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Não,  não,  não  tenho  vergonha  da  minha  tristeza.

É  tudo  o  mesmo  talento,  uma  

batida  é  uma  batida  seja  lá  o  que  for.

Thomas  A.  Dorsey
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Acima  da  minha  cabeça,  ouço  música  no  ar

Quero  dizer,  ela  era  uma  pessoa  acessível.  Mesmo  que  ela  fosse  uma  diva  

também,  você  sabe,  porque  ela  fez  o  papel  de  diva.

E  eu  realmente  acredito,  realmente  acredito  que  a  alegria  está  em  algum  lugar.

vii

Sabe,  eles  adorariam  essa  mulher.  E  ela  era  uma  pessoa  adorável.

Acima  da  minha  cabeça,  há  música  no  ar

Acima  da  minha  cabeça,  música  no  ar

rindo,  ela  falava  com  eles  de  uma  forma  que  era  quase  como  se  ela  

estivesse  relacionada  a  eles.  E  quando  ela  terminou  seu  ato,  eles  estavam  de  pé.

Quando  você  falou  sobre  Rosetta  Tharpe,  você  falou  sobre  uma  bola  de  

energia.  Essa  mulher  sairia  no  palco  ela  teria  pessoas

versão  improvisada  de  "Up  Above  My  Head",  um  padrão  da  igreja,  acompanhada  de  

guitarra  elétrica.  Atrás  dela,  os  membros  vestidos  de  branco  de  um  coral  gospel  completo  

batem  palmas  no  ritmo  da  música.

A  época:  início  dos  anos  1960.  O  lugar:  um  estúdio  de  televisão.  A  ocasião:  o

mulher  de  meia-idade  modestamente  vestida  sobe  ao  palco,  lançando-se  em  um

jogando  com  confiança  alegre,  apesar  do  contexto  enlatado.  Então,  dois

É  uma  performance  bastante  imponente,  a  mulher  cantando  e

gravação  da  TV  Gospel  Time,  um  programa  nacional,  diante  de  uma  audiência  ao  vivo.  UMA

PREFÁCIO:  A  ESTRADA  SOLITÁRIA

Ira  Tucker

Machine Translated by Google



viii  PREFÁCIO

a  Igreja  Santificada  e  um  dos  mais  notáveis  -  ainda  que  amplamente  esquecidos  -  músicos  

do  século  XX.  A  partir  da  década  de  1930,  ela

rock  and  roll.  Quando  ela  estava  no  topo  de  seu  jogo,  ninguém  podia  tocar

iniciou  uma  carreira  colorida  como  artista  de  crossover  original  do  gospel,  seu  primeiro

vestido  longo  não  obstante;  em  outro,  ela  faz  uma  circular  dramática

seu  carisma  ou  talento  de  cair  o  queixo.

A  exuberante  auto-expressão  de  Rosetta  colidiu  com  a

ritmos  de  seu  tempo,  fazendo  dela  a  alma  gêmea  de  artistas  seculares  como

gesto  com  o  braço  direito,  permitindo  que  sua  mão  se  desvie  promiscuamente

estrela  nacionalmente  conhecida,  e  o  mais  emocionante  e  celebrado  guitarrista  da

das  cordas  por  uma  provocante  fração  de  segundo.  Rapidamente  escolhidos  a  dedo

notas  pressionam  contra  acordes  poderosos  que  permanecem  languidamente  no

sua  Idade  de  Ouro  -  assim  chamada  porque  viu  o  surgimento  do  gênero

como  a  cantora  de  blues  Bessie  Smith.  E  como  a  personalidade  do  célebre  Smith

artistas  definidores,  incluindo  Mahalia  Jackson,  cuja  fama  eclipsaria

ar.  Ela  aperta  as  notas  da  extremidade  alta  do  tom,  saboreando  o  suave  fuzz  da  distorção,  

então  bajula  o  instrumento,  ordenando:  “Vamos

Rosetta  na  década  de  1950.

“Young  Woman's  Blues”,  que  também  cantou  sobre  a  “longa  estrada  solitária”,

Rosetta  muitas  vezes  estava  muito  ocupada  vivendo  para  se  estabelecer.  Em  uma  época  em  que  a  igreja

No  entanto,  ao  contrário  de  Jackson,  cuja  celebridade  se  desenvolveu  em  torno  de  sua  reputação

faça  isso  de  novo!"  E  assim  a  guitarra  sobe  brevemente  mais  uma  vez,  eventualmente

terços  do  caminho,  durante  um  solo  de  guitarra  que  serve  como  ponte,  algo  surpreendente  

acontece.  Os  fiéis  da  igreja  podem  vê-lo  como  o  Santo

fazendo  um  pouso  perfeito  e  suave  no  verso  final  da  música.

Espírito  descendo;  para  outros,  é  aquele  momento  mágico  em  que  um  bom

como  defensora  da  tradição  gospel,  Rosetta  ganhou  notoriedade  por  seu  instinto  de  

insubordinação  criativa  e  seu  talento  praticado  para  a  extravagância  do  show  biz.  Do  canto  

espiritual  que  poderia  explodir  em  cadências  de  blues  –  e,  em  particular,  tocar  em  assuntos  

“azuis”  –  a  um  virtuosismo  de  guitarra  que  a  diferenciava  de  qualquer  outro  artista  de  sua  

época,  o  gênio  particular  de  Rosetta  desafiava  qualquer  categorização.  Sua  música  incorporou  

elementos  de  gospel,  blues,  jazz,  baladas  populares,  country,  rhythm  and  blues,  e

A  mulher  em  questão  é  Rosetta  Tharpe,  vocalista  e  guitarrista  do

músico  se  perde  em  sua  música  e  ainda  permanece  totalmente  no  controle  de  seus  efeitos  

sobre  seu  público.  A  mulher  começa  a  se  mover  em  conjunto  com  a  guitarra,  alternadamente  

balançando  com  ela,  inclinando-se  sobre  ela  e  balançando-a  suavemente  em  seu  quadril.  Em  

um  ponto,  ela  executa  um  pequeno  salto,  salto  alto  e
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PREFÁCIO  ix

de  igrejas  de  fachada  e  reuniões  de  tendas  e  em  locais  como  o  Cotton  Club,  o  lendário  

Apollo  Theater  do  Harlem,  o  teatro  de  esquerda

no  verão  de  1967  “vestido”,  como  Anthony  Heilbut  coloca  em  The  Gospel

estádio  de  beisebol  em  Washington,  DC,  entretendo  uma  multidão  de  dezenas  de

boate  Café  Society  e  Carnegie  Hall.  Rosetta  jogou  tudo  isso

Som,  “em  vison  não  folclórico  [e  fora  de  época]”.

Ela  era  uma  mulher  de  muitos  disfarces:  ela  podia  bancar  a  penitente  sincera,

o  espiritualista  profundo,  o  crente  santo,  ou  ela  poderia  jogar  o  humorístico

locais,  assim  como  o  Grand  Ole  Opry  e  arenas,  estádios,  escolas

milhares  tocando  violão  em  seu  vestido  de  noiva.  Ela  resistiu  à  moral

auditórios  e  igrejas  em  todo  o  país.  Sua  guitarra  deslumbrante

tocando,  que  apresentava  um  estilo  de  dedilhado  incomum  na  época,  influenciou  de  forma  

deliciosa  Elvis  Presley,  Johnny  Cash,  Jerry  Lee  Lewis,  Red  Foley,

severidade  da  Igreja  Pentecostal,  ao  mesmo  tempo  em  que  abraça  seus  valores  musicais  de

exibicionista,  a  paquera  desinibida,  a  criança  carente.  Assim  como  ela  cruzou

expressividade  emocional.  Seu  crossover  de  1945  hit  “Strange  Things  Hap  pening  Every  

Day”,  um  golpe  bem-humorado  na  hipocrisia  religiosa  que  se  tornou  um

Etta  James,  Little  Richard,  Bonnie  Raitt,  Ruth  Brown,  Isaac  Hayes  e

favorito  do  locutor  de  rádio  de  Memphis  Dewey  Phillips  (e  posteriormente

e  recruzou  a  linha  entre  o  som  secular  e  sagrado,  de  modo  que  Rosetta,  de  acordo  com  o  

crítico  de  jazz  Richard  Hadlock,  às  vezes  podia  cruzar  “naquele  som”.

território  normalmente  reservado  para  artistas  cômicos  como  Mae

de  Phillips  protegido  Elvis  Presley),  pode  muito  bem  ser  o  primeiro  rock  and  roll

muitos  outros.

West  e  Pearl  Bailey.  Ninguém  poderia  acusá-la  de  não  gostar  do  grande

gesto,  sejam  lágrimas  histriônicas  ou  magnânimas,  magníficas  expressões  de  bondade.

o  povo  olhava  de  soslaio  para  o  divórcio  e  evitava  o  blues  como  a  música  do  diabo,

ela  fugiu  de  um  primeiro  casamento  infeliz  com  um  pregador  pentecostal  para  se  tornar  uma  

estrela  na  Nova  York  pré-Segunda  Guerra  Mundial.  Seu  espírito  efervescente  a  impulsionou

Antes  de  Clara  Ward  Singers  tornar  o  canto  gospel  glamouroso,  Ro  setta  fazia  

programas  gospel  em  vestidos  de  lantejoulas  e  uma  série  de  trabalhos  de  tintura  ou

música.  E  enquanto  Mahalia  fez  sua  estreia  no  Newport  Jazz  Festival  condicionalmente  a  

cantar  no  domingo  de  manhã,  sem  música  secular  após  sua  apresentação,  Rosetta  subiu  

ao  palco  no  Newport  Folk  Festival

perucas  de  cores  diferentes  –  às  vezes  ela  era  loira,  às  vezes  ruiva  –  indo  grandiosamente  

para  a  cidade  em  seu  próprio  ônibus  de  turismo.  No  socialmente

conservadora  dos  anos  1950,  ela  encenou  suas  núpcias  para  seu  terceiro  marido  em  um

Machine Translated by Google



x  PREFÁCIO

fãs  seculares  às  vezes  se  opunham  a  sua  teatralidade.  E,  no  entanto,  mesmo  Rosetta

Cooke,  inevitavelmente  pagou  um  preço  por  suas  escolhas  na  reprovação  do  próprio

respeitabilidade  cantando  blues  e  jazz  sobre  desejos  mundanos.  Até

A  coragem  de  Rosetta  de  seguir  suas  convicções  artísticas  e  persegui-la

mulher  violonista,  no  gospel  ou  em  qualquer  campo  musical.  Não  apenas  para  jogar,  mas

Em  alguns  casos,  tornar-se  um  artista  popular  significava  cortar  os  laços  com  essas  

comunidades  –  se  não  permanentemente,  então  até  que  o  sucesso  pavimentasse  um  caminho  de  ouro

A  maioria  dos  músicos  afro-americanos  criados  na  igreja  tinha  pouca  opção  a  não  ser  

escolher,  como  o  cantor  de  soul  Al  Green  disse  uma  vez,  entre  levantar

mulher:  barulhenta  em  seu  jeito  de  tocar,  barulhenta  em  sua  personalidade.  Em  concerto,  ela  

combinou  o  fervor  espontâneo  dos  avivamentos  religiosos  com  os  valores  de  produção  

praticados  dos  shows  de  variedades  da  Broadway.  Ela  poderia  cantar  sobre  os  males

comunidades  onde  a  maioria  dos  negros  vivia  antes  da  Segunda  Guerra  Mundial,

era  capaz  de  se  apresentar  ao  mesmo  tempo  maior  que  a  vida  (as  peles,  perucas,

Rosetta  explorou  sua  novidade  como  uma  “guitarrista  feminina”  ao  máximo.  Com  base  

nas  habilidades  que  ela  havia  aprimorado  desde  a  infância,  ela  jogou  pelo  máximo  de  vi

enfrentou  a  separação  de  caminhos  entre  a  igreja  e  o  mundo  como

(ninguém  poderia  dizer  que  ela  não  pecou  e  pagou  por  isso).

contraste,  tentou  habitar  um  lugar  intermediário  onde  os  mundos  de

hinos  da  igreja  em  palcos  seculares.  Ela  violou  os  padrões  de  santidade  e

com  um  pouco  menos  de  swing  em  seus  espirituais  e  schmaltz  em  seu  estilo.  Até

Muddy  Waters  e  T-Bone  Walker  para  Dinah  Washington  e  Sam

comunidades  que  haviam  nutrido  e  aplaudido  seus  talentos.  Em  muitos

ao  limitar-se  a  um  repertório  de  igreja,  ela  se  destacou  como  um  alto

os  críticos  não  podiam  deixar  de  se  maravilhar  com  o  extraordinário  toque  de  guitarra  que  se  

tornou  sua  marca  registrada  como  artista.  Naquele  dia  ainda  era  incomum  ver  um

ambições  a  diferenciam  de  músicos  populares  em  ambos  os  lados  da  divisão  sagrado/secular.  

Nas  áreas  rurais  e  pequenas  cidades  racialmente  segregadas

do  mundanismo  com  prazer  irreverente.  E  como  os  melhores  pregadores,  ela

de  volta  às  boas  graças  da  congregação.

igrejas  estavam  definindo  instituições,  e  jovens  músicos  ambiciosos

suas  vozes  para  Deus  ou  fazendo  uma  reverência  para  o  terceiro  bis.  Roseta,  em

e  jóias)  e  como  seu  público  igual  em  fragilidade  humana  e  sofrimento

manejar  o  instrumento  com  autoridade  e  facilidade  era  subverter  a  convenção  e  a  expectativa.

momentos  cruciais  de  virada  na  carreira.  Aqueles  que  seguiram  o  caminho  secular,  desde

música  religiosa  e  popular  se  cruzaram  e  se  sobrepuseram.  Ela  se  apresentou

Alguns  -  especialmente  na  Igreja  Pentecostal  -  preferiam  um  músico
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músicos  autônomos  das  décadas  de  1930  e  1940  dedilhavam  ao  som  de  seus

Mas  é  claro  que  Elvis  surgiu  em  um  mundo  que  venerava  as  conquistas  dos  homens  

brancos  acima  de  todos  os  outros,  enquanto  Rosetta  não  era  nem  branca  nem

Clarence  Boyer.

cantando,  subordinando  o  violão  aos  vocais,  mas  Rosetta  deu  ao  instrumento  uma  voz  própria  

e  distinta.  E  para  ter  certeza  que  ela  tem  uma  audiência  cheia

macho.  Seguindo  a  trilha  que  ela  abriu,  outras  mulheres  negras,  incluindo  as  primeiras

rock  and  rolls  Ruth  Brown  e  Etta  James,  imaginariam  a  possibilidade  de  um  dia  se  levantar  

na  frente  do  público  para  cantar  qualquer  coisa  que  eles

apreciado.  Além  disso,  seu  trabalho  de  guitarra  permaneceu  tão  fresco  que,  assistindo

atenção,  ela  empurrou  os  amplificadores  para  seus  limites  ensurdecedores,  desafiando

Em  retrospectiva,  quase  tudo  que  Rosetta  realizou  como  músico

qualquer  um  para  superá-la  em  volume,  se  não  em  talento.

Paradoxalmente,  Rosetta  desenvolveu  sua  persona  de  palco  através  de  uma  profunda  

fé  religiosa  adquirida  na  infância.  Acreditando  que  seus  talentos  são

parece  à  frente  de  seu  tempo  -  às  vezes  não  por  anos,  mas  por  décadas.  derrubado

uma  de  suas  raras  performances  gravadas,  tem-se  a  impressão  de  testemunhar  algo  

temporalmente  distante  e  totalmente  contemporâneo.

por  um  derrame  em  1973,  quando  ela  tinha  cinquenta  e  oito  anos,  ela  não  teve  a  oportunidade  

de  testemunhar  o  florescimento  da  alma,  embora  fosse  uma  música  que  ela

divinamente  inspirada,  ela  se  via  fazendo  a  obra  de  Deus  como  uma  musicista  popular.  Nunca  

importou  muito  para  ela  se  seus  ouvintes  eram  “salvos”,

ajudou  a  inovar  através  de  seus  próprios  experimentos  em  unir  mundos  de

A  vida  de  Rosetta  confirmaria  todas  as  contradições  e  tensões  de

sua  música  “The  Lonesome  Road”,  um  blues  que  ela  cantou  em  um  estilo  Santificado,

som.  Na  verdade,  é  difícil  conceber  uma  figura  tão  seminal  quanto  Elvis,  cuja

só  que  eles  conseguiram  algo  da  música  dela.  Tanta  generosidade  de  espírito

retratando  um  desejo  de  companheirismo  que  se  liga  a  objetos  tanto

sagrado  e  secular.  Sua  história  desafia  as  divisões  usuais:  trágica  ou  tri

impacto  tanto  pessoal  quanto  auditivo,  dançando  simultaneamente  os  dígitos  de  sua

mãos  direita  e  esquerda  em  uma  demonstração  de  destreza  do  tipo  "veja  se  você  pode  fazer  isso".  A  maioria

tornou-a  querida  por  um  público  incomumente  amplo,  incluindo  a  classe  trabalhadora

O  gênio  também  residia  em  sua  capacidade  de  confundir  as  categorias  usuais,  sem  primeiro  

imaginar  Rosetta.

sulistas  brancos  e  negros,  aficionados  do  jazz  urbano  e  veneradores  europeus  das  tradições  

do  ragtime  e  do  blues.  Embora  ele  conte  Mahalia

seu  superior  artístico,  “A  irmã  fez  mais  do  que  qualquer  outra  pessoa  na  introdução  da  música  

da  igreja  negra  para  o  mundo”,  diz  o  estudioso  do  evangelho  Horace
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xii  PREFÁCIO

possuía  duas  casas  e  um  Cadillac  e  precisava  de  um  grande  galpão  para  abrigar  todos

ocasionalmente  com  mulheres  -  usava  calças  antes  de  serem  a  norma  para

de  fama  e  fortuna  em  um  mundo  gospel  tão  cheio  de  traições,  competição  e  agitação  como  

qualquer  outra  esfera  musical.  A  mulher  que  uma  vez

gostaria  de  descobrir  Rosetta  quando  ele  era  um  adolescente  crescendo  em  Memphis:

“Uma  cantora  gospel  tocando  guitarra  elétrica  em  um  vestido  de  noite  com  lantejoulas

umfantas,  auto-engrandecedores  ou  abnegados,  pés  de  barro  ou  transcendentes.  Ao  longo  

de  uma  carreira  profissional  de  trinta  e  cinco  anos,  grande  parte

gasto  na  estrada,  ela  resistiu  a  casamentos  fracassados,  desilusão  pessoal,  circunstâncias  

econômicas  voláteis,  discriminação  racial  e  rejeição  por  sua  igreja.  Como  tantos  outros,  ela  

enfrentou  as  vicissitudes

independência  e  vulnerabilidade  combinadas,  esperteza  e  credulidade,  algumas  vezes  em  

igual  medida.  Embora  cantasse  sobre  o  salário  de  uma  vida  pecaminosa,  ela  buscava  

relacionamentos  românticos  -  principalmente  com  homens,  mas

Jim  Dickinson,  o  lendário  produtor  de  discos,  relembra  o  que  era

com  uma  igreja  que  considerava  todos  esses  comportamentos  como  um  anátema.

de  seus  vestidos  está  hoje  enterrado  em  uma  cova  anônima  na  Filadélfia.  Ela

mulheres,  e  jurou  como  um  marinheiro.  Ela  também  manteve  uma  aliança  ao  longo  da  vida

mais  de  meio  século  depois.

foi  bastante  original  em  1955.”  É  seguro  dizer  que  ainda  é  bastante  único  mais
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Rosetta  Tharpe

1

Este  trem  é  um  trem  limpo,  este  trem,  

Este  trem  é  um  trem  limpo,  este  trem,  

Este  trem  é  um  trem  limpo,  todo  mundo  está  andando  em  nome  

de  Jesus,  Este  trem  é  um  trem  limpo,  este  trem.

1

A  menina  que  Katie  deu  à  luz  foi  precoce  desde  o  início.  Foi  dito

Nenhum  médico  estava  presente  quando  uma  menina  negra  nasceu  para  Katie  

Harper  em  uma  fazenda  nos  arredores  de  Cotton  Plant,  Arkansas,  em  1915.  

Havia  vários  médicos  brancos  em  Cotton  Plant,  uma  cidade  relativamente  

próspera  do  Delta  do  Mississippi,  a  cerca  de  100  quilômetros.  a  oeste  de  

Memphis,  mas  nenhuma  mulher  negra  se  daria  ao  trabalho  de  visitá-los.  O  

hospital  mais  próximo  ficava  em  Little  Rock,  a  mais  de  110  quilômetros  a  

sudoeste,  mas  mesmo  com  a  ferrovia,  isso  também  estava  fora  de  questão.  

Assim,  Rosa,  ou  Rosie  Etta,  ou  Rosabell  —  pois  ela  tinha  muitos  nomes  antes  

de  se  tornar  internacionalmente  conhecida  como  Irmã  Rosetta  Tharpe  —  nasceu  

no  terreno  da  fazenda  Tilman  Cooperwood,  onde  Katie  Harper  morava  e  

trabalhava.  Uma  parteira  da  comunidade  provavelmente  estava  lá  para  confortar  

e  orientar  Katie  quando  ela  deu  à  luz  seu  primeiro  e  único  filho  na  idade  

relativamente  avançada  de  trinta  e  dois  anos.  A  data  do  nascimento  foi  20  de  

março,  embora  não  tenha  sido  emitida  certidão  o‰-  oficial;  naquela  época,  os  

únicos  registros  que  mulheres  do  campo  como  Katie  mantinham  eram  anotações  feitas  em  Bíblias  de  família.
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jovem,  um  homem  branco,  você  tinha  que  dizer  Senhor  para  ele”.  Rosie

voz  estrondosa,  do  tipo  que  “quando  ele  cantava  você  podia  ouvi-lo  através  de  um

roupas,  punhados  de  moeda  dos  Estados  Unidos  e  personalidade  glamourosa.

Willis  morreu  logo  após  a  segunda  Grande  Guerra,  mas  Katie  manteve

sobrevivência.

ensinou-a  a  obedecer  aos  mais  velhos,  a  não  ser  atrevida,  e  a  lembrar-se  das  lições

estiveram  mais  longe  da  imaginação  de  Katie  do  que  gravar  um  álbum

Katie  e  seu  marido,  Willis  (ou  Willie)  B.  Atkins,  um  trabalhador  rural,  poderiam

não  ouvido  -  e  tais  regras  de  conduta  foram  particularmente  cruciais  para  os  negros

e  Willis  a  ensinaram  a  usar  sua  voz  para  cantar,  e  ambos  lhe  colocaram  o  ex

mas  à  maneira  dos  trabalhadores  negros  que  cantavam  por  prazer,

que  abalou  o  Arkansas  no  início  do  século  XX,  quando  cinquenta  e  quatro

ou  Katie  previram  que  sua  garotinha,  nascida  em  circunstâncias  humildes  no  sul  

segregado,  se  tornaria  a  primeira  estrela  nacional  da  música  gospel  e  uma  pioneira  

do  rock  and  roll  moderno.  Trinta  anos

celebridade  em  um  elegante  roadster  preto,  emocionando  as  pessoas  lá  com  sua  bela

que  os  cidadãos  negros  de  Cotton  Plant  pudessem  falar  livremente.  Como  lembra  

Sam  Scott,  de  93  anos,  o  morador  vivo  mais  velho  de  Cotton  Plant,  “um

passava  a  maior  parte  de  suas  horas  de  vigília.  Como  sua  esposa,  Willis  Atkins  tinha  uma  visão  clara,

campo”,  lembra  seu  neto,  Roy  T.  Scott.

Em  1915,  no  entanto,  estes  eram  contos  de  fadas  de  um  futuro  além  da  

imaginação.  Naquela  época,  Willis  e  Katie  criaram  Rosetta  à  maneira  de  todos  os  

pais  amorosos  e  bem-intencionados  de  todas  as  estações  e  origens.  Elas

teria  sido  ensinado  praticamente  a  mesma  etiqueta  racial,  por  uma  questão  de

ela  começou  a  andar  e  falar  antes  de  seu  primeiro  aniversário.  Ela  tinha  um  dom  da  

música  em  si,  um  dom  dado  por  Deus  que  ela  compartilhou  com  seus  pais.  Ambos

ela  aprendeu  na  igreja.  Como  diz  o  clichê,  as  crianças  deveriam  ser  vistas  e

Ao  mesmo  tempo,  Rosie  cresceu  com  música  no  ar.  Ambos  Katie

cantar  -  não  da  maneira  dos  vocalistas  treinados  que  apareceram  na  Francis  Opera  

House  de  Cot  ton  Plant,  uma  sala  em  um  prédio  na  Main  Street  -

com  Dizzy  Gillespie  quando  ela  tinha  setenta  e  sete  anos.  E  não  é  à  toa:  nem  Dizzy,  

nem  bebop  moderno,  nem  LPs  existiam  em  1915.

crianças,  para  quem  uma  palavra  descuidada  poderia  significar  problemas  mortais.  

Ao  contrário  da  capital  paulista,  Cotton  Plant  nunca  foi  tocada  pela  violência  racial

aquela  voz  forte  até  1968.  Quando  ela  deu  à  luz,  nada

ou  na  igreja,  ou  como  distração  nos  campos  ou  nas  cozinhas  onde

mais  tarde,  Rosetta  retornaria  à  área  ao  redor  da  Cotton  Plant  de  boa-fé

negros  foram  linchados  entre  1910  e  1929.1  No  entanto,  isso  não  significava

GRITE,  IRMÃ,  GRITE!2
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finalmente,  depois  que  ele  e  Katie  se  separaram,  para  E‰e,  uma  mulher  de  vinte  e  seis  anos

e  quando  Rosetta  se  reconectou  com  o  clã  Atkins  que  vivia  em  Cam  den,  Arkansas,  

no  início  dos  anos  50,  Willis  já  havia  falecido.  De  acordo  com  Donell  Atkins,  o  filho  

de  Willis  com  sua  terceira  esposa,  E‰e,  Rosetta  “não

Donell  não  tem  certeza  se  “Atkins  é  um  nome  de  escravo”  ou  um  nome  de  Willis

amplo  de  tocar  um  instrumento,  Katie  o  piano  e  bandolim,  Willis  o  violão  e  a  harpa  de  

boca  (gaita).  A  área  em  torno  do  algodão

nascido.  Os  registros  do  censo  indicam  que  Willis  sabia  ler  e  escrever,  e  que

tentou  pegar  toda  a  literatura  que  podia  sobre  seu  pai.”  Embora  os  dez  filhos  vivos  

de  Willis  por  E‰e  -  cinco  meninos  e  cinco  meninas,  em

o  líder  da  banda  e  inovador  do  jump-swing,  nascido  a  apenas  dezesseis  quilômetros  abaixo

avós  paternos  fugiram  da  escravidão.

algumas  fotos  de  seu  pai,  eles  as  deram  a  Rosetta,  por  simpatia  e  respeito  por  sua  

fama  como  musicista.  Ela  prometeu  dar-lhes

filha  Elteaser,  diz  que  cresceu  ouvindo  que  seu  avô  teve

homem  e  como  cortador  de  gravata,  e  mais  tarde  ajudou  a  construir  estradas,  

fazendo  a  construção  do  Arkansas  ao  Missouri.  Donell  se  lembra  de  seu  pai  como  ro

Ernestina  Washington.

Nascido  em  1876,  pouco  antes  do  fim  do  relativamente  progressista  e  esperançoso

seus  filhos  sobreviventes.

Atkins  diz.  A  mãe  de  Willis  pode  ter  o  sobrenome  Newton,  mas

a  uma  mulher  com  quem  teve  dois  filhos;  depois  para  Katie  Harper;  e

e  Katie  partiram  da  Cotton  Plant  sem  ele  para  se  estabelecer  em  Chicago,

'preciar  ser  mantida  longe  de  seu  pai,  porque  quando  ela  veio  ela

pai  tirou  de  outra  fonte.  A  lenda  da  família  diz  que  Donell's

seu  júnior.  Em  1930,  E‰e  e  Willis  estavam  morando  em  uma  fazenda  alugada  no  

condado  de  Oua  chita,  no  sul  do  Arkansas,  onde  Donell  e  Elteaser  eram

Plant  teve  outros  jovens  que  absorveram  esses  valores:  Louis  Jordan,

A  própria  história  pessoal  de  Willis  é  mais  clara.  Roy  Scott,  filho  de  Willis

além  dos  cinco  bebês  que  morreram  cedo  -  possuídos  entre  eles  apenas

estrada  em  Brinkley,  o  músico  de  blues  Peetie  Wheatstraw  e  o  cantor  gospel

volta,  mas  nunca  o  fez.  Assim,  Willis  Atkins  vive  apenas  nas  memórias  de

três  famílias  separadas,  incluindo  a  de  sua  mãe  e  a  de  “tia”  Rosetta.

seu  filho  mais  velho  com  E‰e,  uma  filha  chamada  Leona,  frequentou  a  escola.  Além  

da  agricultura,  Willis  trabalhou  para  a  Pacific  Railroad,  tanto  como

Rosetta  não  conheceu  seu  pai  por  muito  tempo.  No  sexto  ano,  ela

Isso  torna  difícil  saber  muito  sobre  a  herança  de  Willis,  Donell

era  da  Reconstrução,  Willis  Atkins  casou-se  pela  primeira  vez  aos  vinte  e  quatro  anos,
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Como  a  maioria  dos  sulistas  negros,  eles  ganhavam  a  vida  trabalhando  na  

terra.  O  recenseador  de  1900  apontou  Levi  Harper  como  um  “proprietário”.  Se  

for  assim,  Katie  pode  ter  crescido  em  circunstâncias  relativamente  prósperas,  

uma  vez  que  a  grande  maioria  dos  negros  do  Sul  no  final  do  século  XIX  e  início  

do  século  XX  eram  fazendeiros  arrendatários,  o  que  significa  que  eles  alugavam  

a  terra,  mas  possuíam  as  colheitas  que  produzidos  nela,  ou  meeiros,  caso  em  

que  não  possuíam  nem  a  terra  nem  os  frutos  de  seu  trabalho.  Levi  está  inscrito  

no  censo  de  1880  como  “arrendatário”,  então  é  possível  que,  nos  vinte  anos  

seguintes,  ele  e  Agness  e  seus  filhos  tenham  conseguido  adquirir  sua  própria  

fazenda.

busto  e  compacto,  uma  figura  de  John  Henry  que,  mesmo  em  seus  anos  mais  

velhos,  marchava  sem  cerimônia  para  os  campos  para  cortar  madeira.  “Eu  o  vi  

pegar  travessas  e  jogá-las  por  cima  do  ombro  e  levá-las  para  algum  lugar  e  
empilhá-las.”

Para  saber  como  era  Willis  Atkins,  basta  olhar  para  Donell.  “Todo  mundo  

disse  que  eu  apresento  meu  pai”,  ele  atesta.  “Eu  o  apresento  muito.”  Elteaser,  

agora  doente  e  em  diálise,  concorda.  “Ele  tinha  a  altura  de  Donell,  mais  ou  

menos  a  altura  de  Donell”,  diz  ela  sobre  Willis  Atkins.  “Meu  pai  era  meio  baixo.  

Pele  morena  escura.  Covinhas  em  sua  mandíbula.  Cabelo  grisalho." (Ele  tinha  

cinquenta  anos  quando  ela  nasceu.)  Ele  também  era  um  cristão  devoto.  “Eu  

nunca  o  ouvi  cantar  blues  e  nunca  o  vi  beber”,  diz  Donell.  “Ele  era  um  homem  

bonito”,  acrescenta  Elteaser.  “Ele  era  muito  religioso.  Ele  nunca  chicoteou  nenhum  de  nós.

A  herança  de  Katie  Harper  poderia  estar  perdida  se  não  fosse  por  um  

documento  que  ela  mesma  adquiriu  do  US  Census  Bureau  em  novembro  de  

1959,  quando  tinha  setenta  e  seis  anos,  possivelmente  para  obter  um  

passaporte  para  acompanhar  sua  filha  mundialmente  famosa  em  um  turnê  no  

exterior.  Com  o  selo  do  Departamento  de  Comércio,  o  documento,  colado  em  

um  pedaço  de  papelão,  identifica  Katie  Bell  Nubin,  então  de  5046  Aspen  Street,  

na  Filadélfia,  como  Katie  Harper  nascida  em  1883  e  morando  em  1900  em  

Princeton,  Arkansas,  em  Dallas  County,  cerca  de  120  milhas  a  sudeste  de  

Cotton  Plant.  Os  pais  de  Katie,  Levi  e  Agness  J.  Harper,  quase  sem  dúvida  

tinham  sido  escravos;  Levi  nasceu  em  1845  em  Louisiana,  filho  de  pais  de  

Louisiana,  Agness  por  volta  de  1842,  de  pais  de  Arkansas  e  Louisiana.

Quando  as  coisas  aconteceram  conosco,  ele  nos  pegou  no  colo  e  orou  por  nós  
e  foi  isso. . . .  Ele  fez  o  melhor  que  pôde.  Ele  não  tinha  muito  para  nos  dar,  mas  

ele  nos  deu  amor.”
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Katie  Harper  cresceu  em  um  mundo  que  tinha  pouco  tempo  para  qualquer  

coisa  além  de  trabalho.  Levi  e  Agness  criaram  uma  grande  família,  em  parte  

porque,  uma  vez  que  podiam  realizar  até  as  tarefas  mais  rudimentares,  os  

filhos  eram  acréscimos  valiosos  à  força  de  trabalho  da  família.  Ao  todo,  eles  

tiveram  cinco  meninas,  Sallie,  Dillie  (ou  Dilly),  Katie,  Hanna  e  Emma,  bem  

como  dois  meninos,  Rufuss  e  William  -  o  último  provavelmente  nomeado  para  

um  William  anterior  que  morreu  jovem.  Como  seus  pais  e  irmãos,  Katie  recebeu  

pouca  ou  nenhuma  escolaridade.  O  recenseador  do  censo  de  1900  observa  

que,  aos  dezesseis  anos,  Katie,  como  seu  pai,  Levi  Harper,  não  sabia  ler  nem  

escrever.  A  essa  altura,  além  disso,  Agness  havia  morrido,  talvez  pelo  esforço  

físico  de  dar  à  luz  William,  que  tinha  então  um  ano  de  idade.  Katie  e  sua  irmã  

mais  velha  Dillie  (Sallie  havia  se  mudado  e  provavelmente  se  casado)  saudaram  

o  novo  século  como  trabalhadoras  domésticas  e  agrícolas,  bem  como  

cuidadoras  de  seus  irmãos  mais  novos.2  Como  Katie  Harper  veio  morar  em  

Cotton  Plant  e  como  conheceu  Willis  Atkins  são  mistérios.  Ela  se  mudou  

para  lá  quando  jovem,  com  outros  membros  de  sua  família?  Ela  seguiu  um  

marido,  talvez  alguém  com  quem  se  casou  antes  de  Willis  Atkins?  Talvez  ela  

tenha  migrado  porque  ouviu  que  um  bom  trabalho  pode  ser  encontrado  em  

uma  cidade  que  se  orgulhava  de  ser  “A  Grande  Metrópole  de  Algodão  do  Leste  

do  Arkansas”.

Cotton  Plant  já  pertenceu  a  terras  habitadas  por  Cherokee  e  outros  índios  

americanos,  que  foram  removidos  à  força  após  a  formação  do  Território  do  

Arkansas  em  1819.  Segundo  a  tradição  local,  seu  nome  veio  da  planta  que  

surgiu  do  solo  após  William  Lynch,  um  homem  branco,  “acidentalmente”  jogou  

sementes  de  algodão  em  seu  solo  fértil.  Uma  cidade  próspera  cresceu  onde  a  

semente  de  Lynch  se  enraizou,  mas  a  Cotton  Plant  declinou  no  final  do  século  

XX.  Após  a  batalha  pelos  direitos  civis  pela  desagregação  escolar  que  se  

alastrou  em  Little  Rock  na  década  de  1950,  muitos  dos  jovens  negros  de  

Cotton  Plant  foram  embora  para  seguir  seus  estudos  em  outro  lugar,  diz  Sam  

Scott.  Como  muitas  outras  pequenas  cidades  em  todo  o  país,  Cotton  Plant  no  

século  XXI  está  em  perigo  de  extinção.

Quando  Katie  deu  à  luz,  Cotton  Plant  ostentava  uma  população  de  talvez  

mil,  com  fazendas  de  algodão,  descaroçadoras  de  algodão  e  uma  indústria  

de  folheados  em  rápido  desenvolvimento  que  empregava  homens  brancos  e  

negros.  Entre  as  virtudes  de  Cotton  Plant  notadas  por  uma  versão  de  1905  do  

The  Hustler,  um  jornal  local,  estavam  suas  várias  lojas  maçônicas,  sua  casa  

de  ópera,  dois  bancos,  três  hotéis,  uma  joalheria,  um  sapateiro,  um  dentista,  

três  advogados,  dois  igrejas  e  três  igrejas  “coloridas”.  Também  havia  uma  regularidade
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Darby  frequentou  uma  igreja  afro-americana,  pertencia  a  uma  loja  ma  sônica  negra  e  enviou  

seus  filhos  para  a  Cotton  Plant  Academy.  Participando  de  instituições  negras  tão  vitais,  os  

Darbys  e  seus  pares  sociais

Cidade  do  Delta  na  virada  do  século  passado.  “A  escola  deu  ao

fazendas  e  negócios  de  propriedade  em  Cotton  Plant  no  início  do  século  XX.  Por  exemplo,  

embora  sua  propriedade  ficasse  fora  da  Cotton  Plant,

subir  cada  vez  mais  alto.”3

irmãos.  Como  os  Tilman  Cooperwoods,  lembra  Gwendolyn  Stin,  filho  Gray,  eles  eram  “bons  

fígados”,  pessoas  prósperas  “que  sabiam  como

um  para  tirar  o  pó  da  fazenda,  um  para  levantar  carga  e  um  terceiro  para  o  transporte  privado  da  família.

da  Cotton  Plant,  um  “tipo  diferente”  significava  empresários  como  Nat  Darby,

década  de  1880  pela  Igreja  Presbiteriana.  “Em  um  país  como  o  nosso,  onde  dois

pedreira.  Nat  Darby  era  um  agricultor  e  construtor  que  possuía  várias  propriedades  de  algodão

homem  particularmente  bem  estabelecido  e  engenhoso,  que  possuía  uma  “bela

Seja  Educado.  Essa  educação  deve  ser  tanto  literária  quanto  industrial.  Especializado

a  fazenda  onde  Katie  trabalhava,  era  um  homem  negro.

como  Florence  Price,  uma  compositora  formada  no  conservatório  de  Boston  que

extraiu  da  pequena  mas  significativa  economia  de  serviços  da  Cotton  Plant.  De  acordo  com  

Gwendolyn  Stinson  Gray,  neta  de  Nat  Darby  e  filha  de  um  dos  diretores  da  Cotton  Plant  

Academy,  muitos  negros

curso;  muitos  viviam  em  uma  área  ao  sul  da  cidade  chamada  Dark  Corner.  Nat

progressivo  para  um  mestiço  racial  (aproximadamente  meio  preto,  meio  branco)

comunidade  em  torno  de  um  tipo  diferente  de  pessoas  de  cor,  e  continua

a  família  de  Pickens  Black  tinha  milhares  de  hectares  e  três  aviões:

se  viam  como  modelos  e  patronos  para  seus  menos  afortunados

sistema  escolar  para  crianças  brancas  e,  para  crianças  “negras”,  a  Cot  ton  Plant  Industrial  

Academy,  originalmente  uma  escola  para  libertos  fundada  em

usar.  Scott  Barnes,  um  cidadão  negro  da  cidade  vizinha  de  Forrest,  era  dono  de  uma  pedra

sobrevivem  com  o  que  tinham  e  com  quem  compartilhavam  as  coisas.”  O  próprio  Tilman  era  um

raças  se  misturam  tão  livremente  nas  relações  comerciais,  é  muito  necessário  que  ambos

o  cidadão  negro  mais  próspero  da  cidade;  indivíduos  altamente  cultos

gins,  pomares  e  plantações  de  batata,  uma  serraria,  uma  serraria,  uma  loja  de  conveniência  e  

um  cinema  mudo.  Tilman  Cooperwood,  proprietário  da

Para  os  editores  brancos  do  jornal,  assim  como  para  muitos  moradores  negros

o  trabalho  está  sempre  em  demanda.  Uma  mente  literária  completamente  cultivada  é  sempre  

a  pioneira  do  industrialismo”,  escreveu  The  Hustler,  em  termos  notavelmente

deu  aulas  de  música  na  cidade;  e  membros  de  uma  classe  média  negra  que

Sua  riqueza  não  isentava  essas  famílias  negras  da  segregação,  da
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isso,  mas  para  os  negros  em  movimento  aqui  e  ali,  que  estão  ansiosamente  pegando  o  

material  branco  e  fofo  das  tigelas  [sic]  e  colocando-o  em  sacos,

[aqui  ele  ri]  um  escravo  melhorado.”

poderíamos  pensar  que  é  uma  grande  pintura,  resultado  do  pincel  de  algum  artista  mestre.”5

levantar  e  querer  as  melhores  coisas  da  vida.”

Por  outro  lado,  ele  tem  saudades  da  vida  rural  dos  dezenove  anos:  boas  lembranças  

de  comer  carne  fresca  e  batatas  assadas  em

areia,  de  aproveitar  o  tempo  com  a  família  (“Fomos  educados,  mas  apenas,  acreditamos  em  

uma  vida  boa,  você  sabe”)  e  de  entretenimentos  de  domingo  à  noite  depois  da  igreja.  “Os  

velhos  desmontavam  a  cama”,  lembra  ele,  “e

jovens  se  reuniam  em  uma  sala”  onde  dançavam  ao  som  do

A  maioria  dos  agricultores  negros  -  a  maioria  na  Cotton  Plant  -  não  compartilhava

Sam  Scott  prontamente  estoura  a  bolha  dessa  fantasia  da  fazenda  feliz  e  chata  

“Negro”.  Embora  filho  de  uma  mulher  educada,  Scott

as  vantagens  de  sua  classe  média  proprietária  de  terras.  Quando  Rosetta  estava  crescendo,  

os  filhos  dessas  famílias  ajudavam  seus  pais  a  cuidar  das  plantações

e  animais  e  manter  a  casa;  na  melhor  das  hipóteses,  eles  frequentaram  a  escola  sete  meses

passou  a  maior  parte  de  sua  vida  trabalhando  na  agricultura,  e  ele  se  lembra  vividamente  do  que

música  feita  por  alguém  tocando  piano  ou  talvez  violão.  Eles  fizeram

na  era  anterior  à  mecanização.  “Eu  me  lembro  quando  as  pessoas

do  ano:  dois  no  auge  do  verão  e  cinco  no  inverno.  As  muitas  fazendas  dentro  e  ao  redor  da  

Cotton  Plant  eram  tão  ativas  que  Sam  Scott  se  lembra  de  fiapos  de  algodão  branco  flutuando  

pela  Main  Street  na  época  da  colheita.

costumava  ter  apenas  uma  mula. . .  eles  têm  uma  mula  e  oito  ou  dez  acres  de

quadrilha  e  uma  dança  popular  na  década  de  dezenove  chamada  slow

algodão."  O  dono  da  fazenda  “forneceu  a  mula,  forneceu  a

The  Hustler,  nos  termos  racialmente  romantizantes  da  época,  tornou-se  poética

pedaço  de  terra  estimado”.  Seu  interesse  “não  era  estar  no  comando

sobre  as  pessoas”,  diz  ela;  em  vez  disso,  havia  “interesse  na  elevação”.  “As  condições  não  

eram  as  normas  que  você  ouve  falar. . . .  Quando  você  era  um  meeiro  lá,  você  fazia  parte  

da  família.”4  Sam  Scott  se  lembra  muito  da

sobre  os  trabalhadores  negros:  “A  quilômetros  de  distância  de  [Cotton  Plant]  em  cada

alimentar,  então  você  dá  a  ele  metade  do  que  você  fez.”  Cada  fazenda  tinha  um  “chefe  de  

equitação”  –  “alguém  para  lhe  dizer  o  que  fazer  e  tudo  mais,  quase  como

direção  estendem-se  vastos  campos  que  no  outono  do  ano  apresentam  a  aparência  de  uma  

imensa  manta  de  neve.  Tão  branco,  tão  grande,  tão  bonito

mesmo  dos  Cooperwoods:  “Eles  eram  do  tipo  que  queriam  que  você  parecesse
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da  conduta  associada  ao  vergonhoso  estereótipo  do  lascivo,

homem,  Charles  Harrison  Mason.  Nascido  em  1866,  Mason  era  um  nativo  do  Arkansas  e  um  

ministro  batista  missionário  ordenado  que  já  havia  se  separado

escravo  preto  preguiçoso  e  desleixado.  No  entanto,  em  distinção  à  maioria  das  denominações  

de  santidade,  o  pentecostalismo  enfatizou  a  necessidade  de  uma  fé  experiencial  e  vivida,  em

até  as  dez  horas,  cedo  o  suficiente  para  dar  às  pessoas  um  pouco  de  sono  antes  do  canto  

do  galo  da  manhã  de  segunda-feira.

com  os  batistas  tradicionais  por  causa  de  sua  adoção  das  crenças  de  santidade.

Então,  em  1907,  a  vida  de  Mason  foi  transformada  quando  ele  passou  cinco  semanas  em  um  

reavivamento  da  Santidade  originalmente  iniciado  por  cinco  lavadeiras  negras  em

Los  Angeles.  O  Avivamento  da  Rua  Azusa,  como  ficou  conhecido,  começou  em

As  divisões  sociais  dentro  da  diversificada  população  negra  da  Cotton  Plant  jogaram

que  os  adoradores  afirmavam  seu  batismo  no  Espírito  Santo  por  meio  do

não  apenas  de  acordo  com  o  trabalho  e  a  riqueza,  mas  de  acordo  com  a  filiação  religiosa.  

Em  geral,  os  negros  mais  ricos  pertenciam  a  congregações  como  a  Igreja  Presbiteriana  de  

Westminster,  que  era

“dom  de  línguas”.

aliada  com  a  Cotton  Plant  Academy.  Muitos  sulistas  da  classe  trabalhadora,

início  de  1906,  mas  ganhou  rapidamente  em  força  e  notoriedade,  principalmente  porque  seus  

participantes  multirraciais  começaram  a  falar  uma  “Estranha  Babel  de

Katie  e  Willis  foram  os  primeiros  adeptos  da  Igreja  de  Deus  em  Cristo,

por  outro  lado,  foram  atraídos  para  as  novas  denominações  pentecostais

ou  COGIC,  a  mais  importante  dessas  denominações  pentecostais  emergentes.  Para  a  

geração  de  seus  pais,  poucas  coisas  foram  mais  importantes  e  satisfatórias,  nos  anos  que  se  

seguiram  à  Emancipação,  do  que  estabelecer  seus  próprios  locais  de  culto,  fora  da  supervisão  

branca.  Ainda

Línguas.”7

enquanto  a  maioria  dessas  igrejas,  como  a  Igreja  Metodista  Episcopal  Africana  (AME),  tomou  

formas  de  protestantismo  branco  como  modelo,

que  surgiu  do  movimento  de  Santidade  de  meados  do  século  XIX.

O  pentecostalismo  enfatizou  padrões  rígidos  de  vida  “limpa”  –  sem  álcool,  tabaco,  jogos  de  

azar,  dança  social  ou  outros  comportamentos  que  possam  ser

arrastando,  em  que  “casais  se  agarravam  e  apenas  se  esfregavam

COGIC  foi  gerado  quase  sozinho  pelos  esforços  de  um  negro

interpretada  como  mundana  -  o  que  significava  que  exaltava  precisamente  o  oposto

para  frente  e  para  trás  em  um  ponto  a  noite  toda.”6  “Toda  a  noite”  em  Cotton  Plant  significava
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que  eles  pudessem  reafirmar,  de  semana  em  semana,  um  senso  de  comunidade  

negra  e  humanidade.  Também  permitiu  que  eles  se  expressassem  de  uma  maneira

uma  extensão  da  santidade  vivendo  no  mundo  secular.  Eles  foram  ensinados  a  se  

vestir  sem  ornamentos  e  evitar  maquiagem,  jóias  ou  qualquer  um  dos

que  os  ligava  à  fé  de  seus  primeiros  ancestrais  escravizados,  que

tocou  minha  língua  que  desceu  até  mim.  Meu  idioma  mudou  e  não

produtos  populares  para  alisar  o  cabelo  ou  clarear  a  pele  do  dia.  Tal

sanções  regulavam  e  talvez  reprimissem  sua  sexualidade,  mas  também

as  protegeu  de  estereótipos  degradantes  de  mulheres  negras  como  Jezabels

palavra  eu  poderia  falar  em  minha  própria  língua.  Oh!  Eu  estava  cheio  da  Glória  de

reunidos  em  “mandris  de  silêncio”  para  realizar  rituais  baseados  na  África,  como  o  anel

o  Senhor.  Minha  alma  ficou  então  satisfeita.”8  Era  como  se  Maçom  estivesse  vivendo  

as  palavras  de  Atos  2:4,  em  que,  no  dia  de  Pentecostes  (o

sétimo  domingo  depois  da  Páscoa),  as  pessoas  “ficaram  cheias  do  Espírito  Santo

gritar.  Em  certo  sentido,  Mason  cultivou  um  estilo  de  adoração  no  qual  os  negros  

modernos,  ao  mesmo  tempo  em  que  reafirmavam  sua  dignidade  essencial  por  meio  

de  uma  vida  de  santidade,  poderiam  fazê-lo  sem  abandonar  o  sustento  religioso.

e  sedutoras.10

práticas  do  passado.  Os  serviços  da  COGIC  foram  emocionantes  e  dramáticos,  com

e  começaram  a  falar  em  outras  línguas  conforme  o  Espírito  os  capacitava.”9  

Convencidos  de  que  tal  derramamento  do  Espírito  Santo  era  essencial  para  a  salvação,

pregadores  que  pintavam  quadros  aterrorizantes  do  inferno  e  comoventes  imagens  

do  céu.  Sua  música  era  animada  e  alegre,  ressaltando  a

Como  na  maioria  das  denominações  pentecostais  e  de  santidade,  as  mulheres

COGIC  foram  banidos  da  ordenação  oficial  e  da  pregação  leiga,

prazeres  do  canto  e  da  dança  comunal  como  expressões  de  fé.  No

Mason  -  mais  tarde,  Bishop  Mason  -  levou  suas  experiências  para  o  leste  com  ele,

mas  eles  gozavam  de  status  na  igreja  como  evangelistas,  instrutores  de  escola  

dominical  e  professores  de  música.11  Como  homens,  que  desfrutavam  de  títulos  dignos

como  “presbítero”  ou  “pastor”,  independentemente  de  sua  formação  religiosa  formal,

atraindo  rapidamente  adeptos  para  a  COGIC  no  Mississippi,  Arkansas,  Okla  homa  e  

Tennessee,  particularmente  Memphis,  que  mais  tarde  se  tornou  a  sede  internacional  

da  igreja.

