaram jun-
tos a Amesterdão e aí gravaram defi-

nitivamente a voz da MC. “Foi difícil 
tornar ‘Sometimes Imeditate’ cantável 
porque é muito metafórico. Por outro 
lado, sendo o poema em inglês tem-se 
um peso a mais, já que estamos habi-
tuados a ouvir músicas em inglês.” 

O tema de Melo D, rapper que para 
Rui Miguel Abreu fica bem até a cantar 
uma lista de compras, aproxima-se do 
erótico, voz sussurrada. O MC explora 
a vertente mais sensual da música 
negra e canta a poesia “Morde-me com 
o querer-me que tens nos olhos.” 

“Mensagem”, o único livro do 
poeta publicado em vida, e um dos 
mais conhecidos, foi musicado por 
Fuse. “Conhecia poucas poesias de 
Pessoa.” A oportunidade de partici-
par na produção deste disco foi um 
caminho, uma viagem de descoberta 
da literatura pessoana, por isso o 
rapper fez questão de ser fiel à poesia 
e manter versos originais na música. 
“Misturei versos de ‘Mensagem’ com 
versos meus, e ao final quando ouço 
a música não distingo o que é meu e 
o que é de Pessoa devido à grande 
empatia que tive com o poeta”. Acre-
dita que quem ouvir o seu tema vai 
ter a mesma sensação.

Adolescentes, leiam Pessoa 
O hip hop, movimento cultural nascido 
na periferia dos EUA na década de 
1960, como forma de reacção aos con-
flitos sociais e à violência urbana, é 
composto por quatro manifestações 
artísticas: o canto do rap, instrumen-
tação dos DJs, a dança do break dance 
e a pintura do graffiti. E o que é que 
isto terá a ver com Pessoa, afinal? 
Podemos relacionar o movimento com 
o poeta português por alguns cami-
nhos, mas não é assim tão fácil. As 
respostas dividem-se entre aqueles 
que não conseguem fazer uma relação, 
como Melo D, e outros que depois de 
um momento de reflexão conseguem 
encontrar uma resposta. Para Rui 
Miguel Abreu, “num acto de imagina-
ção rebuscada” Pessoa estaria atento 
e curioso ao potencial do hip hop, por 
ser uma cultura que valoriza a auto-
expressão e a imaginação. “Basta 
olharmos para as músicas do Sam The 
Kid e ver o número de personagens 
que ele constrói para perceber que a 
desmultiplicação do eu, assim como 
os heterónimos de Pessoa, é uma coisa 
muito aplicada ao hip hop”. Não há 
uma relação óbvia entre Pessoa e o hip 
hop, por que são realidades afastadas, 
mas é possível fazê-las, se o quisermos, 
explica Richard Zenith, especialista e 
tradutor de Pessoa. “A obra de Pessoa 
é fragmentária, há obras inacabadas”, 
e por mais que o hip hop não seja exac-
tamente fragmentário, “pode-se asso-
ciar a forma como é feito”, isto é, uma 
miscelânea de várias artes. Outra asso-
ciação possível, para Zenith: o hip hop, 
enquanto cultura nascida nas ruas, 
poderia agradar a Pessoa, um aprecia-
dor da cultura popular.

Como diria Rui Miguel Abreu: Fer-
nando Pessoa é um poeta profunda-
mente urbano. E depois de 120 anos 
do seu nascimento, é preciso torná-lo 
vivo novamente. Não há melhor forma 
do que transformar a sua poesia em 
rap e colocá-la nos “headphones” dos 
jovens que andam a rabiscar as pare-
des públicas das “cidades criativas”.

Ver agenda concertos págs. 48 e segs.

“Basta olharmos 
para as músicas 
do Sam The Kid e ver 
o número de 
personagens que ele 
constrói para 
perceber que 
a desmultiplicação 
do eu, assim como 
os heterónimos de 
Pessoa, é uma coisa 
muito aplicada 
ao hip hop”
Rui Miguel Abreu
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