“AMÁLIA E A GEOGRAFIA DO FADO” - Rui Vieira Nery
Antes de Amália Rodrigues, o Fado português é um fenómeno centrado essencialmente em Lisboa
– tanto na tradição amadora e espontânea dos seus bairros populares como na nova rede
profissional dos palcos de revista e das casas de Fado abertas desde finais da década de 1920, ou
nas emissões das primeiras estações de Rádio da capital, do Rádio Clube Português à Emissora
Nacional. Nascida numa família migrante da Beira Baixa, Amália traz para o género o canto
melismático das músicas da raia, mas também o sabor das coplas e dos tangos espanhóis que
aprendeu nos filmes musicais espanhóis e argentinos da década de 1930. Os seus filmes de 1947 –
“Capas Negras” e “Fado, História de uma Cantadeira” – contribuem decisivamente para divulgar à
escala nacional uma canção até então de raiz predominantemente lisboeta. E quando se
desencadeia o fenómeno ímpar da sua carreira internacional o seu repertório não só leva a todo o
mundo a tradição fadista portuguesa como passa a incluir igualmente flamencos espanhóis,
canções francesas e italianas, sambas brasileiros, rancheiras mexicanas, e até sucessos da
Broadway. Neste périplo transcontinental de cinco décadas consegue chamar a si desde muito cedo
como companheiros de viagem muitos dos grandes poetas portugueses do seu tempo, como José
Régio, Pedro Homem de Mello, David Mourão Ferreira, Sidónio Muralha ou Manuel Alegre, ou
como os brasileiros Cecília Meireles e Vinicius de Moraes, para lá da evocação do grande
património poético português do passado, dos trovadores a Camões. Além de que um dos seus
parceiros artísticos mais relevantes será um compositor francês, Alain Oulman. A viagem
permanente da carreira e do repertório de Amália desenha também, afinal, uma nova geografia do
Fado, em que as raízes identitárias do género dialogam intensamente com outros espaços, outros
cantos, outras culturas.
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