O  próprio  Élder  Mason  passou  por  uma  epifania  de  falar  em  línguas.  "Quando

Ao  mesmo  tempo,  as  mulheres  eram  submetidas  a  padrões  rígidos  de  modéstia,  como

Na  COGIC,  Willis  e  Katie  descobriram  mais  do  que  uma  instituição  em

Abri  minha  boca  para  dizer  Glória”,  ele  relataria  mais  tarde,  “uma  chama
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elementos  do  repertório  musical  de  blues,  canções  de  trabalho  e  ragtime,  fertilizando-os  

em  um  híbrido  glorioso  com  espirituais  escravos  e  tradicionais

paleta  em  que  desenharia  ao  longo  de  sua  carreira.  A  COGIC  estabeleceu  a  visão  

essencial  da  vida  de  mãe  e  filha  como  um  esforço  para

hinos.  Como  falar  em  línguas,  canto  exuberante  e  “dança  sagrada”

predominar.  Rock  and  roll,  uma  forma  que  Rosetta  Tharpe  ajudaria  a  inventar,

santidade,  e  transmitiu-lhes  uma  fé  profunda  e  sustentadora  do  espírito  na

A  proteção  de  Deus.  Não  importa  o  quão  longe  ela  possa  se  afastar  dos  princípios  

COGIC  de  vida  santa,  ou  quão  longe  ela  possa  cair  do  favor  dos  membros  mais  rígidos  

e  implacáveis  da  denominação,  o  musical  de  Rosetta

a  sensibilidade  ainda  trazia  a  marca  distintiva  do  pentecostalismo.  Em  anos  posteriores,

tem  sido  associado  com  proezas  masculinas  e  músicos  do  sexo  masculino.

afirmou  o  corpo,  em  sua  resposta  instintiva  ao  ritmo,  como  um  instrumento

Mas  as  raízes  gospel  do  rock  traem  sua  herança  feminina  -  uma  herança  amplamente

localizado  na  Igreja  Pentecostal.

de  Deus.  Os  corpos,  aliás,  constituíam  instrumentos  percussivos  únicos.  UMA

quando  ela  levantou  as  mãos  acima  da  cabeça  na  performance,  ela  se  lembrou

grande  barulho  poderia  ser  levantado  para  o  Senhor  através  das  palmas  coletivas  de

Especialmente  importante  para  Katie  e  a  jovem  Rosie  -  que  teve  seu  primeiro

mãos  e  pisar  nos  pés.

Doutrina  COGIC  exortando  o  uso  dos  braços  estendidos  em  oração;  quando

ela  colocou  um  pouco  de  balanço  em  seus  espirituais,  ela  ecoou  a  abordagem  liberal  

da  COGIC  para  o  blues.  Para  usar  uma  metáfora  gospel,  quando  Rosetta  “olhou  para  baixo

A  aliança  de  Katie  com  a  COGIC  moldou  indelevelmente  a  vida  de  seu  bebê

exposição  institucional  à  música  religiosa  por  meio  dos  serviços  da  COGIC  –  Mason  e  

seus  seguidores  adotaram  uma  posição  particularmente  liberal  na  definição  de  música  

“sacra”.  Em  vez  de  proibir  na  igreja  os  instrumentos  cotidianos  associados  ao  lazer  

secular,  a  COGIC  interpretou  as  Escrituras  para

a  linha”  perto  do  fim  de  sua  vida,  todos  os  caminhos  levariam  de  volta  ao  Pente

ditam  que  os  fiéis  “gritem”  sua  fé  com  tudo,  desde  tam  bourines  e  tambores  até  

trompetes  e  guitarras.  De  fato,  enquanto  a  linha  principal

mulheres  na  COGIC  foram  ungidas  com  honoríficos  como  "irmã"  e

menina.  A  igreja  forneceu  o  primeiro  modelo  musical  de  Rosetta,  o  som

As  denominações  protestantes  estabelecem  limites  estritos  à  música  rítmica,  ou  qualquer  

coisa  que  possa  estimular  o  corpo  ao  movimento,  admitiu  a  COGIC  em  seu

"mãe."  Não  por  coincidência,  o  gospel  afro-americano  é  o  único  na  música  nativa  dos  

Estados  Unidos  em  que  mulheres  intérpretes,  especialmente  solistas,
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Costal  -  a  fonte  de  suas  primeiras  audiências  e  de  sua  própria  crença  

determinada  em  si  mesma,  não  importando  os  desânimos  e  contratempos  
que  o  mundo  lançasse  sobre  ela.

Ironicamente,  foram  os  vínculos  históricos  da  COGIC  com  a  religião  escrava  

que  a  tornaram  um  afronto  e  um  embaraço  para  muitos  negros  de  classe  

média,  que  consideravam  suas  práticas  um  retrocesso  “pagão”  à  África  

“pagã”,  e  seus  líderes  carismáticos  uma  influência  perigosa  sobre  o  povo.  

mais  necessitados  de  elevação  racial  nos  Estados  Unidos  em  rápida  
industrialização.  Para  alguns  sulistas  negros  que  queriam  se  distanciar  do  

trauma  de  um  passado  escravocrata  degradante  e  desumanizante,  as  raízes  

do  pentecostalismo  na  escravidão  eram  uma  fonte  não  apenas  de  

constrangimento,  mas  de  dor.  Parafraseando  a  romancista  Toni  Morrison,  

para  muitos,  a  escravidão  não  era  uma  história  para  “passar  adiante”.  

“Naturalmente,  quando  o  negro  se  viu  livre,  ele  literalmente  deixou  seu  

passado  para  trás”,  escreveu  John  Wesley  Work  em  1915.  seu  futuro.  Assim,  

todos  esses  lembretes  foram  para  o  abismo  do  esquecimento.”12  A  repressão  

voluntária  do  passado  negro  parecia  oferecer  a  promessa  de  um  futuro  negro  

mais  pacífico  e  próspero,  mas  não  era  para  ser.  Durante  a  juventude  de  

Katie  e  Willis,  a  Reconstrução  deu  lugar  ao  pesadelo  de  uma  crescente  onda  

nacional  de  racismo  e  violência  racial.  Durante  o  Verão  Vermelho  de  1919,  

soldados  negros  retornando  do  serviço  no  exterior  –  incluindo  veteranos  de  

uniforme  –  foram  perseguidos,  abusados ,  linchados  e  até  queimados  vivos .  

o  aumento  da  repressão  aos  negros  de  todas  as  origens  e  classes,  seja  por  

meio  da  violência  ou  da  segregação  “comum”  –  deu  a  muitos  ainda  mais  

motivos  para  temer  a  perpetuação  de  práticas  religiosas  fora  da  norma  

protestante.

A  intelectualidade  negra  progressista  do  início  do  século  XX  também  

encontrou  muito  a  desaprovar  na  adoração  demonstrativa  das  classes  

“iletradas”.  Na  medida  em  que  os  africanos  foram  historicamente  retratados  

como  incapazes  de  razão  e  aptos  apenas  para  o  trabalho,  a  COGIC  e  outras  

denominações  pentecostais  levantaram  o  medo  de  fazer  o  jogo  da  maioria  

branca.  O  que  pode  parecer  um  casulo  protetor  de  compromisso  religioso  

com  pessoas  como  Katie  Harper  e  Willis  Atkins  poderia
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O  desprezo  de  alguns  segmentos  da  população  negra  não  impediu  Katie  e  

a  pequena  Rosie  de  comparecerem  aos  cultos  da  COGIC  em  Cotton  Plant  todos  

os  domingos,  de  acordo  com  Sam  Scott.  Sua  igreja  era  rudimentar.  Na  verdade,  

não  era  muito  diferente  da  igreja  missionária  batista  que  os  Scotts  frequentavam:  

uma  pequena  estrutura  de  madeira  com  ripas  onde  as  janelas  poderiam  ter  ido.

As  pessoas  da  classe  trabalhadora  normalmente  caminhavam  para  a  igreja,  o  

que  significava  que  chegavam  para  os  cultos  sujos;  nos  dias  antes  da  Cotton  

Plant  ter  encanamento  interno,  quando  as  pessoas  chegavam  à  igreja,  “elas  iam  

à  bomba  e  lavavam  as  pernas  e  as  secavam  e  colocavam  o  talco”.  A  grande  

diferença,  como  Sam  lembra,  é  que  em  Shady  Grove  eles  tinham  um  piano  e  

cantavam  hinos  como  “Amazing  Grace”  “como  se  estivesse  escrito”.  Mas  na  

igreja  COGIC  que  Katie  Harper  e  Rosie  frequentavam,  eles  tinham  “uma  versão  

diferente,  eles  colocaram  um  pouco  de  espírito  nela,  você  sabe. . . .  Eles  

acrescentariam  a  isso,  você  sabe.  Essa  é  a  diferença.  E  eles  tinham  a  guitarra  

de  apoio,  você  sabe. . . .Depois  de  um  tempo,  eles  param  de  cantar  direto  pela  

nota,  sabe. . .  [e]  em  algum  momento  eles  vão  balançar.”  Sam  Scott  desaprova  

levemente  essa  abordagem  “mais  solta”  da  música  litúrgica.

ser  interpretado,  na  mente  dos  outros,  como  extremismo  religioso.  Como  disse  

um  delegado  da  reunião  da  National  Negro  Business  League  de  1900:  “Sou  um  

daqueles  que  acreditam  que  o  negro  deve  fazer  algo  além  de  orar  o  tempo  todo.  

[Aplausos.]  Começamos  logo  após  a  rendição  orando:  'Senhor,  dê-me  Jesus  e  

você  pode  ter  todo  o  mundo.'  O  homem  branco  no  Sul  acreditou  em  nossa  

palavra  e  nós  temos  todo  o  Jesus  e  ele  tem  todo  o  mundo.  [Risos  e  aplausos.]”14  

Quando  o  pentecostalismo  surgiu,  muitos  negros  não  pentecostais  passaram  a  

chamar  crentes  como  Katie  Bell  e  sua  filha  de  “Holy  Rollers”,  depreciando  

seus  gritos  e  movimentos  extáticos.  O  termo  refletia  particularmente  a  defesa  

dos  negros  de  classe  média,  que  viam  a  santidade  e  a  religião  pentecostal  como  

uma  ameaça  às  realizações  e  ao  progresso  da  “raça”.  Horace  Clarence  Boyer,  

um  membro  da  dupla  gospel  Boyer  Brothers  e  um  estudioso  proeminente  do  

evangelho,  que  foi  criado  na  Faith  Holy  Temple  Church  of  God  in  Christ,  em  

Winter  Park,  Flórida,  observa  que  “Holy  Roller”  foi  praticamente  sempre  usado  

com  desprezo .  “Você  nunca  ouviu  isso  na  sociedade  educada.  Simplesmente  

não  era  para  ser  feito”,  diz  ele.  “Nascemos  na  igreja  pentecostal  e  éramos  muito  

sensíveis.”15

“'Amazing  

Grace'  está  lhe  dizendo  algo,  você  sabe.  Então,  cada  música  tem  uma  

mensagem. . . .  Mas  acho  que  se  você  quer  mais  disso,  você  tem  que  cantar  
como  foi  escrito  e  o  que  significa.”
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Sam  Scott  se  lembra  de  Katie  Harper  como  uma  “mulher  espiritual”,  mas  

no  que  diz  respeito  a  Willis  Atkins,  ele  não  percebe;  na  mente  de  Sam  há  

apenas  uma  imagem  da  “mulher  com  a  garotinha  que  cantava”.  Donell  Atkins  

credita  a  seu  pai  o  ensino  de  canções  para  Rosetta  quando  ela  era  criança,  

mas  quando  o  assunto  da  saída  de  Katie  e  Rosetta  da  Cotton  Plant  surge,  ele  

só  pode  especular  sobre  o  que  deduziu  de  Willis  Atkins.  “A  mãe  da  irmã  

Rosetta,  ela  se  tornou  uma  pregadora,  e  naquela  época  um  pregador  não  

podia  se  casar  ficando  em  uma  casa  com  um  homem,  então  ela  deixou  meu  

pai  enquanto  ele  estava  no  trabalho  e  ele  nunca  mais  teve  notícias  dela.

É  assim  que  sai  assim.  Acho  que  a  mãe  da  irmã  Rosetta  Tharpe  nunca  a  

deixou  esquecer  o  pai.  Quem  ele  era.  Mas  eles  nunca  tentaram  contatá-lo.”  

Elteaser  ecoa  seu  irmão.  “A  mãe  dela  queria  pregar,  sabe,  então  ela  disse  que  

não  podia  pregar  e  se  casar  também.

Ainda  assim,  quando  crianças,  Sam  e  seu  irmão  mais  novo,  Cheatam,  

gostavam  de  passar  pela  igreja  COGIC  em  uma  tarde  de  domingo  para  ouvir  

práticas  de  adoração  tão  diferentes  das  suas.  “Nós  nunca  estávamos  

acostumados  com  esse  tipo  de,  uh,  quero  dizer,  serviço,  você  sabe,  e  eles  

dançavam  e  gritavam  na  igreja,  e  nós  achamos  divertido,  eu  acho.”  Ele  ri.  

“Então  nós  íamos  até  lá,  quando  eles  começaram.  Eles  teriam  a  guitarra  e  o  

piano  e  todas  essas  coisas. . . .  Foi  simplesmente  divertido  para  nós.”

A  criação  de  um  Departamento  Feminino  da  COGIC  por  Charles  Mason  

em  1911  só  poderia  ter  encorajado  Katie  a  considerar  o  trabalho  em  tempo  

integral  com  listas  evangélicas,  especialmente  se  ela  visse  um  futuro  melhor  

para  ela  e  sua  filha  talentosa  longe  da  Cotton  Plant.  Talvez  Katie,  uma  mulher  

astuta,  embora  sem  instrução,  tenha  entendido  que,  à  medida  que  o  século  

XX  avançava,  a  promessa  da  Era  da  Emancipação  de  quarenta  acres  e  uma  

mula  -  isto  é,  a  promessa  de  propriedade  negra  de  terras  -  havia  se  afastado,  

enquanto  o  algodão  flutuou  pelo  úmido  Ar  da  planta  de  algodão.  Se  nada  mais,  

tornar-se  uma  missionária  teria  dado  a  Katie  a  oportunidade  de  libertar  a  si  

mesma  e  seu  filho  dos  fardos  da  vida  sulista.16  É  concebível  que  o  próprio  

Bispo  Mason  tenha  enviado  Katie  para  evangelizar.

Marie  Knight,  a  amiga  mais  próxima  de  Rosetta  e  sua  parceira  de  canto  

desde  o  final  da  década  de  1940,  conta  uma  história  muito  diferente  daquela  

do  clã  Atkins.  Como  Marie  ouviu  de  Katie,  ela  foi  forçada  a  deixar  a  Cotton  

Plant  porque  “o  mundo  da  igreja  não  a  aceitou  com  um  filho  fora  do  casamento”.

Rosetta  estava  saindo  pelo  mundo,  tocando  violão  e  tudo,  e  ela  [Katie]  disse  

que  queria  pregar  e  Rosetta  tocaria  seu  violão.”
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Uma  vez  que  ela  percebeu  que  “ela  poderia  ganhar  a  vida”  através  do  dom  musical  

em  rápido  desenvolvimento  de  seu  filho,  tornou-se  um  próximo  passo  natural  considerar  

a  mudança  para  uma  área  mais  metropolitana,  onde  as  oportunidades  para  o  trabalho  

missionário  eram  maiores  e  os  pecadores  mais  abundantes.

“Ela  disse  que  nunca  teve  o  prazer  de  estar  casada  com  ele”,  disse  ela.

Seja  qual  for  o  caso,  Sam  Scott  se  lembra  claramente  de  que  Katie  Harper  deixou  

a  Cotton  Plant  com  apenas  seu  filho  ao  seu  lado.  Eles  estavam  a  caminho  de  Parkin,  

Arkansas,  uma  cidade  a  oitenta  quilômetros  a  nordeste  de  Cotton  Plant  que  ficava  na  

linha  ferroviária  leste-oeste  indo  direto  para  Memphis,  e  de  Memphis  para  St.  Louis,  

St.  Louis  para  Chicago.  A  rota  tomada  pela  maioria  dos  migrantes  negros  de  Cotton  

Plant  também  seria  a  rota  de  Katie  e  Rosetta.

Marie  se  lembra  de  Katie  Harper.  A  gravidez  desonrosa  “carregou  em  sua  mente”,  diz  

Marie.  “Ela  me  disse  que  costumava  ir  embora  e  se  esconder  quanto  maior  ela  ficava  

com  o  bebê. . .  e  os  vizinhos  tiveram  que  vir  buscá-la.”  No  entanto,  “o  que  acalmou  

Katie  Bell  foi  Rosetta”,  acrescenta  ela.
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Camille  Roberts

2

mas  as  pessoas. . . .  sua  voz  era  para  as  pessoas  ouvirem  e  conhecerem.

15

Ela  pertencia  mais  ao  mundo,  eu  acho.  Não  me  refiro  ao  mundo  mundano,

Primeira-dama  da  Idade  de  Ouro  da  música  em  meados  do  século  XX.  "Quando

escapista,  no  entanto;  mesmo  quando  celebram  a  perspectiva  de  “ir  ver  o

aqui  está  uma  cura  para  o  que  está  errado.”1

você  as  canta,  você  está  livre  de  seu  fardo.  Você  tem  a  sensação  de  que

são  as  canções  de  esperança”,  observou  Mahalia  Jackson,  amplamente  considerada  a

“Terra  Prometida”  de  cidades  industriais  como  Chicago,  em  busca  de  oportunidades  econômicas  

e  liberdade  da  segregação  e  da  violência  repressiva.2  Algumas,  como  Katie  Atkins  e  sua  filha  

Rosie,  podem  muito  bem  ter

o  outro  mundo  e  suas  promessas  de  vida  eterna,  aliviada  pela  tristeza  ou  sofrimento.  Isso  não  

significa  que  o  evangelho  ou  a  religião  de  santidade  são

narram  a  jornada  secular  empreendida  nas  primeiras  décadas  do  século  XX  por  milhões  de  

sulistas  negros  enquanto  migravam  para  o

as  tempestades  da  vida  cotidiana.  “Blues  são  canções  de  desespero,  mas  canções  gospel

Quando  cantores  gospel  cantam  os  versos  familiares  sobre  colocar  seus  “sapatos  de  viagem”,  

eles  estão  se  referindo  não  a  uma  jornada  de  um  dia,  mas  à  jornada  final,  deste  mundo  para  o  

outro.  As  canções  gospel  se  concentram  quase  inteiramente  em

Mas  as  dezenas  de  canções  sagradas  negras  que  celebram  o  “viajar”  também

King”,  eles  também  dão  força  às  pessoas  para  se  envolverem  com  o  mundo,  para  permanecerem
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a  tarefa  de  elevar  e  educar  os  migrantes,  por  isso  eles  também  procuraram

John  M.  Smith  Elementary  School  com  “Rosabell”,  como  alguns  moradores  de  Chicago

distanciar-se  de  pessoas  que  tinham  a  aura  de  estranhos  -  em  sua

“Norte”  pelos  migrantes  –  era  espantoso:  enquanto  em  1920  os  negros

lembre-se  dela.  (O  nome  provavelmente  derivou  da  vida  curta  de  Katie

casamento  com  um  homem  chamado  Bell,  sobre  quem  pouco  se  sabe.)  A  garota

Musette  lembra  que  era  tímida,  enquanto  sua  mãe  se  distinguia,

população  de  Chicago  totalizou  127.033,  em  1930,  de  acordo  com  estatísticas

discurso,  as  roupas  que  usavam,  os  tipos  de  lazer  que  buscavam  e,  não

igrejas  foram  localizadas.  Seus  membros  pioneiros  referiram-se  universalmente  a  ele

citado  pelo  imigrante  Richard  Wright,  aumentou  para  quase  234.000,3

Para  Katie  Atkins,  Chicago  representou  também  uma  oportunidade  econômica

menos,  suas  formas  de  expressão  religiosa.

mesmo  pelos  padrões  pentecostais,  por  seu  traje  puritano.  Em  seus  longos  vestidos  

pretos  de  mangas  compridas,  “Mother”  ou  “Ma”  Bell  parecia  antiquada,  como  alguém  

do  século  XIX.  Camila  Roberts,

Como  muitos  migrantes,  Katie  e  sua  filha  eram  o  que  os  habitantes  de  Chicago

como  um  lugar  para  salvar  almas  seduzidas  pelos  vícios  urbanos.  Como  aconteceu  

com  muitas  mulheres  negras  deslocadas,  a  distinção  de  Katie  como  pentecostal  

permitiu  que  ela  reivindicasse  respeitabilidade,  embora  ela  chegasse  lá  com  uma  filha  e

Alva  Roberts,  uma  amiga  de  infância  de  Rosetta,  chama  de  “steady  movers”.  No

sogro  de  Alva  Roberts,  lembra  que  Katie  era  “alta  e  robusta”  e

vestido  “como  um  missionário.  Alguns  podem  ter  pensado  que  ela  era  uma  avó  pelo  

estilo  de  se  vestir.”  Eles  não  tinham  mais  fiapos  de  Algodão  em  suas  roupas,  mas  

quando  Katie  e  Rosie  caminhavam  por  qualquer  rua  principal  da  negra  Chicago,  seus  

vizinhos  cosmopolitas  viam  a  Igreja  Santificada  escrita  em  seus  corpos  e  em  seu  porte.

algum  ponto  eles  moravam  no  West  Side,  no  bairro  ao  redor  do

sem  marido.4  No  entanto,  as  tensões  eram  comuns  entre

A  primeira  parada  de  mãe  e  filha  na  cidade  pode  muito  bem  ter  sido  sua

a  maior  Igreja  de  Deus  em  Cristo,  localizada  nas  ruas  Quarenta  e  Estado  no  lado  sul,  

a  leste  de  onde  a  maioria  das  lojas  negras  de  Chicago

negros  de  Chicago  e  seus  irmãos  do  interior  aparentemente  atrasados.  Por

desembarcou  em  Chicago  em  busca  de  oportunidades  para  praticar  sua  religião  em  

irmandades  maiores,  combinando  assim  jornadas  sagradas  e  seculares.

1000  da  Rua  13,  lembra  Musette  Hubbard,  que  compareceu

mesmo  quando  os  urbanos  negros  assimilados  se  dedicaram  energicamente  a

De  qualquer  forma,  o  ritmo  da  migração  negra  para  Chicago  –  considerado  parte
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Quando  as  crianças  da  Fortieth  Street  se  identificaram  com  seus

Pois  a  Fortieth  Street  tinha  uma  grande  missão,  apesar  de  seu  nome  comum.  

No  início  da  década  de  1920,  quando  Rosetta  e  Katie  se  tornaram  membros,  pode  

muito  bem  ter  sido  a  maior  congregação  da  COGIC  nos  Estados  Unidos,  maior  até  

do  que  a  igreja  mãe  do  bispo  Mason  em  Memphis.  Em  1928,  quando  o  número  de  

igrejas  Holiness  em  Chicago  havia  crescido  para  cinquenta  e  seis  (de  vinte  em  1919),  

era  certamente  a  igreja  COGIC  mais  respeitada  da  cidade.5  “Papa  Roberts”,  como  

era  carinhosamente  conhecido,  pregava  uma  prático,  ao  estilo  de  Booker  T.  

Washington,  o  evangelho  da  autossuficiência  negra,  mesmo  quando  ele  ensinava  seu  

rebanho  a  confiar  em  Deus  para  todas  as  coisas.  Na  década  de  1930,  ele  começou  a  

transmitir  no  WGCI,  para  que  outros  pudessem  se  beneficiar  da  palavra  de  Deus.

anunciar.

colegas,  foi  como  membros  do  rebanho  do  Élder  WM  Roberts,  um  homem  de  pele  

clara  cuja  mãe  era  filha  de  uma  escrava  e  seu  senhor  irlandês.  Um  dos  primeiros  

discípulos  do  fundador  da  COGIC,  Charles  Mason,  o  Élder  Roberts  teve  a  energia  e  

a  desenvoltura  de  seu  mentor.  “Eu  diria  que  o  pastor  era  um  homem  cheio  de  um  

desejo  espirituoso”,  lembra  Camille  Roberts,  que  viajou  de  Atlanta  para  Chicago  com  

sua  mãe  e  irmãos  na  mesma  época  que  Katie  e  Rosetta.  Como  de  costume,  a  mãe  

de  Camille  chegou  com  uma  carta  de  apresentação  endereçada  ao  reverendo  Roberts  

de  seu  pastor  na  Geórgia,  marcando-a  como  uma  mulher  que  enriqueceria  a  igreja  e  

sua  reputação.

A  Fortieth  Street  era  uma  igreja  de  lutadores,  séria  em  seu  compromisso  com  o  

autodesenvolvimento.  Membros  veteranos  da  Roberts  Temple  Church  of  God  in  

Christ,  como  agora  é  conhecida,  relatam  orgulhosamente  que  a  igreja  deles  foi  a  

primeira  “construída  em  preto”  em  toda  Chicago,  sem  excluir  as  congregações  

tradicionais  mais  conhecidas.  “Construímos  aquela  [igreja]  do  chão”,  lembra  Camille  

Roberts,  que  chegou  em  maio  de  1922,  um  mês  após  o  início  da  construção.  

“Construímos  apenas  um  andar  de  cada  vez.  Eu  tenho  uma  foto  que  diz  1927”  –  o  

ano  em  que  os  membros  da  igreja  tiveram  sua  primeira  convocação  subindo  as  

escadas.  “Veja,  [depois  disso]  nos  mudamos  para  um  segundo  andar.  Em  seguida,  

expandimos  para  a  propriedade  ao  lado.  Então  se  expandiu.  Então  colocamos  uma  

varanda.  Então  foi  assim  que  crescemos.”

simplesmente  como  “Rua  Quarenta”.  Essa  era  a  convenção  da  época,  diz  Alva  

Roberts.  Ela  se  lembra  de  como  as  crianças  negras  se  identificavam  por  serem  

membros  da  igreja:  “Sou  da  West  Thirteenth  Street,  1319,  e  Elder  PR  Favors  é  meu  

pastor!”  eles  ficariam  em  pé  e  um
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também  abraçou  o  mandato  COGIC,  derivado  do  Salmo  150,  para  louvar

grandes  igrejas.  Ebenézer.  Eles  eram  brancos. . . .  Mas  o  nosso  foi  o  maior  em

igreja  ofereceu  a  eles  uma  rede  social  pronta,  uma  base  para  Katie  Bell's

adquiriu  em  1922,  Pilgrim  Baptist,  em  3301  South  Indiana  Avenue,  tinha

guitarras  artesanais  de  gente  rural  pobre.  Seja  qual  for  a  forma  que  tomou,  a  música  de

outros  em  necessidade  -  ajudam  a  se  estabelecer  em  meio  a  ambientes  desconhecidos.  

“Eu  conhecia  pessoas  que  pegavam  [Rosetta]  e  compravam  sapatos,  você

música  gospel,  por  causa  de  sua  associação  com  Thomas  Dorsey,  Mahalia

Fortieth  Street  e  confirmaram  ainda  mais  sua  fé  nas  bênçãos  de  Deus.  "O

“Eu  não  quero  dizer  roupas  extravagantes. . . .  Pessoas  que  sabiam  costurar  que  podiam  fazer

não  ser  permitido  manter  todo  esse  bom  ritmo.”6

outras  pessoas  comprariam  suas  igrejas”,  explica  Camille,  referindo-se  a

Mais  importante  no  que  diz  respeito  ao  desenvolvimento  musical  de  Rosetta,  o  

reverendo  Roberts  seguiu  a  abordagem  liberal  de  som  do  fundador  da  COGIC,  Charles  

Mason.  “Eles  tinham  uma  frase:  'Rock  Church  Rock'”,  diz

sofreu  um  incêndio  devastador  em  janeiro  de  2006.

Street  e  o  pastor  Roberts  é  meu  pregador!”  Rosabell  pode  ter  reclamado  com  seus  

amigos  da  escola.  Além  de  dar-lhes  uma  identidade,  o

são  as  palavras  que  contam.”  Tais  foram  os  ensinamentos  de  Papa  Roberts,  que

igrejas  quando  seus  membros  se  mudaram.  “Peregrino  sendo  um  dos

o  tempo  porque  nós  construímos  a  partir  do  chão.”  De  fato,  antes  da  igreja

trabalho  missionário  e—por  meio  de  coletas  especiais  para  recém-chegados  e

Deus  com  todos  os  tipos  de  instrumentos,  incluindo  as  tábuas  de  lavar  e

Construir  sua  própria  igreja  incutiu  auto-respeito  nos  membros  da

saber,  para  ela,  ver  que  estava  bem  vestida”,  lembra  Camille  Roberts.

oração  glorificava  a  Deus.  Como  um  ancião  da  igreja  disse  uma  vez:  “O  diabo  deve

igrejas  maiores,  as  pessoas  de  outra  cor  iriam  embora,  e  então

Jackson  e  outros,  Pilgrim  Baptist  ganhou  as  manchetes  internacionais  quando

coisas  para  ela.”

serviu  uma  congregação  judaica  South  Side  como  Kehilath  Anshe  Ma'ariv  syn  agogue.  

Talvez  a  igreja  mais  significativa  na  história  da

Os  cultos  de  domingo  de  manhã  na  Fortieth  Street  em  meados  da  década  de  

1920  apresentavam  vozes  altas  cantando  com  o  acompanhamento  estridente  de  

tambores,  tambores,  triângulos,  piano,  guitarras  e  até  metais,  se  um  trompete

as  maneiras  como  as  congregações  negras  em  crescimento  compravam  sinagogas  e  as

Tornar-se  membro  da  Fortieth  Street  no  início  da  década  de  1920  foi  definitivo  na  

vida  de  Katie  e  sua  filha.  “Sou  da  4021  South  State

Camille,  explicando  a  filosofia  de  sua  igreja.  “A  música  vem  de  Deus;
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testemunhou.  “[Minha  mãe]  me  colocou  de  joelhos,  e  eu  tocava  um  órgão

um  ri  de  improvisação,  a  congregação  o  impulsionou  com  suas  próprias

O  entrevistador  francês  François  Postif.  “Eu  tocaria  'Nearer  My  God  to

Mesmo  na  Windy  City,  o  prédio  sem  ar-condicionado  podia  ser  opressivamente  

quente  e,  no  auge  do  verão,  os  membros  se  abanavam

A  congregação  pode  ser  ouvida  na  gravação,  respondendo  com  um

mão.  Quando  nos  mudamos  para  Chicago,  eu  tinha  seis  anos  e  já

a  seriedade  do  empreendimento  da  Santidade,  bem  como  o  orgulho  das  pessoas

semana  a  semana  os  “santos”  –  como  os  pentecostais  se  chamavam  –  faziam

interesse  em  mim  e  contratou  minha  mãe  como  doméstica  para  me  ter  perto  dela.

As  histórias  de  Rosetta  de  1958,  embora  os  produtos  de  uma  celebridade  gospel

até  o  ponto  em  que  a  música  e  a  oração  se  fundiram.  Uma  sessão  de  gritos  pode

de  nós  partiu  para  percorrer  o  circuito  da  igreja.”7

ou  cultivo,  mas  através  da  santificação.

história  do  desempenho  em  Chicago.  “Lembro  que  minha  mãe  me  colocou  de  joelhos  

quando  tocava  harmônio  na  igreja”,  disse  ela  ao  jornal.

seis  meses  após  a  entrevista  com  Postif,  ela  contou  uma  história  semelhante.  

“Comecei  a  tocar  música  aos  três  anos  de  idade”,  ela

Espírito,  começou  a  falar  em  línguas  em  êxtase  e  a  dança  sagrada.  Como  o  pastor  

Roberts  pregou,  começando  com  as  Escrituras,  mas  depois  lançando-se

respostas  gritadas:  “Sim,  senhor”.  "Diz."  "Louve  o  Senhor."  “Amém  a  isso.”

Thee'  com  um  único  dedo  e  minha  mãe  me  acompanhou  com  a  esquerda

'Até  aqui  pela  fé'  ou  'Mais  perto  de  Ti  o  meu  Deus'.  Eu  ouvi  anjos  cantando!”

ou  trombone  estava  disponível.  (Só  em  1928  a  igreja  comprou  um  órgão.)  Embora  

possa  haver  um  solista  de  destaque  em  um  determinado  domingo,  de

tocava  guitarra  muito  bem.  Uma  das  nossas  vizinhas,  Miss  Foley,  levou  um

gritou  “Sim,  Senhor!”  de  encorajamento.8

sua  própria  música.  Cantar  e  tocar  eram  partes  integrantes  do  serviço,

empenhados  em  alcançar  a  retidão  em  seus  próprios  termos,  não  através  do  dinheiro

Mas  um  dia,  minha  mãe  se  cansou  de  trabalhar  para  ela,  e  os  dois

para  aliviar  o  suor  e  a  umidade.  O  código  de  vestimenta  era  sombrio,  refletindo

plenamente  praticadas  na  arte  da  automitologização,  contêm  importantes  verdades  

emocionais  e  factuais.  Ela  confirma  que  suas  primeiras  experiências  musicais

dura  quase  uma  hora,  sua  duração  limitada  apenas  pela  energia  da  congregação;  

muitas  vezes  um  membro  desmaiava  ou,  se  tocado  pelo  Santo

Em  1958,  Rosetta  lhe  daria  apenas  dois  relatos  registrados  de  seus  primeiros

Em  seu  LP  Mercury  The  Gospel  Truth,  gravado  ao  vivo  antes  de  um  COGIC
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Você  acabou  de  se  apegar  a  isso.  Ela  poderia  realmente  acertar  isso,  agora”,  lembra

sobre  sua  idade,  suas  origens  e  sua  vida  pessoal  -  omitindo  um  casamento

Gay,  ela  implorou  a  Katie,  que  às  vezes  ficava  com  os  Gays,  para

Mas  ela  falou  consistentemente  de  seu  talento  até  o  dia  em  que  morreu.

você  está  cantando  é  completamente  diferente.  E  foi  isso  que  ela  fez,  mais  como

nascida,  diz  o  Élder  Gay,  “ela  começou  a  tocar  piano  sem  aulas”.

significava  da  maneira  que  o  Senhor  pretendia.  Eles  tinham  um  ditado  na  igreja:  “Seu

antes  que  ela  dedilhasse  as  cordas  de  um  violão.  Ela  revela  que  Katie  trabalhou

à  parte  como  profeta.  Rosetta,  no  entanto,  não  precisava  de  apetrechos  especiais  para  

tornar  seus  poderes  conhecidos.  “Eu  chamei  [o  jogo  de  Rosetta]  'voar'”,  Geraldine

De  acordo  com  uma  história  que  Rosetta  gostava  especialmente  de  repetir,  em  sua  

estréia  na  For  tieth  Street  ela  ainda  era  tão  pequena  que  Papa  Roberts  teve  que  levantá-la

evangelista  itinerante.  Mais  importante,  ela  explica  que  desde  cedo  foi  considerada  

uma  “criança  especial”  e  como  isso  a  moldou  de  forma  indelével.

Chicago,  “se  você  mostrasse  algum  tipo  de  astúcia  com  sua  música”,  recebia  atenção  

especial.  “E  ela  era  tão  avançada,  a  música  que  eu

membro  do  trio  gospel  Gay  Sisters  de  Chicago,  ela  aprendeu  com

Bell  era  “um  curandeiro  nato,  um  verdadeiro  pregador”.  Quando  sua  mãe  estava  

grávida  de  Geraldine,  diz  o  irmão  de  Geraldine,  Elder  Gregory  Donald

“Foi  apenas  ela  cantando  e  pegando  aquela  guitarra  que  acabou  de  desenhar.

ela  estourou  como  uma  estrela  de  gravação  nacional,  Rosetta  mudou  sua  história

aqui,  ali  negligenciando  os  pontos  mais  sutis  de  sua  capacidade  de  imoderação.

orar  por  seu  bebê.  As  orações  aparentemente  funcionaram.  Quando  Geraldine  foi

Musette  Hubbard.  “Você  pode  cantar,  e  é  uma  bela  voz  e  tudo  mais,  mas  se  você  

cantar  com  compreensão  e  sentimento  do  que

aconteceu  dentro  da  igreja,  e  que  ela  tocava  notas  no  piano  mesmo

Katie,  lembra  Geraldine,  ocasionalmente  usava  um  turbante  para

para  mim.  Mesmo  sendo  jovem.  Foi  um  presente.  Sim."

como  doméstica  para  complementar  sua  renda,  e  sugere  que  sua  frustração  com  seu  

trabalho  alimentou  sua  determinação  de  buscar  a  vida  como

presente  abre  espaço  para  você.”  Crescendo,  diz  Geraldine  Gay  Hambric,  uma

diz,  observando  que  naqueles  anos  entre  guerras,  quando  o  evangelho  estava  se  desenvolvendo  em

Para  os  pentecostais,  um  dom  era  algo  para  ser  usado  e  bem  usado,  o  que

em  cima  do  piano  da  igreja  para  que  a  congregação  pudesse  ter  um  vislumbre  do

suas  próprias  e  outras  imagens  dela.  Nos  anos  seguintes,  especialmente  após

sua  mãe  que  Rosetta  foi  abençoada  com  o  dom  da  música  e  que  a  mãe

ouvi  dela”.
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dinheiro  em  uma  coleção  para  Rosetta  porque  "eu  gostava  de  ouvi-la  cantar".

tinha  um  sorriso  brilhante,  vivo.”

“E  quando  ela,  você  sabe,  tocava  guitarra  particularmente,  ela  algumas  vezes  fechava  os  

olhos  e  sua  voz  estava  vindo,  um  pouco  de  espírito  estava  dentro

guitarra  grande  demais  para  ela  e  voz  ainda  maior.  A  maioria  dos  jovens  do

A  estreia  da  Rosetta  coincidiu  com  um  dos  períodos  mais  dinâmicos  da

história  da  música  gospel,  que  em  grande  parte  emergiu  das  igrejas  de  Chicago

onde  os  migrantes  do  sul  adoravam.  Mais  ou  menos  na  mesma  época  ela  estava

A  década  de  1920  começou  no  coral  infantil,  cantando  músicas  fáceis  como  “Yes,  Je  sus  

Loves  Me”.  Mas  não  Rosabell.  “A  maior  parte  do  canto  dela  era  sozinha”,  diz

ela  saindo  de  sua  boca”,  ela  acrescenta.  “Você  ficaria  tão  encantado  com  isso,  era  apenas,  

eu  não  sei  a  palavra  para  dizer  isso,  mas  ela  estava

Musette  Hubbard,  explicando  que,  por  poder  acompanhar  a  si  mesma,

Rosetta  se  apresentou  como  solista  desde  o  início.  “Aquela  guitarra,  eu  acho,  fez  um

muito  espiritual  e  muito  bom.”

equilibrando  sua  guitarra  de  tamanho  adulto  em  braços  e  ombros  de  tamanho  infantil,  gos  

pel  estava  se  firmando  como  a  música  sacra  negra  mais  importante  desde

O  “bom”  canto  gospel  não  era  necessariamente  uma  função  do  treinamento  como  

entendido  pelos  padrões  tradicionais  da  música  artística  européia;  em  vez  disso,  refletia  a  

entrega  da  performer,  sua  habilidade  de  interpretar  as  notas  de  uma  forma

muito  para  ela.  Veja,  você  sabe,  na  maioria  das  vezes  é  um  menino.  A  maioria  dos

profundamente  sentida,  convincente,  ao  mesmo  tempo  que  transmite  confiança,  segurança  e

os  espirituais.  Ao  contrário  dos  espirituais,  no  entanto,  o  gospel  era  em  grande  parte  uma  

música  composta.  Quando  criança,  Rosetta  cantou  os  primeiros  hinos  gospel  da  pianista  e  

compositora  batista  autodidata  Lucie  E.  Campbell.  Ela  também  atuou

canções  escritas  pelo  bispo  CH  Mason  e  outros  pregadores  da  COGIC,  incluindo  Samuel  

Kelsey,  o  ministro  baseado  em  Washington,  DC  que

bem-estar.9  Talvez  já  aos  sete  ou  oito  anos,  mas  certamente  aos  dez  ou  onze  anos,  Rosetta  

tinha  essa  habilidade,  de  modo  que  as  lembranças  de  cantar  e  tocar  ainda  estão  frescas  

oitenta  anos  depois.  “Eu  só  posso  ver  o  sorriso  dela”

tempo,  como  eu  disse,  os  meninos  estariam  com  a  guitarra  e  a  bateria,  e  o

mais  tarde  tornou-se  amiga  e  oficializou  seu  terceiro  casamento.10

menina  cantou”.

"milagre  de  cantar  e  tocar  guitarra".  A  partir  daquele  momento,

Camille  Roberts  diz,  sorrindo  também.  “Eu  não  poderia  nem  descrever,  mas  ela

Camille  Roberts  se  lembra  de  ter  colocado  um  centavo  de  sua  própria  escola

os  membros  da  igreja  não  se  cansavam  da  garotinha  com  o
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barzinhos.  “Ser  santificado  é  se  diferenciar”,  observa  Geraldine

me  para  fora  e  dizer:  'Ela  santificou!  Ela  não  vai  a  shows!  “Na  verdade,  nem

Gay  Hambric,  expressando  um  princípio  central  do  COGIC.  Ironicamente,  porém,  este

convocação,  realizada  todo  mês  de  novembro  em  Memphis,  da  qual  um  quadragésimo

ela  nem  Rosabell  -  nem  Musette  Hubbard,  Camille  Roberts  ou  Geraldine

Gay  —  tinha  permissão  para  ir  ao  teatro  ou  ver  filmes.  Mesmo  que  eles  pudessem

para  eles,  a  maioria  dos  santos  também  evitava  rádios  em  suas  casas.

Delegado  de  rua  pode  retornar  com  um  ou  dois  novos  números  para  o  evangelho

aspecto  da  santificação  ocasionalmente  inflamava  as  tensões  com  os  mais

coro.  A  simplicidade  dessas  músicas,  com  suas  melodias  diretas

e  letras  baseadas  em  versos  bíblicos,  não  só  permitiam  que  fossem  transportados  por  

distâncias  geográficas  através  da  memória  dos  ouvintes,  mas  também

cristãos  tradicionais,  que  achavam  os  pentecostais  esnobes  em  sua

Por  outro  lado,  as  pessoas  santificadas  urbanas  desfrutavam  de  uma  vida  musical  

rica  e  espiritualmente  satisfatória  dentro  da  igreja.  Os  sons  “de  fora”  eram

auto-distinção.  Alva  Roberts,  que  se  casou  com  o  primeiro  filho  do  Élder  Roberts,  Isa  

iah,  lembra  como  os  jovens  de  sua  vizinhança  provocavam  uns  aos  outros

permitiu  que  as  congregações  colocassem  seus  próprios  selos  distintivos  neles.  O  

evangelho  pode  ter  sido  formalmente  composto,  mas  na  performance,  o  sentimento  do  

evangelho  prevaleceu.

outros  sobre  suas  diferenças.  As  crianças  pentecostais,  ela  recorda  com

absorvido  pelo  blues  gospel,  exemplificado  na  música  de  Dorsey,  ex-pianista  da  rainha  

do  blues  Ma  Rainey  e  autor  de  composições  notavelmente  não  sagradas  como  "It's  

Tight  Like  That".  Suspeitos  de  Camille  Roberts

que  a  música  gospel  tinha  muito  a  ver  com  a  atração  de  sua  própria  mãe  por

ria,  zombava  das  crianças  batistas  por  cantar  sua  igreja

O  rigor  de  Mother  Bell  limitou  a  exposição  de  Rosetta  ao  mercado  de  Chicago.

a  Igreja  de  Deus  em  Cristo.  Mesmo  quando  criança  em  Atlanta,  Camille

diz,  ela  podia  dizer  que  as  pessoas  santificadas  “expressavam  alegria,  o  mesmo  que

Antes  do  compositor  mais  prolífico  e  influente  do  gospel,  Thomas  A.

Dorsey  e  sua  colega  Sallie  Martin  criaram  direitos  autorais  e  vendas

cena  musical  secular  em  expansão  em  meados  e  final  da  década  de  1920,  quando  o  Sul

músicas  slooooowww.  Enquanto  isso,  “algumas  crianças  batistas  apontavam

Lado  pulsado  com  jazz,  blues  e  outros  sons  populares  em  clubes  e

partituras  gospel  a  norma,  no  início  da  década  de  1930,  a  maioria  dessas  composições  

não  foi  publicada.  No  entanto,  eles  viajaram  oralmente,  através  de  reavivamentos  da  

igreja  e  convocações  estaduais,  bem  como  o  COGIC  nacional  anual
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anunciado,  apenas  oferecido  livremente  —  era  dela  e  pertencia  a  ela.  Elas

Mais  tarde  na  vida,  Rosetta  era  conhecida  como  uma  brincalhona,  alguém  que

colocava  em  um  envelope  e  entregava  para  sua  mãe”,  diz  Camille.

Eu  realmente  não  entendi  isso  até  chegar  a  Chicago  Forti  eth,  e  então  

comecei  a  entender  que  o  espírito  estava  dentro  de  você;  tu

dobrar  para  trás  para  obter  uma  risada.  Como  mulher  entre  os  homens,  ela  compensou  por  

não  ser  um  dos  meninos  mostrando  os  meninos  com  ela

ousadia.  Musicalmente  falando,  “Qualquer  coisa  que  você  pode  fazer  eu  posso  fazer  melhor”—

o  lema  de  Annie  Get  Your  Gun's  Annie  Oakley  -  tornou-se  seu  lema,

expressou  isso.  Se  uma  música  te  inspirasse  ou  você  sentisse  alguma  coisa,  você  a  

expressava,  da  mesma  forma  que  uma  pista  de  dança.”

Em  Chicago,  Rosetta  também  descobriu  a  música  como  meio  de  ganhar  a  aprovação  

dos  outros.  Embora  “fosse  como  uma  coleira”,  lembra  Camille,  referindo-se  a

Em  uma  de  suas  primeiras  sessões  de  gravação,  Rosetta  cantou  “Something  Within

Eu”,  comunicando  aquela  alegria  que  Camille  havia  observado  em  sua  mãe.

proteção  rigorosa  de  Katie  de  sua  filha,  Rosetta,  no  entanto,  cresceu  para

também.  Em  vez  de  cultivar  a  feminilidade,  tomar  um  caminho  mais  disponível  para

ser  extrovertido.  Criada  por  uma  mãe  que  exigia  obediência,  ela  se  tornou

Começando  em  Chicago,  esse  “algo”  tornou-se  mais  do  que  apenas  um

brincalhão  e  busca  atenção,  não  por  meio  de  atos  de  rebeldia,  mas  por  entreter  os  outros.  

Tocando  e  cantando,  ela  descobriu  que  podia  fazer  as  pessoas  “felizes”,  tanto  no  sentido  

cotidiano  quanto  no  sentido  pentecostal  do  Espírito  Santo.

mulheres  negras  convencionalmente  femininas  e  bonitas,  ela  criou  uma  personalidade  

divertida  e  raivosa  para  conquistar  a  afeição  e  o  amor  dos  outros.

De  pele  morena  e  de  “aparência  comum”  pelos  cálculos  dos  ans  de  Chicago,  Rosetta  

na  infância  descobriu  o  poder  do  sorriso

Cheio  de  fantasmas.  Além  disso,  ao  contrário  de  outros  tipos  de  “atuação”,  esse  tipo  era

caminho  para  a  satisfação  espiritual  para  Rosetta;  tornou-se  também  um  meio  de

Camille  Roberts  lembra.  Esse  instinto  de  performance  também  fazia  parte

do  presente  dela.  Nos  últimos  anos,  ela  daria  aos  fãs  esta  versão  sorridente  de  sua

sobrevivência.  “Quando  Rosetta  estava  cantando  e  pessoas  de  outras  igrejas

se  você  ouvir  um  homem  cantar  um  disco  ou  blues  ou  algo  assim,  e  você  expressar  isso  com  

o  corpo,  e  é  assim  que  [minha  mãe]

incentivado  e  recompensado.

veio  ouvi-la,  ficou  entendido  que  a  coleção  -  que  não  era

seria. . . .  Ela  voltava  para  casa  e  [através]  de  suas  orações  ela  expressava  alegria. . . .
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Embora  Mahalia  cantasse  com  o  grupo  gospel  primitivo  The  John  son  

Singers  e  depois  trabalhasse  com  Dorsey  no  Pilgrim  Baptist,  ela  sempre  foi  

tomada  pelos  sons  da  Igreja  Santificada.  Antes  de  se  mudar  de  Nova  Orleans  

para  Chicago  em  meados  da  década  de  1920,  ela  havia  absorvido  tanto  a  música  

de  Bessie  Smith  quanto  a  música  dos  pentecostais.  “Todo  mundo  cantou,  

aplaudiu  e  bateu  os  pés,  cantou  com  o  corpo  inteiro!”  ela  lembrou.  “Eles  tinham  

uma  batida,  uma  batida  poderosa,  um  ritmo  que  mantivemos  desde  os  dias  da  

escravidão,  e  sua  música  era  tão  forte  e  expressiva  que  costumava  trazer  

lágrimas  aos  meus  olhos.”12  Não  raramente,  os  membros  da  igreja  do  pastor  

Roberts  davam  as  boas-vindas  um  missionário  viajante  ou  trovador-

evangelista  que  também  tinha  uma  “batida  poderosa”.  Destes,  um  deixou  uma  

impressão  indelével  em  Camille  Roberts.  “Ao  longo  vem  uma  mulher,  não  

consigo  lembrar  o  nome  dela,  mas  ela  era  cega,  e  ela  era  do  Texas,  e  ela  podia  

simplesmente  fazer  o  piano  falar,  e  ela  ficava  tão  boa  que  ela  conseguia  bater  

com  os  cotovelos,  ela  poderia  atuar  com  isso”,  lembra  ela.  Arizona  Juanita  

Dranes  (1894–1969),  a  mulher  de  que  Camille  se  lembra  tão  vividamente,  era  

uma  musicista  do  COGIC  que  combinava  um  piano  com  influências  de  barril,  

barril  e  ragtime  com  uma  voz  chorosa  e  inalterada  que  parecia  emanar  de  seu  

núcleo.  Em  1926,  Dranes,  natural  do  Texas,  viajou  de  Dallas  para  Chicago  a  

pedido  de  executivos  da  gravadora  Okeh,  que  queriam  gravá-la.  Ela  viajou  com  

um

“A  música  dessas  igrejas  negras  menos  formais  cedo  tomou  conta  de  mim,  me  

comoveu  e  me  emocionou.”11  Embora  ela  provavelmente  nunca  tenha  visto  

Rosetta  na  Fortieth  Street,  mesmo  “Mahalia  Jackson . . .  quando  ela  começou,  

ela  costumava  vir  lá  e  sentar  na  varanda  para  nos  ouvir”,  diz  Camille  Roberts,  

não  sem  orgulho.

ego,  não,  como  alguns  poderiam  ter  pensado,  porque  ela  estava  se  rebaixando  

ao  estereótipo,  mas  porque  ela  acreditava  que  a  felicidade  era  o  que  as  pessoas  

dentro  ou  fora  do  mundo  gospel  queriam  em  seu  entretenimento.

Logo  a  notícia  de  Rosetta  se  espalhou  para  as  pessoas  fora  da  Fortieth  Street,  

que  visitavam  os  cultos  de  domingo  à  noite  apenas  para  ouvi-la.  Em  alguns  

casos,  os  não  pentecostais  viam  os  próprios  santos  como  objetos  de  diversão  
prazerosa,  mas  muitas  vezes  eram  os  sons  da  Igreja  Santificada  que  os  atraíam.  

e  dinâmica  desinibida,  rivalizada  apenas  por  Ma  Rainey  cantando  blues  no  antigo  

Monogram  Theatre”,  lembrou  Langston  Hughes,  que  ouviu  gospel  em  Chicago  

na  adolescência,  após  a  Primeira  Guerra  Mundial.
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“Era  como  os  cantores  de  blues”,  diz  o  especialista  em  gospel  Horace  Clarence  

Boyer,  descrevendo  músicos  gospel  autônomos.  “Quando  você  se  move,  seu  

instrumento  se  move  com  você.”  Na  opinião  de  Boyer,  Arizona  foi  a  única  mulher  

que  “chocou  o  mundo  como  Rosetta”,  embora  a  reputação  de  Dranes  tenha  

permanecido  principalmente  dentro  da  Igreja  de  Deus  em  Cristo.  A  Rosetta,  ao  

contrário,  romperia  esses  limites.  Primeiro,  no  entanto,  ela  mais  uma  vez  teve  

que  colocar  seus  “sapatos  de  viagem”.

“ROCK  ME———  OOOOOOOOHHHHHHHHH  RRRRRRRo  ooocccckkkk

—m-ee-Rock  me  in  the  cradle  of  Thy  Love”  cantou  a  garotinha  esfarrapada  

em  ritmo  semi-jazzístico  enquanto  seus  companheiros  marcavam  o  tempo  

batendo  palmas  e  batendo  os  pés.  A  cantora,  uma  menina  de  uns  dez  ou  

doze  anos,  balançava  e  balançava  enquanto  cantava  com  sua  voz  gutural  

fascinante. . . .  Sua  cabeça  foi  jogada  para  trás  e  seus  olhos  fechados  e  

ela  parecia  colocar  toda  a  sua  alma  em  seu  canto  –  alguém  fica  tentado  

a  dizer  que  a  música  parecia  fazer  parte  de  sua  alma.

Quando  Rosetta  ouviu  Dranes,  primeiro  em  Chicago  e  depois  nas  

convocações  da  COGIC,  ela  deve  ter  ficado  exaltada  pelos  sons  dessa  mulher  

mais  velha  e  animada  que  não  precisava  de  acompanhamento  além  do  seu  

próprio.  À  medida  que  Rosetta  amadureceu  como  artista,  sua  própria  forma  de  

tocar  viria  a  ter  a  marca  do  estilo  de  Dranes,  incluindo  sua  conexão  física  com  seu  instrumento.

***

Essa  era  a  imagem  de  um  músico  de  rua  de  Chicago  pintada  por  George  D.  

Lewis,  um  escritor  pesquisando  “Spirituals  of  Today”  para  o  Illinois  Writers  Project  

da  era  do  New  Deal.14  A  garota  cantando  “Hide  Me  in  Thy  Bosom”  de  Thomas  

Dorsey  não  é  Rosetta ,  mas  a  descrição  de  Lewis  dela  como  ela  atrai  

espectadores  de  diferentes  raças,  na  interseção  de  Trinta  e  cinco  e  Dearborn,  

enquadra-se  com  a  provável  experiência  de  Rosetta  em  sua  adolescência.

Quando  ela  e  Katie  Bell  começaram  suas  vidas  como  evangelistas  itinerantes,  elas

bilhete  do  pregador  de  sua  cidade  natal,  o  Élder  EM  Page,  preso  em  seu  suéter.  

“Já  que  ela  foi  privada  de  sua  visão  natural”,  dizia,  “o  Senhor  deu  a  ela  uma  

visão  espiritual  que  todas  as  igrejas  desfrutam.”13  A  nota  poderia  ter  acrescentado  

que  ela  havia  inventado  –  possivelmente  sozinha  –  o  estilo  de  piano  santificado.  

Dranes  usou  o  piano  como  uma  voz  distinta;  ela  não  apenas  tocava  acordes  

para  apoiar  seu  canto.  O  som  resultante  era  complexo  e  polirrítmico,  sua  

complexidade  temperada  pela  franqueza  de  seu  canto.
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Embora  tenham  permanecido  membros  da  Fortieth  Street,  Rosetta  e  Katie  

Bell  provavelmente  começaram  a  viajar  para  fora  do  norte  do  meio-oeste  no  final  

da  década  de  1920  -  uma  razão  pela  qual  Rosetta  geralmente  não  é  considerada  

parte  da  cena  gospel  seminal  de  Chicago  que  incluía  Dorsey,  Mahalia  Jackson,  

Roberta  Martin,  Sallie  Martinho  e  tantos  outros.  Em  vez  disso,  mãe  e  filha  partiram  

para  a  nascente  “estrada  do  evangelho”,  um  conglomerado  solto  de  igrejas,  

avivamentos,  reuniões  de  tendas  e  convocações.

Para  Rosetta,  juntar-se  à  mãe  evangelista  significava  o  fim  da  educação  

formal.  Musette  Hubbard  não  pode  dizer  com  certeza,  mas  ela  duvida  que  Rosetta  

tenha  ido  com  ela  para  o  colegial;  outros  dizem  que  ela  pode  não  ter  completado  

a  sexta  série.  De  qualquer  forma,  algum  tempo  antes  de  seu  décimo  segundo  

aniversário,  evangelizar,  não  a  escola,  tornou-se  o  trabalho  de  tempo  integral  de  

Rosetta.  Alva  Roberts  lembra  claramente  como  Katie  Bell  e  Rosetta  

“trabalhavam . . .  lá  no  West  Side,  naquela  área  em  particular,  eles  costumavam  

chamá-la  de  Jewtown.  A  área  que  Alva  lembra  era  o  Maxwell  Street  Market,  um  

gueto  judeu  onde,  nas  tardes  de  domingo,  os  vendedores  ambulantes  vendiam  

seus  produtos.  Roupas  baratas  e  uma  atmosfera  de  feira  de  rua  racial  e  

etnicamente  diversa  atraíram  os  sulistas  para  o  mercado.  Lá,  entre  multidões,  

incluindo  músicos  de  blues  sulistas  recém-chegados  e  outros  evangelistas,  

Rosetta  e  Katie  faziam  reuniões  de  rua,  enquanto  famílias  negras  como  a  de  Alva  

circulavam,  saboreando  uma  salsicha  polonesa  semanal.  Uma  jovem  Rosetta  

teria  ouvido  os  sons  dos  primeiros  blues  de  Chicago  na  Maxwell  Street,  um  

espaço  urbano  vibrante  onde  o  gospel  tinha  que  competir  pela  atenção  das  
pessoas  com  outras  formas  de  entretenimento  musical.

A  Depressão  não  foi  impedimento  para  o  entusiasmo  religioso;  de  fato,  as  

dificuldades  econômicas  desproporcionais  sofridas  pelos  negros  após  o  crash  da  

bolsa  de  1929  podem  muito  bem  ter  feito  com  que  muitos  se  voltassem  para  a  

religião  como  um  anódino  para  o  desespero.  “As  pessoas  diziam,  traga  aquela  

garotinha  que  toca  aquela  guitarra.  Eles  lhe  davam  cinquenta  centavos”,  lembra  Geraldine  Gay

juntou-se  a  uma  tradição  de  cantores-guitarristas  pentecostais,  como  Blind  Willie  

McTell,  que  ganhava  a  vida  salvando  almas  em  reuniões  de  rua,  reuniões  em  

casa  ou  apresentações  em  lojas.  A  portabilidade  de  instrumentos  de  cordas  como  

violão  e  bandolim  deu  liberdade  de  movimento  a  esses  fabricantes  de  música  

sacra  negra,  como  os  cantores  itinerantes  de  blues.  Na  estrada  com  a  filha,  Katie  

Bell  pregou,  juntando-se  a  Rosetta  para  cantar  e  tocar.  Às  vezes  uma  alma  seria  

salva;  outras  vezes,  eles  recebiam  pagamento  material  na  forma  de  moedas,  

moedas  de  dez  centavos  ou  moedas  jogadas  em  um  prato  de  oferecimento  

improvisado.
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A  tia  não  era  apenas  uma  charlatão,  mas  uma  trapaceira,  recusando-se  a  dividir  seus  

ganhos  de  forma  justa  com  a  sobrinha.  Outras  vezes,  em  Chicago,  o  presente  do  jantar  de  

Geral  lhe  rendeu  a  “honra”  de  tocar  piano  desde  a  madrugada  de  domingo.

saber  como  e  quando  se  afirmar  musicalmente  sem  prejudicar

manhã  até  dez  ou  onze  da  noite.  Se  a  igreja  fosse  boa,

refeições  e  moradia  que  os  santos  geralmente  contribuíam.

autoridade  de  um  pregador  masculino.

Reuniões  de  tendas  e  reavivamentos  na  década  de  1930  moldaram  o  musical  de  Rosetta

técnicas.  Na  estrada  com  Katie  Bell,  ela  aprendeu  a  projetar  sobre

quando,  como  lembra  Alva  Roberts,  uma  mulher  negra  que  ganhava  dez  dólares  por  semana

ela  diz,  ela  às  vezes  se  permitia  adormecer,  gasta,  no

e  tocá-los  rapidamente,  servia  não  apenas  como  uma  forma  de  entretenimento  visual,  mas  

também  como  uma  forma  de  preencher  o  espaço  morto  entre  as  frases  vocais.  Rosetta  

também  trabalhou  na  técnica  de  embelezar  uma  música

no  serviço  doméstico  em  Chicago  estava  indo  “muito  bem”.

bancos  almofadados.

Por  outro  lado,  o  circuito  gospel  às  vezes  era  imprevisível,

a  cacofonia  de  adoradores  gritando,  chorando  e  cantando.  Segue

Atuar  em  avivamentos  exigia  concentração  e  resistência  especiais.

mais  parecido  com  o  que  os  artistas  seculares  chamam  de  forma  pouco  romântica  de  “pagamento  de  dívidas”.  o

Ao  contrário  das  apresentações  encenadas,  os  revivals  eram  eventos  não  ensaiados,  

algumas  vezes  reunindo  artistas  desacostumados  à  rotina  um  do  outro.  O  pregador  dizia:  

“Não  é  culpa  de  ninguém  além  de  minha”,  e  isso

Arizona  Dranes  no  piano,  ela  desenvolveu  uma  guitarra  gospel  santificada

estilo  que  enfatizava  a  escolha  de  notas  individuais  como  um  contraponto

seria  a  deixa  de  Rosetta  para  entrar  na  música.  Por  outro  lado,  Rosetta

os  santos  podiam  ser  safados,  e  abundavam  as  oportunidades  de  fraude.  Uma  vez,

à  voz  dela.  Isso  também  foi  uma  estratégia  para  ser  ouvido,  para  violões,

ao  contrário  dos  pianos,  possuía  pouca  ou  nenhuma  ressonância.  Uma  nota  foi  tocada  e,  tão  

rápido  quanto  se  tornou  audível,  desapareceu.  Dedilhando  notas  individuais,

Geraldine  Gay  Hambric  diz  que  ela  excursionou  com  uma  tia  que  se  passava  por  El  der  

Lucy  Smith,  um  popular  evangelista  cantor  de  Chicago  que,  incidentalmente,

Hambric.  Se,  por  outro  lado,  Mother  Bell  promoveu  um  avivamento,  Geraldine  diz,

tem  que  saber  quando  interromper  o  pregador,  especialmente  se  ela  sentir  que  a  atenção  

está  diminuindo.  Assim,  além  de  desenvolver  sua  voz  musical  distinta,  Rosetta  teve  que  

aprimorar  uma  intuição  para  o  tempo  e  a  performance,

também  alegou  ter  construído  a  primeira  igreja  “construída  por  negros”  da  cidade.15

ela  poderia  ganhar  cem  dólares  por  duas  semanas,  sem  incluir  o
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sugere  que  ele  estava  ausente,  ou,  mais  provavelmente,  que  o  próprio  casamento

roteirizado  por  costume.  Na  igreja,  as  mulheres  tendem  a  “desistir”  em

caso,  Camille  Roberts  sabe  que  ele  era  um  estranho  na  Fortieth  Street

meio  do  sermão  do  pregador,  suplantando  sua  voz  com  a  deles.

pelo  nome  Katie  Bell  Nubin  (com  um  “i”)  para  o  resto  de  sua  vida.

ela  mesma,  Camille  ficou  com  Rosetta  enquanto  ela  jurava  diante  de  Deus  honrar  e  

obedecer  seu  marido.  “Ela  não  teve  um  grande  casamento”,  lembra  Camille.

podem  e  andam  de  mãos  dadas.16

tornou-se  uma  de  suas  marcas  registradas.  Por  exemplo,  quando  ela  chegou  à  linha  “Eu

ela  não  podia,  porque  não  me  lembro  de  um  pai;  era  só  ela  e  ela

Bell,  mas  ocasionalmente  eles  viajavam  separadamente,  quando  a  Mãe  Nubin  partiu

fazer  o  público  gritar  e  gritar  com  ela  “não,  não,  não,  não,  não,  não!”

O  nome  de  Rosetta  na  certidão  de  casamento  oficial  —  “Rosie  Etta  Bell

anos.  Foi  provavelmente  no  circuito  da  Igreja  Pentecostal  que  Rosetta  conheceu  um  

pregador  itinerante  da  COGIC,  Thomas  J.  Tharpe,  com  quem  ela  se  casou  em

dizem  que  ele  era  de  St.  Augustine,  Flórida,  outros  de  Nova  York.  Qualquer  que  seja

se  casou  novamente,  embora  a  ausência  do  que  Camille  chama  de  “pai”

e,  no  entanto,  conscientemente  calculados  ao  mesmo  tempo,  assim  como  os  santos  

nos  cultos  pentecostais  agem  de  maneiras  que  são  simultaneamente  espontâneas  e

momentos  -  não,  por  exemplo,  no  início  do  culto,  mas  no

quando  o  pastor  Roberts  realizou  a  cerimônia  de  casamento.  Até  então  casado

terminou,  seja  por  divórcio  ou  morte.  No  entanto,  Katie  Harper  foi

com  letras  improvisadas  ou  interpolações  vocais,  algo  que  mais  tarde

“Não  era  tão  popular  naquela  época.  Não  podíamos  organizar  casamentos,  e

O  Élder  Thomas  e  Rosetta  Tharpe  formavam  uma  equipe  atraente  de  marido  e  

mulher.  Ele  pregava,  e  ela  cantava  e  tocava  violão;  ocasionalmente,  ele  se  juntava  a  ela  

no  ukulele.  Na  maioria  das  vezes  eles  viajavam  com  Katie

não  vai  mais  estudar  a  guerra”,  em  “Down  by  the  Riverside”,  ela

Rosetta  e  Katie  Bell  viajaram  juntas  pelo  final  da  adolescência  de  Rosetta

mãe."

Como  tais  momentos  mostram,  sinceridade  e  convenção  na  experiência  religiosa

em  sua  própria  evangelização.  Em  grande  parte  por  causa  do  presente  de  sua  esposa,  os  dois

O  talento  de  Rosetta  para  comover  o  público  surgiu  tanto  do  sentimento  quanto  do  

carisma  —  uma  palavra  que  não  tem  equivalente  feminino  na  língua  inglesa.  Cada  

aspecto  dela  tocando  e  cantando  era  guiado  pelo  Espírito,

Chicago  em  17  de  novembro  de  1934.  Não  se  sabe  muito  sobre  Tommy;  algum

Nuben”  –  sugere  que  na  época  do  noivado  de  sua  filha,  Katie
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o  Dixie  Hummingbirds,  caracteriza  o  casamento  como  uma  transação  comercial.  “Foi  

um  acordo,  foi  um  acordo”,  diz  Ira  Junior,  que  cresceu  em  torno  de

Estrela.  “Ele  era  um  jovem  ministro  e  não  tinha  publicidade  sobre  ele”,  disse  ela.

Rosetta  e  Ma  Bell  nas  décadas  de  1950  e  1960.  “E  veja,  eu  acho  que  é  isso  que

Temple,  a  igreja  COGIC  mais  importante  da  região  na  década  de  1930.  Miami

diz,  sugerindo  um  padrão  segundo  o  qual  Rosetta,  por  mais  esperta  que  seja,  permitia  

que  os  homens  a  usassem  para  seu  lucro.

Zeola  Cohen  Jones,  prima  de  AM  Cohen  e  membro  de  Miami

Temple,  diz  que  Tommy  Tharpe  era  um  homem  alto  e  bonito,  com  fama  de  ser  um  bom  

pregador.  Mesmo  assim,  segundo  Zeola,  Ma  Bell  não  aprovou

era  uma  base  atrativa  não  só  pelo  número  de  congregações  da  COGIC  na  região,  mas  

porque  itinerantes  como  Rosetta  e  Tommy

influenciou  [Rosetta]  ao  longo  de  sua  vida,  foi  que  foi  muito  difícil  para  ela

poderia  passar  lá  os  longos  invernos  do  Norte.

“As  pessoas  falavam  sobre  como  [Tommy  Tharpe]  vivia  uma  vida  bem  limpa”,

para  separar  sua  vida  pessoal  de  um  negócio.  Você  sabe  o  que  eu  quero  dizer?  Isto

de  Tommy,  vendo-o  como  um  homem  que  não  vivia  de  acordo  com  suas  palavras.

foi  um  acordo  com  Russell  [terceiro  marido  de  Rosetta].  E  eu  acho  que  a  maioria

diz  o  reverendo  Isaac  Cohen,  cujo  pai,  o  reverendo  Amaziah  Mel  vin  Cohen,  estabeleceu  

o  Templo  de  Miami.  “Ele  era  um  grande  pregador. . . .  Ele

tempo,  os  homens  em  sua  vida,  acabou  por  ser  algum  tipo  de  negócio,  você  sabe,

Outros  logo  ficaram  cautelosos  com  ele  também;  a  videira  do  Templo  de  Miami  tinha

é  que  ele  estava  “vendo”  alguém  em  um  estado  diferente.  Quando  criança,  Zeola  foi  

uma  testemunha  involuntária  da  crueldade  de  Tommy.  “Eu  estava  vendo  ele  perseguir

um  arranjo,  alguma  situação  que,  você  sabe,  se  vai  funcionar  para

parecia  sério  para  mim.  Ele  parecia  um  homem  que  falava  sério.  Outros

Rosetta  na  rua  [à  noite]  e  lute  com  ela”,  lembra  ela.  "E  então

a  coisa  que  era  divertida,  ele  se  levantava  na  igreja  [no  dia  seguinte]  e  pregava,  e  ela  

cantava  como  se  nada  tivesse  acontecido.  Algumas  coisas  ficam  embutidas  na  mente  

de  uma  criança.  Eu  sabia  como  ele  iria  vencê-la,  mas  ela  o  amava.”

quem  conheceu  Rosetta  mais  tarde  na  vida  pegue  a  metáfora  comercial  de  Isaac  Cohen

veio  uma  presença  familiar  na  estrada  do  evangelho.  Eles  foram  especialmente

você,  então  vai  funcionar  para  mim  também.”  Marie  Knight,  parceira  de  canto  de  

Rosetta  nas  décadas  de  1940  e  1950  e  uma  de  suas  confidentes  mais  próximas,  

sugere  que  Tommy  Tharpe  queria  se  unir  à  ascensão  de  Rosetta

literalmente.  Ira  Tucker  Jr.,  filho  e  homônimo  do  lendário  vocalista  do

atração  popular  no  sul  da  Flórida,  onde  eles  realizaram  reavivamentos  em  Miami
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“As  pessoas  notaram  e  responderam  a  ela  tocando.”  Ele  se  lembra  particularmente  

da  versão  dela  de  “Sit  Down”,  uma  favorita  do  uptempo  sobre  estar  tão  cheia  do  

Espírito  Santo  que  você  não  consegue  ficar  no  seu  lugar.

Os  atritos  entre  membros  negros  e  convidados  brancos  vieram  à  tona  de  

outras  maneiras.  Os  membros  do  Templo  de  Miami  viam  as  transmissões  de  

domingo  à  noite  como  um  culto  religioso  divertido,  especialmente  quando  Rosetta  

Tharpe  estava  cantando,  mas  os  visitantes  muitas  vezes  tratavam  o  culto  em  si  

como  entretenimento.  Zeola  Jones  lembra  de  sentir  desconforto  com  o  arranjo:

Tommy  e  Rosetta  permaneceram  juntos,  no  entanto,  pelo  menos  inicialmente.  

Ainda  em  1937,  quando  Roxie  os  conheceu,  sua  base  ainda  era  Miami.  “As  pessoas  

vinham  realmente  para  ouvi-la  cantar,  não  para  ouvi-lo  pregar”,  diz  Zeola,  lembrando  

como  Rosetta  os  animava  com  sua  versão  divertida  de  “Hide  Me  in  Thy  Bosom”,  na  

qual  ela  trinou  o  “r”  em  “  Balance-me."  “Na  década  de  1930,  Rosetta  era  a  cantora  

mais  popular  de  lá”,  diz  Isaac  Cohen.

O  estrelato  de  Rosetta  no  sul  da  Flórida  só  aumentou  quando  o  reverendo  

Amaziah  Cohen  começou  a  transmitir  programas  de  domingo  à  noite  no  WKAT,  

uma  estação  branca  que  apresentava  notícias  e  música  pop.  A  voz  e  o  violão  de  

Rosetta  rapidamente  se  tornaram  uma  atração  principal  no  rádio,  e  logo  os  brancos  

começaram  a  assistir  a  transmissões  ao  vivo  no  Miami  Temple.  “As  pessoas  à  noite  

vinham  de  todas  as  áreas;  às  vezes,  tínhamos  mais  brancos  na  igreja  do  que  

negros”,  lembra  Isaac  Cohen.  Os  visitantes,  incluindo  muitos  judeus,  sentavam-se  

em  uma  sacada  em  forma  de  ferradura,  enquanto  os  membros  da  igreja  se  reuniam  

no  andar  principal,  na  frente.  Por  fim,  diz  o  Élder  Cohen,  a  igreja  estabeleceu  uma  

política  de  oferta  obrigatória,  “porque  não  tínhamos  espaço  para  todos”.  Alguns  

convidados  se  vestiam  de  acordo  com  a  convenção  da  igreja,  outros  de  uma  

maneira  que  os  membros  da  igreja  consideravam  desrespeitosos  –  as  mulheres  

vestindo  calças  ou  aparecendo  sem  meias.

Roxie  Moore,  que  conheceu  Rosetta  em  um  avivamento  que  Tommy  e  Rosetta  

correram  na  Rehoboth  Beach  Church  of  God  in  Christ,  em  Baltimore,  corrobora  as  

memórias  de  Zeola.  Como  Zeola,  Roxie  suspeitava  desde  cedo  que  Tommy  Tharpe  

tinha  uma  namorada  ao  lado.  Quando  Rosetta  finalmente  percebeu  isso,  ela  ficou  

arrasada  -  nada  em  sua  vida  até  aquele  momento  a  havia  preparado  para  tal  golpe.  

Como  Tommy  era  um  pregador,  seu  engano  representou  um  desafio  fundamental  

para  sua  crença  no  refúgio  protetor  de  sua  igreja.

GRITE,  IRMÃ,  GRITE!

Os  judeus  de  Miami  Beach  vinham  à  nossa  igreja  todo  domingo  à  noite  

para  ouvir  [Rosetta]  cantar.  Seria  embalado  com  a  vitória
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A  próxima  vez  que  os  membros  da  Fortieth  Street  ou  do  Miami  Temple  

ouviram  falar  de  Rosabell,  ela  era  “Sister  Rosetta  Tharpe”,  artista  de  gravação  

da  Decca.  “A  igreja  ficou  magoada  porque  ela  deixou  a  igreja  e  foi  para  o  mundo”,  

diz  Zeola  Jones.  Camille  Roberts  e  Alva  Roberts  também  se  sentiram  

decepcionadas.  “Sabíamos  que  ela  saiu  da  igreja,  como  eles  chamavam”,  diz  

Camille.  “Essa  era  a  palavra  que  estava  voltando  para  a  igreja,  que  ela  estava  

misturando  canções  populares  com  espirituais  da  igreja.”  Alva  lembra:  “Quando  

a  ouvi  eu  disse,  meu  Deus,  você  quer  dizer  que  ela  foi  para  o  mundo  tocando  

música  como  a  música  do  mundo?”

A  lembrança  disso  ainda  a  irrita.  “Quando  eles  os  viam  gritando,  eles  apenas  

riam,  continuavam  e  jogavam  dinheiro.”  Além  disso,  quando  a  igreja  começou  a  

cobrar  entrada  para  aproveitar  todos  os  forasteiros  que  vinham  aos  domingos,  

“os  pobres  não  podiam  comparecer”  –  embora  ela  se  lembre,  rindo,  como  alguns  

membros  negros  do  Templo  de  Miami  fizeram  questão  de  vir  às  transmissões  de  

domingo  à  noite  apenas  para  pegar  esse  dinheiro.  “Você  sabe  que  eles  sairiam  

no  domingo.  Eles  pulariam  para  pegar  esse  dinheiro!”  O  que  é  agridoce  nas  

memórias  de  Zeola  daqueles  dias  –  os  brancos  jogando  dinheiro  também  

financiavam  reformas  de  igrejas  e  um  fundo  universitário  ativo  –  não  pode  

compensar  sua  feiúra.  "Eu  não  gostei",  diz  ela  enfaticamente.  “Eles  não  fariam  

isso  agora.”

Camille  pode  apenas  especular,  mas  ela  suspeita  que  Rosetta  possa  ter  

sentido  essa  atração  mundana  o  tempo  todo.  “Ela  cantava  uma  linha,  e  colocava  

um  pouco  de  hmmmm  no  final,  e  parecia  que  você  poderia  simplesmente  festejar  

com  esse  pequeno  hmmmm.  Eu  acho  que  é  por  isso  que  ela  se  mudou  para  o  

mundo,  porque  ela  não  podia  deixar  de  colocar  um  pouco  de  força  na  música.  Agora

Por  volta  de  1938,  Rosetta  decidiu  sair  do  caminho  que  havia  sido  traçado  para  

ela  por  seu  casamento,  sua  igreja  e  convenções  sociais.  Ela  tomou  a  decisão  
radical  de  deixar  a  igreja  para  uma  carreira  secular.  Zeola  atribui  a  mudança  em  

parte  a  problemas  conjugais,  em  parte  às  seduções  de  pessoas  brancas  que  

vieram  ao  Templo  de  Miami  com  “dinheiro  e  promessas”.
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ter  judeus  [férias  do  norte]. . . .  Eles  vieram  em  massa  para  a  nossa  igreja.  

Ônibus  e  limusines.  Eles  não  se  importavam  de  estacionar  no  gueto  para  

isso.  Eles  não  tinham  medo.

Quando  os  santos  gritavam,  eles  jogavam  dinheiro

eles.  Foi,  vamos  ver  esses  negros.  Era  diversão  para  eles.
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O  presente  de  Rosetta  realmente  “abriria  espaço”  para  ela  —  muito  espaço.  

Mas  em  1938,  isso  também  começaria  a  afastá-la  das  mesmas  comunidades  

que  cuidaram  dessa  dádiva  como  se  fossem  suas.

eles  estão  fazendo  isso,  mas  quando  ela  começou,  foi  quando  você  estava  se  

afastando  da  religião.”
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Rock  Me  (v.):  manda-me,  mata-me,  move-me  com  ritmo.

Miami  ao  palco  do  Cotton  Club,  o  mais  renomado

salas  de  concertos,  salões  de  baile  e  casas  noturnas  de  York.

vida  jovem.  Assim  como  sua  primeira  migração  de  Cotton  Plant  para  Chicago,  o

Para  Rosetta,  deixar  a  igreja  para  seguir  uma  carreira  secular  era  inseparável  de  

deixar  Tommy  Tharpe;  ela  sabia  que  seu  marido  não  podia

pedido.  Nas  décadas  de  1920  e  1930,  centenas  de  milhares  de  sulistas  negros  

coletivamente  apostaram  no  “Norte”  como  uma  terra  de  liberdade  e  oportunidade.  

Apenas  uma  –  Rosetta  Tharpe  –  teve  a  ousadia  de

A  mudança  do  Templo  de  Miami  para  o  Cotton  Club  envolveu  deslocamento  geográfico,  

mas  implicou  um  deslocamento  cultural  de  uma  comunidade  completamente  diferente.

casa  noturna.  Certamente  Rosetta  estava  ciente  dos  sentimentos  de  desapontamento,  

perplexidade  e  traição  que  seu  movimento  provocou  entre  os

Provavelmente  nunca  saberemos  exatamente  como  Rosietta  Atkins  Tharpe  -  como

trazer  o  gospel,  a  expressão  musical  sagrada  dessa  migração,  do

santos  pentecostais;  na  verdade,  o  arrependimento  pode  explicar  por  que,  anos  mais  tarde,  ela

ela  estava  então  chamando  a  si  mesma  -  deu  o  salto  de  uma  igreja  COGIC  em

igrejas  e  encontros  de  rua  onde  evoluiu  para  os  palcos  da  Nova

tendia  a  encobrir  os  detalhes  dessa  segunda  “grande  migração”  em  seu
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À  medida  que  Rosetta  se  acostumou  com  a  celebridade,  ela  

ocasionalmente  oferecia  contas  mais  rebuscadas.  Em  uma  entrevista  de  1941,  

ela  afirmou  que  “seu  agente”  a  “interessou  em  vir  para  Nova  York”,  mas  

somente  depois  que  ela  rejeitou  uma  bolsa  de  estudos  para  o  Alabama  State  

Teachers  College  depois  de  se  formar  no  ensino  médio  “com  notas  mais  

altas”.  Uma  peça  de  Defender  diferente  daquela  que  a  fez  entrar  em  “shows  

amadores”  explicou  que  ela  havia  sido  “criada”  para  uma  audição  antes  do  

gerente  de  palco  do  Cotton  Club,  Herman  Stark  “por  um  agente  de  reservas  

que  soube  dela  cantando  através  de  um  escritório.  trabalhador  que  por  acaso  

parou  em  frente  à  igreja  [no  Harlem]  onde  a  Srta.  Tharpe  estava  cantando.”3  

Também  circularam  rumores  de  que  um  músico  “famoso”  havia  arrancado  

Rosetta  da  obscuridade.  “Vários  figurões  ao  longo  da  Broadway  e  no  Harlem. . .  

reivindicar  sua  descoberta”,  sugeriu  um  artigo.  “Entre  eles  estão  dois  dos  

líderes  de  banda  mais  conhecidos  do  ramo.”  Algumas  contas  creditaram  a  

Cab  Calloway  a  assinatura  de  Rosetta  depois  que  ela  a  ouviu  cantando

Relatos  de  Rosetta  naqueles  primeiros  anos  fornecem  apenas  o  mais  

vago  esboço  das  circunstâncias  de  sua  “chegada” (como  os  jornais  a  chamavam).

seguir  sua  carreira  e  tolerar  sua  mudança.  E,  no  entanto,  sua  infelicidade  no  

casamento  pode  não  ter  sido  a  única  motivação  de  Rosetta.  Para  alguém  que  

cresceu  usando  sapatos  de  segunda  mão  e  doou  roupas,  a  promessa  de  

dinheiro  deve  ter  sido  poderosamente  sedutora.  Rosetta  aparentemente  “  

achou  que  a  direção  do  [Cotton  Club]  estava  brincando”  quando,  após  seu  

sucesso  inicial,  propôs  pagar-lhe  um  salário  semanal  de  quinhentos  dólares .  

passou  pela  cabeça  de  Rosetta  que  algumas  oportunidades  mundanas  valiam  

a  pena  perseguir.

De  acordo  com  o  Chicago  Defender,  “Ela  foi  induzida  a  vir  para  Nova  York,  

onde  lançou  sua  sorte  com  uma  grande  igreja  Holy  Roller.  Um  dia,  alguém  

sugeriu  que  ela  pudesse  testar  seu  talento  em  um  dos  shows  amadores.  Ela  

fez  e  desde  então  ela  tem  ido  a  lugares”.  Uma  versão  ligeiramente  diferente  

dessa  história  apareceu  no  New  York  Amsterdam  Star-News,  o  principal  jornal  

do  Harlem,  que  noticiou  que  Rosetta  havia  sido  “descoberta”  no  verão  de  

1938,  enquanto  ela  e  o  marido  trabalhavam  na  igreja  de  AM  Cohen.  Quanto  a  

quem  exatamente  havia  feito  a  descoberta,  o  Star-News  citou  Rosetta  dizendo  

que  “Blanche  Gabbie,  uma  mulher  branca”,  a  ouvira  nas  transmissões  de  rádio  

de  AM  Cohen  e  ao  vivo  em  Miami  Temple.  “Ora,  ela  me  convenceu  a  ir  direto  

para  a  Broadway”,  diz-se  que  Rosetta  brincou.2
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No  entanto,  Rosetta  escolheu;  nenhum  marido  ou  mãe  a  obrigou  a  cantar  em  boates  

onde  os  fregueses  fumavam  e  bebiam,  e  os  dançarinos  usavam

Da  Usina  de  Algodão  ao  Clube  do  Algodão.  A  justaposição  do  racismo

pouco  mais  do  que  cordas  G.  Talvez  seja  por  isso  que,  em  uma  entrevista  inicial,  ela

É  provável  que  Rosetta  não  tenha  sido  a  única  fonte  de  tais  inconsistências,  dados  

os  baixos  padrões  de  jornalismo  musical  da  época  e  a

e  socialmente  estratificada  cidade  do  Arkansas  de  nascimento  de  Rosetta  com  o  racialmente

e  a  boate  socialmente  estratificada  de  Nova  York  onde  ela  estreou  foi  mais

do  que  um  pouco  irônico,  considerando  que  o  conceito  de  entretenimento  por  trás

tendência  de  agentes  e  gerentes  de  divulgar  histórias  meramente  por  causa  da  publicidade.  

E,  no  entanto,  tomadas  em  conjunto,  as  elisões,  ambiguidades  e  implausibilidades  

ocasionais  dessas  histórias  apontam  para  o  fracasso  de

chamava-se  Rosetta  Vashti  Tharpe.6  O  nome  veio  do  livro  do  Antigo  Testamento  de  Ester,  

no  qual  a  rainha  Vasti,  esposa  do  rei  Assuero,

Rosetta  ou  a  imprensa  para  apresentar  uma  narrativa  “crossover”  viável  para

ela  –  uma  maneira  de  apresentá-la  como  uma  autêntica  pentecostal  enquanto  explicava  

como  ela  havia  aparecido  no  Cotton  Club.  Certa  vez,  Rosetta  contou  a  um  repórter  que  

“quando  menina,  sonhava  com  a  carreira  teatral”,5

se  recusa  a  obedecer  à  ordem  de  seu  marido  para  desfilar  diante  de  sua

a  última  era  a  plantação  antebellum  da  nostalgia  do  “Swanee  River”.  Ainda

convidados  em  um  banquete.  Os  sábios  do  rei  determinam  que  a  recusa  de  Vasti  não

e  se  isso  for  verdade,  então  sua  mudança  para  fora  da  igreja  representou  o

apenas  insultou  o  rei,  mas  pôs  em  perigo  a  estabilidade  de  todo  o

a  imagem  dos  tempos  bucólicos  da  escravidão  foi  justamente  a  fonte  do  Algodão

O  charme  do  clube.  Na  verdade,  o  nome  Cotton  Club,  e  tudo  o  que  o  Sul

sociedade,  que  obriga  as  mulheres  a  “dar  honra  a  seus  maridos,  altos  e

realização  de  um  desejo  antigo,  ainda  que  reprimido.  Em  geral,  no  entanto,  Rosetta

cultura  de  rendimento  mais  importante  já  representou  -  prosperidade  econômica  nacional

(um  localiza  a  “descoberta”  em  Nova  York,  o  outro  em  Miami  COGIC),

embora  Calloway,  vocal  sobre  seu  papel  em  impulsionar  as  carreiras  de

retratou-se  como  sendo  atraída  para  dar  uma  mordida  na  Big  Apple.  Ela  pode

baixo  igualmente.”7  A  referência  a  Vashti  —  um  nome  ao  qual  ela  retornaria  periodicamente  

ao  longo  dos  anos  —  sugeria  a  consciência  de  Rosetta  de  sua  “desobediência”  a  Tommy  

Tharpe  e  à  própria  Igreja  de  Deus  em  Cristo.

na  verdade,  me  senti  forçado  a  escolher  entre  dois  resultados  igualmente  impossíveis:  

divórcio  de  Tommy  Tharpe  ou  deixar  a  igreja.

Lena  Horne  e  Pearl  Bailey,  nunca  confirmaram  a  história.4
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A  política  de  admissão  do  Cotton  Club  —  não  são  permitidos  negros,  com  

raras  exceções  para  artistas-celebridades  visitantes,  cujas  festas,  no  entanto,  
ficavam  em  mesas  nos  fundos  —  espelhava  o  ambiente  e  os  temas  dos  shows.  

O  coreto  original,  como  lembra  Calloway,  “era  uma  réplica  de  uma  mansão  

sulista,  com  grandes  colunas  brancas  e  um  cenário  pintado  com  salgueiros-

chorões  e  senzalas” .  Africano”,  em  que  os  sons  da  “selva”  às  vezes  derivavam  

do  uso  de  desentupidores  modificados  nos  sinos  de  seus  instrumentos  pelos  

trompistas .  revistas.  Apesar  de  toda  a  sua  elegância,  o  clube  tinha  uma  veia  

distintamente  vaudevillian,  misturando  música,  dança,  comédia  e  atos  inovadores,  

de  números  de  conga  a  contorcionistas.

Os  artistas  do  clube  se  ofenderam  com  a  perpetuação  de  estereótipos  

raciais  e  sua  política  racialmente  discriminatória  na  porta.  No  entanto,  “alguns  

dos  músicos  negros  mais  orgulhosos  do  mundo  tocaram  lá  e  aderiram  a  essa  

política  de  segregação  racial”,  lembrou  Calloway,  formado  em  faculdade  em  

1976.  Mabley,  Ethel  Waters,  Nicholas  Brothers  e  Bill  “Bojangles”  Robinson.  “Para  

nós”,  escreveu  Ellington,  cuja  banda  começou  a  tocar  lá  no  final  de  1927,  “o  

envolvimento  no  Cotton  Club  foi  de  extrema  importância,  porque,  como  resultado  

de  seu  fio  de  rádio,  fomos  ouvidos  nacional  e  internacionalmente. . . .  O  Cot  ton  

Club  era  um  local  elegante.  Um  comportamento  impecável  era  exigido  na  sala  

enquanto  o  show  estava  acontecendo.”10  O  Cotton  Club  que  entrou  para  a  lenda  

popular  do  século  XXI  é  a  casa  noturna  glamourosa  retratada  em  The  Cotton  

Club,  de  Francis  Ford  Coppola,  de  1984,  com  seu  elenco  colorido  de  altas  -tipos  

da  sociedade,  mafiosos  corpulentos,  músicos  negros  esforçados  e  exigentes  

gerentes  de  palco  brancos.

idade,  a  promessa  de  industrialização,  a  expansão  do  império  norte-americano  

—  atraíam  os  patronos  brancos  durante  os  anos  magros  e  tristes  da  Lei  Seca  e  

da  Depressão,  até  mesmo  para  os  nortistas  que  nunca  tinham  visto  uma  

plantação  de  algodão.

Localizado  na  142nd  Street  e  na  Lenox  Avenue,  no  Harlem,  o  Cot  ton  Club  

original  foi  estabelecido  em  1923  como  um  lugar  onde  o  público  branco  

endinheirado  podia  se  aventurar  na  “cidade  alta”  –  naqueles  dias,  uma  palavra-

código  para  os  bairros  acima  da  110th  Street.  Em  1935,  no  entanto,  o  Harlem  

explodiu  em  tumultos  causados  por  frustrações  com  o  desemprego,  altos  custos  de  moradia  e
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O  Cotton  Club,  onde  Rosetta  apareceu  assim,  estava  localizado  no  coração  

relativamente  mais  monótono  do  Great  White  Way,  como  era  conhecido  o  iluminado  

distrito  dos  teatros  da  Broadway.  No  entanto,  isso  não  afetou  a  qualidade  de  sua  

clientela.  Entre  aqueles  que  assistiram  à  apresentação  de  Rosetta  nas  noites  de  

abertura  da  revista  de  outono  de  1939  estavam  Mary  Martin,  J.  Edgar  Hoover  e  

Nate  Blumberg,  presidente  da  Universal  Pictures .  sua  mudança  para  a  Broadway  

em  1936,  anos  que  coincidiram  com  o  desenvolvimento  de  Rosetta  de  uma  

criança  prodígio  para  um  artista  muito  procurado  no  circuito  pentecostal.  Por  um  

lado,  o  significado  de  “swing”  havia  mudado.  Originalmente,  os  músicos  consideravam  

o  swing  uma  qualidade  de  performance  musical;  como  Ivie  Anderson,  cantando  

para  a  banda  Ellington,  havia  colocado,  “It  Don’t  Mean  a  Thing  (If  It  Ain’t  Got  That  

Swing)”.  No  momento  em  que  o  Broadway  Cotton  Club  lançou  seu  primeiro  show,  

no  entanto,  o  próprio  swing  havia  se  tornado  uma  coisa.  Enquanto  antigamente  se  

podia  descrever  uma  banda  com  uma  boa  seção  rítmica  como  “swinging”,  agora  

era  muito  mais  comum  ler  e  falar  sobre  “bandas  de  swing”  e  “músicos  de  swing”.

serviços  públicos  precários,  e  os  donos  do  Harlem  club  fecharam  suas  portas,  já  

que  sua  clientela  branca  agora  considerava  o  bairro  perigoso.

A  Era  do  Swing,  como  ficou  conhecida,  coincidiu  com  anos  relativamente  

produtivos  e  progressivos  na  cultura  popular  dos  Estados  Unidos,  uma  época  em  

que  a  esquerda  política,  principalmente  o  Partido  Comunista,  exerceu  uma  influência  

sem  precedentes  em  tudo,  da  música  ao  drama  e  à  literatura.  No  entanto,  mesmo  

em  meio  a  um  movimento  cultural  geral  para  a  esquerda,  o  novo  Cotton  Club  

continuou  a  negociar  o  mito  do  Velho  Sul.

Destemidos,  eles  restabeleceram  o  clube  em  uma  sala  no  último  andar  de  um  prédio  

na  Forty-eighth  com  Broadway,  que,  em  uma  antiga  encarnação,  havia  sido  o  

Ubangi  Club,  um  local  noturno  de  curta  duração  onde  a  popular  artista  lésbica  negra  

Gladys  Bentley  se  apresentava  em  drag  masculino,  completo  com  cartola  e  bengala.

Mais  ao  ponto,  em  meio  a  tendências  de  integração  dentro  da  cultura  musical  

popular,  aumento  do  liberalismo  em  questões  raciais  e  crescente  preocupação  

doméstica  com  a  ascensão  de  Hitler  e  do  nazismo  –  um  tópico  de  particular  importância.

Era  um  mito  fortalecido  pelo  blockbuster  de  Hollywood  E  o  Vento  Levou,  de  

1939,  que  deixou  gerações  de  americanos  ansiando  por  uma  plantação  mítica  

chamada  Tara,  ao  mesmo  tempo  em  que  fez  de  Hattie  McDaniel  a  primeira  

vencedora  negra  de  um  Oscar.
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Herman  Stark  por  duas  semanas.  Como  outra  nova  atração,  o  Dandridge

palavras  certas  para  descrevê-la.  A  maioria  usava  alguma  variação  de  “swing”  para  transmitir  

a  qualidade  rítmica  de  sua  música,  chamando-a  de  “swinging  of  spirituals”,  uma  “swinging  

spiritual  favorita”,  uma  “evangelista  swinging  de  hinos”  e  uma

Sisters—um  grupo  de  canto  que  incluía  uma  promissora  jovem  de  quatorze  anos

palco,  o  Cotton  Club  oferecia  aos  brancos  proximidade  com  os  negros,  mas

“cantor  de  hinos”.  Outros,  atraídos  pelo  valor  da  novidade  de  uma  cantora  pentecostal,  a  

batizaram  de  “gritadora  religiosa”,  uma  “cantora  de  rolos  sagrados”  e  uma

“Artista  de  santo  rolador.”  O  Chicago  Defender  a  chamou  de  “uma  manipuladora  de  tons  

azuis  altos  e  swingco”  e  observou  que  “ela  lida  com  o

guitarra  bastante  digna  de  crédito  no  acompanhamento.”13

pouco  para  mudar  os  termos  da  hierarquia  racial.  Em  nenhum  lugar  isso  foi  melhor  ilustrado  

do  que  no  mural  encomendado  para  a  abertura  do

chamado  Dorothy  -  Rosetta  constituía  uma  parte  de  um  enorme  apoio

Clube  da  Broadway.  Imaginou  os  populares  líderes  de  bandas  de  swing  branco  do

dia  —  em  blackface.12

elenco,  artistas  que  em  grande  parte  preencheram  o  tempo  entre  os  grandes  números.  Cedo

Outros  ainda  compararam  Rosetta  a  Bessie  Smith,  a  cantora  de  blues

anúncios  impressos  não  mencionavam  seu  nome.

Irmã  Rosetta  Tharpe,  como  era  profissionalmente  chamada  (o  “i”  em  Rosietta

No  entanto,  desde  o  início,  o  público  ficou  emocionado  com  o  incomum  de  Rosetta

cuja  carreira  foi  interrompida  por  um  acidente  de  carro  em  1937.14  Como  Smith,  Ro  setta  

apresentou  uma  imagem  convincente  de  autoconfiança  e

vigor  quando  ela  se  apresentou.  De  fato,  seu  “blues  gospel”  e  o  blues  secular  de  Smith  não  

eram  tão  distintos.  Musicalmente,  ambos  surgiram  de  fontes

som  e  estilo.  Desacostumado  à  música  emocionalmente  expressiva  de

tendo  sido  descartado  permanentemente),  não  era  para  ser  um  destaque

da  revista  Cotton  Club  do  outono  de  1938,  um  show  de  ritmo  acelerado  que  encabeçava  

Calloway  e  os  Nicholas  Brothers,  jovens  dançarinos  que  emocionavam  o  público

alarme  entre  os  afro-americanos  depois  que  a  Alemanha  invadiu  a  Polônia  em  setembro  de  

1939  —  o  clube  persistiu  em  impor  uma  política  de  admissões  racialmente  exclusiva.  De  

fato,  a  configuração  do  clube  apenas  reforçou  a  socialização  dos  brancos.

Pentecostais,  repórteres  de  jornais,  brancos  e  negros,  lutaram  pela

com  sua  elegância  acrobática.  Originalmente  ela  era  apenas  uma  aposta,  assinada  por

licença  para  considerar  corpos  negros,  especialmente  mulheres  seminuas,  como  espetáculos  

–  e  fazê-lo  em  um  momento  em  que  atos  análogos  de  “olhar”  não  raramente  levavam  

homens  negros  a  linchar.  Como  o  menestrel  do  século  XIX
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ornamentos,  em  vez  de  tambores,  saxofones,  trompetes  ou  trombones

Rosetta  apareceu  com  sua  guitarra  ressonante  nacional  e  sua  própria

traços  sutis  de  maquiagem  -  um  toque  de  batom  e  talvez  um  pouco  de  definição

na  cultura  escrava,  e  ambos  enfrentaram  a  dureza  do  mundo  com  a  determinação  de  “abrir  

uma  saída  sem  saída”.  Para  os  cantores  gospel,  esse  “jeito”

definitivamente  não  segurando  seu  violão  como  decoração,  como  uma  noiva  sem  jeito

penas,  strass  e  roupas  femininas  que  expõem  o  midri,  foi

detalhando  ao  redor  do  decote  e  abaixo  do  corpete.  Seu  cabelo  estava

Kriegsmann  tirou  muitas  fotos  de  Rosetta  durante  a  sessão,  mas  esta  -  ou  variações  

dela  tão  semelhantes  que  as  diferenças  são

Pouco  depois  de  seu  nome  começar  a  aparecer  nos  jornais  em  outubro,  Rosetta  

adquiriu  um  gerente  de  talentos.  Ele  era  Moe  Gale,  nascido  Moisés

O  violão  de  Rosetta  como  elemento  indelével  de  sua  imagem.  No  final  da  década  de  1930  e

Uma  foto  muito  diferente  tirada  por  Kriegsmann  durante  aquela  sessão  de  fotos  

ocasionalmente  aparecia  na  imprensa,  mas  nunca  chegou  nem  perto  de  ser  apreciada.

proprietário  do  famoso  salão  de  baile  Savoy  do  Harlem.  Gale  conseguiu  que  Ro  setta  fosse  

fotografada  por  James  J.  Kriegsmann,  fotógrafo  oficial  do

carregava  um  significado  especial.  Como  a  estudiosa  Sherrie  Tucker  mostrou,

não  usava  joias.  Kriegsmann,  que  usou  luzes  do  teto  para  iluminar  seu  rosto,  lançando  

sombras  nítidas  e  visualmente  atraentes  atrás  dela,  posou  Ro  setta  sorrindo,  mãos  nas  

cordas  de  seu  violão,  olhando  para  cima  com

um  cantor  pentecostal  aparecem  na  forma  de  sobrancelhas  cuidadosamente  depiladas  e

membros  de  bandas  “all-girl”  na  década  de  1940  imaginavam  seus  instrumentos  como

Rua  Quarenta  e  Seis.

vestido.  Pelos  padrões  do  Cotton  Club,  que  praticamente  obrigavam  as  lantejoulas,

kohl  ao  redor  dos  olhos.

eles  realmente  tocaram.15  Em  contraste,  mesmo  que  Rosetta  não  estivesse  realmente  

escolhendo  uma  nota  no  momento  em  que  Kriegsmann  tirou  a  fotografia,  ela  estava

foi  através  de  Deus;  para  os  cantores  de  blues,  era  através  da  autoconfiança.

pouco  perceptível  -  seria  o  mais  reproduzido.  Também  estabeleceu

modesto.  Ele  apresentava  uma  estampa  tranquila,  ombros  ondulados  e

Galewski,  influente  chefe  da  Gale  Management,  uma  agência  de  talentos  de  primeira  linha,  e

enrolado  com  um  ferro  quente,  em  um  estilo  fofo  ao  invés  de  vir  aqui,  e  ela

início  da  década  de  1940,  a  imagem  de  Rosetta  parecendo  à  vontade  com  seu  instrumento

segurando  um  buquê  de  lírios  na  bochecha  em  uma  fotografia  de  casamento.

Estrelas  do  Cotton  Club,  com  escritórios  no  Actors'  Equity  Building  em  165  West

olhos  bem  abertos.  Os  únicos  elementos  que  minam  a  imagem  da  Rosetta  como

maioria  das  imagens  das  mulheres  musicistas  de  swing  que  ganharam  destaque  como
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Fotografia  publicitária  de  James  J.  Kriegsmann  de  Rosetta  

Tharpe,  por  volta  do  final  de  1938  ou  início  de  1939.  Fotografia  

cortesia  do  Centro  Schomburg  de  Pesquisa  em  Cultura  Negra.

a  mulher  olha  para  longe,  de  boca  fechada  e  sem  sorrir.

os  direitos  autorais  de  seu  material.  Irving  Mills,  a  certa  altura  o  agente  da

o  mesmo  status  icônico  da  fotografia  de  Rosetta  com  seu

Calloway,  Ellington  e  um  grupo  chamado  Mills  Blue  Rhythm  Band—

Essa  fotografia  também  seria  um  prenúncio  do  que  estava  por  vir.

guitarra  ressonante  de  aço.  Foi  um  alter  ego  para  a  imagem  de  Rosetta  como  a

mais  tarde  para  se  tornar  a  banda  de  um  Lucius  "Lucky"  Millinder  -  aproximou-se

Rosetta  em  meados  de  outubro  e  logo  a  fez  assinar  um  “contrato  de  publicação  

exclusivo”  com  a  Mills  Music.  Uma  empresa  com  atuação  internacional

De  outubro  a  dezembro  de  1938,  eventos  de  profunda  e  duradoura

ingênua  alegre:  uma  cena  em  que  uma  pessoa  determinada,  até  sombria,

significado  para  a  carreira  de  Rosetta  ocorreu  quase  semanalmente.  O  primeiro  envolvido

40  GRITE,  IRMÃ,  GRITE!

Imagem  não  disponível

Machine Translated by Google



compradores  de  discos  brancos,  já  que  a  Decca  fez  algo  que  normalmente  não  fazia

Pass  Me  By",  "That's  All"  e  "This  Train",  Dezoito  Espíritos  Negros  Originais  serviriam  como  uma  

fonte  crucial  do  repertório  de  Rosetta  para  o  próximo

setenta  e  cinco.

A  publicação  de  música  era  importante  -  como  os  primeiros  empreendedores  do  evangelho

os  discos  de  goma-laca  juntos  em  um  “álbum”  de  luxo  em  caixa.

eles  se  saíram  tão  mal  que  a  gravadora  a  largou  e  não  se  aventurou  de  volta

glamour  das  gravações  sonoras.  Um  pouco  desse  glamour  se  tornou  o  de  Rosetta

Negro  Spirituals,  um  livreto  impressionante  (com  o  sorridente  Kriegsmann

mais  tarde.  Com  sua  voz  de  sino,  sorriso  vitorioso  e  notoriedade  do  Cotton  Club,

comunicar  o  núcleo  emocional  de  uma  música  por  meio  de  frases  requintadas,  técnica  vocal  

inventiva  e  toque  de  guitarra  de  originalidade,  confiança  e  graça.  Seus  anos  de  uso  de  seu  dom  

em  apresentações  ao  vivo

qualidade  religiosa  estabelecida  exatamente  como  cantada  pela  Irmã  Tharpe  desde  a  infância

Mahalia  tinha  faltado.  Seus  primeiros  78  anos,  gravados  em  uma  única  sessão  em  outubro

“Ink”  Williams,  chefe  da  divisão  “race”  da  gravadora,  gerenciou  tal  Decca

e  Guy  Lombardo.  Também  era  conhecido  por  minar  a  concorrência,  cobrando  trinta  e  cinco  

centavos  por  disco  em  um  momento  em  que  a  taxa  atual  era

sucesso  suficiente  para  trazer  Rosetta  de  volta  para  uma  segunda  sessão  em  janeiro  de  1939  

e  mantê-la  a  serviço  da  Decca,  sem  interrupção,  até  meados  da  década  de  1950.  Também  é  

provável  que  suas  primeiras  gravações  tenham  se  saído  bem  com

Olhe  para  baixo  na  estrada  e  eu  me  pergunto",  "Meu  Senhor  e  eu",  "Salvador,  não

trinta  e  cinco  anos.

A  Decca  havia  gravado  quatro  lados  de  Mahalia  Jackson  em  maio  de  1937,  mas

com  artistas  negros:  depois  de  ter  produzido  quatro  hits  de  78  anos,  a  gravadora  colecionou

rede  de  distribuição,  a  Mills  Music  rapidamente  publicou  Eighteen  Original

no  campo  gospel  até  que  se  arriscou  na  Rosetta  dezessete  meses

A  primeira  sessão  de  Rosetta  revela  uma  jovem  capaz  de  encontrar  e

retrato  na  capa)  contendo  canções  “com  um  tom  original  e  apelativo

quando  ela  assinou  um  contrato  no  mesmo  mês  com  a  Decca  Records.  J.  Mayo

Rosetta  tinha  a  combinação  de  bens  musicais  e  talento  para  o  showbiz  que

como  Dorsey  e  Sallie  Martin  entendiam  bem  -  mas  não  tinha  o

em  igrejas  negras  em  todo  o  país.”  Englobando  títulos  como  “Eu

notáveis  como  Louis  Armstrong,  Count  Basie,  Chick  Webb  e  Ella  Fitz  gerald.  Em  1938,  no  

entanto,  o  selo  era  mais  conhecido  pelas  massas  de  compradores  de  discos  como  o  selo  dos  

músicos  brancos  Bing  Crosby,  Connie  Boswell,

O  dia  31  de  1938,  com  Rosetta  acompanhando-se  ao  violão,  foram  sucessos  instantâneos.  

Quão  bem  sucedido  eles  foram  em  números  difíceis  é  difícil  dizer,  mas
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“swinging”  onde  Dorsey  havia  escrito  “singing”.  Esse  single  adicionou  “w”

que  cuida  de  Seu  filho,  mas  como  Rosetta  canta,  “rock  me”  é  um  apelo  para

—  na  primeira  linha  da  primeira  música  que  apresentaria  Rosetta

complexidade  rítmica  e  improvisação.  Como  uma  cantora  de  blues,  também,  ela  era

os  deuses  do  ritmo.  A  revista  de  comércio  branco  Variety  tomou  “rock  me”  como

uma  referência  à  relação  sexual,  dizendo  que  suas  letras  tinham  "uma  insinuação  de  matar".

Rosetta  não  era  uma  estranha  ao  duplo  sentido  sexual  –  ninguém  trabalhando  no  Cotton  

Club  por  tanto  tempo  quanto  uma  semana  poderia  ter  sido  –  mas  “rock  me”  faz  mais  sentido  

como  um  pedido  de  entrega  de  preocupações  mundanas  através

capaz  de  cobrir  material  de  enorme  variedade  tópica  e  emocional.

para  o  mundo  mais  amplo  -  sinalizou  uma  importante  mudança  em  sua  identidade.  Para

Seus  primeiros  quatro  cortes  para  a  Decca  variam  amplamente  em  tom,  da  sátira  atrevida  

de  "That's  All"  ao  contentamento  melancólico  de  "My  Man  and  I"  à  exuberância  extrovertida  

de  "Rock  Me"  e  o  desejo  de  "The  Lonesome".

Estrada."  Todos  traziam  a  marca  de  um  cantor-jogador  de  extraordinário  controle  e

“swing”  era  deleitar-se  no  ritmo,  sentir  a  batida  no  corpo,  uma  experiência  que  facilitou  a  

proximidade  com  Deus  no  contexto  pentecostal.

música.

adoração  –  mas  no  contexto  de  um  disco  popular,  pertencia  ao  que  a  antiga  igreja  de  

Chicago  de  Ro  setta  chamava  de  “mundo  mundano”.

personalidade.

Além  disso,  embora  Rosetta  estivesse  enfatizando  sua  assinatura

É  tentador  ler  as  outras  três  músicas  que  Rosetta  gravou  durante  aquela  primeira  

sessão  como  expressões  de  sua  turbulência  emocional  em  relação

as  palavras  “rock  me”  desde  pelo  menos  meados  da  década  de  1930,  o  rosnado  suculento  

que  ela  produz  no  disco  Decca  –  no  qual  “rock  me”  sai  como  “rrrrrrock

Como  primeira  gravação,  “Rock  Me”,  a  música  de  Dorsey  Rosetta  havia  sido

ensinou  a  ela  como  fazer  um  ouvinte  sentir  uma  música,  não  apenas  ouvi-la,  fazendo

uso  de  vibrato,  trinados,  enunciação,  variedade  dinâmica  (variações  na  intensidade)  e  

melisma,  marca  do  gospel  em  que  o  vocalista  canta  vários

cantar  desde  seus  dias  em  Chicago,  e  aquela  que  Zeola  Cohen  Jones  lembra  como  a  

favorita  no  Miami  Temple,  foi  uma  escolha  lógica.  Presumivelmente  seguindo  o  jeito  que  

ela  estava  cantando  no  Cotton  Club,  Rosetta  fez  uma

mim”  –  abre  o  significado  da  frase  para  várias  interpretações  seculares.  Na  letra  de  Dorsey,  

a  frase  é  uma  oração  dirigida  a  um  pai-divindade

única  mudança  significativa  na  letra  do  disco,  substituindo  a  palavra

notas  no  espaço  de  uma  única  sílaba.  Como  um  cantor  de  blues  ou  jazz,  Ro  setta  tendia  a  

cantar  em  torno  da  batida  e  não  em  cima  dela,  permitindo
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Para  a  mente  de  Hammond,  From  Spirituals  to  Swing  teve  um  papel  social  vital.

valores  compartilhados  e  igualdade  de  gênero.  E  em  sua  versão  de  “The  Lonesome

diante  de  uma  plateia  esgotada  no  Carnegie  Hall  para  From  Spirituals  to  Swing,

som  das  mulheres  do  blues,  que  também  cantavam  sobre  romance  perdido  com

de  artistas  afro-americanos  para  um  público  integrado  em  um  local  de  alta  cultura.  De  

fato,  Hammond  teve  uma  visão  do  concerto  como  uma  espécie  de

o  século  XX.

Shows  notáveis  seguiram  de  perto  o  envolvimento  de  Rosetta  no  Cotton  Club  em  

1938  e  o  lançamento  de  seus  primeiros  discos.  No  início  de  dezembro,  embora  ainda  sob  

contrato  com  Stark,  ela  fez  uma  semana  “por  cortesia”

“Denomination  Blues”  como  uma  versão  engraçada  de  posers  religiosos,  pessoas  que

concerto  para  refletir  uma  preferência  por  música  que  teve  pouca  exposição  entre

organização  -  sem  exceção  da  NAACP  -  chegaria  perto  disso.  Eventualmente,

ela  ousadamente  rimou  “bem”  com  “inferno”,  descrevendo  ministros  que

que  muitas  vezes  se  sentiam  mais  à  vontade  com  Bach  do  que  com  o  blues.  O  próprio  

Hammond  tendia  a  igualar  a  falta  de  exposição  comercial  com  autenticidade  musical.  O  

programa  detalhado  entregue  aos  portadores  de  ingressos

Mais  tarde  naquele  mês,  ela  apareceu  na  arrecadação  de  fundos  de  Natal  do  Apollo  

Theater,  um  evento  anual  que  reuniu  todos  de  Fats  Waller

Sissle,  Artie  Shaw  e  Hazel  Scott.  E  em  23  de  dezembro,  ela  apareceu

dedicado  a  Bessie  Smith.

Man  and  I”,  uma  versão  terna  de  seu  “My  Lord  and  I”  de  Eighteen  Orig  inal  Negro  

Spirituals,  é  um  hino  ao  amor  romântico  baseado  na  camaradagem,

Road”,  ela  cantou  em  uma  parte  mais  baixa  de  seu  registro  de  soprano,  evocando  a

um  dos  eventos  musicais  historicamente  mais  significativos  da  primeira  metade  do

missão  que  foi  além  do  conceito  básico  de  apresentar  uma  programação  diversificada

Tommy  Tharpe.  Em  “That’s  All”,  Rosetta  reescreveu  a  obra  de  Washington  Phillips

John  Hammond,  a  força  por  trás  do  show,  era  filho  de  um  Van  derbilt,  mas  também  

era  um  abandono  de  Yale  que  mantinha  laços  abertos  com  o  Partido  Comunista.  Ele  

possuía  um  ouvido  excelente,  e  tinha  curado  o

“desafio  populista”  ao  racismo.17  Seu  único  problema,  inicialmente,  era  que  não

afirmam  “ter  religião”,  mas  nunca  seguem  a  conversa.  Para  fazer  o  ponto  dela,

com  a  Count  Basie  Band  no  Paramount  Theatre  no  centro  da  cidade.

formadores  de  opinião  culturais,  as  elites  brancas,  bem  como  o  “décimo  talentoso”  negro,

uma  mistura  convincente  de  tristeza  e  coragem.16

deixe  suas  congregações  irem  para  o  Diabo  se  isso  servir  ao  interesse  deles.  "Minhas

e  Lionel  Hampton  para  Fredi  Washington,  os  Quatro  Pontos  de  Tinta,  Noble

prometeu  uma  noite  de  “a  música  que  ninguém  conhece”,  e  o  concerto  foi
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era  enorme  e  claro,  e  ela  não  teve  problemas  para  acompanhar  Ammons,

hell”  rima  da  letra,  como  se  dissesse  com  uma  piscadela:  “This  is  Carnegie

trocando  riƒs  de  guitarra  escolhidos  a  dedo  com  suas  rajadas  de  piano  pulsante.  Ela

Rosetta  apareceu  diante  da  multidão  esgotada  do  Carnegie  Hall  em  uma

Hall,  afinal.”

Por  consenso  popular,  a  performance  foi  um  triunfo.  Como  Basie  lembrou:  “Ela  cantou  

algumas  músicas  gospel  que  derrubaram  a  casa.

Ela  cantava  números  da  igreja  em  casa  e  tinha  aqueles  velhos  descolados  de  Nova  York  

quase  gritando  nos  corredores.  Havia  muita  gente  por  aí  que

segmento  inicial  intitulado  "Spirituals  and  Holy  Roller  Hymns",  que  se  seguiu

até  tiveram  a  confiança  de  tocar  com  o  público,  que  passou  toda  a  apresentação  

ansiosamente  se  esticando  para  frente  em  seus  assentos,  movendo-se  no  tempo

uma  introdução  com  música  tribal  africana,  bem  como  um  número  de  Count  Basie  e  sua  

orquestra.  Ela  cantou  duas  músicas,  "Rock  Me"  e  "That's  All",  acompanhada  por  sua  guitarra  

e  piano  boogie-woogie

fornecido  por  Ammons,  um  Chicagoan  conhecido  por  seu  som  "quente".  (O

aos  seus  ritmos.  Ela  começou  “That's  All”  com  um  pouco  de  escolha  extravagante.  Então

nunca  tinha  ouvido  esse  tipo  de  canto,  mas  ela  foi  grande.”  A  memória  de  Rosetta  

permaneceu  fresca  meio  século  depois  para  Harry  “Sweets”  Edi  filho,  trompetista  da  banda  

Basie.  “Lembro-me  também  da  irmã  Rosetta

ela  parou,  abruptamente,  quando  a  multidão  não  esperava  que  ela  parasse.  Sua  recompensa

programa  observou  que  ele  “não  lê  uma  nota  de  música”.)  Preservadas  para  a  posteridade,  

essas  músicas  são  o  mais  próximo  que  chegaremos  de  ouvir  o  que  ela

foi  o  riso,  e  naquele  momento,  quando  ela  teve  certeza  de  todos

Tharpe”,  disse  ele.  “Ela  foi  uma  das  maiores  cantoras  espirituais  que  você  já

ouvi . . .  e  um  bom  guitarrista!”  Olhando  para  trás,  até  o  próprio  Hammond  parecia  

maravilhado  com  seu  bom  senso  ao  recrutar  Rosetta:  “Exceto  por  uma  aparição  fugaz  no  

Cotton  Club”,  ele  escreveu,  “ela

atenção,  ela  e  Ammons  se  lançaram  em  uma  versão  em  ritmo  acelerado  do

poderia  ter  soado  como  no  palco  do  Cotton  Club.  E  de  fato  ela  é

ele  conseguiu  patrocínio  do  órgão  do  Partido  Comunista  The  New  Masses

para  um  show  que  incluiu  os  gritadores  de  blues  Jimmy  Rushing  e  Joe  Turner,

ainda  melhor  nestas  gravações  do  que  em  seus  78  anos,  projetando  uma  facilidade  e  um

música.  Ela  deu  uma  segunda  risada  quando  omitiu  o  antecipado  “bem/

alegria  em  realizar  que  os  discos  de  estúdio  não  poderiam  igualar.  A  voz  dela  naquela  noite

o  quarteto  da  Carolina  do  Norte  Mitchell's  Christian  Singers,  o  pianista  de  boogie  woogie  

Albert  Ammons,  o  solista  de  jazz  Sidney  Bechet  e  uma  banda  de  swing  repleta  de  estrelas  

liderada  por  Count  Basie,  um  favorito  de  Hammond.
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Ocasionalmente,  ela  confessava  suas  dúvidas  a  Roxie  Moore.  Zeola  Cohen  Jones  

se  lembra  de  seu  retorno  a  Miami  em  algum  momento  -  pode  ter  sido  mais  tarde  

na  década  de  1940  -  admitindo  arrependimento.

O  clichê  sobre  celebridade  da  noite  para  o  dia  não  parece  absurdo  ao  

descrever  a  experiência  de  Rosetta  no  final  de  1938.  É  difícil  saber  como  ela  

experimentou  o  estrelato,  no  entanto,  em  parte  porque  ela  não  foi  direta  sobre  

seus  sentimentos.  Publicamente,  é  claro,  Rosetta  sorriu  e  sorriu,  aprendendo  

desde  cedo  a  dizer  aos  repórteres  o  que  ela  achava  que  eles  queriam  que  ela  dissesse.

Por  outro  lado,  assim  como  a  fotografia  “séria”  de  Kriegsmann  capturou  um  

lado  menos  conhecido  de  Rosetta,  uma  parte  dela  se  preocupou  com  o  que  ela  

havia  se  metido  quando  assinou  com  Herman  Stark.

Seu  truque  no  Carnegie  Hall  –  parando  de  tocar  quando  o  público  menos  

esperava,  apenas  para  rir  –  ilustrou  esse  desejo  a  um  T.

nunca  havia  cantado  em  nenhum  lugar,  exceto  em  igrejas  negras.  Ela  foi  uma  

surpresa;  derrubou  o  povo.  Seu  canto  mostrava  uma  afinidade  entre  o  gospel  e  o  

jazz  que  todos  os  fãs  podiam  reconhecer  e  apreciar.”18

Rosetta  tinha  motivos  para  se  sentir  desconfortável.  Apesar  do  romantismo  

racial,  From  Spirituals  to  Swing  dera  a  ela  um  cenário  digno,  pelo  menos  em  

comparação  com  os  palcos  dos  teatros  de  Nova  York  em  1939  e  1940,  enquanto  

sua  carreira  continuava  a  se  expandir.  Anos  mais  tarde,  seus  obituários  divulgariam  

Rosetta  como  o  primeiro  ato  gospel  a  encabeçar  o  Apollo,  e,  no  entanto,  poucos  

provavelmente  se  importaram  em  lembrar  as  circunstâncias  de  suas  aparições  

originais  lá.  Diante  de  um  público  predominantemente  negro,  Ro  setta  apareceu  

em  um  burlesco  da  religião  pentecostal,  fazendo  dela  uma  festa  para  a  zombaria  

de  sua  igreja.  No  From  Spirituals  to  Swing,  Rosetta  apareceu  em  um  palco  casto  

usando  um  vestido  modesto  que  abotoava  até  o  pescoço;  no  Apollo  no  verão  

seguinte,  ela  fez  uma  entrada  no  palco  no  meio  de  uma  “reunião  de  santos  

roladores”,  como  disse  a  Variety,  completa  com  “garotas  vestidas  com  vestidos  

antiquados  de  cores  vivas”,  um  quarteto  masculino  “vestido  de  vermelho  e  verdes”  

e  quadrinhos  da  casa  fazendo  “coisas  de  pregador  de  uma  tribuna  frágil  e  com  

uma  lista  telefônica  como  uma  bíblia”.  É  seguro  dizer  que  não  havia  pentecostais  

praticantes  na  sala.  Talvez  porque  Herman  Stark  tenha  estabelecido  limites  
contratuais  sobre  o  que  ela  tinha  permissão  para  se  apresentar  fora  do  Cotton  

Club,  Rosetta  fez  uma  refeição  secular  insípida

Como  muita  gente  que  se  destaca,  Rosetta  adorava  ser  amada.

“'Uma  das  piores  

coisas  que  fiz  foi  deixar  a  igreja.  Porque  eu  achava  que  as  pessoas  na  igreja  eram  

gentis  e  amorosas.'  Agora  ela  disse  isso  para  mim”,  diz  Jones.

No  entanto,  não  há  razão  para  duvidar  da  felicidade  de  Rosetta  com  seu  sucesso.
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em  vez  das  versões  de  "Rock  Me"  e  "That's  All"  que  lhe  renderam  elogios  na  

Broadway.  “Fora  do  idioma  [espiritual]”,  concluiu  a  Variety,  em  uma  linguagem  

tão  grosseira  que  se  destaca  até  mesmo  pelos  padrões  anteriores  à  Segunda  

Guerra  Mundial,  “ela  não  é  nada  mais  do  que  outra  garota  de  cor  gritando  com  

um  violão.”19  A  situação  não  era  melhor .  no  Clube  do  Algodão;  na  verdade,  

os  proprietários  brancos  do  Apollo  provavelmente  derivaram  sua  ideia  do  que  

agradaria  o  público  negro  copiando  o  que  era  popular  entre  a  multidão  branca  na  Broadway.

(O  público  negro,  enquanto  isso,  pode  ter  clamado  por  acesso  ao  tipo  de  

entretenimento  que  lhes  foi  negado  por  causa  da  raça.)  Em  uma  revista  do  

Cotton  Club  que  durou  o  verão  de  1939,  Rosetta  se  apresentou  em  um  set  

semelhante  de  “Pentecostal  Meeting”,  apoiado  por  dançarinos  e  cantores  

interpretando  os  papéis  de  adoradores,  evidentemente  para  encorajar  o  público  

a  “agitar”  com  suas  “músicas  de  avivamento”.  Na  verdade,  ela  estava  tocando  

em  igrejas  pentecostais  reais  em  Nova  York  nas  manhãs  de  domingo,  enquanto  

“tocava  igreja”  no  palco  de  maneira  irreverente  durante  o  resto  da  semana.  O  

contraste  chamou  a  atenção  dos  editores  da  revista  Life,  que  providenciaram  um  

artigo  de  uma  página  dedicado  ao  cantor  que  “Swings  Same  Songs  in  Church  

and  Night  Club” .  faturamento  com  a  Andy  Kirk  Orchestra,  com  Mary  Lou  Williams  

no  piano  e  Floyd  Smith  no  “instrumento  de  cordas  eletrificado”  –  foi  um  

passo  além.  Em  um  ponto  desse  show,  Rosetta  entrou  no  palco  montada  em  

uma  mula  com  uma  lista  telefônica  amarrada  a  ela.  O  comediante  sarcástico  

Alan  Drew  desempenhou  o  papel  de  um  pregador  tagarela.  Como  disse  a  

Variety ,  ele  “ajuda  a  irmã  a  conduzir  sua  reunião”.  chapéu  durante  uma  

apresentação.22  Onde  Tommy  Tharpe  esteve  esse  tempo  todo,  e  por  que  ele  

advertiu  publicamente  sua  esposa  por  essa  infração  aparentemente  menor?  

Talvez  ele  achasse  melhor  afirmar  sua  autoridade  em  assuntos  doutrinários  

para  minar  a  autenticidade  de  Rosetta,  a  qualidade  que  ela  vendia  nos  palcos  

das  boates.  Zeola  Cohen  Jones  lembra  que  Tommy  ficou  para  trás  na  Flórida  

quando  Rosetta  foi  para  o  norte,  mas  no  final  de  1939  ele  aparentemente  sentiu  

a  necessidade  de  se  distinguir  dela  negociando  seu  poder  como  homem  e  

ministro.  Ao  repreender  Rosetta  publicamente,  Tommy  criou  a  distância  

necessária  dela  para  continuar  com  seu  próprio  trabalho  como  ministro  da  

COGIC  no  Brooklyn.
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convicção  no  final  de  1939,  ou  que  ela  às  vezes  ansiava  publicamente  por  um  retorno  aos  

dias  antes  de  seu  estrelato  teatral.  "Você  sabe",  ela  disse

ele  citou  o  pianista-cantor  Fats  Waller,  cujo  tio  era  um  deacon  na  New  Hope  Baptist,  e  que  

havia  tocado  “When  the  Saints  Go

repórteres  pouco  antes  da  censura  pública  de  Tommy  Tharpe,  “havia  algo  sobre  o  trabalho  

como  solista  na  igreja  que  eu  não  consigo  encontrar

Marching  In”  em  “um  tempo  de  swing  rápido  em  locais  de  negócios  conduzidos  por  ou  para  a  

raça.”24  A  implicação  era  clara:  artistas  negros  que

no  ar,  mas  não  devem  ser  profanados  ou  usados  para  fins  de  dança.”25

Outros,  especialmente  intelectuais  negros,  também  entraram  na  conversa.  Em  “Spirituals

como  uma  estrela  na  Broadway.  Acho  que  acabei  de  aprender  a  amar  as  pessoas  com  as  

quais  me  associava  e  sentir  mais  falta  delas  agora  que  não  as  vejo  mais.”23

“balançaram”  os  espirituais  estavam  interpretando  a  música  sacra  de  seus  ancestrais

and  Neo-Spirituals”,  um  ensaio  de  1934,  a  antropóloga  e  romancista  Zora  Neale  Hurston,  

enfant  terrible  do  establishment  do  Novo  Negro,

Enquanto  Rosetta  contemplava  as  consequências  de  suas  escolhas,

na  música  para  dança  social,  e  todos  sabiam  o  que  a  dança  social

assumiu  uma  postura  enraizada  em  seu  próprio  trabalho  de  campo  entre  as  igrejas  santificadas  

na  Flórida.  “As  grandes  massas  [de  negros]  ainda  estão  diante

debates  se  alastraram  em  diversos  setores  da  imprensa  negra  sobre  a  moralidade  do

significou.  O  próprio  Dorsey  entrou  na  briga  do  debate  público  em  uma  peça  de  1941

seus  altares  pagãos  e  chamando  deuses  antigos  por  um  novo  nome”,  ela  observou.  "Como

balançando  os  espirituais.  (Normalmente,  estes  ocorreram  entre  membros  de

no  Chicago  Defender,  fazendo  essencialmente  o  mesmo  ponto.  Depois  de  notar  que  “algumas  

de  nossas  igrejas  são  tão  altas  agora  que  estão  acima

evidência  disso,  observe  o  ritmo  de  tambor  de  todos  os  espirituais  negros.  Tudo

denominações  principais,  excluindo  inteiramente  as  vozes  de  negros  costais  de  Pente  ou  

adeptos  de  outras  igrejas  de  Santidade.)  Em  Pittsburgh,  George

cantando  spirituals”  –  uma  escavação  naquelas  instituições  que  rejeitaram  sua  própria

Música  de  igreja  feita  por  negros  é  possível  dançar.”26  Ao  contrário  de  sua  colega  de  inteligência

W.  Harvey,  pastor  da  Igreja  Batista  New  Hope  e  editor  associado  de  religião  no  Pittsburgh  

Courier,  fez  um  “discurso  comovente”  exortando  os  cristãos  negros  responsáveis  a  “eliminar  

a  prática  desenfreada  de  profanar  o

composições  como  profanas  -  ele  continuou:  "Eu  escrevi  mais  de  três

Mesmo  sem  a  reprimenda  do  marido,  não  surpreende  que  Ro  setta  pudesse  cantar  “I  

Looked  Down  the  Line  (and  I  Wondered)”  com  tanta

canções  de  nossos  pais  e  mães.”  Como  exemplo  de  ofensor  primário

centenas  de  canções  gospel  e  espirituais.  Eu  não  me  oponho  a  eles  serem  usados

DOS  ESPIRITUAIS  AO  BALANÇO  (1938–1940) 47

Machine Translated by Google



conforme  estabelecido  por  órgãos  como  o  Correio.  Em  vez  disso,  ela  reformulou  o

estava  com  Ma  Rainey  -  espreita  em  músicas  como  "Hide  Me  in  Thy  Bosom",  ele

toda  a  questão  de  acordo  com  sua  crença  de  que  os  espirituais  eram  uma  vida

conclui:  “Não  é  de  surpreender  que  as  bandas  de  swing  tenham  se  apaixonado  por  essa  coisa,  nem

Stewart,  Max  Kaminsky,  Ivie  Anderson,  Hot  Lips  Page,  Pee  Wee  Russell,

Chu  Berry,  Johnny  Hodges,  Billie  Holiday,  Cozy  Cole,  Clyde  Newcombe,

música,  não  um  legado  fossilizado.

que  uma  cantora  de  igreja  como  a  irmã  Thorp  [sic]  poderia  se  juntar  a  Cab  Calloway  

sem  mudar  suas  músicas.  Tampouco  é  surpreendente  que  o  pessoal  da  igreja  tenha  

recebido  esse  uso  de  sua  música  e  reclamado  amargamente.  Eles  têm  seus

Bud  Freeman  e  Dave  Tough.

A  escritora  Arna  Bontemps,  uma  das  principais  luzes  nos  círculos  literários  de  Chicago  

e  Harlem,  adotou  uma  abordagem  semelhante.  Em  “Rock,  Church,  Rock!”,  um  filme  de  1942

caso,  e  é  bom.”27

Em  pouco  tempo,  parece,  todos  na  festa  perderam  toda  a  autoconsciência  sobre  o  

fato  de  que  estavam  sendo  fotografados  para  a  Vida;

artigo  do  jornal  de  esquerda  Common  Ground,  ele  esboçou  dois

No  mesmo  mês,  Life  retratou  Rosetta  como  uma  performer  que  precariamente

havia  prazer  demais  bebendo,  fumando  e  fazendo  música.  Rosetta  havia  trazido  seu  

violão  e  se  revezava  com

dilemas:  uma  batalha  geracional  sobre  os  novos  sons  rítmicos  que  emergem  das  igrejas  

urbanas  do  norte  e  um  ressentimento  crescente  entre

uniu  a  divisão  sagrado/secular  na  cultura  popular  negra,  enviou  o  fotógrafo  Charles  

Peterson  em  uma  missão  para  fazer  uma  divulgação  de  longa-metragem  que

Ellington  jogando.  Em  um  ponto,  ela  olhou  enquanto  ele  dedilhava  e

fiéis  sobre  a  divulgação  dessa  música  como  entretenimento  secular.  Enquanto  Bontemps  

simpatizava  com  aqueles  que  gostavam  de  sua  igreja

jamais  chegaria  às  páginas  da  revista.  A  ideia  era  ilustrar  uma  jam  session  de  jazz  e,  

para  isso,  a  Life  recrutou  os

Calloway  mexeu  nos  teclados,  e  só  se  pode  imaginar

canções  “animadas”,  ele  também  se  compadeceu  daqueles  que  ficaram  horrorizados  com  o  que

o  guitarrista  de  jazz  branco  Eddie  Condon  e  o  promotor  Ernie  Anderson  para  organizar  

uma  festa  apenas  para  convidados  no  apartamento  Riverside  Drive  de

Lectuais,  Hurston  rejeitou  os  termos  do  debate  “swinging  spirituals”

Rosetta  estava  fazendo.  Observando  que  “Georgia  Tom”  –  o  nome  de  Dorsey  quando  ele

Burris  Jenkins,  um  cartunista  político  negro  pioneiro.  Junto  com  o  produtor  musical  Harry  

Lim,  a  lista  de  convidados  incluía  Calloway,  Ellington,  Rex

GRITE,  IRMÃ,  GRITE!48

Machine Translated by Google



49

guitarra  enquanto  Ellington  estava  sentado  ao  piano.  Na  fotografia,  seus  olhos

alguma  coisa?"

o  que  parece  maravilha,  enquanto  Calloway  e  o  trombonista  JC  Hig  ginbotham  se  inclinam  

para  ouvir  melhor.  O  trompetista  Hot  Lips  Page,  enquanto  isso,  olha  para  Ellington,  com  um  

sorriso  que  diz:

paletós  listrados  masculinos,  com  um  copo  de  cerveja  ao  lado,  cantou  e  tocou

o  que  eles  estavam  tocando,  já  que  todos  na  fotografia,  incluindo  Ivie  Anderson,  estão  rindo.  

Em  outro  momento,  Rosetta,  vestindo  um  dos

em  todo  o  país  e  no  Canadá,  como  parte  da  popular  campanha  de  Calloway

polegar.  Duke,  com  a  gravata  desabotoada  e  encharcado  de  suor,  olha  para  ela  com

espetáculo  itinerante.  Em  pouco  menos  de  dois  anos,  ela  não  só  se  tornara  querida

Junho  de  1940.  A  essa  altura,  ela  não  havia  apenas  tocado  em  Nova  York,  mas

ela  mesma  para  uma  variedade  de  audiências  de  Nova  York,  mas  conseguiu  atender,  se  não

fechada  em  concentração  enquanto  ela  toca,  usando  uma  palheta  à  direita

Rosetta  ficou  na  folha  de  pagamento  do  Cotton  Club  até  fechar  em

Rosetta  toca  com  Duke  Ellington  (no  piano),  Cab  Calloway  e  o  trombonista  JC  

Higginbotham  em  uma  festa  privada  organizada  pela  revista  Life,  agosto  de  1939.

O  trompetista  Hot  Lips  Page  olha  por  cima  do  ombro  de  Duke.  Foto  de  Charles  Peterson.

DOS  ESPIRITUAIS  AO  BALANÇO  (1938–1940)

Cortesia  de  Don  Peterson.

Imagem  não  disponível
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fez  uma  breve  passagem  ao  lado  de  Louis  Armstrong  nos  dias  de  declínio  do  

Cotton  Club.)  A  intimidade  da  fotografia  de  Peterson  sugere  a  alta  consideração

A  própria  época.

com  que  muitos  músicos  seculares  consideravam  Rosetta.  No  entanto,  como  

apresentadora  do  evangelho,  pentecostal  e  mulher,  ela  nunca  fez  parte  do

trabalhar  com  a  maioria  dos  notáveis  artistas  negros  da  época.  (Ela  até

Club,  embora  relativamente  curta,  deu  o  tom  para  o  resto  de  sua  carreira.

O  apelido  de  “swinger  of  spirituals”  ficaria,  superando  o  Swing

santuário  do  jazz  nos  anos  1930  ou  1940.  De  fato,  a  vez  de  Rosetta  no  Cotton

GRITE,  IRMÃ,  GRITE!50
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O  cantor  gospel  Clyde  Wright

4

Tudo  o  que  ela  fez,  ela  fez  bem.  Mesmo  quando  ela  estava  

cantando  blues  com  Lucky  Millinder. . .  tudo  o  que  ela  fez,  ela  

sempre  colocou  seu  coração  [naquilo].  Ela  era  ótima  em  tudo  o  que  fazia.

51

Em  uma  entrevista  do  New  Yorker  de  1971  com  o  jornalista  de  jazz  Whitney  Balliett,  

Barney  Josephson  explicou  como  ele  se  inspirou  para  abrir  uma  boate

A  boate  de  York  que  alternava  similarmente  a  sátira  com  música  “séria”.

uma  boate  do  Harlem! . . . Eu  queria  um  clube  onde  negros  e  brancos  trabalhassem

um  lugar  onde,  como  Josephson  disse  a  Balliett,  “alguém  podia  sentar  no  bar,  bebendo  

uma  única  cerveja,  por  uma  noite  inteira”.  Josephson  sabia  de  que  música  ele  gostava,  

mas  não  tinha  conexões  comerciais  para  livros  de  artistas,  o  que  é

Os  clientes  do  Clube  Negro  estavam  sentados  nos  fundos,  em  uma  seção  segregada  -  em

os  cabarés  políticos  europeus  da  década  de  1930,  e  esperava  abrir  um  Novo

Assim  nasceu  o  Café  Society,  o  satiricamente  chamado  anti-Cotton  Club,

clube”,  disse.  “Meu  gosto  pelo  jazz  muitas  vezes  me  levou  a  lugares  como  o  Cot  ton  Club  

no  Harlem,  para  ouvir  Ethel  Waters  ou  Duke  Ellington.  Bem  o

na  Sheridan  Square  em  Greenwich  Village.  Ele  gostou  do  que  viu

“Mas  havia  uma  razão  ainda  mais  importante  pela  qual  eu  queria  começar  uma

que  eu  saiba,  um  lugar  como  esse  em  Nova  York  ou  em  todo  o  país.”1

juntos  atrás  dos  holofotes  e  sentados  juntos  na  frente.  Não  havia,
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uma  passagem  por  lá  em  outubro  de  1940,  juntando-se  a  uma  formação  que  incluía  o  

pianista  Art  Tatum,  o  trompetista  Henry  “Red”  Allen,  o  trombonista  JC  Higgin  Botham  e  

a  própria  Lady  Day  –  em  suma,  muitas  das  pessoas  que  Rosetta

universitários”,  lembrou  Josephson  a  Balliett.  “Nas  noites  de  sexta-feira,  o  lugar

foi  fotografado  na  página  cancelada  da  "jam  session"  da  revista  Life.

parecia  Princeton,  Yale  e  Harvard  em  um  só.”4

artistas  como  Robeson  e  Holiday.

O  compromisso  inicial  de  Rosetta  com  o  Café  Society,  como  sua  primeira  corrida  no

Rosetta  veio  a  conhecer  –  embora  não  seja  claro  –  todos  esses  atores,  assim  como  

Hazel  Scott  e  Lena  Horne,  mulheres  que  também  foram

Não  só  o  Café  Society  deu  a  Rosetta  acesso  a  um  público  diferente  do  do  Cotton  

Club,  como  também  lhe  deu  um  palco  no  palco.

Cotton  Club,  superou  as  expectativas  de  bilheteria,  mantendo-a  no  emprego  de  

Josephson  até  o  final  de  outubro  de  1941.  Enquanto  isso,  Rosetta  se  envolveu  em  uma  

briga  pública  com  Thomas  Dorsey  sobre  sua  versão  de

parte  do  circuito  Café  Society  na  década  de  1940.2

que  ela  poderia  apresentar  e  promover  seu  material  Decca  -  incluindo

“Esconder-me  em  Teu  seio.”  Em  carta  aberta  à  imprensa  e  rádio,  Dorsey

A  multidão  no  Café  Society  era  diferente  daquelas  que  Rosetta  havia  experimentado  

anteriormente.  Os  hábitos  do  clube  incluíam  membros  da  raça  negra

“Rock  Me”,  “This  Train”  e  a  majestosa  “Beams  of  Heaven”  –  sem  os  adereços  impróprios  

dos  falsos  avivamentos  do  Holy  Roller.  Café  Society

disse  que  ela  reivindicou  a  autoria  de  sua  música  durante  um  ap  de  janeiro  de  1941

elite  cultural  e  política,  incluindo  o  secretário  executivo  da  NAACP,  Walter  White;  os  

professores  da  Howard  University  Ralph  Bunche,  E.  Franklin  Fra  zier  e  Sterling  Brown;  

escritores  Richard  Wright  e  Langston  Hughes;

não  era,  porém,  um  espaço  utópico  de  igualdade  sexual  e  racial;  nem  o  seu

e  performer-ativista  Paul  Robeson.3  Intelectuais  brancos  misturaram-se  com

a  clientela  necessariamente  vê  Rosetta  de  uma  maneira  radicalmente  diferente  do  

público  do  Apollo,  do  Paramount  ou  do  Cotton  Club.  Para  o  mundo

como  ele  uniu  forças  com  John  Hammond.  Hammond  imediatamente

eles,  juntamente  com  os  de  qualquer  raça  ou  etnia  atraídas  ao  clube  para  sua

em  geral,  Rosetta  ainda  era  um  swinger  de  espirituais,  seu  sorriso,  exuberante

produziu  Albert  Ammons,  Meade  “Lux”  Lewis  e  Pete  Johnson,  músicos  do  segmento  

“Boogie-Woogie  Piano  Playing”  de  From  Spirituals  to  Swing.  Assim,  também,  ele  

produziu  a  Irmã  Rosetta  Tharpe,  que  começou

música  e  abertura.  “As  pessoas  da  aldeia  vieram,  assim  como  os  tipos  da  cidade  alta  e

estilo  contrastando  com  a  arte  mais  estudada  e  autoconsciente  de
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casas  noturnas  de  York.5

reivindicou  o  crédito  de  composição,  como  Dorsey  alegou,  ou  mais  provavelmente  simplesmente  foi

ele  como  “Prof.  Dorsey”,  enquanto  caracteriza  Rosetta  como  uma  desertora  da  Nova

que  precisam  ser  salvas  do  que  há  na  igreja”.  Se  Rosetta  realmente

às  vezes,  Rosetta  ficava  com  Roxie  e  seu  marido  e  filha,  em  vez  de  ficar  em  um  

hotel.  Mas  como  o  casamento  de  Rosetta  com  Tommy  Tharpe,

seu  lado,  o  Chicago  Defender  parecia  ficar  do  lado  de  Dorsey,  referindo-se

em  uma  boate  porque  ela  sente  que  há  mais  almas  nas  noites

fez  shows  com  a  itinerante  Cotton  Club  Revue  nos  teatros  de  Baltimore;

ilustrou  as  tensões  contínuas  provocadas  pelos  movimentos  cruzados  de  Rosetta.  Por

Enquanto  ela  ainda  estava  no  meio  de  seu  noivado  no  Café  Society,  Ro  setta  se  

reuniu  com  sua  velha  amiga  Roxie  Moore.  Desde  a  partida  de  Rosetta  para  Nova  

York  em  1938,  Roxie  a  via  ocasionalmente  quando

aparição  em  uma  transmissão  de  rádio  We  the  People.  Rosetta  aproveitou  o  show  

para  esclarecer,  ou  talvez  reparar,  sua  reputação  de  “swinger  de  hinos”,  explicando  

“que  sua  missão  é  salvar  almas  e  que  ela  canta

falando  sobre  uma  música  que  ela  cantava  há  anos,  o  argumento  público

Foto  de  Charles  Peterson.  Cortesia  de  Don  Peterson.

GRITAR,  IRMÃ,  GRITAR  (1940–1946)  53

Rosetta  cantando  no  Café  Society  na  Sheridan  Square,  11  de  dezembro  de  1940.

Imagem  não  disponível
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A  famosa  composição  de  blues  de  Dorsey,  o  título  falava  por  si.

O  próprio  casamento  de  Roxie  azedou,  a  ponto  de,  no  início  de  1941,  ela  e  a  

filha  terem  ido  morar  com  Rosetta  e  Katie  Bell  em  Nova  York.  A  estadia  foi  

apenas  por  alguns  meses,  o  suficiente  para  Roxie  conseguir  algum  espaço  para  

respirar.  Os  quatro  moravam  em  um  apartamento  de  dois  quartos  na  55  West  

129th  Street,  com  sala  de  estar,  banheiro  individual,  cozinha  Pullman  e  um  

grande  armário  onde  Rosetta  guardava  seus  baús.

Rosetta  apreciou  a  presença  de  sua  amiga  e  confiou  em  Roxie.  Roxie  foi  a  

única  pessoa  de  fora  presente  quando  Rosetta  finalizou  sua  decisão  de  trabalhar  

com  Lucky  Millinder  como  vocalista  de  sua  banda  recém-formada.  Nascido  em  

1900  em  Anniston,  Alabama,  mas  criado  em  Chicago,  Lucky  tinha  muito  em  

comum  com  Cab  Calloway,  o  antigo  chefe  de  Rosetta.  Como  Calloway,  Millinder  

não  era  um  instrumentista,  mas  um  showman  habilidoso,  com  um  bom  ouvido  e  

um  talento  especial  para  moldar  um  grupo  de  músicos  talentosos  em  uma  banda  

de  swing  suave  –  um  talento  crucial,  embora  subestimado.  Assim  como  Cab,  

Lucky  começou  sua  carreira  trabalhando  com  outras  bandas  antes  de  formar  

sua  própria  banda.  E  ele  também  era  administrado  por  Moe  Gale,  o  agente  que  

teve  a  ideia  original  de  combiná  -lo  com  Rosetta,  de  acordo  com  o  baterista  do  

Millinder  Panama  Francis .  dupla  indomável  de  Chick  Webb  e  Ella  Fitzgerald,  

que  Gale  também  representou.

Rosetta  e  Lucky  fecharam  o  acordo  em  particular  no  apartamento  dela,  em  

24  de  fevereiro  de  1941,  com  Roxie  como  única  testemunha.  De  acordo  com  

Roxie,  Ro  setta  concordou  com  um  contrato  de  vários  anos  e  deixou  claro  no  

momento  da  assinatura  que  ela  estava  de  acordo  em  apresentar  material  

espiritual  em  arranjos  otimistas,  mas  não  em  blues  direto.8  No  entanto,  não  foi  

um  ano  antes  que  Ro  setta  estivesse  mergulhando  fundo  no  poço  da  música  

secular,  mais  notoriamente  com  o  hit  “I  Want  a  Tall  Skinny  Papa”.  Como  "É  apertado  assim",

Antes  de  Rosetta  chegar  a  esse  material  -  músicas  populares  odiadas

Bill  Doggett,  pianista  da  banda  Millinder,  lembrava-se  das  circunstâncias  

de  maneira  um  tanto  diferente.  “Acho  que  Lucky  ouviu  a  irmã  Tharpe  cantando  

no  Cotton  Club”,  lembrou.  “E  Lucky  era  um  bom  juiz  de  talento.  E  ele  viu  no  

Sister  algo  que  ele  poderia  usar  em  conjunto  com  o  Trevor  Bacon,  que  estava  

fazendo  a  balada  cantando  na  banda  na  época.  E  a  irmã  chegando  fazendo  o  

tipo  de  coisa  espiritual,  e  tocando  sua  guitarra  era  nova  para  o  show  business  e  

especialmente  para  uma  banda  de  swing.”7
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sessões.  Em  setembro  de  1941,  eles  gravaram  uma  versão  big  band  de  “Rock

Versão  de  Rosetta  de  1938  da  música.  Enquanto  aquele  “Rock  Me”  possuía  um

Eu."  Ele  balançou  em  um  ritmo  mais  lento  do  que  a  gravação  de  1938,  e  apresentou  Rosetta  

cantando  sobre  uma  seção  de  trompa  suave  com  um  ritmo  fácil  e  saltitante.

intimidade  inegável,  a  versão  big  band  de  Millinder  era  altamente  dançante  de  uma  forma  que  

a  versão  solo  de  Rosetta,  apesar  de  todo  o  seu  suingue,  simplesmente  não  era.  A  performance  

solo  de  Rosetta  transmitiu  a  solidão  de  um  palestrante

ansiedade  política.

De  fato,  menos  de  três  meses  após  a  sessão  de  gravação  que  produziu  “Rock  Me”  e  

“Shout,  Sister,  Shout!”  –  uma  música  leve  e  animada  de  chamada  e  resposta  na  qual  os  

membros  da  banda  tocaram  o  refrão  irregular  para

ritmo.  Desempenhando  o  papel  de  vocalista  de  uma  banda  de  swing  “menina”,  Rosetta  desistiu

lançado  sobre  as  tempestades  da  vida,  olhando  para  Deus  para  seu  conforto.  Mas  o

Persona  de  “irmã”  de  Rosetta  –  o  ataque  japonês  a  Pearl  Harbor  estimulou

a  locução  pregadora  de  sua  gravação  anterior  para  um  som  mais  suave,  mais

A  versão  da  banda  Millinder  de  “Rock  Me”  trouxe  um  soco  diferente  precisamente

Estados  Unidos  para  entrar  na  Segunda  Guerra  Mundial.  Mesmo  antes  da  nação  oficialmente

som  nivelado.  Embora  a  letra  da  música  seja  mais  suplicante

porque  Rosetta  obviamente  não  estava  sozinha,  mas  sim  impulsionada  pela

declarada  guerra  ao  Japão,  a  escalada  do  conflito  na  Europa  afetou  a  indústria  da  música,  

principalmente  na  forma  do  projeto  de  paz  de  1940,  que

do  que  feliz,  ela  os  entregou  com  uma  alegria  vigorosa  e  vocal,  substituindo  seu

sons  exuberantes  produzidos  por  três  trompetes,  três  trombones,  dois  saxofones  alto,  um  

saxofone  tenor  e  um  barítono,  um  piano,  um  violão,  um  baixo  e

tirou  músicos  do  sexo  masculino  de  seus  empregos  por  períodos  de  um  ano  nas  forças  

armadas.  Depois  de  7  de  dezembro  de  1941,  no  entanto,  a  guerra  teve  prioridade  em  virtude

performance  pessoal  e  idiossincrática  do  final  da  década  de  1930  com  os  sons  mais  familiares  

da  “personalidade”  comercial.

uma  bateria.  Perdida  nessa  versão  big  band  de  “Rock  Me”  estava  a  aura  de  feminilidade  negra  

autossuficiente  que  evocava  comparações  entre  Ro  setta  e  Bessie  Smith;  ganhou,  no  entanto,  

um  público  mais  amplo,  uma  vez  que  mesmo

(pelos  conservadores)  e  amados  (pelos  gostos  do  futuro  rhythm-and-blues

Do  ponto  de  vista  de  uma  estética  swing  mainstream,  essas  mudanças

mais  do  que  seu  trabalho  solo  inicial,  “Rock  Me”  de  1941  levou  Rosetta  a  um

cantora  Ruth  Brown)  -  ela  e  Millinder  colaboraram  em  arranjos  de  big  band  de  várias  das  

músicas  que  ela  havia  feito  em  seu  primeiro  solo  Decca

quase  certamente  teria  sido  considerado  como  melhorias  marcantes  em

grande  público  multirracial  em  busca  de  sons  divertidos  em  meio  à  ascensão  social  e
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Sul.  Bandas  de  swing  “all-girl”  que  estavam  ativas  há  muito  tempo,  de  repente  vieram

os  impostos  escureceram  muitos  salões  de  baile  e  teatros.  O  desvio  de  suprimentos

percebeu.

em  maior  destaque,  preenchendo  a  lacuna  deixada  por  músicos  masculinos  ausentes.

quase  um  milhão  de  homens  e  mulheres  negros  foram  convocados  ou  voluntários  para  

servir  (notavelmente,  os  pentecostais  estavam  entre  os  objetores  de  consciência).  Para  

a  maioria  dos  negros  americanos  nos  anos  40,  o  serviço  militar

Em  meio  à  crescente  inquietação  de  1941,  Rosetta  e  Roxie  gostavam  de  estar

de  goma-laca  e  gasolina  para  o  esforço  de  guerra  levou  a  cortes  na  produção  recorde  e  

reduziu  a  mobilidade  das  bandas  de  swing,  particularmente  as  de

Os  militares  dos  EUA  permaneceram  segregados,  mas  no  decorrer  da  guerra,

fez  uma  potente  declaração  antirracista,  tanto  internacionalmente  quanto  em  casa.  Isto

Rosetta  era  um  passe  de  bastidores  para  os  shows  de  todos  os  seus  músicos  favoritos.

músicos  negros,  que  viajavam  de  ônibus  para  evitar  os  trens  Jim  Crow  no

o  centro  do  mundo  do  entretenimento  de  Nova  York.  Para  Roxie,  viver  com

aliado  todos  os  setores  da  vida  americana.  Apagões,  toques  de  recolher  e  entretenimento

era  um  meio  de  afirmar  a  liberdade  que  a  América  defendia,  mas  ainda  não  tinha

GRITE,  IRMÃ,  GRITE!

Rosetta  gravando  na  Decca  Records  com  a  Lucky  Millinder  Orchestra,  verão  

de  1941.  Lucky  está  à  esquerda  de  Rosetta,  o  agente-gerente  Moe  Gale  à  sua  direita.

Foto  de  Charles  Peterson.  Cortesia  de  Don  Peterson.

Imagem  não  disponível
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“Ela  estava  muito  ocupada,  e  eu  a  segui,  sua  mãe  e  eu  a  seguimos.  Quando  

ela  ia  se  apresentar,  ficávamos  nos  bastidores  com  isso,  e  então  eu  conhecia  

todo  mundo.  Foi  divertido  para  mim.  Tirou  minha  mente  dos  meus  problemas.  E  

nos  divertimos!”  Como  Roxie,  Rosetta  passou  a  amar  o  jazz  de  big  band;  seus  

favoritos  incluíam  Earl  Hines,  Don  Byas,  Lester  Young,  Coleman  Hawkins,  

Johnny  Hodges  e  Harry  Edi  filho.  Katie  Bell  estava  decididamente  menos  

entusiasmada  com  as  atividades  da  filha,  mas  nunca  se  interpôs  no  caminho  de  

Rosetta.  “Ma  Bell  nunca  diria  [que  estava  orgulhosa  dela]”,  lembra  Roxie.  “Ela  a  

seguia,  ela  ia  aonde  Rosetta  fosse  se  fosse  local  e  se  ela  pudesse  ir  ela  iria,  e  

estaria  nos  bastidores  comigo.  Ela  sentava  lá  e  esperava  até  que  Rosetta  

terminasse  de  se  apresentar.”  Bill  Doggett  entendia  a  relativa  permissividade  de  

Katie  em  relação  aos  empreendimentos  de  sua  filha  no  entretenimento  secular.

“Sabe”,  ele  lembrou,  “antes  de  me  tornar  profissional,  eu  não  tocava  jazz  no  

domingo.  Essa  foi  a  minha  educação,  e  acho  que  a  maioria  dos  artistas. . .  seus  

pais. . .  olhou  para  o  palco  como  um  não-não.  E  então  eles  começaram  a  ver  

como  seu  filho  ou  filha  estava  se  saindo  lá  em  cima. . .  ganhando  mais  dinheiro  

do  que  seus  pais  ganhavam.  E  então  você  sabe  que  meio  que  aceita  isso  como  

algo  grande.”9  Em  casa,  porém,  a  Mãe  Bell  tentou  impor  alguma  aparência  de  

padrões  de  vida  santificados.  Embora  Rosetta  tivesse  feito  discos  de  

sucesso,  Mother  Bell  não  permitia  que  uma  máquina  entrasse  no  apartamento  

para  tocá-los.  Mas  Roxie  e  Rosetta  tiveram  permissão  para  um  rádio.  Eles  não  

eram  “grandes  dançarinos”,  lembra  Roxie,  mas  ambos  adoravam  o  programa  

de  rádio  sindicado  Make  Believe  Ballroom  e  às  vezes  dançavam  pelo  

apartamento  com  as  músicas  de  que  gostavam.  “Eles  tocaram  todos  os  

sucessos”,  lembra  Roxie.

Quando  se  tratava  de  se  apresentar,  no  entanto,  Rosetta  não  precisava  

“fazer  de  conta”.  Logo  depois  que  ela  se  juntou  a  Millinder,  a  banda  começou  

um  show  regular  no  Savoy  na  140th  e  Lenox,  então  anunciado  como  o  “Melhor  

Salão  de  Baile  do  Mundo”.  O  Savoy,  com  sua  enorme  pista  de  dança  de  mogno,  

era  uma  instituição  do  Harlem  e  o  lugar  onde  dançarinos  realmente  bons  iam  
para  mostrar  seus  movimentos  semana  a  semana.  Os  músicos  gostaram  do  

desafio  de  manter  a  pista  de  dança  cheia.  “Agora,  o  Savoy  Ballroom  era  

estritamente  importante”,  lembrou  Cab  Calloway.  Tinha  sua  própria  música  tema  

–  “Stomping  at  the  Savoy”  –  e  transmissões  regulares  de  rádio.  Um  jovem  

Detroit  Red,  mais  tarde  Malcolm  X,  lembrou-se  com  carinho  de  fazer  o  Lindy  

Hop  no  Savoy,  onde  a  noite  de  quinta-feira  no  início  dos  anos  40  foi  apelidada  de  Kitchen  Mechanics.

“Eles  tocaram  de  tudo.”
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Noite  e  dedicado  às  domésticas  negras.  “Eu  diria  que  havia  duas  vezes  mais  

mulheres  do  que  homens  lá”,  lembrou  ele,  “não  apenas  empregadas  de  cozinha  

e  empregadas,  mas  também  esposas  de  guerra  e  mulheres  de  defesa,  solitárias  

e  com  aparência.”10  “Quando  a  irmã  Tharpe  se  abriu  no  Savoy  com  a  banda  

de  Lucky  Millinder,  as  pessoas  simplesmente  enlouqueceram”,  lembrou  

Bill  Doggett.  “Todo  mundo  amava  a  Irmã.  Porque  ela  sabia  se  misturar  com  as  

pessoas,  e  ela  tinha  isso,  o  carisma.  É  claro  que  eles  não  estavam  chamando  

isso  então,  acho  que  eles  estavam  apenas  chamando  de  'show  business',  mas  

era  o  que  realmente  era.  A  irmã  realmente  tinha.  Essa  ponta  de  “show  business”  

que  Doggett  lembra  fez  com  que  Rosetta  fosse  um  jogo  para  a  divertida  

competição  musical  no  Savoy,  onde  os  shows  normalmente  apresentavam  

duas  big  bands  alternando  sets.  Enquanto  ela  não  estava  trabalhando,  Rosetta  

e  Roxie  tinham  muito  tempo  para  se  misturar  com  alguns  dos  maiores  nomes  

musicais  da  época.  Às  vezes,  lembra  Roxie,  eles  se  sentavam  em  uma  das  

cabines  que  se  alinhavam  no  salão  de  baile  e  conversavam  com  os  amigos  de  

Rosetta  enquanto  observavam  os  dançarinos  e  ouviam  a  música.  Outras  vezes,  

músicos  —  Roxie  lembra-se  particularmente  de  Dizzy  Gil  lespie  —  os  visitavam  

no  apartamento  de  Rosetta  na  rua  129.  Apesar  de,  como  pentecostais,  terem  

sido  educadas  para  considerar  o  álcool  pecaminoso,  Roxie  e  Rosetta  até  se  

regalavam  de  vez  em  quando.  “Nós  não  éramos  bêbados,  mas  se  quiséssemos  

uma  bebida,  tomariamos  uma”,  diz  Roxie.  “A  única  coisa  que  fizemos  foi  sair  

com  as  pessoas  do  show  business,  porque  nós  dois  amávamos  música  e  íamos  

onde  a  música  estava.”  Quando  Katie  Bell  ficava  sabendo  que  eles  estavam  

fazendo  algo  que  ela  não  gostava,  ela  os  repreendia:  “'Meninas,  vocês  meninas,  
todas  vocês  deveriam  ter  vergonha  de  si  mesmas!'  Mas  sempre  diríamos,  Ma  Bell,  você  não  entende!  Ela  disse:  'Sim,  eu  quero.' . . .  

Mas  então,  ela  ainda  iria  com  Rosetta  porque  eles  estiveram  juntos  toda  a  vida  

de  Rosetta.”

Depois  de  vários  meses  com  Rosetta,  Roxie  voltou  com  a  filha  para  Baltimore.  

Enquanto  isso,  Rosetta  continuou  lançando  discos,  tanto  por  conta  própria  

quanto  com  a  banda  Millinder.  O  trabalho  solo  de  Rosetta  no  início  da  década  

de  1940  inclinou-se  na  direção  do  gospel;  em  dezembro  de  1941,  por  exemplo,  

ela  lançou  dois  solos  de  78,  um  emparelhando  “Precious  Lord”,  a  música  de  

assinatura  de  Dorsey,  que  Rosetta  tocou  em  um  ritmo  mais  rápido  que  a  média,  

com  “Nobody's  Fault  But  Mine”,  uma  música  que  parecia  abordar  o  próprio  

afastamento  da  Igreja  Pentecostal.  No  espaço  de  três  anos,  já  estava  ficando  

claro  que  Rosetta  havia  esculpido  um
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à  medida  que  as  pessoas  voltam  às  mesmas  músicas  todos  os  domingos  na  igreja  –  para  

explorar  o  significado  de  diferentes  músicas  em  diferentes  momentos  de  sua  vida.  de  Roseta

O  hino  de  Millinder  para  mulheres  grandes,  uma  peça  obscena  para  “Tall

A  “Precious  Lord”  de  1941,  quando  ela  ainda  era  considerada  uma  artista  popular,  não  

seria  a  “Precious  Lord”  de,  digamos,  1948,  quando  ela  havia  jurado  música  popular  para  a  

igreja.  Nem  seria  o  “Precioso  Senhor”

Papai  magro.”  Tão  popular  era  “Big  Fat  Mama”  que,  um  mês  após  a

grandes  máquinas  de  madeira  chamadas  Panorams  começaram  a  aparecer  em  bares  e

clubes.  Equipadas  com  projetores  de  16  milímetros  no  interior,  as  máquinas  tocavam

ela  se  apresentaria  como  uma  musicista  madura,  para  jovens  devotos  europeus

lançamento  da  música,  o  Apollo  foi  palco  de  uma  semana  “Big  Fat  Mama”,  durante

“soundies”,  filmes  de  música  jukebox  de  três  minutos  cada,  que  podiam  ser  vistos  por  um  

centavo  cada.  Como  o  Amsterdam  News  explicou  para  ler  “'Soundies'  são  máquinas  que  

incluem  telas  pequenas  para  que  mu

da  música  nos  anos  1960.

onde  as  mulheres  pesando  mais  de  250  libras  foram  admitidas  gratuitamente.  No

rs,

Quando  tocava  com  a  banda  Millinder,  entretanto,  Rosetta  exercia  consideravelmente  

menos  controle  sobre  seu  repertório;  seu  papel  era  o  de

final  da  semana,  um  prêmio  de  cinquenta  dólares  foi  entregue  ao  “mais  versátil

sicians,  vocalista,  etc.,  podem  ser  vistos  e  ouvidos  quando  a  moeda  é  jogada

vocalista  feminina.  Alguns  discos  de  Millinder  combinavam  um  lado  com  Ro  setta  com  

outro  lado  no  qual  ela  não  aparecia,  produzindo

'mamãe'.  ”12

no  slot.”13

justaposições.  O  mais  notório  deles  foi  "Big  Fat  Mama"  ao  lado  de  "Trouble  in  Mind",  

lançado  em  novembro  de  1941.  Neste  último,  Rosetta  provou  que  ela  era  tão  hábil  em  

entregar  uma  letra  de  blues  quanto  um

Em  1941,  os  fãs  da  banda  Millinder  tiveram  a  chance  de  assistir  a  um  show  no

repertório  para  si  mesma  composto  por  composições  gospel  contemporâneas

letra  gospel;  quando  ela  cantou  as  linhas,  "Quando  você  me  vê  rindo /  eu  sou

o  Apollo,  o  Regal  em  Chicago,  o  Royal  em  Baltimore  ou  o  Paradise  Theatre  em  Detroit.  

Com  falta  de  apresentações  ao  vivo,  no  entanto,  o  público

(tanto  dela  como  de  outros)  e  adaptações  de  canções  de  tradição  oral.  11  Ficou  claro,  

também,  que  ela  voltaria  a  esse  repertório  -  muito

rindo  só  para  não  chorar”,  ela  fez  o  ouvinte  sentir  as  lágrimas  que  comunicavam  de  forma  

pungente  as  lutas  negras  em  um  mundo  branco.  Um  fã  de  Rosetta  pode  ter  ficado  surpreso  

ao  virar  o  disco  para  descobrir

não  tinha  como  ver  a  banda  Millinder.  Isso  mudou  por  volta  de  1941,  quando
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despir-se  para  ser  visto  e  ouvido;  em  vez  disso,  eles  apresentaram  exibições  elegantes

estalando  os  dedos,  batendo  palmas  e  balançando  suavemente  o  corpo

de  proezas  musicais  destacadas  por  closes  de  câmera  de  seus  dedos  saltando  sobre  

os  marfins  ou  as  teclas  de  seus  chifres.

dos  ombros  aos  quadris,  estes  vieram  direto  da  Igreja  Pentecostal.

para  relembrar  uma  fatia  mais  sensacional  de  sustentação  do  tempo  de  rádio  do  que  

aquela  consumida  pela  Irmã  Rosetta  Tharpe  cantando  'Rock  Me'  enquanto  ela  cantava  neste

banda  remota”,  escreveu  ele  em  janeiro  de  1942.  “A  cada  terceiro  número,  mais  ou  

menos,  a  irmã  Tharpe  assume  com  um  de  seus  vocais,  dando  um  impulso  inacreditável.

Roxie  é  enfática  ao  dizer  que  Rosetta  apareceu  em  público  vestida  como

“Com  um  milhão  de  jovens  empunhando  armas  e  guerreando,  o  interesse  do

ao  processo.”15

Dorothy  Dandridge,  “Ma  Bell  teria  tido  um  ataque.  Ma  Bell  teria

dia,  os  líderes  de  orquestra  descobrem  que  também  há  uma  demanda  por  distinção  em

Um  “elevador”  era  o  que  muitos  clamavam  em  1942.  Rosetta  e  o

disse:  Agora,  irmã,  vá  e  vista  algumas  roupas!  Você  não  vai  sair

bandas  de  dança  de  um  novo  tipo”,  anunciou  o  Pittsburgh  Courier  em  agosto

A  banda  Millinder  fez  pouco  em  termos  de  gravação  naquele  ano  ou  no  próximo,

aqui  assim!”  Assim,  no  som  de  “Lonesome  Road”,  Rosetta  ficou

1941.  Entre  suas  previsões:  “Irmã  Tharpe,  que  os  embala  com  um  lamento  abo  riginal,  

chegará  a  um  novo  poder  com  seu  instrumento  de  cordas  na  nova  ordem  musical.”14  De  

fato,  no  final  do  ano,  ficou  claro  que  a  adição  de  Rosetta  como  vocalista  feminina  e  

guitarrista  ocasional  aumentou

para  o  lado  enquanto  dançarinas  de  pele  clara  vestidas  com  penas  brancas  faziam

A  popularidade  de  Millinder,  fazendo  dele  uma  das  big  bands  mais  requisitadas

Soundies  traduziu  o  espetáculo  teatral  para  o  formato  de  filme,  antecipando  

videoclipes  em  conceito  e  execução.  Dorothy  Dandridge,  por  exemplo,  a  adolescente  

com  quem  Rosetta  apareceu  no  Cotton  Club  em

um  cancan  modificado.  Ao  lado  das  bailarinas,  Rosetta,  de  saia  longa  e

dos  anos  de  guerra.  Exposição  de  rádio  das  transmissões  do  Savoy  Ballroom

1938,  fez  um  som  de  “Zoot  Suit”  que  a  fez  cantar  e  dançar  em  um  biquíni  de  lantejoulas.  

Músicos  de  big  band  masculinos,  previsivelmente,  não  precisavam

jaqueta  de  manga  comprida  com  blusa  de  gola  alta,  parecia  santa.  E  embora  ela  tenha  

feito  movimentos  que  fariam  sentido  em  uma  boate,

ajudou  imensamente,  assim  como  os  avisos  de  admiração  do  colunista  de  rádio  da  

Billboard,  Dick  Carter.  “Pensando  em  nossas  memórias  mais  queridas,  somos  incapazes  de
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Defender,  que  deu  ampla  cobertura  ao  baile  de  Fort  Custer  em  suas  páginas  da  sociedade,  

listando  o  nome  de  cada  acompanhante  e  convidada,  referiu-se  a  Rosetta  como  “a  amada  

irmã  Rosetta  Tharpe”  e  a  “bela  do

Quero  dizer,  tocávamos  em  todo  o  circuito  de  brincadeiras,  costumávamos  chamá-los,  porque

tanto  “Rock  Me”  quanto  “Tall  Skinny  Papa”.  Lançado  em  junho  daquele  ano  com  “Shout,

foram  jogados  em  uma  noite  de  sábado.”17  Entre  as  noites,  que

Times  (o  Washington  Post  chamou  Rosetta  de  “um  pouco  estridente  e  não  seu  velho

desrespeitoso  “balançador  de  espirituais”.19

dentro  da  indústria  da  música  não  fez  muita  diferença  na  carreira  de  Rosetta.

passagens  por  lugares  como  o  Savoy,  o  Fox  Theatre  no  Brooklyn  ou  o  Regal

amizade  com  Rosetta  e  Katie  Bell  que  daria  frutos  de  forma  inesperada  em  1960.18

sobre  a  ética  da  música  rítmica  -  embora  estas  continuassem  periodicamente  a  explodir  -  e,  

em  vez  disso,  para  o  bem-estar  das  tropas  e  do

de  Jacksonville,  Flórida,  a  Charleston,  Virgínia  Ocidental;  de  Indi  anápolis  a  Galveston  a  

Tulsa;  de  Flint,  Michigan,  de  Dayton  a  Utica,

“apresentando  o  ritmo  de  rock  espiritual  cantando  da  Irmã  Rosetta  Tharpe

linha.  No  final  de  maio  de  1942,  ela  e  a  banda  Millinder  entretiveram  soldados  negros  em  

Fort  Custer,  Michigan,  onde  a  multidão  incluía  “aproximadamente

num  show  no  Apollo,  onde,  como  “prêmio  da  banda  de  Lucky”,  cantou

cerca  de  US  $  6  e  sanduíches  para  aumentar  o  moral.”  O  Chicago

como  uma  sequência  de  uma  noite,  três  meses  seguidos  sem  uma  noite  oƒ—

eram  todos  dançarinos  negros,  todos  exceto  talvez  um  ou  dois  dançarinos  brancos  que

Sister,  Shout”,  “Tall  Skinny  Papa”  ganhou  nota  favorável  no  New  York

bola”  –  uma  grande  reviravolta  em  sua  cobertura  pré-guerra  do

em  grande  parte  por  causa  de  uma  disputa  entre  a  Federação  Americana  de  Músicos  e  as  

gravadoras,  incluindo  a  Decca.16  Mas  brigas

incluiu  paradas  em  acampamentos  do  Exército  dos  EUA,  a  banda  “descansou”  durante  uma  semana

auto").  Em  agosto,  Dizzy  Gillespie  se  juntou  à  banda  de  Millinder,  consolidando  uma

A  banda  Millinder  estava  mais  ocupada  do  que  nunca  em  1943,  fazendo  shows  que  levavam

em  Baltimore,  onde  os  anúncios  de  Lucky  Millinder  prometiam:

Rosetta  foi  um  sucesso  particular  com  as  tropas  em  ambos  os  lados  da  cor

Mas  a  guerra  desviou  a  mente  das  pessoas  para  outro  lugar,  longe  dos  debates

Nova  Iorque.  Como  o  baterista  Panama  Francis  lembrou:  “Costumávamos  ter,

and  Her  Guitar”  –  o  instrumento  agora  recebendo  seu  próprio  faturamento.  Em  setembro,  

Rosetta  apareceu  com  Lucky  Millinder  e  os  Four  Ink  Spots

86  mulheres  jovens  e  12  acompanhantes  adicionais,  [que]  contribuíram
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Alguém  pode  ter  sido  contra,  mas  não  levantou  tanto  [controvérsia]  porque  as  pessoas  

não  estavam  prestando  muita  atenção  a  isso  de  qualquer  maneira.  Muitas  pessoas  

estavam  vindo  para  o  Savoy  Ballroom  em  Nova  York  e

O  programa  Jubileu  do  Serviço  de  Rádio  das  Forças  Armadas,  um  programa  de  variedades  totalmente  negro.

aproveitando  isso.  Então,  quando  saímos  para  tocar  em  teatros  como  Chicago,

As  performances  do  Jubileu  de  Rosetta  a  emparelharam  com  Noble  Sissle  e  His  Or  

chestra,  bem  como  a  banda  do  colega  do  Arkansan  Louis  Jordan.

como  o  Chicken  Shack,  o  Dipsie  Doodle  e  o  Lucky's  em  Clarksdale,

Mississippi,  a  cidade  central  do  Delta  onde  Muddy  Waters  cresceu.21  Mesmo

Baltimore,  e  o  Apollo  e  o  Paradise  Theatre  em  Detroit,  eles  foram

Ao  mesmo  tempo,  Rosetta  manteve  viva  sua  reputação  de

nas  tavernas,  as  pessoas  não  necessariamente  dançavam  ao  som  dessas  músicas,  

mas  permitiam  que  a  música  de  Rosetta  as  levasse  à  igreja  em  sua  imaginação.

gostando.”20

cantor,  fazendo  gravações  que  atraíam  um  público  cada  vez  mais

Comercializados  como  parte  da  série  “race”  da  Decca,  os  discos  gospel  de  

Rosetta  receberam  menos  atenção  da  imprensa  do  que  suas  gravações  seculares,  mas

Rosetta  desempenhou  pelo  menos  três  papéis  diferentes  como  artista  no

consumiu  música  gospel  na  década  de  1940.  Quando  ela  não  estava  no  estúdio  com

não  eram  necessariamente  menos  importantes  para  ela  como  musicista.  Em  que

início  dos  anos  1940,  quando  ela  estava  trabalhando  com  Millinder.  Por  um  lado,  ela

Millinder,  Rosetta  fez  gravações  solo  de  músicas  como  “Precious  Lord”,

He  Done  for  Me”,  por  exemplo,  canção  que  entrou  para  a  lista  de  canções  populares  

da  Billboard  de  1943,  ela  canta  com  confiança  e  com  perfeito  fraseado  e  elocução  

sobre  as  alegrias  da  santificação  no  Espírito  Santo,  como  se  o

foi  a  atração  popular  da  banda  de  dança  de  que  Doggett  se  lembra,  tocando  um

“Apenas  mais  perto  de  ti”,  “All  Over  This  World”  e  “Pure  Religion”.  Junto  com  "There's  

Something  Within  Me"  e  "Stand  by  Me",

esforço  de  guerra  em  geral.  Perguntado  em  uma  entrevista  de  1988  se  Rosetta  havia  recebido  críticas

novo  instrumento  acústico  e  cultivando  um  visual  mais  polido.  Ela  era

este  material  religioso  era  especialmente  popular  entre  os  sulistas  negros,

por  tocar  música  gospel  com  uma  big  band  comercial,  Doggett  respondeu:  “Bem,  eu  

não  sei,  eu  não  ouvi  muito  sobre  isso ....

também  um  queridinho  das  tropas,  desfrutando  de  status  especial  como  um  dos  poucos  

músicos  “religiosos”  negros  tanto  a  fazer  V-disks  (os  78s  fabricados  pelo  governo  

enviados  para  o  exterior  durante  a  guerra)  quanto  a  aparecer  no

que  a  ouviram  em  jukeboxes  (em  meio  a  blues  e  outros  pratos  populares)  em  lugares
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a  música  que  deixou  Mãe  Bell  orgulhosa.

A  banda  Millinder  foi  um  dos  grupos  que  viu  sua  estrela  subir  durante  o

temporada  1942-1943  do  que  tinham  antes  dos  americanos  se  juntarem  à  luta.

letras  de  músicas  como  hera  em  uma  videira.  Pode  ter  sido  “popular”,  mas  isso  foi

mais  impressionantes,  pequenos  trinados  e  enfeites  entrelaçados  com  o

de  1943.  O  projeto,  que  também  contou  com  a  dançarina  Peg  Leg  Bates,  os  quadrinhos  

Gor  don  e  Rogers  e  o  cantor  Trevor  Bacon,  atraiu  mais  de  dez  mil

a  frente  doméstica  encontrou-se  em  demanda  ainda  maior  do  que  em  anos  anteriores.  

De  fato,  os  donos  de  teatros  e  clubes  fizeram  negócios  maiores  no

pessoas  para  o  City  Auditorium  de  Atlanta  no  final  de  maio,  com  o  Afro-Americano

“Tall  Skinny  Papa”  não  importava  nem  existia.  Seu  jeito  de  tocar  guitarra  é  mesmo

da  época,  Lucky  e  Rosetta  embarcaram  em  uma  turnê  de  sucesso  na  primavera

À  medida  que  a  guerra  cobrava  seu  preço  humano,  incluindo  músicos  de  jazz,  artistas  de

estimando  a  multidão  como  40  por  cento  branca.  Outros  dez  mil  vieram

anos  de  guerra.  Junto  com  os  Ink  Spots,  o  quarteto  negro  mais  popular  da

Cortesia  de  Don  Peterson.

GRITAR,  IRMÃ,  GRITAR  (1940-1946)

Rosetta  gravando  na  Decca,  verão  de  1941.  Katie  Bell  Nubin  segura  

o  violão  da  filha  enquanto  Rosetta  canta.  Foto  de  Charles  Peterson.

Imagem  não  disponível
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Apesar  de  números  tão  impressionantes,  Rosetta  e  Millinder

Trio  e  Sonny  Boy  Williamson.  A  paralisação  causou  uma  pequena  tempestade

estavam  cada  vez  mais  em  desacordo  em  1943,  quando  Rosetta  ansiava  por  sair  da  big-band

de  cobranças  concorrentes  entre  o  sindicato  dos  músicos,  proprietário  do

não  um  ministro  como  Tommy  Tharpe,  e  não  se  sabe  muito  sobre  ele

antes  de  seu  casamento  com  Rosetta;  é  possível  que  eles  tenham  se  conhecido  quando  a  

banda  Mil  linder  apareceu  em  Omaha  em  6  de  fevereiro  de  1943.24  Se  assim  for,  isso  seria

circuito  e  renovar  sua  carreira  como  um  ato  estritamente  gospel.  Como  Roxie  Moore

Casa  Mañana,  e  Millinder,  que  disse  à  Down  Beat  que  Rosetta

explicar  por  que  a  Rosetta  apresentou  oficialmente  os  papéis  contra  a  Tharpe  em  março,

lembra,  ela  não  queria  fazer  comida  leve  zombando  dos  “antigos

roubou  secretamente  os  gráficos  de  seus  números  quando  ela  desertou.23  Lucky

acusando  que  ele  havia  “desconsiderado  totalmente  seus  deveres  como  marido”  e  havia  

“sido  culpado  de  extrema  crueldade”,  e  por  que  ela  fez  isso  alegando  que  Omaha  era  sua  

residência  legal.  Thomas  Tharpe,  então  morando  na  40  Morningside  Avenue,  em  Nova  York,  

foi  intimado  em  5  de  abril,  mas

religião”  ou  material  mundano  como  “Tall  Skinny  Papa”,  mas  se  viu

ameaçou  processar,  e  Rosetta  provavelmente  teve  que  resolver,  mas  o  assunto  foi  finalmente  

resolvido  quando  Millinder  contratou  Judy  Carroll,  uma  cantora  da  Costa  Oeste,

vinculado  por  obrigações  contratuais.  No  entanto,  ao  conseguir  separar-se  de  Tommy  

Tharpe,  Rosetta  já  havia  demonstrado  uma  vez  que

para  substituí-la.

seus  limites,  fosse  o  contrato  de  casamento  ou  de  música.  Quando  ela  se  sentia  abusada  ou  

presa  (ou  ambos),  ela  também  podia  ser  forte  e  autoprotetora.

Também  em  1943,  Rosetta  finalmente  conseguiu  escapar  do  acordo

para  ver  o  show  em  junho  no  Kiel  Auditorium  em  St.  Louis.  Em  Phil  Adelphia  em  um  show  

solo,  a  banda  Millinder  conseguiu  trinta  mil  dólares  em  negócios  no  Earle  Theatre,  igualando  

as  receitas  do  Horace

Em  setembro,  Rosetta  abandonou  Millinder,  durante  o  curso  de

que  a  ligava  a  Tommy  Tharpe.  Sua  decisão  de  se  divorciar  foi,  sem  dúvida,  fortalecida  pelo  

fato  de  ter  se  apaixonado  por  um  homem

Banda  de  Heidt  e  as  manchas  de  tinta.22

uma  passagem  pela  Costa  Oeste  na  Casa  Mañana  em  Los  Angeles,  perto  dos  estúdios  de  

Holly  Wood,  onde  as  transmissões  do  Jubileu  estavam  sendo  produzidas.  Ela  fez  isso  sem  

avisar  e  apareceu  no  café  Streets  of  Paris,  onde  se  juntou  a  um  show  com  Jimmy  Noone,  o  

Floyd  Hunt

chamado  Foch  Pershing  Allen,  natural  de  Omaha  nascido  em  1920.  Allen  foi
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Foch  P.  Allen  de  Omaha  e  Rosetta  Tharpe  de  Nova  York  foram

os  tumultos,  o  Departamento  de  Polícia  de  Nova  York  apresentou  acusações  contra

casou-se  oficialmente  em  3  de  junho  de  1943,  em  St.  Louis,  em  plena

o  Savoy  Ballroom,  alegando  ser  um  antro  de  prostituição.  Quando  o  prefeito

Rosetta  não  foi  cortada  da  cena  política  que  teria  sido  familiar  a  qualquer  Harlemite  em  

1943.  Embora,  como  a  maioria  dos  músicos,  ela  nunca

falou  publicamente  sobre  discriminação  racial  -  ela  queria  reservas,

Excursão  Millinder-Ink  Spots.

Fiorello  La  Guardia  afirmou  que  era  impotente  para  reverter  a  decisão,  o

afinal,  ela,  como  praticamente  todas  as  estrelas  negras  da  época,  participava  de  uma  

rodada  anual  de  shows  beneficentes  para  combater  a  pobreza,  apoiar  o

Rosetta  estava  com  toda  a  probabilidade  na  Califórnia  em  turnê  com  Millinder  quando

A  NAACP  e  outros  grupos  organizaram  protestos.  “O  Harlem  disse  que  a  verdadeira  

razão  era  impedir  que  negros  dançassem  com  mulheres  brancas”,  escreveu  Mal  colm  

X.  “O  Harlem  disse  que  ninguém  arrastava  as  mulheres  brancas  para  lá.”26

NAACP  e,  durante  a  guerra,  reunir  tropas  negras.

tumultos  eclodiram  no  Harlem  em  1º  de  agosto  de  1943.  Um  policial  branco  havia  atirado

“A  política  não  era  um  assunto  sobre  o  qual  as  pessoas  cuja  vida  era  a  música  

pensavam  muito”,  escreveu  o  historiador  Eric  Hobsbawm.  "Por

Na  década  de  1940,  também,  ela  deu  o  passo  -  incomum  para  um  africano

e  feriu  um  soldado  negro  que  o  confrontou  pela  forma  como  o  policial  se  dirigia  a  uma  

mulher  negra  durante  a  prisão.

artistas  negros,  a  discriminação  racial  selvagem  e  generalizada  foi  uma

americano,  uma  mulher  e  um  cristão  -  de  falar  publicamente  sobre

Rumores  de  que  o  soldado  havia  sido  morto  acenderam  um  descontentamento  já  

latente  com  a  pobreza  persistente,  assédio  policial,  discriminação  racial

se  ressentiam  do  fato  da  vida,  mas  quase  certamente  a  maioria  deles  duvidava

doença  venérea,  causa  citada  pela  polícia  para  o  fechamento  do  Savoy  Ballroom.  Em  

um  anúncio  de  rádio  de  serviço  público  patrocinado  pelo  New  York

e  –  não  menos  importante,  dado  que  a  vida  de  um  soldado  negro  estava  em  questão  –  

a  segregação  dos  militares.  “Durante  toda  a  guerra,  a  imagem  racial  do  Harlem

a  política  poderia  fazer  muito  a  respeito.”27  A  análise  de  Hobsbawm  pode  não  fazer  

justiça  nem  aos  músicos  de  jazz  nem  à  política,  mas  chega  perto  de  descrever

não  conseguiu  respondê-la.  Um  juiz  concedeu  o  divórcio  em  7  de  maio .

nunca  foi  brilhante  demais”,  lembrou  Malcolm  X,  em  sua  autobiografia.  A  situação  só  se  

agravou  quando,  em  abril  de  1943,  poucos  meses  antes

A  relação  de  Rosetta  com  a  resistência  política  organizada.  Por  outro  lado,
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Rosetta  começou  1944  com  um  novo  marido  e  uma  identidade  reinventada  

como  Irmã  Rosetta  Tharpe,  solista  gospel.  “Na  semana  passada  vi  uma  nova  

Rosetta  Tharpe  no  Harlem's  Apollo”,  anunciou  o  Chicago  Defender.  

“Aparecendo  em  uma  conta  com  os  Ink  Spots,  fazendo  um  single,  Tharpe  foi  

incrivelmente  grandioso.”  No  Howard  em  Washington,  ela  era  “um  único  ato  

estelar”  e  uma  “guitarrista  poderosa  e  alta”  que  dividia  o  palco  com  Erskine  

Hawkins.  Circularam  rumores  de  que  Rosetta  pretendia  formar  sua  própria  

banda,  mas  isso  nunca  se  materializou;  em  vez  disso,  ela  abandonou  algumas  

das  peças  teatrais  populares,  embora  embaraçosas,  de  suas  velhas  rotinas  

—  o  “papel  de  aleluia”,  como  disse  um  colunista  do  Defender.29  O  novo  

compromisso  de  Rosetta  com  o  evangelho  não  equivalia  a  uma  rejeição  

de  audiências  seculares  ou  palcos  populares;  ela  ainda  tocaria  nos  mesmos  

palcos  que  tocava  desde  sua  estreia  no  Cotton  Club  em  1938.  Não  significava  

nem  o  fim  de  dividir  o  palco  com  Millinder;  dentro

Departamento  de  Saúde  e  dirigida  por  Alan  Lomax,  ela  cantava  canções  —  o  

programa  começa  com  “Não  Temos  Medo  de  Ser  Testemunha  do  Senhor”  —  

e  “compartilhava  as  boas  novas”  sobre  “más  doenças”.  “Embora  eu  seja  

mulher,  não  tenho  medo”,  disse  ela,  lendo  um  roteiro  preparado.

Em  retrospecto,  o  anúncio  de  serviço  público  que  Rosetta  leu  é  astuto  e  

progressivo:  astuto  porque  argumenta  que  consultar  um  médico  e  fazer  um  

exame  de  sangue  é  o  caminho  cristão,  e  progressivo  porque  também  pede  

compaixão  pela  mulher  “que  cometeu  o  pequeno  erro .”  A  maneira  de  fazer  a  

obra  de  Deus  na  terra  não  era  condenar  as  pessoas,  mas  ser  um  amigo  

delas.  A  sífilis  era  uma  falsa  amiga,  mentirosa  e  enganadora;  não  

necessariamente  manifestava  sintomas  externos.  Os  cristãos,  por  outro  lado,  

poderiam  ser  verdadeiros  amigos,  argumentou  Rosetta,  “e  quem  não  tiver  

pecado  que  atire  a  primeira  pedra”.  Rosetta  era  ela  mesma  um  tipo  de  Sra.  

Jones,  alguém  que  se  desgarrou  —  pelo  divórcio,  pela  rejeição  dos  

ensinamentos  de  sua  igreja  —  mas  que  merecia  e  queria  aqueles  amigos  
verdadeiros  e  compassivos.28

“A  sífilis  atingiu  tantas  vidas. . .  destruiu  lares  e  destruiu  crianças  inocentes”.  

Como  uma  pregadora,  ela  ilustrou  sua  tese  com  uma  história  sobre  uma  Sra.  

Jones,  uma  boa  esposa,  boa  mãe  e  bom  membro  da  igreja,  que  viu  três  

crianças  morrerem  porque  não  sabia  que  havia  passado  a  doença  para  elas.  

E,  como  um  pregador,  Rosetta  resumiu  a  moral  da  história:  “Vá  a  um  médico”,  

ela  disse  aos  ouvintes  no  WINS.  “Certifique-se  de  que  seu  sangue  esteja  

limpo.  Faça  um  exame  de  sangue.”
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Baile  de  Aniversário  no  Savoy,  e  em  junho  de  1945,  eles  excursionaram  juntos,  embora

dirigida  à  própria  indústria  da  música.

como  atos  separados.  E  embora  a  falta  de  registros  confiáveis  torne  mais  difícil

Essas  músicas,  com  Rosetta  e  seu  violão  como  antigamente,  venderam

engraçado  e  cantou  no  tom  errado”,  e  Price  recusou-se  a  tocar  com  ela  até  que  ela  

concordou  em  usar  um  capo,  a  barra  que  fica  sobre  o  braço  de  uma

guitarra  e  muda  seu  tom.31  (O  capo  permitiu  que  Rosetta  tocasse  no  que

para  dizer,  nem  significava  necessariamente  uma  proibição  autoimposta  à  sua  apresentação  

de  material  “popular”  do  final  dos  anos  1930  e  1940.  de  Roseta

bem  entre  os  devotos  do  evangelho.  Mas  o  maior  sucesso  da  carreira  de  Rosetta  veio

Price  chamou  de  “chave  de  jazz  normal”,  não  de  “Vestapol”,  ou  afinação  aberta  que  ela

A  auto-reinvenção  no  início  da  década  de  1940,  no  entanto,  se  traduziu  em  uma  mudança  na

na  forma  de  uma  composição  que  ela  gravou  em  setembro  de  1944  com  membros  da  banda  

da  casa  Decca.  Lançado  na  primavera,  “Strange  Things  Hap  pening  Every  Day”  passou  

onze  semanas  nas  paradas  de  “corrida”,  chegando  a

e  outros  músicos  do  Delta  mais  comumente  usados.)  Como  ele  contou  ao  seu  torian  de  jazz  

Dan  Morgenstern,  Price  também  tinha  ansiedades  sobre  misturar  um

seu  repertório  gravado  e  seu  slogan,  que  agora  era  “a  maior  cantora  espiritual  da  América”.30  

Assim  que  a  disputa  entre  a  Federação  Americana  de  Músicos  e  as  gravadoras  foi  resolvida,  

ela

número  dois  no  final  de  abril.  Junto  com  “Dois  peixinhos  e  cinco  pães

batida  de  boogie-woogie  com  letras  gospel.  Essas  reservas  foram  amenizadas,

no  estúdio  para  fazer  "Sleep  On  Darling  Mother"  e  "I  Want  to  Live  So

of  Bread”,  uma  música  com  tema  religioso  no  lado  B,  apresentava  o  trabalho  de  piano  

boogie  woogie  de  Sammy  Price,  liderando  um  trio  que  incluía  Abe  Bo  lar  no  baixo  e  Harold  

“Doc”  West  na  bateria.

no  entanto,  por  uma  figura  não  menos  austera  do  que  Katie  Bell  Nubin,  enviada  a  Price

God  Can  Use  Me”,  lançado  em  março  de  1944.  Ela  também  lançou  as  faixas

Embora  “Strange  Things”  dê  a  impressão  de  fluir  de  um

por  Mayo  Williams,  o  caçador  de  talentos  da  Decca  para  discos  de  “raça”,  e  Milt

para  um  álbum  (ou  seja,  vários  78s),  Gospel  Hymns,  que  incluía  seu  próprio

feliz  colaboração  musical,  Sammy  Price  não  gostou  de  Rosetta  e  encontrou

Gabler,  então  executivo  da  Decca.  Ela  lhe  assegurou  que  “se  o  ensino  da  mente  estivesse  

certo”,  então  não  havia  razão  para  se  sentir  relutante.  Preço  foi

Maio  de  1944,  ambos  apareceram  em  uma  NAACP  trigésimo  quinto  aniversário

composição  popular  "God  Don't  Like  It",  uma  música  que  poderia  muito  bem  ter

ela  é  difícil  de  trabalhar.  Por  conta  própria,  ela  “ajustou  seu  violão

junto  com  isso,  mas  ele  ainda  se  ressentia  do  fato  de  não  ver  os  lucros  serem
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sátira  política  e  subversiva  em  “Strange  Things  Happening  Every  Day”.

O  som  de  “Strange  Things”  é  completamente  moderno,  não  bem  gospel,  mas  gospel  

se  tornando  rhythm  and  blues.  Em  termos  de  arranjo,  está  a  mundos  de  distância  do  

swing  de  big  band  de  Lucky  Millinder  and  His

banda  junto.  Ela  dá  a  linha  de  título  floreio  rítmico,  quebrando  o

“Strange  Things”  é  música  de  dança  reduzida  ao  essencial,  despojada  de

“estranho”,  como  se  imitasse,  em  som,  o  olhar  de  revirar  os  olhos.  No

horrível.  May  viu  a  rendição  alemã,  lançando  as  bases  para  a

ele  acusou  Rosetta  de  alegar  ter  o  Sam  Price  Trio  com  ela  em

e,  no  entanto,  essa  cativação,  por  mais  efêmera,  também  é  durável,  até  mesmo  

profunda.

eles  ressoam  uma  fração  extra  de  segundo.

sobre  Hiroshima,  bem  como  as  conversações  inovadoras  que  levaram  à  assinatura  do

disse.  “E  eu  fiz  muito  dinheiro  para  ela.”32

escolhendo  antes  de  Price  se  juntar,  tocando  um  piano  boogie-woogie  brincalhão

perfeitamente  adaptado  aos  tempos.  Por  um  lado,  as  “coisas  estranhas”  do

ritmo.  Rosetta  canta  com  uma  voz  direta  e  forte,  com  um  mínimo  de  agitação  vocal,  

retendo  e  permitindo  que  a  batida  a  impulsione  e  o

Mas  os  ouvintes  também  podem  ter  detectado  as  tensões  de  um

Things”  tem  sido  frequentemente  aclamada  como  uma  das  primeiras  músicas  de  rock  and  roll.

Orquestra.  Onde  Millinder  soava  grande  e  atrevido,  cheio  de  bombástico,

palavra  “tudo”  em  quatro  sílabas,  e  aumentando  o  tom  na  palavra

1945,  de  fato  aconteceram  coisas  estranhas,  algumas  maravilhosas,  outras

além  da  taxa  fixa  de  cem  dólares  que  a  Decca  lhe  pagou  pela  sessão,  e

tudo  menos  uma  seção  rítmica  e  uma  voz  poderosa.  Como  todas  as  grandes  

canções  populares,  tem  uma  cativação  instantânea,  como  se  sempre  tivesse  existido;

break,  ela  mostra  alguns  riƒs  de  guitarra  extravagantes,  alternando  entre  dedilhando  

e  palhetada  rápida,  fazendo  arpejos  e  dedilhando  as  cordas  com  força  para

tour  (ela  não  fez).  “Rosetta  Tharpe  nunca  me  deu  um  cartão  de  Natal”,  ele

“Strange  Things”  abre  com  alguns  compassos  da  guitarra  de  Rosetta

O  fascínio  de  “Strange  Things”  vem  não  apenas  de  seu  ritmo,  mas  de  suas  

letras  bastante  impressionistas,  que  em  retrospecto  parecem

fim  da  guerra  na  Europa.  Agosto  viu  o  lançamento  de  uma  bomba  atômica

Na  verdade,  a  influência  de  Price  nos  bastidores  é  uma  das  razões  “Estranho

linha  como  um  Arizona  Dranes  do  salão  de  dança,  usando  sua  mão  direita  para  

adicionar  gorjeios  de  pássaro  para  complementar  uma  mão  esquerda  latejante.  A  

partir  do  segundo  início  de  “Strange  Things”,  a  música  pula,  se  move,  pulsa  com

título  referem-se,  ainda  que  vagamente,  àqueles  que  reivindicam  santidade  e  ainda  vivem  em  pecado.

GRITE,  IRMÃ,  GRITE!68

Machine Translated by Google



noites  -  eu  não  sei,  as  últimas  três  quatro  noites  -  e  estamos  tendo

ou  pode  significar  novo;  conjurou  desconhecimento  e  desconforto,  bem  como

ou  quarteto  gospel  de  Norfolk  em  uma  noite  de  sexta-feira,  acreditando  que  a  música  poderia

A  abertura  de  “Strange  Things”,  como  expressão  do  que  se  sente

gravadoras,  ele  não  se  importava  se  um  disco  era  novo.  "Não

'em.”35  Embora  os  rumores  nunca  tenham  dado  certo,  Jerry  Lee  adorou  “Strange

Quais  eventos  foram  estranhos?  “Estranho”  era  uma  palavra  poderosa,  uma  palavra  como

desfrutou  de  uma  segunda  vida  no  início  e  meados  da  década  de  1950,  quando  a  canção  de  Rosetta

toque  'Tell  Me  Why  You  Like  Roosevelt'”  —  uma  música  gospel  a  cappella  de

Sam  Phillips.  O  jovem  que  em  1957  canalizaria  sua  própria  educação  pentecostal  nas  brancas  

Assembléias  de  Deus  em  um  grito  glorioso  e  inesquecível  -  "Grandes  bolas  de  fogo !!!"  -  

também  viu  Rosetta  se  apresentar,

O  relato  de  Dorsey  sobre  a  composição  da  música,  ele  originalmente  usou  o

Jim  Dickinson,  a  cidade  “tinha  uma  estação  negra  para  negros  e  três  ou  quatro  estações  

brancas  para  brancos”.  Segundo  Dickinson,  em  meio  a

Phillips  foi  recentemente  alvoroçado  sobre  “Coisas  estranhas  que  acontecem  a  cada

programa  no  WHBQ  —  “tocava  música”.  Phillips  (sem  relação  com  Sun  im  presario  Sam)  não  

teve  escrúpulos  em  transmitir  as  harmonias  de  um  Memphis

Lewis  ia  gravá-lo.  “Cara,  nós  estivemos  jogando  nos  últimos

que,  disse  Dorsey,  “algo  me  atingiu.”)34  “Estranho”  pode  significar  estrangeiro

coisas  surpreendentes  ou  notáveis.

defender-se  contra  qualquer  coisa  “popular”.  E  ao  contrário  dos  desejos  de

muitos  pedidos  para  isso”,  disse  Phillips  em  uma  transmissão  de  rádio  do  período.  “Parece  

que  [ininteligível]”—Phillips  era  conhecido  por  distorcer  os  nomes  de  seus  patrocinadores—“vai  

ter  que  pedir  mais  cinquenta  de

Jackie  Robinson  como  o  primeiro  jogador  de  beisebol  negro  da  liga  principal  da  América.

gosto  de  viver  em  um  mundo  de  estranheza,  pode  explicar  o  extraordinário  legado  musical  da  

música.  Embora  tenha  atingido  o  pico  de  vendas  em  1945,  “Strange  Things”

importa  que  Ike  se  sentasse  no  Salão  Oval”,  lembra  Dickinson,  “Dewey

“Precious”  de  “Precious  Lord,  Take  My  Hand”  de  Dorsey.  (De  acordo  com

emergiu  como  uma  grande  influência  sobre  os  jovens  músicos  brancos  que  se  uniram  ao  Sun  

Studio  de  Memphis.  Na  época,  lembra  o  produtor  branco

os  Cantores  Evangelistas  de  Detroit  –  e  “dizem  que  foi  um  sucesso”.

Things”  o  suficiente  para  cantá-la  em  sua  própria  audição  antes  do  intimidante

palavra  “bem-aventurado”,  até  que  um  amigo  o  aconselhou  a  substituí-lo  por  “precioso”.  Depois

essa  segregação  das  ondas  de  rádio,  apenas  uma  pessoa  -  o  branco  Memphis  dee  jay  Dewey  

Phillips,  que  transmitiu  seu  popular  Red  Hot  &  Blue

Day”  quando  circularam  rumores  de  que  a  jovem  sensação  do  rockabilly  Jerry  Lee
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fora,  essa  é  uma  das  coisas  que  eu  coloquei  lá  tentando  aprender  a  tocar. . . .

Roseta  Tharpe.”

Cash,  que  cresceu  colhendo  algodão  em  uma  fazenda  em  Dyess,  Arkansas,  não  muito  longe  

de  Cotton  Plant,  lembrou  um  amigo  da  Força  Aérea,  CV  White,  “que  tinha  um  álbum  da  cantora  

negra  Sister  Rosetta  Tharpe.  E  aquela  música

Perkins—com  Lewis,  os  membros  do  “Million  Dollar  Quartet”  que

música  repetidas  vezes.”  Cash  foi  a  maior  estrela  quando  viu  Rosetta

casa,  que  era  bem  normal  -  aos  domingos  -  ou  íamos  para  a  casa  do  meu  avô,  eu  sempre  

levava  meu  pequeno  e  velho  violão,  isso  fazia  parte,  eu  sempre

Quer  dizer,  ela  está  cantando  música  religiosa,  mas  ela  está  cantando  rock  and  roll.

“Paz  no  Vale”  e  “Down  by  the  Riverside”.

o  concerto  “como  uma  das  experiências  musicais  mais  emocionantes  de  sua  vida”.

foi...  foi.”38

aquela  guitarra  e  ela  está  cantando.  Eu  disse,  'Whoo.'  Irmã  Rosetta  Tharpe.”36

milhares  de  horas  de  estúdio  com  Presley  como  membro  dos  Jordanaires.

era  provavelmente  o  artista  favorito  de  seu  pai.  37

mas  ele  gostava  dela  cantando  também.”  Em  sua  autobiografia  de  1975  Man  in  Black,

disse  em  1979.  “Era  a  música  favorita  do  meu  pai.  Quando  a  irmã  Rosetta  teve

que  também  foi  influenciado  por  ela.  “Sua  mão  direita  no  piano  é  bem  parecida  com

Assim,  também,  Rosetta  influenciou  Elvis  Presley,  Johnny  Cash  e  Carl

[“Strange  Things”]  estava  no  álbum.  CV  e  eu  a  ouvíamos  cantar  isso

Como  eu  disse,  meu  pai,  ele  adorava  essa  música.  Quando  as  pessoas  vinham  ao  nosso

provavelmente  em  Natchez,  Mississippi.  Como  ele  disse  ao  escritor  musical  Peter  Gural  nick,  

“Eu  disse,  'Diga,  cara,  há  uma  mulher  que  pode  cantar  um  pouco  de  rock  and  roll.'

tocou  informalmente  no  Sun  Studio  em  dezembro  de  1956,  aquecendo  com

viver  em  1960,  e  ainda  em  uma  entrevista  com  Guralnick  ele  se  lembraria

Ela  é. . .  tremendo,  cara. . . .  Ela  salta.  Ela  está  batendo  aquela  guitarra,  tocando

“Elvis  amava  a  irmã  Rosetta  Tharpe”,  diz  Gordon  Stoker,  que

Pouco  depois  de  sua  morte,  sua  filha  Rosanne  Cash  confirmou  que  Rosetta

tocar  'Coisas  estranhas  que  acontecem  todos  os  dias'.  Foi  rockabilly,  isso  foi

Rosetta  deixou  uma  marca  indelével  no  jogo  de  Lewis  também.  “Ouça  o  piano  dele”,  observa  

o  músico  nascido  no  Arkansas  Sleepy  LaBeef,  um  músico  de  raízes

“Ele  não  apenas  gostou  da  palheta  de  guitarra  dela  –  isso  é  realmente  o  que  ele  curtiu  –

“['Strange  Things']  sempre  foi  uma  das  minhas  músicas  favoritas”,  Carl  Per  kins,  o  

homem  responsável  pelo  enorme  sucesso  de  1956  “Blues  Suede  Shoes”,
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PONTE

“ELA  FEZ  AQUELA  CONVERSA  DE  GUITARRA”

"Senhor  tenha  piedade!  Ela  faria  isso  falar!”

“Quando  Chuck  Berry  saiu,  eu  tinha  visto  tudo  isso”,  diz  a  cantora  gospel  de  Chicago  Geraldine  

Gay  Hambric.  De  fato,  como  músicos  masculinos  mais  famosos,  Rosetta  tinha  uma  conexão  

elementar  com  seu  instrumento,  bem  como  proeza  técnica.  “Você  ficaria  imaginando  onde  ela  

aprendeu  a  tocar  um  violão  como  aquele”,  lembra  Alfred  Miller,  diretor  musical  do  Washington  

Temple  COGIC  no  Brooklyn,  onde  a  amiga  de  Rosetta,  Madame  Ernestine  Washington,  foi  

primeira-dama.  “Ela  podia  fazer  corridas,  podia  fazer  sequências,  podia  fazer  arpejos  e  podia  

tocar  qualquer  coisa  com  a  guitarra.  Você  poderia  dizer  algo  e  ela  poderia  fazer  aquela  guitarra  

dizer. . . .

“Fez  aquela  guitarra  andar  e  falar.”

quero  dizer,  ela

Irmã  Rosetta  Tharpe?

Pergunte  aos  fãs  gospel,  especialmente  aqueles  maduros  –  não  diga  velhos  –  o  suficiente  

para  ter  visto  Rosetta  ao  vivo,  ouvido  seus  discos  em  seu  auge,  ou  até  mesmo  tocado  com  ela,  

e  a  frase  inevitavelmente  surge:  ela  fez  aquela  guitarra  falar.  A  expressão  enaltece  o  talento  de  

Rosetta  como  instrumentista,  mas  também  fala  metaforicamente  de  como  ela  tocava  e  o  que  

sua  forma  de  tocar  significava  para  aqueles  que  se  sentiam  tocados  por  sua  música.  Ela  fez  

aquela  conversa  de  guitarra  que  transmite  como  Rosetta  transformou  a  guitarra  em  uma  

extensão  de  seu  corpo,  como  ela  pôde  deixar  seu  instrumento  falar  através  dela  e  por  ela.

“Aquela  garota  poderia  tocar  aquele  violão.”

Dentro  do  mundo  gospel,  a  guitarra  de  Rosetta  era  excepcional.
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Ela  cantou  linda  e  tudo.  E  Mahalia  revisou  o  que,  um  milhão  de  registros  ou  algo  

assim?  Rosetta  nunca  chegou  tão  longe. . .  mas  entre  os  dois?  Quer  dizer,  eu  

gostava  dela  cantando  e  tudo,  mas  Rosetta  era  isso.”

E  diferentes  acordes  ela  tocava  ela  tinha  movimentos  diferentes.  Ela  estava  apenas  

ligada  a  essa  coisa.  Ela  apenas  carregava  com  ela.  Foi  algo  para  vê-la.”

“Mahalia  tinha  uma  bela  voz  e  tudo,  mas  não  podia  competir  com  Rosetta  

Tharpe. . . .  Quando  você  olha  para  Rosetta,  Rosetta  tem  seu  homem  na  mão,  por  

assim  dizer.  E  Mahalia  tinha  que  depender  de  outras  pessoas.

“Como  as  crianças  dizem  hoje,  ela  caiu  bem”,  diz  Jeannette  Eason,  amiga  de  

Rosetta  e  esposa  do  renomado  guitarrista  de  aço  Willie  Eason.

“Esse  era  o  estilo  dela.  Sempre  que  ela  continuava...  ela  se  emocionava  com  

seu  violão”,  diz  Marie  Knight,  relembrando  os  momentos  em  que  ela  e  Rosetta  

cantaram  juntas  nas  décadas  de  1940  e  1950.  A  guitarra  de  Rosetta  “era  uma  

extensão  dela”,  lembra  Lottie  Smith,  que  cantou  com  o  grupo  de  apoio  de  Rosetta  

na  década  de  1950,  os  Rosettes,  “porque  você  sabe  que  ela  se  combinou  tão  bem  com  ela.

poderia  colocar  aquela  guitarra  atrás  dela  e  tocá-la;  ela  podia  sentar  no  chão  e  

tocar,  ela  podia  deitar  e  tocar.  Ah,  ela  era  uma  artista!  E  isso  fez  as  pessoas  

enlouquecerem,  e  eles  simplesmente  sabiam  que  ela  estava  bem  o  que  quer  que  
ela  fizesse.”

“De  onde  veio  o  rock  and  roll?  Veio  da  música  das  igrejas  negras,  

definitivamente”,  observou  uma  vez  Pearl  Bailey,  outra  artista  famosa  e  extravagante  

que  cresceu  na  Igreja  Santificada.  “Apenas  ouça  a  batida  e  vá  a  uma  das  igrejas  e  

veja  se  você  não  ouve  a  mesma  coisa.”1  De  fato,  o  rock  and  roll  tomou  não  apenas  

as  batidas  da  igreja,  mas,  menos  conscientemente,  seu  modo  de  falando  em  

êxtase.  Depois  de  Rosetta,  os  “deuses”  da  guitarra  do  rock  –  aqui  a  metáfora  da  

divindade  parece  menos  do  que  casual  –  apropriaram-se  da  prática  eufórica  de  

falar  em  línguas  em  seus  solos  de  guitarra.  Eles  também  faziam  seus  instrumentos  

falarem,  na  linguagem  de  uma  masculinidade  pomposa  e  exuberante.

Rosetta  pode  ter  tido  “seu  homem  na  mão”,  mas  ela  nunca

“Fazer  o  violão  falar”  teve  um  significado  específico  para  a  posição  de  

Rosetta  como  cantora  gospel  e  sua  criação  na  Igreja  de  Deus  em  Cristo.  Em  

termos  musicais,  era  paralelo  à  prática  religiosa  de  falar  em  línguas.  Pessoas  de  

fora  da  fé  pentecostal  muitas  vezes  ridicularizam  o  falar  em  línguas  como  algo  sem  

sentido,  ou  como  uma  performance  falsificada  para  efeito  dramático.  Mas  para  os  

crentes,  falar  em  línguas  atesta  a  autenticidade  da  experiência  de  possessão  pelo  

Espírito  Santo.
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plificou  a  imagem  estereotipada  do  violão  como  símbolo  fálico  em  sua

de  letras.

os  sons  que  ela  gerou.  Ela  amava  nada  mais  do  que  a  cacofonia  de  algumas  

centenas  –  ou  vários  milhares  –  de  fãs  gritando:  “Vá  em  frente,  garota!

Faça  isso  falar,  Rosetta!

jogando.  Em  vez  disso,  como  uma  mulher  negra  com  poucos  meios  de  falar  

em  público,  Rosetta  criou  um  meio  distinto  de  falar  através  de  seu  violão.

as  raízes  da  palavra  estão  no  antigo  termo  grego  para  “dom  divino”.  Ro  setta  

possuía  carisma  em  ambos  os  sentidos.  Bem  antes  dos  deuses  da  guitarra  de

Quando  os  fãs  de  Rosetta  disseram  que  ela  poderia  fazer  aquela  guitarra  falar,  eles  queriam  dizer

Hoje,  tendemos  a  usar  o  termo  “carisma”  em  um  sentido  secular  para  

descrever  o  poder  de  atração  de  todos,  de  atletas  a  chefes  de  estado.  Ainda

décadas  mais  recentes  transformaram  o  solo  de  guitarra  em  fetiche  como  

expressão  orgiástica  da  libido  sexual  masculina,  Rosetta  aperfeiçoou  algo  tanto  mais

Quando  Rosetta  fez  a  guitarra  falar,  ela  se  eriçou  de  energia  cinética,  

especialmente  na  ponte,  aquela  parte  de  uma  música  dedicada  ao  seu  solo  

instrumental.  Na  ponte,  Rosetta  não  precisou  de  palavras,  porque  o  violão

ela  podia  tocar  o  instrumento  com  abandono  enquanto  ainda  exercia  um  

controle  requintado.  Quando  ela  fez  o  violão  falar,  ela  deu  ao  público  uma  

oportunidade  de  sentir  emoção,  prazer,  poder  e  liberação  emocional  em

discurso,  de  arrebatamento  além  das  palavras.

podia  cantar  e  falar  por  ela.  Emocional  e  musicalmente,  a  ponte  foi  o  clímax  de  

uma  música,  dando  origem  aos  seus  momentos  mais  satisfatórios  e  

emocionantes  justamente  porque  estava  livre  da  distração

sutil  e  mais  radical:  a  arte  do  violão  como  instrumento  de
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Marie  Knight

5

Ela  tinha  um  dom  e  eu  e  os  dois  presentes  também.

74

Na  primavera  de  1946,  Rosetta  assistiu  a  um  programa  no  Golden  Gate  

Auditorium  do  Harlem,  presumivelmente  para  ouvir  Mahalia  Jackson,  que  iria  

cantar  seu  caminho,  naquele  dia  fatídico,  para  um  acordo  com  a  Apollo  Records.

Na  época,  Rosetta  fazia  questão  de  evitar  aparições  em  boates  para  

programas  gospel  mais  tradicionais;  naquele  maio,  de  fato,  ela  e  Mahalia  

apareceram  juntas  em  uma  “batalha”  de  música  gospel  no  Oitavo  Regimento  

Armory  de  Chicago.  O  show,  que  aconteceu  menos  de  duas  semanas  depois  

que  Rosetta  encerrou  uma  sessão  de  gravação  em  Nova  York  com  Sammy  

Price,  mostrou  os  pontos  fortes  distintos  das  mulheres:  a  voz  magnífica  de  

Mahalia  e  sua  capacidade  de  interpretar  uma  letra,  as  proezas  de  Rosetta  

cantora  que  poderia  levar  uma  multidão  ao  delírio  com  sua  guitarra.1  Por  

acaso,  Jackson  convidou  uma  jovem  vocalista  para  se  juntar  a  ela  no  palco  

do  Golden  Gate.  Marie  Knight  esqueceu  o  que  cantou,  mas  Rosetta  

ouviu  sua  voz  e  algo  estalou;  era  a  versão  acústica  de  amor  à  primeira  vista.  

“Eu  nem  conhecia  Rosetta  na  época”,  diz  Marie.

“Mas  Rosetta  estava  no  show,  e  ela  me  viu  no  chão,  e  imediatamente  saltou  

em  sua  mente:  esta  é  a  garota  que  eu  quero  juntar.
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figura  e  uma  elegância  natural.

atenção  e  treino:  como  andar,  como  cantar,  como  apresentar

Nascida  Marie  Roach,  Marie  cresceu  em  Newark,  Nova  Jersey,  embora

ela  própria.  Quando  ela  não  estava  sendo  treinada,  Marie  estava  aprendendo  a  tocar  piano.  

“Eu  costumava  ir  à  igreja  quando  era  pequeno  porque  o

em  uma  vocação,  percorrendo  o  circuito  de  avivamento  com  a  evangelista  Frances

Robinson.  As  duas  mulheres  viajaram  de  trem,  aparecendo  em  lugares  como

sua  família  era  originalmente  de  Sanford,  Flórida.  Ela  reivindica  a  prerrogativa  de  uma  

dama  de  não  se  debruçar  sobre  o  assunto  de  sua  idade,  deixando  os  estudiosos  do  evangelho

prédio  onde  eu  morava  ficava  do  outro  lado  da  rua  da  igreja,  e  eu

Chicago  e  Detroit,  e  pelo  menos  uma  vez  chegando  a  oeste  de  Oakland,

adivinhando,  embora  seja  provável  que  ela  tenha  nascido  em  1923.2  De  qualquer  forma,  

Marie  era  mais  jovem  -  jovem  o  suficiente  para  Rosetta  apelidá-la  carinhosamente

costumava  entrar  na  igreja  durante  o  dia,  porque  os  faxineiros  ou  os

Califórnia,  onde  atraíram  multidões  de  toda  a  área  da  baía.3  Por

“Little  Sister”,  como  Rosetta  já  foi  chamada.  E  como  Rosetta,  Li'l  Sis  era  uma  cantora  

natural  cujo  dom  foi  reconhecido  em  tenra  idade.

zeladores  estariam  lá,  e  eu  entraria  e  tocaria  uma  nota  de  cada  vez,

em  meados  da  década,  no  entanto,  Marie  estava  de  volta  a  Nova  Jersey,  cuidando  de  

seus  dois  filhos  pequenos  por  Albert  Knight,  um  pregador  nascido  no  Texas.

Seus  pais  pertenciam  a  210  (pronuncia-se  “dois  e  dez)  Igreja  de  Deus  em

ouvir  aquele  som  no  piano”,  lembra  ela.  “Foi  uma  alegria  para  mim  apenas

com  quem  se  casou  em  Corpus  Christi,  no  dia  de  Natal  de  1941,  depois  de  um  romance  

de  menos  de  uma  semana.  (“Eu  o  conheci  na  segunda  e  me  casei  com  ele  na  quinta”,  diz  

ela,  “bem  rápido.”)  Enquanto  isso,  ela  fez  suas  primeiras  incursões

Cristo”  —  210  era  o  endereço  —  e  quando  Marie  tinha  cinco  anos,  eles  a  levantaram

para  ir  lá,  juntar  essas  notas,  no  piano,  apenas  uma  tecla  de  cada  vez.”

comigo."  Rosetta  não  estava  apenas  ouvindo  Marie,  mas  pensando  no

em  cima  de  uma  mesa  durante  o  serviço,  onde  ela  cantou  “Fazendo  todo  o  bem  que

No  início  da  década  de  1940,  quando  Rosetta  surfava  na  onda  de  seu  comercial

som  que  eles  poderiam  produzir  juntos,  o  rico  contralto  de  Marie  complementando  seu  

soprano.  Provavelmente  não  doeu  que  Marie,  então  com  seus  vinte  e  poucos  anos,  fosse  

uma  jovem  bonita  com  olhos  brilhantes  e  expressivos,  um  corpo  esbelto.

Can”,  levado  pela  congregação.  A  instrução  formal  que  ela  recebeu  foi  no  coral  de  jovens,  

liderado  por  uma  diretora  severa,  mas  perspicaz.  Aos  nove  anos,  ela  foi  elevada  a  solista,  

escolhida  para

sucesso  com  Lucky  Millinder,  Marie  encontrou  uma  maneira  de  transformar  essa  alegria
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Rosetta  fez  sua  visita  surpresa  a  Marie  em  um  sábado.  Dois  dias  depois,

Millinder  e  querendo  se  redimir  aos  olhos  da  igreja,  Ro  setta  precisava  de  alguém  que  

pudesse  elevar  seu  perfil  no  evangelho

promotor  gospel,  já  havia  dado  sua  bênção  ao  negócio.

através  de  Foch  Allen,  omitindo  assim  o  Golden  Gate  e  Mahalia

achou  difícil  recusar  a  oferta  de  Rosetta  de  fazer  uma  turnê  com  ela.  Embora  isso  significasse

aparições  programadas  em  Chicago  e  Detroit,  onde  Myers,  sem  o  conhecimento  de  Marie,  

já  a  havia  anunciado  como  uma  atração  a  mais .

Suas  performances  de  músicas  como  “Lift  Every  Voice  and  Sing”  foram

por  modéstia.4 )  Qualquer  que  seja  a  fonte  de  seu  encontro,  não  há

estava  ansiosa  pela  oportunidade  de  levar  seu  talento  para  a  estrada,  e  Ro  setta  foi  a  

principal  atração  gospel  do  dia.  Durante  seu  casamento  com  Albert  Knight,  Marie  se  irritou  

com  as  limitações  associadas  a  ser  esposa  de  um  pregador,  e  eles  se  divorciaram  depois  de  

oito  anos.  Maria  não  se  importou

no  apartamento  de  Rosetta  no  Harlem  até  acharem  que  poderiam  convencer

o  mapa  do  evangelho.

depois  que  ela  a  ouviu,  ela  e  Allen  apareceram  na  casa  da  mãe  de  Marie  em

um  viajante  nato”,  é  como  ela  diz,  “eu  sou  de  um  lugar  para  outro”.  Inicialmente,  a  mãe  de  

Marie  estava  desconfiada  de  mandar  Marie  embora  com  uma  mulher  que  eles

contrato  na  mão,  corte  direto  ao  ponto.  Johnny  Myers,  o  grande  momento

Seu  plano?

mim."  Como  Marie  vê,  tendo  se  distanciado  de  pessoas  como  Lucky

o  circuito.  Em  uma  entrevista  de  1958,  no  entanto,  Rosetta  disse  que  conheceu  Marie

Mesmo  uma  jovem  cantora  menos  ambiciosa  e  perspicaz  do  que  Marie  teria

em  uma  segunda-feira  no  início  do  verão  de  1946,  eles  tiraram  folga  para

em  um  estúdio  de  gravação,  cantando  com  um  quarteto  chamado  The  Sunset  Four.

Jackson  da  história.  (Ela  também  chamou  Allen  de  “meu  primeiro  marido”  –  uma  mentira

deixando  seus  dois  filhos  pequenos  em  casa  com  sua  avó,  Marie

charmoso  em  sua  sensação  "antiga",  mas  não  prometeu  colocar  Marie  no

disputa  que  uma  vez  que  ela  decidiu  sobre  Marie,  Rosetta  agiu  rapidamente.  Em  breve

também  para  a  vida  doméstica.  Era  a  liberdade  da  estrada  que  ela  procurava.  "Eu  estou

nesta  passagem  inicial  na  estrada,  eles  voltaram  para  Nova  York,  ensaiando  músicas

“Eu  não  fui  procurá-la”,  diz  Marie  sobre  Rosetta.  “Ela  veio  buscar

Newark,  onde  Marie  morava  na  época.  Rosetta,  que  chegou  com

nem  sabia.  No  final,  porém,  a  Sra.  Roach  concluiu  que  era  melhor  confiar  em  Deus,  que  havia  

abençoado  Marie  com  aquela  voz  por  um  motivo.  Talvez  esse  estranho  sorridente  e  

entusiasmado  à  sua  porta  fosse  parte  de
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Ter  seu  homem  no  caminho  de  sua  vocação  era  uma  versão  bastante  familiar  

do  blues  da  musicista  gospel.  Mahalia  Jackson  sabia  disso,  assim  como  Marie  

Knight,  Clara  Ward  e  muitos  outros.  No  filme  de  1982  Say  Amen,  Somebody,  um  

documentário  sobre

Decca  para  gravá-los  em  dupla.  Os  vizinhos  reclamaram  mais  de  uma  vez  do  

barulho  que  fizeram,  lembra  Marie,  mas  não  importa.  Eles  estavam  em  uma  
missão.

A  perspectiva  de  cantar  com  Marie  certamente  energizou  Rosetta,  mas  ela  pode  

estar  ansiosa  por  sua  companhia  por  outros  motivos.  Mais  ou  menos  na  mesma  

época  em  que  ela  e  Marie  estavam  começando  sua  colaboração,  Rosetta  estava  

finalizando  seu  divórcio  de  Foch  Allen,  que  havia  demonstrado  pouco  interesse  na  

carreira  de  Rosetta  além  das  maneiras  como  ela  o  lucrava.  Rosetta  iniciou  o  

processo  de  divórcio  em  Las  Vegas  no  início  de  janeiro  de  1946,  dois  anos  e  meio  

depois  de  se  casarem.  Ela  passou  seis  semanas  lá  novamente  com  um  amigo  no  

final  de  1946  e  início  de  1947  -  o  suficiente  para  estabelecer  residência,  ou  pelo  
menos  uma  imitação  plausível  da  intenção  de  ser  residente  -  e  depois  voltou  uma  

última  vez  no  final  de  abril  para  testemunhar  no  caso.  de  Tharpe  v.  Allen.

“Ele  nunca  apreciou  nada  do  que  eu  faço,  mesmo  na  minha  linha  de  trabalho,  e  

vem  no  meu  trabalho  e  ele  apenas  discute  o  tempo  todo.”  Pressionada  por  

detalhes,  ela  explicou:  “Às  vezes,  eu  mal  conseguia  me  lembrar  de  nada  quando  

me  preparava  para  cantar”.

Como  muitas  mulheres  na  época,  Rosetta  pode  estar  perfeitamente  disposta  

a  “sim”  ao  juiz  para  conceder-lhe  o  divórcio  –  mesmo  que  isso  significasse  deturpar  

ou  exagerar  certos  fatos  para  o  registro.  O  tribunal  facilitou,  fornecendo  toda  a  

linguagem  necessária.  Como  Rosetta  certamente  deve  ter  sabido,  perguntas  

como  “Ele  bateu  em  você  fisicamente?”  e  “Finalmente  chegou  ao  ponto  em  que  

você  era  mentalmente  incapaz  de  cuidar  do  seu  trabalho?”  eram  retóricas,  uma  

forma  de  chamada  e  resposta  oficial.  As  respostas  “corretas”  que  ela  forneceu  –  

“Ah,  sim,  ele  tem”  e  “Isso  mesmo”  –  eram  os  equivalentes  legais  de  um  “Sim,  

Senhor”  entregue  ao  pregador  durante  o  culto.  Por  outro  lado,  pelo  menos  um  dos  

amigos  de  Rosetta,  falando  do  registro,  dá  credibilidade  à  possibilidade  de  que  

seu  testemunho  sobre  Foch  não  tenha  sido  inteiramente  fabricado,  e  outros  

amigos  que  não  estavam  lá,  mas  estão  inclinados  a  especular,  concordam  que ,  

particularmente  em  seus  detalhes  do  desprezo  de  Allen  por  sua  carreira,  a  história  

tem  o  sentimento  e  o  sabor  da  verdade.  Questionada  no  tribunal  se  Allen  havia  

perpetrado  algum  ato  de  crueldade,  Ro  setta  forneceu  suas  próprias  definições.  

"Bem,  ele  foi  cruel  comigo",  disse  ela.
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em  ambos  os  lados.  Às  vezes  Rosetta  interrompia  um  take  porque  uma  banda

salsicha  com  seus  ovos.6  "Bem,  foi  difícil",  explica  Campbell,  refletindo

“Beams  of  Heaven”  e  alguns  outros  números  para  o  executivo  da  gravadora  Paul  

Cohen.  As  músicas  devem  ter  ido  muito  bem,  já  que  Marie  se  lembra

igreja.  Ele  pastoreava  a  igreja,  por  isso  dediquei  muito  do  meu  tempo  ao  seu

Sem  mais  delongas,  um  contrato  foi  preparado  e  o  tempo  de  estúdio  foi

próprias  demandas.  Enquanto  isso,  diz  Marie,  Paul  Cohen  passava  por  lá  e

início  dos  anos  1980,  há  uma  cena  de  atuação  em  que  Delois  Barrett  Campbell,  um

ela  só  aceitava  “grandes  shows,  e  onde  quer  que  eu  fosse  eu  voei  e  voei  de  volta

ensaiar.

“junta-se”.

discutir  se  ela  terá  ou  não  “permissão”  para  viajar  para  um  programa  gospel

Para  Rosetta,  para  quem  a  música  era  tanto  carreira  quanto  vocação,  o  trabalho  de  Foch  Allen

Maria  lembra.  Enquanto  Sam  se  via  como  um  jogador  igual,  se  não  mais  importante,  na  

produção  de  seus  discos,  Rosetta,  que  era  a  estrela  e

se  sentiu  confiante  o  suficiente,  as  duas  mulheres  desceram  ao  estúdio  para  cantar

salário  que  ela  considerava  estar  pagando.  A  desconfiança  levou  ao  desgosto

com  sua  desaprovação  da  maneira  ácida,  ela  pergunta  se  ele  quer  algum

de  volta  à  cena  da  tensão  doméstica,  o  diretor  George  Nierenberg  capturou  em  filme.  

“Depois  que  me  casei  [em  1950],  meu  marido  foi  chamado  para  o

Cohen  exclamando:  "Essa  é  a  garota  que  queremos!"  de  uma  sala  adjacente.

membro  estava  tocando  oƒ-key;  outras  vezes,  Sam  invadia  seu

Evangelho  de  Chicago  desde  os  dias  de  Thomas  Dorsey  e  Sallie  Martin  até  o

igreja."  Durante  aqueles  anos  em  que  seu  marido  a  queria  por  perto,

bloqueado  para  o  início  de  julho.  Marie  entrou  para  o  802,  o  sindicato  dos  músicos  de  

Nova  York.  Depois  voltava  para  a  casa  de  Rosetta  para  pegar  material  e

membro  das  Irmãs  Barrett,  prepara  o  café  da  manhã  para  o  marido  enquanto  eles

para  aquela  noite.”  Eventualmente,  os  dois  se  divorciaram.

Ter  Sam  Price  e  Rosetta  juntos  no  estúdio  novamente  complicou  as  coisas.  “Sam  

e  Rosetta  costumavam  brigar  o  tempo  todo,  o  tempo  todo”

dê  uma  olhada  conspícua  em  seu  relógio.  “Ok,  Sam”,  ele  dizia  a  Price,

Em  meio  a  tais  tensões,  é  um  milagre  que  Rosetta,  Marie  e  Sammy

ela  claramente  quer  participar.  Campbell  se  esforça  para  não  desafiar  seu  marido  

diretamente  e  na  frente  da  câmera,  mas  ela  registra  seu  aborrecimento

comportamento  pode  muito  bem  ter  infligido  feridas  emocionais  semelhantes.  No  entanto,  

eles  não  a  impediram  de  planejar  uma  audição  da  Decca  com  Marie.  Uma  vez  que  eles

fez  todo  o  trabalho  de  turnê,  não  viu  necessidade  de  receber  ordens  de  um  homem  cuja
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entrega  das  letras  sobre  delicados  acordes  de  píano  harmoniosos  e  suavemente  

retumbantes  que  evocam  nuvens  de  tempestade  que  se  acumulam  no  horizonte.  No

o  Grande  Dilúvio,  no  qual  Deus  pune  a  humanidade  por  suas  transgressões.

No  entanto,  embora  conte  um  momento  apocalíptico  da  história,  a  canção  é

intensidade  silenciosa  e  tremeluzente  do  adorável  chamado  de  Martin  para  ouvir  a  chuva,

o  texto  imediatamente,  embelezando  cada  frase  com  pequenos  “extras”,  acrescentou

sílabas  que  dão  ao  seu  fraseado  uma  sensação  sincopada  e  oƒbeat.  Desprezo

otimista,  concentrando-se  na  esperança  que  vem  com  a  purificação  do  pecado.

o  público  quase  poderia  ter  ouvido  o  tamborilar  de  uma  chuva  distante.  O  drama  da  

gravação  vem  do  jogo  sutil  dos  Singers

convenção  gospel,  eles  rebatem  suas  vozes  um  do  outro,  tornando  difícil  saber  quem  está  

cantando.  O  compositor  Nat  Hentoƒ  mais  tarde  compararia  sua  troca  de  "refrão  rápido  e  

nítido"  em  "Didn't  It  Rain"  com  uma  performance  de  bebop  dos  trompetistas  Dizzy  Gillespie  

e  Roy

Retoricamente  falando,  a  frase  do  título  “Não  choveu?”  é  mais  um  alerta

com  dinâmica;  quando  o  refrão  se  junta  a  Martin,  o

Eldridge.7

do  que  uma  pergunta,  como  no  “Você  está  comigo,  igreja?”  de  um  pregador?  É  claro

volume  de  suas  vozes  combinadas  transmite  o  incrível  poder  de  um  Deus

A  complexidade  rítmica  do  refrão  é  transportada  para  o  primeiro  verso,

choveu,  a  canção  proclama  jubilosamente,  e  o  Senhor  não  é  maravilhoso?

que  pode  destruir  Sua  própria  criação  através  de  uma  única  e  perfeita  tempestade.

que  começa  com  Marie  narrando  a  história  dos  quarenta  dias  e  quarenta

Coincidentemente,  uma  gravação  de  “Didn't  It  Rain”  da  Roberta  Martin  Singers  foi  

lançada  na  mesma  época,  mas  ouvir  o  Chicago

Em  contraste,  "Didn't  It  Rain",  de  Rosetta  e  Marie,  com  seu  solo  de  guitarra

noites  e  o  pássaro  enviado  por  Noé  para  trazer  notícias  de  terra  seca.  Como  ela

Price  fez  uma  ótima  música.  No  entanto,  "Didn  It  Rain",  o  primeiro  sucesso  de  Rosetta  e  

Marie  como  um  dueto,  é  a  prova  de  que  eles  fizeram.  Lançado  naquele  verão  para  crítica

versão  do  grupo  ao  lado  da  de  Rosetta  e  Marie  é  ouvir  duas

na  ponte  e  instrumentação  que  é  pesada  na  seção  rítmica

e  aclamação  comercial,  o  hino  evangélico  narra  a  história  bíblica  de

diferentes  sensibilidades  musicais  no  trabalho.  O  disco  dos  Martin  Singers,  arranjado  

para  piano,  voz  principal  e  coro,  traz  a  doce  música  de  Roberta  Martin

(baixo,  piano  e  pratos),  tem  uma  sensação  distintamente  “blues”.  Sua  entrega  lírica  

também  é  blues.  Os  Martin  Singers  expressam  as  palavras  com  a  precisão  dos  alunos  

em  uma  aula  de  elocução.  Rosetta  e  Marie  partem  de

canta,  a  banda  muda  para  alta  velocidade,  Rosetta  tocando  sua  guitarra,  Sam
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Também  “foi  assim”  porque  havia  magia  na  combinação  de  Rosetta  e  Marie.  

“Achei  que  Rosetta  estava  no  topo  do  jogo  quando  eles  estavam  juntos”,  diz  LeRoy  

Crume,  “esse  é  o  conjunto  que  eu  realmente  amei”.  Crume,  um  membro  do  grupo  

gospel  Soul  Stirrers,  também  se  lembra  de  Marie  como  tão  bonita  que  mal  conseguia  

tirar  os  olhos  dela  quando  seu  quarteto  tocava  com  eles.  Não  são  poucos  os  cantores  

gospel  profissionais  que  admitem  preferir  o  que  Geraldine  Gay  Hambric  chama  de  

“tom  rico  e  aveludado”  de  Marie  aos  vocais  mais  lisos  e  penetrantes  de  Rosetta.  Por  

outro  lado,  como  diz  uma  cantora,  Rosetta  sabia  “fazer  coisas”  com  a  voz;  como  

acontece  com  outros  grandes  cantores,  não  importava  que  seu  instrumento  tivesse  

“falhas”  técnicas.  Enquanto  Rosetta  usava  sua  voz  como  uma  musicista  de  jazz,  Marie  

tinha  um  estilo  mais  direto.

Então  Rosetta  pega  a  liderança.  Ela  não  apenas  canta;  ela  encanta.

É  por  isso  que  [nosso  álbum]  foi  assim.”

tocando  um  piano  boogie-woogie  tilintante,  Harold  “Pops”  Foster  segurando  uma  linha  

de  baixo  constante  e  Kenny  Clarke  adicionando  o  toque  mais  leve  de  pratos  por  baixo.

Marie  tinha  “um  grande  senso  de  apresentação”,  diz  o  estudioso  do  evangelho  Tony  

Heil,  mas;  quando  ela  cantava,  “suas  pálpebras  pareciam  vibrar  como  Camille”,  o  título

As  duas  versões  de  “Didn't  It  Rain”  ilustram  como  na  era  do  pós-guerra  sons  

diferentes  continuaram  a  significar  valores  sociais  distintos  associados  a  diferentes  

ramos  do  cristianismo  afro-americano.  A  precisão  da  gravação  de  Roberta  Martin  

Singers,  com  sua  ausência  de  notas  amargas  ou  entradas  irregulares,  expressa  em  

forma  acústica  a  ordem  e  arrumação  valorizada  pelas  congregações  tradicionais  do  

pós-guerra.  Por  outro  lado,  "Didn't  It  Rain",  de  Rosetta  e  Marie,  poderia  ser  considerada  

música  gospel  ou  secular,  dependendo  da  orientação  do  ouvinte.  “Sam  foi  um  dos  

maiores  músicos  de  rock  and  roll  lá  fora”,  diz  Marie,  “e  ele  colocou  muito  desse  rock  

and  roll  atrás  do  ritmo  e  do  tom  da  nossa  gravação.

Os  dois  se  complementavam  em  suas  personalidades  no  palco  também.

Como  um  dos  santos  falando  em  línguas,  ela  esvazia  a  palavra  “chuva”  de  significado  

comum,  até  que  o  som  de  sua  voz  comunique  um  sentimento  de  santa  possessão.  A  

certa  altura,  depois  de  um  quase  solo  de  guitarra,  ela  evoca  a  rima  infantil  “Rain,  rain  

go  away /  Come  again  some  other  day”  —  palavras  que  lamentam  o  tédio  de  um  dia  

passado  dentro  de  casa  sem  nada  para  fazer.  Mas  não  há  nada  de  tedioso  nesse  

“Rain”,  que  dura  dois  alegres  minutos  e  trinta  e  cinco  segundos.
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Ponce  de  Leon  Park,  onde  leis  de  ruído  relativamente  brandas  o  tornaram

e  "Golden  Voiced  Favorite  Madame  Marie  Knight"  encabeçada  no

números  quando  Rosetta  não  estava  tocando  guitarra.

show  noturno  das  onze  e  meia  com  o  Sam  Price  Trio  na  cidade  de  Nova  York

incluindo  quarenta  noites  que  diminuiu  para  trinta  e  seis  noites,  mas  apenas

agora  regularmente  em  turnê  com.  (Gravações  com  o  instrumento  elétrico

ela  mesma  como  uma  “grande  dama”,  ele  continua,  enquanto  Rosetta  era  brincalhona

um  lugar  que  atraía  um  público  liberal  e  multirracial  —  cantando  seu  blues  gospel  enquanto  

a  noite  de  sábado  literalmente  se  transformava  em  manhã  de  domingo.

“Fizemos  cerca  de  três  mil  pessoas  no  Textile  Hall  em  Greenville,

Domingo,  às  três  e  às  oito,  e  cinco  outros  shows  noturnos.  Se

como  ela  tinha  nos  palcos  dos  clubes  da  Broadway.

o  famoso  quarteto  começava  com  as  apresentações  locais  de  aquecimento,  depois  passava

todos  os  lugares  que  fomos.”

alternar  entre  canções  solo  e  duetos,  trocando  de  lugar  ao  piano  naqueles

mistura  de  auditórios,  teatros  e  locais  ao  ar  livre,  como  o  Atlanta's

destaque  nacional  pela  primeira  vez.  Enquanto  isso,  ela  e  Rosetta  continuaram  em  turnê.  

Naquele  verão,  em  uma  maravilhosa  reviravolta,  Rosetta

Portão  Dourado.  Quatro  meses  depois,  em  novembro  de  1947,  fizeram  um  especial

Os  Beija-flores  e  a  Roseta  fizeram  passeios  de  proporções  bíblicas,

possível  para  Rosetta  aumentar  os  amplificadores  na  guitarra  elétrica  que  ela  estava

personagem  interpretada  por  Greta  Garbo  no  filme  de  1936.  Marie  Knight  carregava

Hall  -  um  local  de  prestígio  para  os  principais  artistas  de  jazz  e  pop  da  época,  e

por  causa  de  quatro  chuvas.  Eles  quebraram  recordes,  principalmente  no  Sul.

e  melodramático.  Rosetta  também  se  sentia  mais  confortável  com  a  auto-revelação  no  

palco.  Enquanto  Marie  cantava  e  tocava,  Rosetta  conversava  com  seu  público,  

testemunhando  como  se  estivesse  na  igreja  com  sua  mãe,  ou  fazendo  isso

The  Dixie  Hummingbirds,  com  o  vocalista  Ira  Tucker,  fez  várias  turnês  no  final  da  

década  de  1940  com  Rosetta  e  Marie.  Um  show  típico  com

Carolina  do  Sul”,  lembra  Tucker.  “Oh,  estávamos  fazendo  as  malas  quase

surgiu  por  volta  do  final  de  1947.)  Algumas  semanas  os  encontraram  fazendo  dois  shows  no

reservas  permitidas,  eles  combinaram  apresentações  teatrais  e  religiosas

"Didn't  It  Rain"  subiu  nas  paradas  de  "corrida"  da  Billboard  e  colocou  Marie  no

para  uma  atração  um  pouco  maior,  então  culmine  com  os  beija-flores  e  Rosetta  e  Marie.  

Como  Tucker  lembra,  as  duas  mulheres

Outras  vezes,  Rosetta  e  Marie  excursionavam  por  conta  própria,  tocando  um

IRMÃ  MAIS  NOVA  (1947-1949) 81

Machine Translated by Google



82  GRITE,  IRMÃ,  GRITE!

Os  seguidores  do  norte  da  Rosetta  sempre  foram  fortes,  particularmente  entre

Um  fotógrafo  local  capturou  Rosetta  após  o  show,  autografando  as  mangas  de  seus  78  

anos,  seu  rosto  com  covinhas  corado  de  prazer  e  excitação.  Ela  e  Marie  se  destacam  na  

fotografia  como  estrelas,  e  ainda

audiências  afro-americanas,  mas  os  sulistas,  incluindo  brancos,  foram

eles  parecem  ser  sustentados  pela  comunidade,  não  isolados.  Elas

tapete  estaria  brilhando  com  o  brilho  que  tinha  chovido

suas  perucas  imponentes.  Ainda  assim,  as  Irmãs  da  Ala  acenaram  para  a  propriedade  da  igreja  ao

louco  por  ela,  lembra  Marie,  talvez  porque  eles  viram  a  garota  do  Arkansas  nela.  Enquanto  os  

nova-iorquinos  mais  urbanos  às  vezes  a  viam  como  “country”,  esse  público  do  sul  nutria  uma  

apreciação  mais  profunda

parecer  jovem  e  vivo  o  suficiente  para  viver  para  sempre.

vestindo  mantos  -  grandiosos,  com  certeza,  mas  mesmo  assim  mantos  (mais  tarde,  eles

de  sua  combinação  particular  de  sinceridade  caseira  e  olhe  para  mim

A  boa  aparência  era  um  aspecto  importante  das  performances  de  Rosetta  e  Marie.  Foi  

particularmente  significativo  para  o  seu  público,  que  poderia

mudou  para  vestidos  de  lantejoulas).  Esse  traje  fazia  sentido  para  grupos  gospel,

encanto.  O  que  era  déclassé  em  Manhattan  pode  ser  elegante  em  Memphis.  Quando,  no  

início  de  junho  de  1947,  ela  e  Marie  apareceram  em  St.  Louis,  Mis  souri  –  hoje  apontada  

como  a  porta  de  entrada  para  o  Meio-Oeste,  mas  nas  décadas  de  1940  e  1950  ainda  era  uma  

cidade  de  migrantes  negros  sulistas  –  multidões  de

ver  em  suas  aparências  radiantes  a  realização  de  suas  próprias  aspirações.

mas  para  Rosetta  e  Marie,  não  era  prático  nem  desejável.  Elas

admiradores  vestidos,  jovens  e  não  tão  jovens,  acabaram  por  ouvir  e  ver

“Ah,  tivemos  coisas  fabulosas”,  lembra  Marie.  Na  década  de  1950,  Clara  Ward

vestidos  ou  ternos  coordenados  preferidos,  geralmente  brancos,  usados  com

as  celebridades  visitantes.  Rosetta  e  Marie  se  enfeitaram  como

daria  a  Rosetta  uma  corrida  pelo  seu  dinheiro  como  a  mais  glamorosamente  enfeitada

brincos  e  saltos.  Se  a  fantasia  batesse,  ou  se  eles  tivessem  bolsos  cheios,  eles

em  um  único  dia,  tocando,  por  exemplo,  Laurel  Garden  de  Newark,  um  antigo

mulheres  da  igreja  depois  de  uma  maratona  de  compras  em  Hollywood,  em  vestidos  brancos  extravagantes,

cantor  gospel;  como  um  veterano  no  circuito  gospel  coloca,  você  poderia  dizer

arena  de  boxe,  à  tarde,  e  depois  Washington  Temple  COGIC  à  noite.

brincos  brilhantes  e  estolas  de  pele,  um  marrom  para  Irmã  Rosetta  e  um  branco-acinzentado  

para  Madame  Marie.

quando  as  Ward  Sisters  o  precederam  em  um  hotel  porque  o  saguão

acrescentou  perucas,  chapéus,  peles  e  flores  decorativas  à  la  famosa  Billie  Holiday's
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Rosetta,  consciente  de  uma  cicatriz  na  testa,  sempre  insistiu  em

franja  era  algum  parente  de  Mamie  Eisenhower.  Toda  vez  que  eu  a  via  ela  tinha

ou  ficar  em  hotéis  “brancos”.  Mulheres  negras  bem  vestidas  dirigindo  um  belo  carro

eles  voltaram  a  fazer  o  cabelo  um  do  outro,  ou  visitar  salões  locais.

cantora  Inez  Andrews.  “E  eu  sempre  pensei  que  qualquer  um  que  usasse

com  placas  de  Nova  York  eram,  na  melhor  das  hipóteses,  objetos  de  curiosidade  e,  às  vezes,

seus  vestidos.)  Mas  quando  Bessie  voltou  para  sua  família  na  Virgínia,

impôs  inconveniências  e  insultos  particulares  no  Sul,  onde  Ro  setta  e  Marie  não  

podiam  jantar  na  maioria  dos  restaurantes,  usar  instalações  públicas,

1960,  com  apenas  pequenas  variações.  “Ela  usaria  franja!”  risos

Nem  toda  a  vida  na  estrada  era  glamorosa,  é  claro.  Segregação  racial

ao  redor  com  eles  como  seu  estilista.  (Naquela  época,  é  claro,  o  termo  não  existia;  

ela  era  apenas  Bessie  que  fazia  o  cabelo  deles  e  os  ajudava  a

franja,  que  Marie  enrolou  por  baixo,  usando  um  ferro  quente.  Muitas  mulheres  que  

conheceram  Rosetta  lembram  desse  penteado,  que  ela  usou

festão.  Por  um  tempo  eles  pagaram  uma  mulher,  Bessie  Henderson,  para  viajar

franja  e  eu  costumava  chamá-la  de  Mamie  Eisenhower!”

IRMÃ  MAIS  NOVA  (1947-1949)

depois  de  um  programa  em  St.  Louis,  3  de  junho  de  1947.  Fotografia  de  Karl's  Photo  of  St.  Louis.

Rosetta  e  Madame  Marie  Knight  (em  peles  roubadas  à  sua  direita)  dando  autógrafos

Da  coleção  da  Sra.  Annie  Morrison.

Imagem  não  disponível
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O  que  Marie  chama  de  “encanto”  é  uma  alusão  ao  duplo  padrão  sexual  e  racial  

que  policiava  as  relações  entre  homens  negros  e  mulheres  brancas,  mas  permitia  

que  homens  brancos  se  envolvessem  em  ligações  sexuais  com  mulheres  negras.  O  

domínio  dessas  convenções  da  era  da  escravidão  havia  diminuído  pouco  em  meados  

do  século.  A  navegação  em  lugares  como  o  Mississippi  também  não  se  tornou  menos  

perigosa.  O  Mississippi  é  um  estado  “maravilhoso”,  diz  Marie,  “mas  é  um  dos  estados  

mais  perigosos  do  mundo. . . .  O  xeriƒ  estava  lá  com  as  armas  em  nossos  ombros  

enquanto  trabalhávamos.”

Como  seus  colegas  homens,  Rosetta  e  Marie  também  eram  suas  próprias  

roadies,  viajando  com  seus  microfones  e  baterias  de  backup  para  a  “caixa  de  

tom” (amplificador)  de  Ro  setta.  Ao  contrário  dos  homens,  no  entanto,  eles  carregavam  

o  fardo  extra  de  ter  que  aparecer  no  palco  como  se  não  tivessem  levantado  um  dedo  

o  dia  todo.  Quartetos  gospel  masculinos  podiam  aparecer  nos  programas  semana  a  

semana  usando  os  mesmos  ternos  combinando,  mas  para  as  mulheres  esse  trabalho  

adicional  de  glamour  –  que  paradoxalmente  implicava  criar  a  impressão  de  não  

trabalhar  –  impedia  a  reciclagem  de  vestidos  de  noite.8  “Não  é  fácil  para  uma  mulher  

–  especialmente  trocar  de  roupa  e  fazer  sua  maquiagem”,  lembra  Ruth  Brown.  Na  

falta  de  água,  aprendeu  a  tomar  banho  com  álcool;  sem  um  camarim  adequado,  ela  

aprendeu  a

alvos  de  assédio  pela  polícia  ou  moradores  locais,  geralmente  brancos,  mas  às  

vezes  negros.  Como  outras  artistas  negras,  Rosetta  e  Marie  desenvolveram  um  

arsenal  de  táticas  para  lidar  com  situações  potencialmente  feias.  Nos  anos  1950,  

quando  viajavam  de  ônibus,  passaram  a  se  locomover  com  a  ajuda  de  seu  motorista  

branco,  “porque  no  Sul”,  como  explica  Marie,  “um  branco  e  uma  negra  é  o  charme;  

eles  podem  conseguir  o  que  quiserem.  Mas  você  tem  que  ficar  de  boca  fechada,  

você  tem  que  saber  o  que  dizer  e  quando  dizer.  Porque  lá  embaixo  naquele  período  

de  tempo. . .  como  era  então,  [as  pessoas]  diziam  'Sim,  senhora'  para  você  tão  rápido  

quanto  você  dizia  'Sim,  senhora'  para  elas.  Desde  que  você  cuide  da  sua  vida.”

Os  executores  do  evangelho  não  estavam  mais  seguros  a  esse  respeito  do  

que  suas  irmãs  seculares.  Ruth  Brown,  a  cantora  de  rhythm  and  blues  nascida  na  

Virgínia  cuja  carreira  deslanchou  no  final  dos  anos  1940,  lembra:  “Era  difícil  para  

todos  nós  naquela  época,  porque  você  não  podia  ficar  em  hotéis.  E  então  você  teria  

que  ir  à  cidade  procurar  o  que  eles  chamavam  de  motel,  e  se  você  não  conseguisse  

encontrar  um  desses,  você  tinha  que. . .  ir  à  barbearia  ou  ao  salão  de  beleza  e  

perguntar  se  eles  conheciam  um  lugar  para  ficar.”  No  Mississippi,  ela  acrescenta,  

“sempre  tínhamos  que  ficar  na  casa  de  alguém.  Ou  você  morava  naquele  ônibus.”
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passe  batom  e  lápis  de  sobrancelha  na  faixa  de  luz  lançada  pelos  faróis  altos  de  
um  automóvel.

Uma  apresentação  típica,  por  volta  de  1949,  anunciada  como  “Irmã  Rosetta  

Tharpe  com  convidada  especial  Madame  Marie  Knight”,  poderia  ter  sido  assim:  

Rosetta  aparece  primeiro  no  palco,  vestida  com  um  vestido  de  cetim  branco  com  

lantejoulas  nas  mangas.  Ela  coloca  uma  guitarra  elétrica  e  se  lança  em  alguns  

de  seus  sucessos  da  Decca,  agradando  o  público  como  "That's  All",  "This  Train"  

ou  "Strange  Things  Happening  Every  Day".  Marie,  vestida  com  um  vestido  de  

cor  e  corte  complementares,  se  junta  a  ela  no  palco  e,  juntas,  elas  desaceleram  

as  coisas,  fazendo  uma  contemplativa  “Oh,  quando  eu  chegar  ao  fim  da  minha  

jornada”,  uma  esperançosa  “Stretch  Out”  e  talvez  uma  comovente  “Pre  cious  

Lord”  ou  “Precious  Memories”,  com  Marie  ao  piano.  Como  se  encaixa  em  um  

concerto  “espiritual”,  não  há  muita  dança  secular  em  sua  rotina,  mas  há  

movimento  significativo,  no  entanto,  Rosetta  se  pavoneando,  Marie  balançando  

elegantemente  e  ilustrando  frases  vocais  com  as  mãos,  quadris,  ombros,  e  

olhos.  Em  seguida,  Rosetta  troca  com  Marie,  pegando  o  teclado  e  dando  a  Marie  

a  chance  de  tocar  alguns  solos  próprios.  A  platéia  vibra  ao  ver  Rosetta,  uma  

guitarrista,  mostrando  suas  habilidades  em  um  instrumento  que  ela  não  sabe  

tocar.

Ira  Tucker  Jr.  lembra  de  ouvir  Rosetta  contar  histórias  sobre  os  tempos  em  

que  as  funerárias  negras  eram  os  únicos  lugares  onde  os  cantores  gospel  

encontravam  para  ficar,  ou  quando  ela  e  Marie  eram  tratadas  com  crueldade  e  

desrespeito.  “Muitas  mulheres  brancas  as  consideravam  garantidas  apenas  em  

termos  de  serem  como  putas,  você  sabe,  na  estrada.  E  eles  estavam  ganhando  

dinheiro  de  forma  legítima  e  profissional.  E  ela  não  gostou  desse  aspecto  disso,  

ela  não  gostou  do  fato  de  que,  você  sabe,  ela  estava  sendo  muito  atingida  

também,  você  sabe,  especialmente  por  ministros  que  deveriam  ter  sido  de  uma  certa  maneira.”

Depois  de  mais  alguns  números  solo  de  Rosetta,  acompanhados  de  

histórias  ocasionais  no  meio,  para  contextualizar  as  músicas,  o  público  está  

pronto  para  algo  mais  leve.  É  quando  eles  seguem  para  o  ato  “Saint  and  Sinner”.  

Marie  interpreta  a  pecadora,  Rosetta  a  santa.  Rosetta  entra  no  palco  em  um  

vestido  carregando  seu  grande  violão,  seguida  por  Marie  no  “lado  pecador”,  

vestida  como  uma  caipira  com  um  grande  chapéu  de  palha  e  jeans  e  tocando  

um  minúsculo  ukulele.  A  platéia  explode  em  gargalhadas  ao  ver  o  contraste  entre  

o  “santo”  cortês  e  urbano  e  o  caipira  do  campo,  com  seus  instrumentos  de  

tamanhos  diferentes.  Roseta  e
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Marie  agitou  um  pouco,  até  que  Rosetta,  sentindo  que  a  piada  foi  ordenhada  ao  

máximo,  toca  as  notas  de  um  grande  número  como  “Up  Above  My  Head”  –  a  deixa  

de  Marie  para  correr  nos  bastidores  para  uma  rápida  troca  de  figurino.

O  público  enlouquece,  pisando  forte  e  pedindo  mais.  Mesmo  quando  o  MC  sai  para  

dizer  boa  noite,  Rosetta  e  Marie  estão  fora  do  prédio.

Rosetta  e  Marie  tiveram  outro  grande  sucesso  comercial  com  "Up  Above  My  

Head",  uma  música  familiar  da  igreja  que  se  tornou  seu  dueto  de  assinatura  e  

alcançou  o  número  seis  na  parada  "race"  no  Natal  de  1948.  Gravado  na  mesma  

sessão  de  novembro  de  1947  como  "Beams  of  Heaven”,  “Up  Above  My  Head”  

envolve  o  ouvinte  em  uma  exibição  de  fogos  de  artifício  vocais.

Novamente  Rosetta  canta:  “Ouço  música  no  ar”  –  e  novamente,  após  uma  pausa  

quase  imperceptível,  Marie  responde,  o  contraste  em  suas  vozes  dando

Quando  ela  se  junta  a  Rosetta  no  palco  como  seu  eu  regular  elegantemente  

vestido,  eles  realmente  se  soltam,  aumentando  e  aumentando  a  intensidade  da  

emoção  até  que  todos  no  salão  estejam  gritando  e  aplaudindo.  Rosetta  pode  estar  

cantando  a  noite  toda,  mas  por  uma  sugestão  de  piano  de  Marie  que  diz  que  é  hora  de  parar.

Viagens  de  volta  ao  estúdio  pontuaram  a  turnê  de  Rosetta  e  Marie.  Em  algum  

momento  de  julho  de  1947,  no  mesmo  mês  em  que  fizeram  “Didn't  It  Rain”,  eles  

gravaram  algumas  faixas  para  o  selo  Down  Beat  como  “Sister  Katty  Marie”,  um  

pseudônimo  que  não  enganava  ninguém.  No  final  do  ano,  a  Decca  havia  obtido  

uma  ordem  judicial  para  que  as  masters  e  as  cópias  existentes  do  registro  fossem  

destruídas.  Na  mesma  época,  Rosetta  e  Marie  gravaram  duas  músicas  que  se  

juntaram  a  "Didn't  It  Rain"  como  as  mais  solicitadas  na  década  de  1940.  “Beams  of  

Heaven”,  do  reverendo  CA  Tindley,  um  pregador  metodista  da  Filadélfia  que  foi  

uma  grande  influência  em  Dorsey,  acabou  sendo  um  material  magnífico  para  

Rosetta  e  Marie.  Marie  considera  isso  como  seu  melhor  trabalho  juntos.  “Havia  

algo  naquela  música”,  ela  diz,  “ela  fez  algo  por  mim”.  Isaac  Hayes  pode  se  lembrar  

de  sua  avó  ouvindo,  “grudado  em  seu  rádio”.  Foi  na  época  em  que  ele  ouviu  

Rosetta  tocando  guitarra  elétrica,  um  som  que  deixaria  uma  marca  indelével  em  

sua  própria  sensibilidade  musical  em  desenvolvimento.

O  disco  começa  com  algumas  frases  de  piano  introdutórias  de  boogie-woogie  por  

Price,  unidas  após  algumas  notas  por  Rosetta  na  guitarra.  Então  Rosetta,  ainda  

dedilhando  enquanto  uma  linha  de  baixo  ambulante  começa,  canta  a  linha  de  

abertura,  “Up  above  my  head”,  sua  entrega  tão  feroz  e  suave  ao  mesmo  tempo  que  

antecipa  o  soul  dos  anos  1960.  Uma  fração  de  segundo  depois,  Marie  responde,  

repetindo  a  frase  enquanto  cava  fundo  na  rica  parte  inferior  de  seu  registro.
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a  outra  direção  quando  um  membro  transgrediu,  contanto  que  o  transgressor  se  arrependesse  

-  ou  pelo  menos  mantivesse  seus  pecados  fora  da  vista  do  público.  Em  um  tal

Especialmente  na  condução  da  ponte  instrumental  entre  os  versos,  “Up

energia  que  acompanhou  o  otimismo  coletivo  dos  negros  no

rumo  direto  para  o  rhythm  and  blues.  Rosetta  toca  a  guitarra,  alternadamente  dedilhando  e  

dedilhando  uma  tempestade,  enquanto  Sam  Price

e  de  outro  mundo,  por  isso  capturou  a  esperança  das  pessoas  de  que  o  falecido

em  álcool,  cigarros  e  outros  prazeres  proibidos,  vergonhosos  como  muitos

Rosetta  canta  a  linha  novamente,  mudando  ligeiramente  as  palavras  para  que  a  revisão  tenha  

uma  sensação  mais  alegre  e  enfática:  “Now  up  above  my  head /  You

solos  de  guitarra  podem  soar  um  pouco  como  exibições  superficiais  de  virtuosismo  -  como

Foi  em  algum  momento  durante  aqueles  primeiros  anos  de  sua  colaboração  que

A  homossexualidade  era  classificada  como  uma  ordem  diferente  de  pecado,  no  entanto,  

refletindo  proibições  sociais  e  culturais  mais  amplas  sobre  identidades  sexuais  que  violavam,  

pelo  menos  por  algumas  interpretações  bíblicas,  o  natural,  dado  por  Deus.

eles  fundem  vozes  em  uma  conclusão  sincopada  que  funciona  através  do

alguns  compassos  apenas  para  provar  isso  para  você”  –  mas  em  “Up  Above  My  Head”,  Rosetta

algo  mais  do  que  “apenas  amigos”.  Não  eram  rumores  de  que  também

Assim  como  “Beams  of  Heaven”,  “Up  Above  My  Head”  teve  uma  inegável

do  dia,  não  apenas  denominações  pentecostais,  encontraram  maneiras  de  olhar  em

céu  em  algum  lugar.”

Acima  da  minha  cabeça”  deixa  a  Igreja  Santificada  para  trás  e  traça  um

anos  do  pós-guerra.  Como  “Beams  of  Heaven”  falava  de  liberdade,  tanto

nascimentos  fora  do  casamento,  casos  extraconjugais  e  envolvimentos  ocasionais

sua  chamada  e  resposta  uma  textura  atraente.  Da  segunda  vez,

linha  de  piano  tilintando  debaixo  dela.  Em  algumas  das  gravações  de  Rosetta,  o

Os  anos  1940  e  o  início  dos  anos  1950  trariam  mudanças  muito  atrasadas.

sei  que  ouço  música  no  ar.”  Depois  de  uma  última  revisão  dessas  frases,

embora  dizer  ao  ouvinte:  “Sou  a  irmã  Rosetta  Tharpe,  e  aqui  estão

começou  a  circular  no  circuito  gospel  que  Rosetta  e  Marie  eram

sentidas  como  sendo,  poderiam  ser  esquecidas  eficientemente  mesmo  quando  notadas.

ordem  das  coisas.  (A  este  respeito,  os  cristãos  afro-americanos  diferiram  pouco  de  outros  

cristãos  americanos  em  sua  compreensão  do  homossexualismo.

tensões  acumuladas  nas  três  linhas  anteriores:  “Eu  realmente  acredito  que  há  um

joga  seu  coração  para  fora.

a  mulher  teria  acolhido,  especialmente  porque  seus  meios  de  subsistência  dependiam  de  sua  

legitimidade  como  performers  religiosos.  Muitas  igrejas  negras

IRMÃ  MAIS  NOVA  (1947-1949) 87

Machine Translated by Google



“Todo  mundo  aplaudiu  e  aplaudiu  e  foi  a  melhor  coisa  que  já  aconteceu  

comigo”,  lembrou  Richard.  “A  irmã  Rosetta  me  deu  um  punhado  de  dinheiro  

depois  do  show,  cerca  de  trinta  e  cinco  ou  quarenta  dólares,  e  eu  nunca  tive  

tanto  dinheiro  na  minha  vida  antes.”9

Para  muitos  negros,  a  homossexualidade  ameaçava  impedir  o  progresso  da  

“raça”  como  um  todo,  na  medida  em  que  acreditavam  que  o  progresso  se  

baseava  na  aceitação  geral.

Willa,  aparentemente,  conhecia  muitos  gays  na  igreja  –  “era  fácil  admirar  

sua  criatividade  e  sagacidade”,  ela  escreve  –  mas  a  informação  de  que  sua  
irmã  “se  interessou  por  atividades  homossexuais”  veio  como  um  raio  do  nada.  

Clara  atribuiu  tal  “interesse”  às  restrições  sobre  namorar  homens  impostas  

por  sua  mãe,  a  assustadora  Gertrude  Ward.  A  combinação  de  solidão  e  

vulnerabilidade  tornou  Clara  “aberta  a  qualquer  coisa  que  preenchesse  o  

vazio  em  sua  vida”.  Quando  Willa  pede  para  Clara  contar  a  ela

Richard,  que  tinha  vindo  da  igreja  e  voltaria  para  ela,  foi  reconhecido  

como  gay  desde  o  início.  “Eu  o  amava”,  lembrou  a  cantora  de  rhythm  and  

blues  Etta  James.  “Ele  teve  a  coragem  de  ser  rei  e  rainha  ao  mesmo  tempo.”10  

Embora  os  homossexuais  masculinos  fossem  mais  visíveis,  há  evidências  de  

que  lésbicas  e  mulheres  bissexuais  eram  uma  presença  reconhecida  nos  

círculos  gospel  negros.  Em  sua  autobiografia,  Willa  Ward  Royster,  irmã  de  

Clara,  escreve  sobre  como  Clara  “revelou”  a  ela  que  havia  “envolvido  em  um  

caso  clandestino”  com  uma  cantora  gospel.  O  cenário  da  revelação  de  Clara  

é  uma  reunião  da  Convenção  Batista  Nacional,  a  maior  e  mais  importante  

reunião  cristã  negra  do  país,  mas  também,  como  Willa  retrata,  um  evento  que  

incluiu  muita  festa  depois  do  expediente.11  Naquela  noite,  na  casa  de  um  dos  

membros  de  um  quarteto  gospel  que  apareceu  na  convenção,  Willa  viu  

pregadores  “que  inspiraram  as  pessoas  a  dançar  e  gritar  sagradas”  dias  antes  

“agora  fazendo  suas  próprias  coisas  inspiradas  –  com  outros  homens”.  Ela  

também  ouviu  um  amigo  gay  se  dirigir  a  Clara.  “Eu  conheço  essa  criança  

afiada  que  adoraria  você,”  ele  estava  dizendo  a  ela,  “ela  é  um  homem  de  

pedra,  querida.”

É  difícil  dizer  com  certeza  como  o  público  da  igreja  pode  ter  reagido  ao  

boato  sobre  a  bissexualidade  de  Rosetta,  embora  seja  fácil  imaginar  que,  

como  mulher,  ela  teria  sido  tratada  com  mais  severidade  do  que  homens  

aparentemente  gays  como  Richard  Wayne  Penniman,  que,  como  Little  

Richard ,  imitava  elementos  do  estilo  animado  de  cantar  de  Rosetta.  Rosetta  

havia  até  dado  uma  mãozinha  a  Richard  em  sua  carreira  quando,  em  1945,  

em  um  show  no  Macon  City  Auditorium,  na  Geórgia,  ela  o  convidou  ao  palco  para  cantar  com  ela.
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bobagem.  O  mundo  gospel  está  cheio  de  mentirosos,  ela  diz,  e  é  melhor  não  acreditar  nos  

rumores  e  fofocas  que  outras  pessoas  passam  como  verdade.  Em  outra  conversa,  ela  

relembra  seu  papel  de  zeladora  de  Rosetta,  a

após  sua  morte,  indica  o  quão  sensível  é  um  assunto  ela  -  ou  outro  evangelho

para  a  Igreja  Quem  Quer,  como  em  Quem  Quer  Que  Ele  (ou  Ela)

conhecimento  como  evidência.  Barney  Parks,  membro  fundador  do  Dixie

que  ele  ouviu  ao  longo  dos  anos  sobre  várias  cantoras  gospel

deveria  ser”,  diz  Marie,  ela  cuidou  de  suas  finanças  no

coisa  são  os  homens,”  ela  diz,  “mas  mamãe  fica  entre  mim  e  qualquer  homem  que  eu  decidir

eram  “íntimos”.  Falando  anonimamente,  um  dos  amigos  mais  próximos  de  Rosetta

dado  aquele  “segmento  da  igreja  que  estava  pronto  para  demiti-lo  se  você

jacks,  ou  quando  ela  ficava  acordada  à  noite  acompanhando-se  no

seu  próprio  livro  também  abandona  o  assunto.12

como  amantes  masculinos.  O  estudioso  do  evangelho  Tony  Heilbut,  que  conheceu  Rosetta

com  um  dos  promotores  de  Rosetta,  diz  que  viu  Rosetta  e  Marie  em  fla  grante  delicto  com  

uma  terceira  mulher,  a  Profetisa  Dolly  Lewis,  quando  ele

das  mulheres  em  seu  público.  De  sua  sexualidade,  ele  diz:  “Rosetta  pertencia

Marie  rejeita  essas  histórias  sobre  Rosetta  e  ela  mesma

há  muito  falado  no  mundo  do  blues  por  artistas  abertamente  lésbicas  como  Ma  Rainey,  

que  cantou  uma  desafiadora  “Prove  It  on  Me  Blues”  em  1928.  insiders  para  falar  sobre  

isso,  mesmo  décadas

performers'  –  a  sexualidade  continua  sendo.  Alguns,  no  entanto,  oferecem  seus  próprios

Venha."  Outro  insider  gospel  (que  falará  apenas  no  registro)  diz

mulher-criança  adulta.  Como  Rosetta  “não  podia  contar  dinheiro  da  maneira

mais  sobre  “gostar  de  garotas”,  a  resposta  de  Clara  é  evasiva:  “Willa,  você  conhece  meu

Beija-flores,  que  mais  tarde  teve  um  caso  com  Rosetta,  diz  que  ela  e  Marie

amantes  de  mulheres,  mas  entende  por  que  os  rumores  foram  rapidamente  abafados,

para  ficar  apertado”.  Então  ela  muda  de  assunto.  “Nunca  mais  abordamos  esse  tópico”,  

escreve  Willa,  e  da  mesma  forma,  após  esta  breve  anedota,

afirma  -  embora  com  desconforto  palpável  -  que  Rosetta  também  tinha

tossiu  do  jeito  errado.”  E  Allan  Bloom,  que  quando  jovem  trabalhou

estrada.  Ela  cedeu  a  Rosetta  quando  queria  jogar  jogos  de  menina  como

Ao  transmitir  a  história  da  reticência  de  sua  irmã  em  discutir  sua  bissexualidade,  

Willa,  no  entanto,  torna  visível  dentro  do  mundo  gospel  o  que  havia

na  década  de  1960,  relembra  momentos  em  que  comentava  sobre  a  atratividade

foi  enviada  para  buscá-los  em  seu  quarto  de  hotel  durante  a  “hon  eymoon  tour”  de  Rosetta  

em  1951,  após  seu  terceiro  casamento.
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Não  obstante  a  questão  de  sua  veracidade,  os  rumores  contêm  significado,  especialmente  

no  mundo  insular  do  evangelho  de  meados  do  século.  Como  outros  reinos  artísticos,  o  circuito  

gospel  tinha  seus  próprios  protocolos  de

“Os  executores  do  evangelho  eram  tão  humanos  quanto  qualquer  outra  pessoa  e  não  viviam

comportamento  público,  do  que  poderia  ser  dito  em  voz  alta  e  do  que  só  poderia  ser

além  de  qualquer  aspecto  da  cultura  de  performance  [popular]”,  escreve  Nick

procure  por  sinais  reveladores  de  afirmação  de  sua  própria  existência  velada.  Ou  talvez  Rosetta  

e  Marie,  atuando  juntas,  possam  ilustrar  alternativas

possibilidades  de  intimidade  em  um  mundo  onde  as  linhas  de  gênero  e  sexualidade

sussurrou  ou  não  disse  nada.  Muitos  músicos  gospel  puderam  e  fizeram

Salvatore  em  sua  biografia  de  CL  Franklin,  o  famoso  pai  ministro  de  Aretha.  Em  sua  autobiografia,  

Etta  James  lembra  de  ter  assistido  a  um  evento  particularmente

eram  policiados  religiosamente.

festa  como  suas  contrapartes  de  jazz  e  pop,  mas  tal  comportamento  foi  cuidadosamente  

compartimentado  e,  ao  contrário  de  muitos  artistas  seculares,

festa  selvagem  na  Filadélfia  com  Little  Richard  e  o  professor  Alex  Bradford.

Em  1948  Rosetta  comprou  uma  casa  onde  ela,  Marie  e  Mother  Bell  poderiam

foi  entendido  como  oƒ-limits  como  um  assunto  de  investigação  pela  imprensa  negra.

“Quando  se  trata  de  festas”,  ela  escreve,  “a  gangue  gospel  podia  balançar  a  noite  toda.”13

ao  vivo  quando  eles  não  estavam  em  turnê.  Custou  $  7.500,  e  foi  localizado  em

Em  suas  primeiras  viagens  com  seu  pai  em  missões  religiosas,  um  jovem  Marvin

A  circulação  desta  e  de  outras  tradições  indica  que  o  mundo  do  evangelho

Gay  (antes  de  adicionar  um  “e”  ao  seu  nome  para  evitar  associações  com  a  homossexualidade)  

observou  que  às  vezes  “eu  via  coisas  que  nem  sempre  eram  puramente  religiosas”.  “O  circuito  

gospel  estava  cheio  de  tentações”,

tinha  suas  próprias  lendas  de  identidades  e  comportamentos  fora  da  lei:  de  homens  maricas  e

piano.  E  ela  defendeu  Rosetta,  com  sua  personalidade  inerentemente  confiante,  contra  homens  

à  espreita  procurando  tirar  vantagem  dela  por  seu  dinheiro.

continuou,  e  mesmo  que  sua  devoção  religiosa  fosse  autêntica,  “muitos

mulheres  bulldagger,  de  evangelistas  mulherengos  e  profetas  ladrões,  de

e  celebridade.

dos  artistas  caíram  em  pecado.”

hipócritas  que  bebiam  nos  bastidores  antes  de  cantar  na  frente  da  cortina  sobre  as  virtudes  da  

vida  de  santidade.  Para  os  homossexuais  em  seu  público,  os  rumores  sobre  Rosetta  poderiam  

ter  sido  libertador,  um  convite  para

Machine Translated by Google



Virgínia,  então  considerado  um  bairro  desejável  para  afro-americanos  de  classe  média.  

Embora  a  composição  racial  da  vizinhança  estivesse  mudando  rapidamente,  na  época  

Barton  Heights  era  o  lar  de  um

escurecendo  o  estrelato  de  Rosetta.  A  partir  de  1949,  a  imprensa  –  publicações  de  

música  e  jornais  afro-americanos  –  cada  vez  mais  desempenhava  o  papel  de

mistura  de  negros  –  entre  eles  professores,  diretores  e  funcionários  dos  correios  –

dois  um  do  outro,  contrastando  o  passado  de  Rosetta  na  Broadway  com  as  renúncias  

de  Ma  halia  às  oportunidades  de  travessia.  De  fato,  o  anjo

difícil  para  Rosetta  ou  qualquer  outra  pessoa  desafiar  as  dualidades  que  endureceram  

na  sabedoria  recebida.

A  situação  se  agravou  quando,  em  janeiro  de  1949,  a  Decca  fez  Ro  setta  fazer  

uma  cópia  do  hit  monumental  de  Mahalia,  “Move  On  Up  a  Little  Higher”,  uma  música  

que  mudou  completamente  o  cenário  gospel  após  seu  lançamento  um  ano  antes.  Os  

produtores  da  Decca  mal  fizeram  um  esforço

e  imigrantes  brancos,  principalmente  letões  e  eslavos.  Roseta,  que  tinha

A  “Mãe”  Mahalia  que  surgiu  na  década  de  1950  não  poderia  ter  sido  mais

carimbar  o  “Move  On  Up”  da  Rosetta  com  alguma  originalidade;  até  o  acompanhamento  

instrumental  foi  semelhante.  Não  só  isso,  mas  o  “Move

alugado  em  Nova  York,  estava  orgulhoso  de  explodir  por  ter  comprado  no

diferente  de  Rosetta,  que  permaneceu  “Irmã”  ao  longo  de  sua  carreira  –  uma

On  Up”  foi  lançado  na  frente  e  no  verso  de  um  single  78,  assim  como

“Alturas”,  um  nome  que  anunciava  status.

pequeno,  mas  revelador,  na  medida  em  que  sua  imagem  sempre  foi  mais  sexualizada,

Apollo  havia  lançado  a  versão  de  Mahalia.

Em  1949,  Rosetta  tinha  coisas  que  uma  garota  negra  de  uma  pequena  cidade  do  

Arkansas  não  ousaria  sonhar:  uma  casa  ostentosa,  roupas  finas,  seus  próprios  carros,

mais  extravagante.  (A  palavra,  usada  frequentemente  nos  anos  50  e  60  para  

descrever  Rosetta,  fazia  referência  à  sua  ostentação  e  insinuava  a  impropriedade  

sexual  dos  homossexuais.)

amigos  famosos  e  uma  série  de  hits  em  um  dos  principais

locais  não  teatrais.  Rosetta  tocava  blues,  Mahalia  (principalmente)  não.  Ro  setta  

tocava  violão,  Mahalia  cantava  com  o  acompanhamento  de  um  piano

gravadoras.  Mesmo  assim,  havia  nuvens  no  horizonte.  Ligeiramente  e

ou  um  órgão,  os  instrumentos  tradicionais  da  igreja.  Mahalia  tinha

2306  Barton  Avenue  em  Barton  Heights,  um  subúrbio  inicial  de  Richmond,

ainda  perceptivelmente,  a  crescente  popularidade  nacional  de  Mahalia  Jackson  foi

maior  autoridade  vocal,  Rosetta  tinha  zing.  Uma  vez  em  circulação,  foi
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Novembro  foi  mais  profissional,  até  curto.  “Eu  apreciaria  sua

e  Marie  estavam  em  turnê  na  Califórnia,  Marie  recebeu  um  telegrama  dizendo

Marie  estava  sofrendo  com  a  perda  de  seus  bebês  e  de  sua  mãe.  Pelo

Ouvir  “Move  On  Up”  de  Rosetta  é  ouvir  aquela  rara  ocasião

casa  de  Newark.  Ela  e  Rosetta  voaram  para  Nova  Jersey  para  que  Marie  pudesse

meu”,  é  como  Marie  coloca.  Um  comunicado  de  imprensa  de  1951  da  Agência  Taps

“Move  On  Up”  –  mesmo  que  ela  não  detivesse  os  direitos  autorais  –  em  virtude  de  sua  

performance  definitiva.  No  entanto,  mesmo  quando  ela  produziu  sem  inspiração

Até  então,  Marie  cuidava  de  Rosetta,  mas  agora  era  hora  de

Knight  não  está  mais  associado  à  irmã  Rosetta  Tharpe”,  anunciou.

As  gravações  solo  de  Marie—produzidas  quando  ela  ainda  estava  em  parceria  o‰-

em  março  de  1949  sozinha,  ela  arrecadou  US  $  24.000.  Sua  tomada  anual  ele  adivinhou

me  deu  permissão  para  levá-lo  lá  comigo—”  ela  disse  a  Marie,

ganhar  reconhecimento  por  seus  próprios  méritos. . . .  Também  é  um  fato  conhecido  

que  ela  compôs  muitas  canções  religiosas,  e  espera  gravar  todas  elas,

No  entanto,  apesar  das  promessas  de  proteção  de  Rosetta,  seu  relacionamento  

profissional  vacilou.  Talvez  fosse  o  desejo  de  Marie  sair  de  debaixo  da  asa  de  Rosetta  e  

ver  se  ela  poderia  voar  como  artista  solo;  talvez  fosse  o  tédio  ou  o  estresse  das  turnês;  

talvez  fosse  o  peso  de  toda  a  dor

O  tom  de  um  item  que  Rosetta  enviou  ao  Pittsburgh  Courier  tarde  que

Logo  as  coisas  começaram  a  dar  muito  errado,  no  entanto.  Enquanto  Roseta

sua  mãe  e  dois  filhos,  de  quatro  e  seis  anos,  morreram  em  um  incêndio  em  seu

final  de  1950,  eles  se  separaram  como  uma  dupla.  “Ela  seguiu  seu  caminho,  e  eu  fui

colocando  um  anúncio  em  seu  jornal,  que  Madame  Marie

quando  seu  coração  não  estava  nele.  Pode-se  apenas  especular,  é  claro,  sobre  a  origem  

do  “sabor”  ausente,  mas  Rosetta  sabia  que  Mahalia  possuía

enterrar  seus  entes  queridos.  Dois  dias  depois,  eles  estavam  de  volta  a  Nevada  para  um  show.

conta  uma  história  mais  atraente.  Observando  a  resposta  “fantástica”  a

música,  Rosetta  no  final  da  década  de  1940  era  uma  das  mulheres  mais  trabalhadoras  

do  ramo.  Jerry  Wexler,  então  escritor  da  Billboard,  estimou  que

Rosetta  para  cuidar  dela.  "Eu  peguei  você  de  sua  mãe  -  sua  mãe

especialmente  com  Rosetta  –  anuncia  que  ela  “decidiu  trabalhar  sozinha  para

Ela  “agora  aparece  com  as  Rosetas,  anteriormente  conhecidas  como  Angelic

cerca  de  US$  200.000,14

“e  eu  vou  ficar  com  você,  aconteça  o  que  acontecer.  Você  sempre  será  minha  irmãzinha.  

E  enquanto  alguém  na  Broadway  tiver  um  centavo,  vamos  sobreviver.”15

algum  dia."
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Uma  porta  se  abriu,  enquanto  outra  -  por  enquanto,  pelo  menos  -

Queens,  seu  próprio  pianista  e  diretor  musical,  James  Roots  Jr.,  e  também

havia  fechado.

com  uma  das  personalidades  mais  destacadas  da  igreja,  a  mãe  da  irmã  Ro  setta  Tharpe,  

Katie  Bell  Nubin.”16
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EM  CASA  E  NA  ESTRADA  (1948–1950)

Rosettes  cantora  Lottie  Henry  Smith

6

Ela  não  era  uma  rasteira,  e  ela  não  nos  deixou  rastejar.

Ela  disse:  Mantenha  sua  cabeça  erguida.  Mesmo  se  você  tivesse  uma  

dor  de  cabeça  e  tivesse  que  segurá-la,  você  tinha  que  segurá-la.

94

Assim  como  lhe  dava  a  capacidade  de  viajar,  Richmond  também  

representava  estabilidade.  Antes  de  comprar  a  casa  na  Barton  Avenue,  Rosetta

Harlem  para  Richmond  fazia  sentido  pessoal  e  profissional.  Em  Rich  mond,  

ela  estava  confortável  e  contente,  familiarizada  com  os  ritmos  e

cresceu  sem  um  lar,  então  o  lar  era  importante  para  ela”,  diz  Roxie

nunca  tinha  realmente  desfrutado  de  um  descanso  de  uma  vida  de  movimento  incessante.  "Ela

como,  aliás,  sua  cidade  natal  de  Cotton  Plant.

padrões  de  uma  menina  que  cresceu  pobre,  mas  ainda  não  muito  grandiosa,

padrão  da  migração  afro-americana  do  século  XX.  Mas  deixando

reparado  tal  privação  da  infância.  Mobilado  de  acordo  com  o  pródigo

Baltimore  estava  a  um  dia  de  viagem.  Assim  foi  o  novo  estúdio  da  Decca  em  Nashville,  bem  como

Ao  se  mudar  para  o  centro  da  Virgínia  no  final  da  década  de  1940,  Rosetta  contrariou  o  costumeiro

Moura.  A  casa  da  Barton  Avenue  foi  a  estrutura  com  a  qual  Rosetta

rituais  da  vida  cotidiana.  Ao  mesmo  tempo,  Richmond  concedeu  a  Rosetta  

acesso  fácil  aos  lugares  onde  ela  gozava  de  maior  popularidade.  Atlanta  e

não  estava  na  escala  de  Graceland,  o  monumento  barroco  de  Elvis  a  um  pobre
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Sullivan,  ou  ouvir  os  discos  de  voz  sedosa  de  Nat  “King”  Cole.  Quando

atrás,  embora  nenhuma  ferramenta  jamais  tivesse  visto  seu  interior.  Forrado  com  

prateleiras  de  cedro  e  isolado  para  proteger  do  calor  ou  do  frio,  serviu  como

outros  músicos  paravam,  ela  se  instalava  em  seu  baby  grand  branco

armário  extragrande  onde  Rosetta  e  Marie  guardavam  seus  vestidos,  sapatos,

boca. . . .  Eles  eram  afiados.  Quando  criança  eu  achava  legal.  Era  quase  como  se  

eles  estivessem  vestindo  fantasias.”

Além  de  refúgio  do  show  business,  a  casa  da  Barton  Avenue  foi

piano  ou  tocar  seu  violão,  tocar  alguns  compassos  de  algo  que  ela

chapéus  e  outros  acessórios.  Quando  as  futuras  Rosettes  Sarah  Brooks  e  Lot  tie  

Henry  puseram  os  olhos  pela  primeira  vez  no  interior  da  2306  Barton  Avenue,  eles  estavam

O  palco  de  Rosetta  para  a  criação  de  sua  autoimagem  na  conservadora  década  de  1950.  Entre

trabalhando  e  solicite  seu  feedback.  "Isto  funciona?"  ela  diria.

impressionado  com  seu  luxo.  “Seus  tapetes  eram  tão  grossos  que  seu  pé  caiu  nele”

retração  política  do  pós-guerra,  especialmente  no  que  diz  respeito  às  mulheres  e  aos  

papéis  de  gênero,  a  casa  de  Richmond  provou  ser  um  lugar  ideal  para  ela  massagear

Ou:  “Ouça  isso.”

Sarah  lembra,  ilustrando  com  a  mão.  “As  televisões  tinham  acabado  de  chegar

sua  imagem  pública  como  uma  cantora  gospel  respeitável  e  uma  doméstica

Por  causa  da  celebridade  de  Rosetta,  2306  Barton  Avenue  era  uma  espécie  de  

lenda  entre  os  vizinhos.  De  tamanho  modesto  para  os  padrões  de  hoje

fora  e  ela  tinha  armários  com  uma  televisão.  Apenas  um  pouco,  mas  foi

mulher.  Uma  fotografia  publicitária  da  época,  que  apareceu  no

McMansions  suburbanas,  tinha  um  foyer  agraciado  por  colunas  brancas  e

lindo,  foi  incrível  para  nós.”  Robert  Allen,  que  viveu  em  2401  Barton

foto  necrotério  do  Richmond  Times-Dispatch,  mostra  Rosetta  de  pé  em  seu  quintal  ao  

lado  de  uma  roseira  em  plena  floração,  vestindo  uma  roupa  formal  e  acetinada

paredes  e  tetos  espelhados.  O  porão  tinha  piso  de  pinho  nodoso  e

Avenue  quando  criança,  nunca  viu  o  interior  do  2306,  mas  ele  se  lembra  de  ter  visto  

Rosetta  do  lado  de  fora  em  toda  a  sua  elegância.  “As  mulheres  [Rosetta  e  Marie]

vestido  com  gola  alta  e  cuias  arruinadas,  os  cabelos  soltos,  femininos

ideal  de  lar  do  menino  branco  do  campo,  mas  serviu  à  mesma  função  paliativa.  Era  

onde  Rosetta  fazia  coisas  comuns:  cozinhava  refeições,  observava  Ed

paredes.  A  parte  externa  apresentava  um  gramado  substancial,  um  jardim  de  rosas  e  

uma  garagem  para  três  carros,  que  serviu  por  algum  tempo  como  um  estábulo  

improvisado  para  o  cavalo  de  Rosetta,  Margaret .

costumava  usar  coisas  de  pele  de  raposa”,  diz  ele,  agarrando-se  à  descrição  correta  

das  estolas  de  pele  macabras  então  em  grande  estilo  –  o  tipo  com  “grampos  na
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nove  cachos  no  topo  de  sua  cabeça.  Seu  olhar  é  mais  modesto  do  que  direto,  seus  

olhos  estão  voltados  para  baixo  em  um  pequeno  pedaço  de  papel  que  ela  segura  na  

mão  esquerda.  A  imagem  tem  um  ar  nostálgico;  tire  a  cerca  de  arame  e  você  pensaria  

que  pertencia  a  uma  era  anterior.  Uma  legenda  impressa  na  parte  inferior  da  fotografia  

diz:  “Em  casa  no  jardim  dela,  Richmond,  Virgínia”.

A  imagem  de  Rosetta  empenhada  em  uma  busca  intelectual  vagarosa  era  

significativa  de  outras  maneiras.  Numa  época  em  que  a  maioria  das  mulheres  negras  

ainda  trabalhava  como  empregada  doméstica,  ilustrou  um  sonho  imaginado  por  um  

crescente  movimento  pelos  direitos  civis.  Como  Billie  Holiday,  que  quando  criança  

esfregava  as  varandas  das  casas  em  Baltimore,  Rosetta  tinha  apenas  seu  dom  para  

recorrer  como  uma  saída  para  uma  vida  cuidando  das  coisas  de  outras  pessoas  ou  

crianças.  A  frase  “em  seu  jardim”  na  fotografia  transmitia  poderosamente  a  importância  

da  liberdade  de  tal  trabalho  doméstico.

Ao  contrário  da  grande  maioria  das  imagens  de  Rosetta  produzidas  durante  sua  

carreira,  esta  é  introspectiva  e  séria  de  uma  forma  que  lembra  as  imagens  

contemporâneas  de  uma  piedosa  e  contemplativa  Mahalia  Jackson,  que  muitas  

vezes  era  retratada  vestindo  um  roupão,  os  olhos  fechados  e  o  rosto  nó  de  

contemplação  orante.  O  mais  impressionante  de  tudo  é  que  ela  se  afasta  de  

praticamente  todas  as  outras  fotografias  publicitárias  de  Rosetta  ao  mostrar  sua  

leitura  em  vez  de  uma  performance.  Em  vez  de  ser  acessível,  ela  está  perdida  em  

um  reino  de  pensamentos  privados  que  os  espectadores  não  podem  compartilhar,  

assim  como  não  podemos  saber  exatamente  o  que  está  escrito  no  pedaço  de  papel  

que  ela  segura.  O  cenário  externo  da  fotografia  ressalta  a  naturalidade  desse  

momento  capturado,  especialmente  em  contraste  com  as  imagens  mais  obviamente  

encenadas  e  iluminadas  artificialmente  de  Rosetta  de  dias  anteriores.  A  Rosetta  

natural,  diz  a  fotografia,  é  uma  mulher  de  graça  feminina  e  refinamento  intelectual,  

não  entusiasmo  espiritual  “primitivo”.

Como  Richmond  tinha  uma  classe  média  negra  substancial  e  era  um  importante  

centro  de  transporte  do  sul,  os  moradores  negros  da  cidade  nas  décadas  de  1930  e  

1940  passaram  a  chamar  sua  cidade  natal  de  Harlem  of  the  South.  Em  uma  noite  

amena  de  sábado  em  1943,  trabalhadores  ferroviários  em  busca  de  lazer,  empregados  

domésticos,  professores,  cozinheiros  e  trabalhadores  de  fábricas  de  tabaco  teriam  

ido  ao  teatro  Booker-T  para  ver  Stormy  Weather,  o  filme  musical  estrelado  pelos  

amigos  de  Rosetta  na  Broadway,  Lena  Horne,  Cab  Calloway  e  o  filho  nativo  de  

Richmond,  Bill  Robinson.  No  dia  seguinte,  o  mesmo  público  poderia  ter  encontrado  

uma  edificação  musical  de  uma  variedade  diferente  em  um  dos  muitos  estabelecimentos  de  Richmond.
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vocais  principais  e  estilos  de  guitarra  ousados  com  a  suave  harmonização  do  quarteto.  Uma  de  

suas  gravações  –  “My  Lord  and  I”  –  destacou-se  como  um

anos  40,  à  medida  que  os  estilos  modernos  estavam  se  desenvolvendo,  eles  surgiram  de  igrejas,

jovens  negras,  era  quase  obrigatório  que  tivessem  aulas  de  piano

sindicatos  —  em  suma,  onde  quer  que  houvesse  vozes  para  harmonizar.  Pessoas

musicalmente  inclinados  e  admoestados  por  seus  pais  rígidos  a  ficarem  longe  de  problemas,  

descobertos  na  harmonização  de  um  meio  agradável,  aprovado  pelos  adultos  e  pela  igreja  de  

passar  o  tempo.  “Naquela  época  não  podíamos  fazer

Old  Are  You”,  demonstrou  a  agilidade  de  Rosetta  com  a  guitarra  elétrica,  um

embora  inigualável  como  a  meca  do  jazz  e  do  swing,  Nova  York  nunca

Pryor,  ministro  associado  da  Primeira  Igreja  Batista  da  cidade,  e  jubileu

você  sabe,  nos  divertimos  com  [cantar].”3

ponte,  ela  lançou  um  solo  emocionante,  alcançando  o  topo  do  alcance  do  instrumento  e  

espremendo  notas  inesperadas.  Em  tais  gravações,

A  Virgínia,  no  entanto,  tinha  uma  tradição  evangélica  de  base,  especialmente  do

diz  ele,  valorizava  a  educação  musical,  especialmente  para  as  meninas.  "O  máximo  de

Decca  78s  com  os  Dependable  Boys,  um  grupo  de  cinco  membros  com  um  som  ágil  e  

efervescente.4  Suas  gravações  de  “Everybody's  Gonna  Have  a

era  para  as  meninas  costurarem  e  fazerem  roupas  –  e  você  também  tinha  um  piano.  Tudo

Gonna  Move  This  Wicked  Race”  combinou  deliciosamente  a  expressão  expressiva  de  Rosetta

Os  quartetos  Jubilee  eram  grupos  de  harmonia  vocal,  e  nas  décadas  de  1930  e

escolas,  bairros,  fábricas  de  tabaco,  associações  de  veteranos  e

a  cinquenta  centavos  por  aula.  Futuras  Rosetas  Sarah  Brooks  e  Lottie  Henry,

reversão  do  movimento  que  Rosetta  havia  feito  em  sua  estreia  na  Decca  uma  década  antes,  

quando  ela  cantou  a  música  como  “My  Man  and  I”.  Outro,  “Menino  Como

igrejas  batistas  e  metodistas,  ou  em  um  programa  evangélico  noturno  em  um  auditório  local.  

Embora  ofuscado  pela  população  de  Nova  York,  Richmond  tinha  uma  cultura  de  música  gospel  

mais  rica  do  que  o  Harlem.  De  fato,

em  Richmond  eram  “orientados  pelo  evangelho”  de  acordo  com  o  reverendo  Franklin  G.

muita  saída”,  diz  Lottie.  “Então,  sentávamos  na  varanda  da  frente  e,

promoveu  bastante  a  cena  gospel  distinta  ou  o  som  de  cidades  muito  menores.2

cantar  satisfazia  uma  necessidade  de  lazer  “limpo”.  Mesmo  as  famílias  da  classe  trabalhadora,

A  própria  Rosetta  havia  trabalhado  em  estreita  colaboração  com  os  quartetos  de  Richmond  

antes  mesmo  de  comprar  a  casa  na  Barton  Avenue.  Em  1947  e  1948,  ela  lançou  três

instrumento  que  ela  provavelmente  tocava  desde  o  final  da  década  de  1930.  No

grupos  conhecidos  como  quartetos  “jubileu”.

suas  casas  negras  do  sul  tinham  duas  coisas:  uma  máquina  de  costura  -  aquela

Tempo  maravilhoso  lá  em  cima”,  “Down  by  the  Riverside”  e  “My  Lord's
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som:  gospel  se  fundindo  com  blues  se  fundindo  com  algo  prestes  a  ser

membro  do  quarteto  Lonnie  Smith,  lembra-se  de  Rosetta  parando  um  dia

rock  and  roll.

quando  ele  tinha  cinco  ou  seis  anos  com  um  presente  de  uma  guitarra  branca  em  miniatura  que  ela

Panfletos  anunciando  o  evento,  que  deveria  incluir  vários  artistas  convidados,  foram  

impressos  e  distribuídos  pela  cidade  –  nas  duas  escolas  secundárias  negras,  Armstrong  e  

Maggie  Walker;  em  várias  igrejas  e  em

Lojas  de  discos  Globe  e  Archer.  Aqueles  que  estivessem  tão  inclinados  poderiam  comprar  

ingressos  diretamente  de  Lonnie  Smith.  O  local  foi  a  Mesquita,  um  auditório  popular  que  

apresentava  várias  varandas,  um  subsolo

The  Dependable  Boys  era  um  grupo  virtuoso,  mas  não  um  nome  importante  fora  da  órbita  

sudeste  do  canto  jubilar.  Em  contraste,  os  Quatro  Harmonizadores,  os  pilares  da  cena  de  

Richmond,  tiveram  seguidores  que

vista  na  vitrine  de  uma  loja  e  comprada  espontaneamente  para  ele,  talvez  porque  trouxesse  

à  mente  lembranças  agradáveis  de  sua  própria  infância.  Ainda

salão  de  baile  que  poderia  ser  alugado  para  danças,  uma  impressionante  cúpula  folheada  

a  ouro,  mosaicos  importados,  lustres  elegantes  e  um  enorme  órgão  de  tubos.  Seu  nome  

veio  de  sua  inspiração  arquitetônica  no

se  estendia  de  Pittsburgh  a  São  Petersburgo  e  além.  Um  dos

o  pequeno  violão  branco,  embora  inesquecível,  não  conseguiu  fazer  uma

mesquitas  da  Índia  e  do  Oriente  Médio.

quartetos  de  maior  longevidade  na  história  do  evangelho,  o  grupo  estreou  em  1927  no

impressão.  Como  seu  irmão,  Lonnie  Liston  Smith  Jr.,  Donald  cresceu

Um  ambiente  tão  grandioso  exigia  grandes  performances,  o  que  é

Dunbar  Elementary  School  de  Richmond  e  gravou  seus  primeiros  anos  78  em

em  vez  disso,  torne-se  um  pianista  de  jazz.

em  parte  porque  ninguém  em  Richmond  naquela  temporada  aguardava  o  aniversário  com  

tanta  ansiedade  quanto  os  Crepúsculos,  muito

Decca  em  1943.5  Em  meados  da  década  de  1940,  Rosetta  (e  Marie)  começaram  a  

excursionar  regularmente  com  o  Harmonizing  Four,  cujos  membros  se  tornaram  bons

Em  1949,  na  mesma  época  em  que  apresentou  Donald  Smith  com

amigos  de  Roseta.  Especialmente  depois  que  ela  comprou  uma  propriedade  em  Richmond,

sua  própria  guitarra,  Rosetta  estava  se  preparando  para  comemorar  seu  primeiro  Richmond

você  pode  ouvir  o  palimpsesto  que  é  popular  negro  do  século  XX

ela  frequentemente  visitava  as  casas  dos  cantores.  Donald  Liston  Smith,  filho  de

concerto  de  “aniversário”,  marcando  um  ano  de  residência  oficial  na  cidade.
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Mas  seu  pai,  que  administrava  os  Twilights  e  os  Dependable  Boys,  era  

implacável.  No  final,  Lottie  e  as  outras  meninas  concordaram.

cal  quarteto  programado  para  aparecer  no  programa.  Anteriormente  conhecidas  

como  Bluebirds  e  depois  como  Twilight  Female  Gospel  Singers,  as  Twilights  

consistiam  em  quatro  jovens  mulheres:  Lottie  Henry  (líder),  Sarah  Brooks  (tenor)  

e  os  primos  de  Lottie  Oreen  e  Barbara  Johnson  (alto  e  contralto).  Mais  tarde,  

uma  amiga,  Erma  Wallace  (baixo),  se  juntaria,  elevando  o  grupo  para  cinco.  Aos  

dezesseis  anos,  Barbara  era  o  bebê,  seguida  por  Lottie  e  Sarah,  ambas  com  

dezenove  anos  e  graduadas  em  Armstrong;  Oreen  e  Erma,  com  vinte  e  poucos  

anos,  eram  os  “mais  velhos”.  Na  época,  todos,  exceto  Erma,  eram  solteiros.

Até  aquela  noite  na  Mesquita,  no  entanto,  os  Twilights  não  haviam  cantado  

em  um  programa  com  ninguém  tão  famoso  quanto  a  irmã  Rosetta  Tharpe.  O  

pensamento  de  aparecer  diante  dela  deu  a  Lottie,  diminuta  e  de  ossos  finos,  o  

nervosismo.  “Aquela  grande  estrela?”  ela  pensou:  "Não  podemos  ficar  na  frente  dela!"

Eles  tremeram  por  dentro,  mas  cantavam  com  firme  autoconfiança.  E  isso,  diz  

Lottie,  foi  quando  Rosetta  “se  apaixonou  por  nós”.

Desde  que  parecia  que  sua  parceria  com  Marie  terminaria,  Rosetta  vinha  

vasculhando  o  cenário  gospel  em  busca  de  cantores  para  fazer  parte  de  seu  ato  

regular  de  viagem.  Agora,  ao  que  parecia,  ela  os  havia  encontrado,  e  em  
circunstâncias  não  tão  diferentes  daquelas  em  que  havia  “descoberto”  Marie.  

Mais  uma  vez,  também,  ela  teve  a  tarefa  de  convencer  pais  cautelosos  a  confiar  

suas  filhas  a  ela.  Lewis  Warren  Henry,  pai  de  Lottie,  conhecia  o  terreno  do  

mundo  gospel  profissional  e  deixou  suas  expectativas  extremamente  claras.  “Eu  

quero  que  você  traga  cada  um  deles  de  volta  aqui  como  você  a  leva  embora.  Eu  

não  quero  que  nada  aconteça  com  nenhum

Os  Twilights  começaram  sua  harmonização  na  varanda  da  frente  na  

Twenty  Eighth  Street,  no  bairro  de  Church  Hill,  em  Richmond.  Seu  mundo  

musical  era  diversificado,  cheio  de  espirituais  e  hinos  na  igreja,  cantando  jubileu  

em  programas  gospel  e  música  caipira  e  popular  –  de  Bing  Crosby  a  Dinah  

Washington  –  no  rádio.  Inspirados  pelos  Ward  Singers  da  Filadélfia,  no  final  da  

década  de  1940,  os  Twilights  desenvolveram  um  “bom  raio”,  de  acordo  com  a  

tenor  Sarah  Brooks,  uma  mulher  alta  com  um  rosto  redondo  e  bonito.  Eles  

ficaram  ocupados  fazendo  programas  na  maioria  dos  condados  e  cidades  da  

Virgínia  até  Baltimore,  e  também  acumularam  uma  experiência  significativa  de  

transmissão,  especialmente  nas  estações  de  rádio  de  Richmond  WANT  e  WLEE.
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parecia  tão  luxuoso  para  os  adolescentes  que  eles  se  arrependeram  de  ter  saído.

Roberta  Martin  Singers  (embora  pudessem  ficar  felizes  também).  Quando  eles

ensaiado  constantemente  -  às  vezes  por  duas  ou  três  horas  de  cada  vez,  às  vezes  por  

dois  ou  três  dias  a  fio  -  para  garantir  que  cada  parte  da  harmonização  dos  Angélicos  

fosse  audível.  Como  grupo  de  fundo,  eles  trabalharam

misturados  com  uma  perfeição  cintilante.  Deles  era  o  som

Rosetta  e  os  Angelics  começaram  a  excursionar  juntos  em  junho  de  1949,  assim  que

a  equipe  da  fazenda  jubileu  de  Richmond  para  cantar  nas  principais  ligas  gospel.  Dentro

Avenida.

Rosetta  apelidou  o  grupo  de  Angelic  Queens  Choir  e  rapidamente

sua  experiência  anterior  no  que  Lottie  chama  de  estados  de  “close-in”.  o

forma,  mas  comprou  ternos  e  saltos  combinando,  praticou  seus  movimentos  e

também.  Considerando  que  a  formação  de  Rosetta  na  Igreja  Santificada  havia  lhe  dado  

uma  abordagem  mais  mundana  e  dinâmica  para  a  melodia  e

poderia  carregar”,  lembra  Lottie.  “O  alcance  dela  era  lindo.  Ela  poderia

ir  para  a  Geórgia  porque  ouvimos  tantas  coisas  terríveis  sobre  isso”,

sei  que  eles  cantam  suas  músicas.  Nosso  [som]  era  mais . . .  melodioso.”  Elas

estilo.  Em  Macon,  eles  ficaram  em  um  lugar  chamado  Crystal  White,  que

uma  precisão  e  pureza  que  lembravam  os  sons  refinados  e  doces  do

harmonizados,  cada  tom  individual  era  audível,  e  ainda  assim  suas  vozes

difícil  descobrir  como  complementar  Rosetta  sem  dominá-la.

Pegar  a  estrada  com  Rosetta  foi  um  pouco  como  ser  chamado  de

deles,”  ele  instruiu  Rosetta.  Somente  depois  que  ela  lhe  deu  sua  promessa  solene  é  que  

os  Crepúsculos  puderam  ensaiar  com  ela  em  Barton.

do  céu  retratado  em  gravuras  vitorianas,  completo  com  anjos  vestidos  de  branco,  harpas  

douradas  e  Deus  em  Seu  trono  celestial.

o  verdejante  verão  de  Richmond  estava  se  instalando.  A  primeira  parada  foi  em  Ma  con,  

Geórgia  —  não  muito  longe,  mas  bem  além  do  perímetro  de

Ao  lado  de  Rosetta  –  que  não  tinha  diminuído  em  vitalidade,  e  ainda  se  aproximando  da  

meia-idade  –  os  Crepúsculos  eram  jovens  e  novos.  Seu  som  era  fresco,

sobre  ensaiar  para  cantar  com  ela.  Rosetta  “tinha  uma  voz  que  ela

“Deep  South”  era  para  eles  um  lugar  proibido.  “Estávamos  morrendo  de  medo

Em  pouco  tempo,  os  Angélicos  não  apenas  se  lançaram  a  cantar

ensaiaram  sua  música  tema,  “Pass  Me  Not  O  Gentle  Savior”.  Roseta

ritmo,  as  “meninas”,  produtos  de  uma  rigorosa  educação  batista,  cantavam  com

cante  alto  ou  baixo.  Ela  tinha  saído  da  Igreja  Santificada.  E  você

diz  Sara.  Rosetta,  no  entanto,  garantiu  que  viajassem  confortavelmente  e  em
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amante  quando  se  tratava  de  suas  rotinas.  “Ela  reservou  uma  hora  apenas  para

correndo  pelo  hotel.  E  quando  terminamos  nosso  programa,  estávamos

movimento  de  uma  mão”,  lembra  Sarah.  Como  “suas  meninas”,  aliás,  as  Angélicas  

(e,  mais  tarde,  as  Rosetas)  sempre  tinham  que  se  vestir  assim,  e  não

apressado  de  volta  para  o  hotel.”  Seu  lema  era  “Mantenha  um  sorriso  no  rosto  e  sua  

boca  grande  fechada”  –  conselho  pragmático  para  garotas  negras  bem  vestidas

...  'Veja  aquelas  garotas  lá  dentro  colocando  água  em  si  mesmas!'  ”

“Mamãe  é  como  todas  as  mães”,  lembra  Clyde  Wright,  então  um  jovem

repetir  roupas  com  muita  frequência.

viajando  por  território  sul  desconhecido.  Sarah  admirava  o  compromisso  apaixonado  

de  Ro  setta  com  seus  fãs.  “Na  música  gospel,  se  você  não  pode

cantor  dos  Selah  Jubilee  Singers,  de  Nova  York,  que  excursionava  periodicamente  

com  Rosetta  and  the  Rosettes.  “Ela  estava  nos  observando,  os  jovens

Rosetta  pagava  a  cada  um  de  seus  cantores  em  dinheiro  —  quinze  dólares  por  

dia,  ou  até  trinta  dólares  cada  um  no  sábado  ou  no  domingo,  quando  faziam  dois  

programas.  Ela  também  cumpriu  as  promessas  que  fez  a

alcançar  as  pessoas  que  eles  simplesmente  sentam  lá”,  diz  ela.  “Mas  seu  público  era

pessoas  no  ônibus.  Nós  éramos  os  rapazes,  as  garotas  eram  tão  legais,

Lewis  Henry,  agitando-se  como  uma  galinha  mãe  protetora  sobre  seus  pintinhos.  

Quando  um  dos  Angélicos  precisou  de  cuidados  médicos,  ela  a  levou  para  um

geralmente  muito  animada  e  eles  gostavam  dela  cantando.  E  então  ela  iria

e  viajando  depois  dos  shows,  geralmente,  sabe,  às  vezes  tínhamos  que

doutor.  Quando  o  grupo  teve  que  comprar  algo  tão  mundano  quanto  um  novo

pare  de  cantar  e  apenas  pegue  aquele  violão,  e  às  vezes  eles  enlouquecem!”

viajar  à  noite  e  naquele  momento  específico. . .  você  sabe,  nós  tentaríamos

par  de  meias,  Rosetta  garantiu  uma  acompanhante  adequada.  Em  seu

Madre  Bell  tentou  exercer  sua  própria  disciplina,  mas  com  menos  efeito.  "Sim,  

senhor!  Ela  era  muito  antiquada”,  declara  Sarah,  à  maneira  de  quem  se  lembra  de  

palmadas  que  nunca  doíam.  “Fizemos  muito

beijar  as  meninas,  mas  de  jeito  nenhum.  Ela  [dizia],  'Rapazes,  voltem

presença,  Rosetta  nunca  bebia  ou  praguejava.  “O  tempo  todo  em  que  estivemos  com

sexo  casual.  Muitas  vezes  tivemos  que  ir  ao  banheiro  [segregado]  que  não  

deveríamos  entrar  e  lavar.  E  Ma  Bell  faria

Seu  lugar!'  ”  E  eles  respondiam:  “Sim,  mamãe,  vamos  voltar”.

foi  meticuloso  nos  mínimos  detalhes.  Ela  insistia  que  seus  looks,  como  suas  vozes,  

combinassem  com  os  dela,  e  ela  era  tão  exigente  quanto  um  balé.

ela  se  comportou  como  uma  dama”,  lembra  Lottie.  “Ela  não  tinha  homens

ter  um  ajuste.  Ela  dizia  [fazendo  uma  imitação  da  voz  e  dicção  de  Katie  Bell]
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“Ela  se  desculpou  por  isso  mais  tarde.  Eu  aceitei  suas  desculpas.”  Por  isso,  

aconteceu  que  sete  anos  antes  de  Ray  Charles  nomear  o  grupo  vocal  feminino  

conhecido  como  Cookies  de  “Raelettes”,  Rosetta  apelidou  seus  angélicos  

cantores  de  apoio  de  “Rosettes”,  em  homenagem  a  si  mesma.

Os  jovens  podiam  rir  secretamente  do  rigor  de  Madre  Bell,  mas  ninguém  

podia  negar  seu  poder  como  cantora  dos  velhos  tempos.

Sempre  que  ela  abria  a  boca  para  cantar  "Noventa  e  nove  e  meio  não  vai  fazer",  

seu  número  de  marca  registrada,  ela  tinha  igreja,  Sarah  e  Lottie  lembram.  A  

popularidade  de  suas  performances  de  “Ninety-nine  and  a  Half”  na  estrada  foi  

impulsionada  pelo  sucesso  de  um  dueto  mãe-filha  da  música  lançada  pela  Decca  

naquele  mesmo  ano,  com  o  apoio  do  trio  Sam  Price  (Price,  baixista  Billy  Taylor  

Sr.,  e  o  baterista  Herbert  Cowans).  Katie  Bell  não  possuía  o  alcance  ou  a  clareza  

tonal  de  Rosetta,  mas  tinha  uma  entrega  monótona  e  gemida  que  imbuía  seu  

canto  com  autenticidade  espiritual,  mesmo  com  goma-laca.

Rosetta  havia  escolhido  um  nome  que  soasse  inocente  para  seu  grupo,  mas  suas  

motivações  podem  não  ter  sido  tão  puras.  O  apelido,  ou  pelo  menos  um  próximo  

o  suficiente,  já  havia  sido  reivindicado  por  um  grupo  da  Filadélfia,  o  Angelic  

Gospel  Singers,  que  fez  sucesso  na  época  com  a  música  “Touch  Me  Lord  Jesus”.  

Quando  os  Angelics  em  exercício  descobriram  que  Rosetta  havia  se  apropriado  

de  seu  nome  para  atrair  publicidade  para  seu  novo  grupo  –  na  verdade,  

enganando  as  multidões  a  pensar  que  estavam  vendo  os  Angelics  da  fama  de  

“Touch  Me  Lord  Jesus”  –  eles  exigiram  que  ela  acabasse  com  isso.  “Ela  sentiu  

que  [usar  o  nome]  ajudaria  a  atrair  uma  multidão  para  ela”,  lembra  a  vocalista  do  

Angelics,  Margaret  Allison,  que  mais  tarde  se  tornou  uma  amiga.

A  mudança  de  nome  foi  finalizada  bem  a  tempo  do  retorno  triunfante  do  

grupo  a  Richmond  com  Rosetta  no  final  de  1949  para  outro  concerto  na  Mesquita.  

Anunciado  como  o  “homecoming”  de  Rosetta,  o  programa  apresentava  músicos  

de  apoio  locais,  com  uma  exceção  incomum:  um  grupo  anunciado  como  “The  

Jordonairs  of  Nashville,  Tennessee  –  Nationally  Known  White  Quartet” .  cantaria  

de  apoio  para  Elvis  Presley,  fornecendo  os  famosos  “oohs”  e  “ahhs”  em  sucessos  

como  “Hound  Dog”  e  “All  Shook  Up”.  Na  época  em  que  excursionou  com  Rosetta,

O  78  marcou  menos  de  três  minutos,  mas  no  concerto  Ma  Bell  estendeu  a  música  

o  máximo  que  pôde,  especialmente  em  sua  seção  emocionalmente  propulsiva  de  

contar  de  um  a  noventa  e  nove  e  meio,  até  que  ela  ficou  satisfeita  de  ter  espremido  

dele  até  a  última  gota  de  sentimento  de  santidade.
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espirituais,  e  eles  encontraram  um  sucesso  modesto  no  palco  do  Grande

admirava  a  ética  de  trabalho  de  Rosetta  e  seu  conhecimento  de  negócios.  Stoker  se  

lembra  de  apoiá-la  em  turnês  pelo  Arkansas  e  Tennessee,  onde  tocaram  três

Ole  Opry.  Gordon  Stoker,  que  se  juntou  aos  Jordanaires  como  pianista  em  1949

ou  quatro  shows  por  semana  em  auditórios  lotados  de  escolas  secundárias  “porque  

isso  era  tudo  o  que  havia  naquela  época”.  Rosetta,  ele  diz,  levaria  a  multidão  ao  

frenesi  fazendo  uma  música  “repetidamente”,  estendendo-a  para  que  os  fãs  obtivessem  

o  máximo  valor  espiritual  por  seu  dinheiro.

David  Taps,  muitos  mais  meses  de  viagem,  especialmente  pelo  Oeste

e  Centro-Oeste,  estavam  à  frente.  Sarah  e  Lottie,  que  viajaram  com  Rosetta  em

e  tornou-se  tenor  principal  em  1950,  diz  que  seu  grupo  admirava  o  jubileu  da  Virgínia

Assim  como  com  os  Rosettes,  com  os  Jordanaires  brancos,  Rosetta  se  apresentava  

como  um  modelo  de  decoro  e  respeitabilidade  —  uma  tarefa  nada  fácil,  considerando  

sua  agenda  e  as  circunstâncias  de  sua  viagem.  Fogão

cada  um  dos  quarenta  e  oito  estados,  exceto  Washington  e  Maine,  lembre-se  de  

sentir  que  mal  teve  tempo  de  trocar  de  roupa  e  dizer

quartetos  como  Golden  Gates  e  Harmonizing  Four,  bem  como

lembra  de  ouvir  que  Rosetta  “não  traçava  uma  linha”  quando  se  tratava  de  álcool  ou  

palavrões,  e  ainda  assim,  “nunca  a  ouvi  dizer  uma  palavra  suja  e  nunca

um  rápido  olá  para  seus  pais  antes  de  sair  novamente.

solistas  como  Rosetta.  “Nós  cavamos  artistas  negros  cantando  spirituals”,  lembra  

Stoker,  “e...  o  que  nos  atraiu  nela  foi  a  maneira  como  ela  cantava  spirituals.”

já  ouviu  uma  maldição  ou  algo  assim. . .  ao  nosso  redor,  ela  sempre  foi

Para  a  segunda  turnê,  Rosetta  comprou  um  ônibus,  um  número  reformado  da  

Groome's,  uma  empresa  de  turismo  local.  James  Boyer,  o  cantor  gospel

Embora  os  primeiros  concertos  de  Rosetta  com  os  Jordanaires  tenham  sido

bonito."

e  estudioso  que  viu  quando  Rosetta  fez  suas  visitas  anuais  à  Flórida  em

A  adesão  de  Stoker  ao  grupo,  ele  especula  que  “fomos  os  primeiros

O  concerto  de  Rosetta  em  1949  foi  um  “regresso  a  casa”  porque,  juntamente  com  a

início  da  década  de  1950,  lembra  que  tinha  “ROSETTA  THARPE—DECCA

quarteto  branco”  para  fazer  uma  turnê  com  um  músico  gospel  afro-americano,  ou  em

Rosettes  e  o  pianista-arranjador  James  Roots  Jr.,  ela  estava  na  estrada

no  entanto,  eles  eram  um  grupo  branco  parcial  ao  evangelho  afro-americano  e

muito  menos  uma  das  proeminências  de  Rosetta.  Como  os  Rosettes,  os  Jordanaires

por  cinco  meses  seguidos.  Graças  ao  seu  agente  de  reservas  baseado  em  Nova  York,
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sido  mais  uma  necessidade  do  que  um  luxo  para  Rosetta  e  seu  conjunto  de  turnês.  Em  

retrospecto,  ele  vê  isso  como  quase  comicamente  ingênuo.  Porque  o

foi  arrancada,  dando  lugar  a  um  camarim  com  espelhos  e  armários,  um  para  cada  uma  das  

Rosetas.  Para  a  frente  tinha  assentos  para  andar

e  dormindo.  Seu  road  manager  e  Jimmy  Roots  ocasionalmente  faziam  o

Jordanaires  nunca  viajaram  com  Rosetta,  e  por  que  Rosetta  pode  ter  exigido  seu  próprio  

ônibus  em  primeiro  lugar  “nem  passou  pela  nossa  cabeça”.

das  Rosetas  tinha  um  desejo  que  precisava  de  gratificação  instantânea,  e  quando

os  únicos  lugares  por  milhas  eram  estabelecimentos  de  Jim  Crow,  seu  motorista

dirigindo,  mas  principalmente  o  ônibus  foi  conduzido  por  um  motorista  branco  cujo  nome

ele  diz.  “Nós  nem  pensamos  em  ficarmos  em  um  hotel  e  ela  em  outro.  Isso  não  é  engraçado? . . .

compraram  e  entregaram  sua  comida.  Às  vezes,  Jimmy  Roots  de  pele  clara

caiu  no  esquecimento.

Eu  sei  que  nós  iríamos  para  o  restaurante  em  

algum  momento  e  pegaríamos  um  saco  de  comida  e  levaríamos  para  fora.  Mas  mesmo  assim  eu

poderia  obter  serviço  se  ele  agisse  o  papel  de  um  homem  branco.  Ocasionalmente,  Bar  bara  

ou  Oreen  “passavam”  com  um  lenço  na  cabeça  e  sotaque  estrangeiro.

Sua  primeira  parada  nesta  segunda  rodada  foi  a  casa  dos  Jordanaires

não  pensou  no  fato  de  que  ela  não  podia  entrar  naquele  restaurante  e  comer

Comparado  ao  ônibus  que  Rosa  Parks  embarcaria  em  dezembro  de  1955  no

base  de  Nashville,  onde  Gordon  Stoker  teve  seu  primeiro  vislumbre  do  ônibus.

conosco."

seu  caminho  para  se  tornar  a  face  pública  da  luta  pelos  direitos  civis  em  Mont  Gomery,  o  

ônibus  de  turismo  de  Rosetta  pode  parecer  uma  nota  de  rodapé  histórica.  Mas  como  símbolo  

da  independência  feminina  negra,  talvez  não  fosse  menos  importante  ou

Pareceu-lhe  altamente  desejável;  por  um  lado,  ele  pensou  que  tinha  visto

Na  verdade,  Rosetta  tinha  seu  motorista  para  levar  comida  de  emergência  quando  os  

restaurantes  que  serviam  “coloridos”  não  estavam  disponíveis.  Um  motorista  branco  de  preto

inspirador.  Na  época  em  que  poucos  hotéis  em  todo  o  país  acolhiam  negros,  ter  ônibus  

significava  ter  onde  dormir

algumas  garrafas  de  álcool  nele.  Ele  não  considerou  então  que  o  ônibus,  que

ARTISTA  GRAVADOR”  estampado  em  todo  o  seu  comprimento  em  uma  impressionante

músicos  em  uma  época  em  que  os  negros  eram  tipicamente  conduzidos  por  brancos,  ele  foi

roteiro.  O  ônibus  também  era  impressionante  por  dentro.  Na  parte  de  trás,  os  bancos  tinham

cumpriu  o  triplo  dever  de  dormir,  comer  e  trocar  de  quarto,  pode  ter

uma  arma  secreta  no  arsenal  anti-Jim  Crow  de  Rosetta.  Quando  Rosetta  ou  um

onde  você  estava.  Significava  não  ter  que  comer  nos  restaurantes  dos  fundos
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“Ela  simplesmente  não  conseguia  aguentar”,  ri  Georgia  Louis,  amiga  de  Rosetta,  

referindo-se  às  tentativas  fracassadas  de  Rosetta  de  “disciplinar”  sua  voz.

O  registro  também  abriu  caminho  para  a  primeira  aparição  de  Rosetta  na  

televisão  nacional,  um  lugar  cobiçado  no  show  do  Perry  Como  Supper  Club  em  1º  de  

janeiro  de  1950.10  A  oportunidade  de  se  apresentar  na  TV  emocionou  a  todos,  

inclusive  Rosetta.  No  entanto,  quando  ela,  Jimmy  Roots  e  as  Rosettes  chegaram  ao  

estúdio  da  CBS  em  Nova  York  para  os  ensaios,  descobriram  que  os  produtores  do  

programa,  por  razões  desconhecidas,  tinham  imaginado  o  palco  montado  para  “White  

Christmas”  como  um  passeio  campestre,  completo  com  carroça  puxada  por  cavalos.

Logo  após  a  parceria  com  a  Rosetta,  os  Rosettes  tinham  uma  série  de  gravações  da  

Decca  em  seu  nome.  Alguns  eles  fizeram  como  os  Rosette  Gospel  Singers,  sem  

Rosetta.  Em  outros,  eles  cantaram  backing  vocals  nos  lançamentos  de  “Sister  Rosetta  

Tharpe”.  Uma  delas  –  “Silent  Night”  e  “White  Christmas”,  lançadas  nos  dois  lados  de  

um  single  de  45  rpm  –  se  tornou  um  sucesso  surpresa.  A  Billboard  deu  notas  altas  ao  

single,  lançado  bem  a  tempo  para  a  temporada  de  feriados  de  1949  e  o  início  de  uma  

nova  década:  “O  fervor  evangélico  de  Miss  Tharpe  e  o  apoio  do  coro  fazem  um  lado  

natalino  para  as  saídas  de  ritmo  e  blues.”8  Algumas  estações  de  rádio  mais  

conservadoras,  por  outro  lado,  acharam  o  canto  de  Rosetta  sobre  o  Menino  Jesus  

com  um  tom  de  blues  em  sua  voz  um  pouco  atrevido  e  baniram  seu  disco  do  ar.

Apesar  do  que  provavelmente  foi  um  descompasso  entre  o  cantor  e  o  material,  

no  entanto,  o  disco  foi  muito  grande  com  os  compradores.  Bing  Crosby  renderizou  a  

versão  padrão  de  “White  Christmas”  para  a  Decca  em  1942,  quebrando  todos  os  

recordes  de  vendas  anteriores  na  história  da  indústria  e  tornando-se  o  primeiro  artista  

branco  a  figurar  no  Har  lem  Hit  Parade  da  Billboard .  Tornou-se  uma  tradição  natalina  

fazer  cover  de  “White  Christmas”,  e  a  cada  ano  novas  versões  tinham  seus  cinco  

minutos  de  fama.  No  início  de  1950,  os  compradores  de  discos  enviaram  o  disco  de  

Rosetta  –  que  continha  dois  clássicos  de  Natal  –  para  o  número  seis  na  recentemente  

apelidada  parada  “R&B  Hit  Singles”.

Isso  era  intrigante,  mas  não  fora  do  reino  da  imaginação,  então  eles  deixaram  passar.  

Então  eles  descobriram  que,  como  parte  do  tema  country,  as  cabeças  dos  Rosettes  

deveriam  ser  cobertas  com  bandanas.

das  estações  de  ônibus  Greyhound.  Aqueles  que  o  viram  —  de  Gordon  Stoker  e  

James  Boyer  aos  vizinhos  de  Rosetta  na  Barton  Avenue  em  Richmond  —  nunca  o  

esqueceram.
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sair  da  faculdade  para  se  juntar  aos  Rosettes.  As  bandanas  sugeriam  gratuitamente

imagens  trêmulas  em  preto  e  branco  das  Rosetas  de  Richmond  perfeitamente

estereótipos  do  tipo  que  a  própria  Rosetta  havia  confrontado  e,  de  acordo  com  Sarah  e  

Lottie,  desencadeavam  uma  raiva  que  não  viam  com  frequência.  Talvez  Rosetta  

estivesse  pensando  em  seu  próprio  som  de  “Four  or  Five  Times”  com  Lucky  Millinder,  

no  qual  ela  havia  improvisado  em  guingão  e

enrolado,  cantando  em  perfeita  harmonia.

como  ela  procurou  seguir  em  frente  como  músico  e  pessoa.  Foi  particularmente

pesado  quando  ela  enfrentou  a  estrela  sempre  ascendente  de  Mahalia  Jackson.

sardas  pintadas.  De  qualquer  forma,  Rosetta  ameaçou  uma  paralisação  se  os  Ro  

settes  fossem  obrigados  a  usar  as  bandanas.  Ela  “não  deixava  as  pessoas  nos  

maltratarem  de  forma  alguma”,  lembra  Sarah.  “Ela  disse:  Por  cima  da  minha  cabeça.”

A  experiência  de  Rosetta  no  show  Supper  Club  de  Perry  Como  fornece

Cinco  meses  após  o  sucesso  de  “Silent  Night”/“White  Christmas”,

No  final,  os  produtores  do  show  cederam  às  estipulações  de  Rosetta,

alguma  indicação  das  lutas  constantes  que  ela  continuou  a  travar  sobre  como

Marie  voltou  a  trabalhar  com  Rosetta  ocasionalmente.  Teve  isso

e  as  Rosettes  fizeram  sua  primeira  e  única  aparição  na  TV  “andando”  em  uma  carroça  

cheia  de  feno  que  não  obscureceu  seus  penteados  fofos  e  inteligentes

outros  —  de  produtores  de  televisão  a  jornalistas  musicais  e  sua  própria  gravadora  —  

a  categorizaram  e  a  representaram.  Seu  argumento  com  o  de  Como

ocorrido  três  anos  antes,  o  reencontro  da  dupla  dinâmica  do  gospel

novos  suéteres  xadrez  vermelho,  branco  e  preto  com  blusas  brancas  combinando.

pessoas  era  menos  sobre  o  figurino  em  si  do  que  sobre  o  profissionalismo  de

pode  ter  ganhado  as  manchetes,  mas  os  períodos  de  atenção  no  mundo  do  

entretenimento  profissional  eram  notoriamente  curtos.  Além  disso,  no  que  se  refere  ao  

gospel,  Jackson's  era  o  nome  no  ar  naquela  primavera  e

Com  as  câmeras  de  televisão  rodando,  eles,  Rosetta  e  Jimmy  Roots  tocaram  “White  

Christmas”  para  um  público  de  estúdio  todo  branco.  De  volta

todo  o  seu  empreendimento.  No  entanto,  os  produtores  de  televisão  brancos  não  foram  os  únicos

Virginia,  as  famílias  de  Sarah  e  Lottie,  cheias  de  orgulho  e  excitação,  não  puderam  

testemunhar  em  primeira  mão;  nenhum  deles  ainda  tinha  televisão.

aqueles  para  typecast  Rosetta.  Ao  longo  do  final  da  década  de  1940  e  início  da  década  de  1950,  a

Foi  quando  Rosetta  bateu  o  pé,  lembra  Sarah,  que

Downstate  em  Newport  News,  no  entanto,  um  primo  sortudo  conseguiu  assistir  ao

a  imprensa  negra  continuou  a  descrevê-la  como  uma  “ex-estrela  da  Broadway”,  

definindo-a  pelo  trabalho  que  ela  havia  feito  uma  década  antes.  A  frase  teve  um  

poderoso  efeito  de  ancoragem,  prendendo  Rosetta  a  um  lugar  e  tempo  congelados,  mesmo
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Nem  Jimmy  Roots  nem  os  Rosettes  jamais  questionaram  a  autenticidade  ou  

sinceridade  de  Rosetta  como  cantora  gospel.  Eles  apreciaram  suas  duas  aparições  

no  Apollo  com  ela,  mantendo  as  lembranças  fotográficas  em  estilo  de  colagem,  

marca  registrada  do  clube,  em  álbuns  de  recortes  que  preservaram  cuidadosamente  

ao  retornar  a  Richmond.  Lottie  e  Sarah  permanecem  firmemente  protetoras  de  sua  

mentora  e  irmã  mais  velha.  “Ela  era  uma  cantora  gospel”,  diz  Lottie.  “Eu  a  defenderia  

em  qualquer  lugar.”

Rosetta  e  Mahalia  estavam  em  melhores  condições  do  que  as  reportagens  dos  

jornais  sugeriam.  Como  diz  o  fotógrafo  Lloyd  Yearwood,  eles  eram  “bons

verão  de  1950.  As  agências  de  notícias  negras  a  consideraram  favoravelmente  por  

sua  recusa,  especialmente  depois  de  “Move  On  Up  a  Little  Higher”,  que  vendeu  

milhões,  em  ceder  a  ofertas  para  gravar  blues.  “Mahalia  Jackson  rejeita  oferta  de  

10G”,  disse  um  artigo  do  Richmond  Afro-American.  Era  típico  em  sua  visão  de  

Mahalia,  e  ainda  assim  notável  pela  maneira  como  usou  Rosetta  para  definir  a  

personalidade  de  Jackson.  Rosetta,  relatou,  havia  desencadeado  uma  “bomba  'R'”  em  “círculos  

teatrais”  ao  realizar  um  programa  de  “Espirituais  com  um  toque  moderno”  em  um  

local  sem  nome  no  Harlem.  Na  verdade,  Rosetta  estava  cantando  no  Apollo  Theater,  

cujos  empresários  estavam  tentando  todos  os  truques  para  conseguir  que  Mahalia  

fizesse  um  show  conjunto  com  ela.  Mahalia,  no  entanto,  recusou.  “Informei  ao  

gerente  do  teatro  e  ao  público  em  geral  que  não  apareço  em  apresentações  em  

locais  teatrais  ou  em  qualquer  tipo  de  programa  onde  aparecem  artistas  teatrais”,  

disse  ela  ao  Afro-Americano.  “Sou  um  cantor  religioso  e  muito  fiel  à  minha  crença  

religiosa.”11  Mais  uma  vez,  a  indiferença  de  Rosetta  à  distinção  entre  “sagrado”  e  

“secular”  havia  ofendido.  “É  isso,  ela  era  do  tipo  que  não  se  limitava  à  doutrina  que  

vinha  com  a  música”,  diz  Ira  Tucker  Jr.  “Ela  se  permitia  envolver-se  em  outras  

coisas  e  ouvia  qualquer  coisa.  Ela  não  era  como  sua  mãe,  ela  não  estava  sintonizada  

e  presa  a  apenas  uma  coisa.”  Como  alguém  que  queria  ter  as  duas  coisas,  Rosetta  

representava  uma  rachadura  na  represa  que  muitos  negros  haviam  erguido  para  

preservar  a  igreja  como  um  espaço  à  parte:  longe  de  olhos  brancos  e  livre  de  

interferência  comercial.  Dinah  Washington  (a  ex-cantora  gospel  Ruth  Jones)  poderia  

cantar  em  clubes  sobre  ser  “A  Slick  Chick  (On  the  Mellow  Side)”,  e  Mahalia  poderia  

proclamar  sua  recusa  de  princípio  a  cantar  no  Apollo  em  salões  de  igreja  em  todo  o  

país,  mas  Rosetta  era  uma  ameaça  porque  ela  ousou  trazer  o  repertório  de  Mahalia  

para  o  território  de  Dinah.
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Outros  diriam  que  Mahalia  tinha  ciúmes  de  Rosetta,  ou  vice-versa.  Ainda

século  XX,  no  entanto,  uma  coisa  estava  clara:  ela  precisava  de  um  bom

Mais  tarde  circularia  que  Mahalia  havia  se  recusado  a  comparecer  ao  funeral  de  

Rosetta,  embora  Jackson  tenha  falecido  antes  dela  por  quase  dois  anos.

Washington,  DC,  tinha  a  mesma  coisa.

amigas  do  peito”,  ligadas  como  cantoras  evangélicas  negras  de  sucesso,  ainda  que  

diferenciadas  por  estilos  diferentes.  No  entanto,  as  comparações  dos  dois,  assim  

como  as  fofocas  sobre  sua  rivalidade,  proliferaram  até  a  morte  de  Rosetta.  Um  boato

Mahalia,  não  Rosetta.  Quando  a  Rosetta  entrou  na  segunda  metade  do

ela  sabe  disso,  mas  alguns  improváveis  promotores  gospel  ao  norte

outros  se  ressentiriam  da  maneira  como  a  indústria  havia  jogado  seu  peso  para  trás

publicidade  para  variar,  algo  que  elevaria  sua  carreira.  Pouco  fez
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"O  MELHOR  DO  MUNDO

CONCERTO  ESPIRITUAL” (1950–1951)

Revista  Ebony,  outubro  de  1951

7

A  cantora  gospel  Sister  Rosetta  Tharpe  é  uma  garota  grande  com  

uma  grande  voz  que  acredita  em  fazer  as  coisas  em  grande  estilo.

109

ouvidos  e  instintos  de  marketing  à  altura,  que  criaram  um  império  musical  em  miniatura  

antes  do  trigésimo  aniversário  de  Irvin  Feld.

por  volta  de  1949.  Allen  Bloom,  que  trabalhava  para  os  Felds,  lembra-se  de  Ro  setta  

entrando  na  Super  Cut  Rate,  sua  drogaria  que  virou  loja  de  discos

auditório  de  dois  mil  lugares  nas  ruas  Fourteenth  e  V,  NW,

Inicialmente,  os  Felds  promoveram  a  Rosetta  em  lugares  como  a  Turner's  Arena,  uma

era  uma  combinação  feita  no  céu:  Rosetta,  a  cantora-guitarrista  que  estava  sempre  e  

sempre  procurando  se  reinventar,  e  os  irmãos  com  boas

a  região  que  se  estende  de  Baltimore  a  Norfolk  quando  Rosetta  os  conheceu

anos,  ouviu  exatamente  o  oposto  —  que  os  Felds  procuraram  o  negócio  de  Rosetta  porque  

sua  música  vendia  tão  bem  entre  seus  clientes.1  De  qualquer  forma,

Irvin  e  Israel  (“Izzy”)  Feld,  filhos  nascidos  em  Maryland  de  pais  imigrantes  judeus,  eram  os  

reis  reinantes  da  promoção  da  música  gospel  em

no  corredor  comercial  da  Seventh  Street,  em  Washington,  para  propor  um  negócio  com  

seus  chefes.  Tim  Stinson,  que  trabalhou  para  Irvin  Feld  mais  tarde
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“O  Gri‰th  Stadium  era,  colocando-o  de  forma  pouco  caridosa,  um  lixo”,  escreveu  o  jornalista  esportivo

poderia  ser  feito  no  Distrito  de  Columbia,  com  sua  população  substancial  de  migrantes  do  

sul?

frente  do  estádio,  os  bondes  que  subiam  e  desciam  a  Seventh  Street

Os  senadores  da  Liga  Washington  e  os  Washington  Grays  da  Liga  Negra.

Embora  Clark  Gri‰th,  dono  do  estádio,  fosse  famoso  entre

Ao  se  dirigirem  ao  Gri‰th  Stadium  para  um  concerto  gospel,  o

Em  1950,  Irvin  e  Israel,  em  conjunto  com  Rosetta,  aumentaram  sua  ambição  em  vários  

níveis.  Especialmente  quando  ela  excursionou  com  Marie,  Rosetta  foi

coração  de  Shaw,  o  bairro  historicamente  mais  importante  e  vibrante  da  Washington  

negra.  Geograficamente  e  socialmente,  Shaw  ocupou  uma  encruzilhada.  Logo  acima  da  

colina  ao  norte  ficava  a  Howard  University,  a  universidade

League  baseball,  Gri‰th  Stadium  “era  uma  espécie  de  teatro  ao  ar  livre  para

Como  Rosetta,  Michaux  era  famoso  por  misturar  piedade  com  pompa,  de

mulheres  tocaram  para  uma  multidão  de  dezessete  mil  pessoas  no  Ponce  de  Atlanta

programas  de  rádio  e  ministério  socialmente  consciente  fizeram  dele  um

Washington  segregada,  onde  os  negros  podiam  ver  a  cúpula  branca

amendoim  no  Gri‰th  Stadium.  A  área  também  era  uma  encruzilhada  literal.  Apenas  em

proibidos  de  entrar,  era  considerado  um  importante  espaço  cívico.

mais  tarde,  por  mais  US$  4.200.2  Certamente,  se  isso  pudesse  ser  feito  em  Atlanta,

Com  esse  desafio  em  mente,  os  Felds  apostaram  na  promoção  do  Rosetta  no  

Gri‰th  Stadium,  estádio  então  sede  do  time  americano

mudou  a  energia  da  linha  aérea  do  bonde  para  o  terceiro  trilho  subterrâneo.

Dick  Heller  observou  em  uma  lembrança  de  2001.  “Mas  era  nosso  lixão.”3

então  conhecido  principalmente  por  sediar  lutas  de  boxe  e  luta  livre.  Mas  em

A  pouco  mais  de  800  metros  a  leste  de  Turner's,  o  estádio  ficava  no

afro-americanos  na  região  por  sua  resistência  em  integrar  o  Major

não  é  estranho  a  grandes  shows  com  margens  de  lucro  impressionantes.  Uma  vez,  os  dois

preeminente  instituição  historicamente  negra  de  ensino  superior.  Diretamente  ao  sul  ficava  

a  Igreja  de  Deus  Propagadora  do  Evangelho,  sede  do  Élder  Solomon  Lightfoot  Michaux,  

um  pregador  carismático  cuja  CBS

a  comunidade  negra”,  lembrou  o  historiador  residente  Henry  Whitehead.  Dentro

Felds  reproduziu  descaradamente  os  precedentes  estabelecidos  pelo  Élder  Michaux.

de  Leon  por  um  bruto  de  $  7.800,  em  seguida,  jogou  no  mesmo  local  dez  dias

celebridade  durante  a  Depressão.  Ao  sul  da  igreja  havia  uma  grande  área  residencial,  lar  

de  operários,  bem  como  de  um  grande  número  de  pessoas  relativamente  privilegiadas,  

incluindo  Duke  Ellington,  que  já  trabalhou  como  vendedor  de

O  Capitólio  refletiu  de  volta  para  eles  nas  vitrines  dos  estabelecimentos  que  eles
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poderia  negar  sua  popularidade,  no  entanto.  Em  1938,  ele  começou  a  alugar  o

Gate  Quartet  e  Elder  Smallwood  E.  Williams,  pastor  ativista  da  Bíblia

estádio  para  o  que  ele  chamou  de  "espetaculares",  eventos  ao  ar  livre  que  apresentavam

Way  Church,  que  havia  vencido  um  concurso  de  jornal  afro-americano  em  1948  para

os  Golden  Gates  se  saíram  bem,  de  acordo  com  a  esposa  de  Israel,  Shirley  Feld,  que

desempenhou  um  papel  fundamental  na  gestão  do  negócio.  Mas  não  teve  sucesso  no

cantos,  batismos  em  massa  e  muitas  pregações  não  convencionais  do  Ancião.  Michaux  

ocasionalmente  atraía  multidões  de  vinte  mil,

“o  pregador  mais  popular  do  distrito”  por  uma  margem  colossal  de  trinta  e  três  mil  votos.5  

Como  Marie  e  Rosetta  haviam  retornado  recentemente  ao  estúdio  juntas  para  gravar  “When  I  

Take  My  Vacation  in  Heaven”,

ordem  que  haviam  imaginado.  Allen  Bloom  lembra  que  na  própria  noite  do

principalmente  afro-americanos,  embora  ao  longo  dos  anos  seu  público  incluísse  notáveis  

brancos  como  a  primeira-dama  Mamie  Eisenhower.  Em  um  dia  em  1949,  mais  pessoas  

saíram  para  a  espetacular  partida  anual  do  Elder  Michaux  do  que  para  a  partida  dupla  

Nationals/Tigers,  que  havia  sido  disputada  no

apoiado  com  "You  Gotta  Move"  -  um  recorde  subindo  na  parada  de  Top

concerto  de  1950,  “Irvin  disse:  'Rosetta,  no  próximo  ano  temos  que  fazer  algo

o  estádio  no  início  do  dia.4

Spirituals  —  os  Felds  anunciaram  o  show  como  um  concerto  especial  de  reunião.  “IRMÃ  

ROSETTA  THARPE  e  Madame  Marie  Knight,  juntas  novamente

maior  e  melhor.'  ”

Ao  planejar  seu  show  de  1950  para  Rosetta,  os  Felds  aproveitaram  a  deixa

apenas  para  esta  apresentação!”  trombeteou  anúncios  de  rádio  e  impressão

Foi  quando  Irvin  Feld  começou  a  pensar.  Ao  contrário  de  sua  mãe,  Ro  setta  não  era  

uma  evangelista,  então  ela  não  podia  conduzir  um  avivamento  no  estádio,  à  la  Michaux  e  

outros  pregadores  famosos.  Então  atingiu  Feld:

de  histórias  tão  coloridas,  teatrais  e  retumbantemente  lucrativas.  Como

manchetes.

talvez  eles  pudessem  combinar  um  concerto  musical  com  um  casamento,  com  Ro  setta  

interpretando  a  estrela  de  ambos  os  eventos?  O  que  chamou  mais  atenção

Michaux,  que  usou  fogos  de  artifício  e  outros  dispositivos  para  dramatizar  a  Bíblia

Na  verdade,  os  Felds  tinham  planos  para  shows  futuros  que  trariam  os  dois

dez  em  detrimento  de  sua  reputação  de  sinceridade  religiosa.  Ninguém

cenas,  eles  contrataram  uma  empresa  de  fogos  de  artifício  para  produzir  um  display  de  

última  geração.  Para  garantir  uma  formação  variada  e  de  alto  nível,  os  Felds  contrataram  o  Golden

estrelas  juntos  novamente,  e  eles  começaram  a  se  preparar  para  o  segundo  assim  que  o  

show  de  julho  de  1950  terminou.  O  “concerto  de  reencontro”  com  Marie  e
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a  noiva  podia  entreter  seus  próprios  convidados.  Se  Michaux  pudesse  administrar

Carolina  do  Sul,  Russell,  como  Rosetta,  cresceu  sem  o  pai

o  sacramento  do  batismo  no  estádio,  então  Rosetta  não  poderia  seguir

presença  constante.  Ao  contrário  de  Rosetta,  no  entanto,  ele  não  teve  o  benefício  de  um

ele  fez  o  que  pôde  para  se  tornar  útil  aos  músicos.  Ele  encontrou

dinheiro  fazendo  biscates  e,  eventualmente,  conseguiu  uma  posição  como  manobrista  com  o

sua  liderança  em  usar  um  estádio  de  beisebol  para  o  sacramento  do  casamento?  UMA

mãe  protetora  para  amenizar  os  golpes  que  a  vida  lhe  daria.  De  acordo  com

Manchas  de  tinta  em  1941.6  É  provável  que  Rosetta  tenha  conhecido  Russell  enquanto  estava  na  estrada.

homem  prático,  Feld  fez  a  proposta  para  Rosetta  sem  muitas  rodeios.  Recorda  Shirley  Feld:  

“Meu  cunhado  disse,  Ro  setta,  encontre  um  marido.  Vamos  promover  o  casamento.”

sua  viúva,  Annie  Morrison  (com  quem  se  casou  após  a  morte  de  Rosetta),  Rus  sell  sofreu  

durante  uma  infância  difícil.  Seu  único  irmão,  um  mais  novo

Muitas  pessoas  que  conheciam  Russell  o  chamam  de  preguiçoso,  e  talvez  ele  fosse,

Rosetta  precisou  de  pouco  convencimento  para  aceitar  a  ideia  de  Feld.  Isso  muito

irmã,  morreu  antes  de  seu  décimo  segundo  aniversário,  e  Allene,  lutando  contra  sua  própria

mas  de  outra  perspectiva,  é  possível  vê-lo  como  alguém  que  se  recusou  a  deixar  suas  

ambições  serem  encaixotadas  pela  realidade.  Se  o  Homem  Invisível  de  Ralph  Ellison,  que  

também  percorreu  as  ruas  do  Harlem  nos  anos  30,  foi  um

noite,  ela  assinou  um  contato  com  Irvin  e  Izzy,  prometendo  produzir  um

demônios,  bebia  muito.  Durante  a  Depressão,  ela  encontrou  consolo  em  ser  o  que  as  

pessoas  naquela  época  chamavam  de  “mulher  de  diversão”,  diz  Annie,

“pensador-funileiro”,  “parente  de  Ford,  Edison  e  Franklin”,7  então  Russell  era  um  sonhador-

planejador,  parte  de  uma  tradição  menos  celebrada,  mas  igualmente  americana.  William  

Gittings,  primo  mais  novo  de  Russell,  lembra  que  quando  ele

noivo  em  sete  meses,  no  início  do  ano  novo.

muitas  vezes  deixando  Russell  para  se  virar  sozinho.  Assim  que  se  formou  em

Na  primavera  seguinte,  Rosetta  encontrou  seu  futuro  marido.  Ele  era

colegial,  Russell  partiu  para  o  Harlem.

do  que  uma  noiva  em  seu  vestido  de  noiva?  Todo  mundo  não  adorava  um  casamento,  

especialmente  um  casamento  de  celebridades?  E  os  casamentos  não  eram  inerentemente  

teatrais,  rituais  sociais?  Irvin  considerou  as  possibilidades  de  um  casamento  no  qual

Russell  Morrison,  um  homem  bonito  dois  anos  mais  novo  que  ela.  Nascido  em  Pitts  burgh,  

filho  de  Allene  Owens  Morrison,  de  dezessete  anos,  um  migrante  de

Russell  não  era  musical  —  não  sabia  cantar  ou  tocar  um  instrumento  —,  mas  foi  

atraído  pelo  glamour  da  vida  do  jazz.  Como  um  homem  jovem,
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gostava  de  trabalhar  na  vida  noturna",  disse  ela,  mas  "ele  nunca  falava  sobre

O  casamento  de  Russell  deve  ter  realizado  suas  esperanças  mais  grandiosas.  Em

parecia  um  homem  maior.  “Ele  estava  quieto,  mas  é  melhor  você  não  contrariá-lo”,  é

você  sempre  quis  conhecer”,  lembra  Ira  Tucker  Jr.  “Na  época,  quando  [Ro  setta]  se  

casou  com  ele,  ele  era  ruim.  Quero  dizer,  ele  teve  o  processo,  ele  teve  seu

Parece  que  poucas  pessoas  compartilhavam  o  entusiasmo  de  Rosetta  sobre  seu  futuro  

marido.  Marie,  que  sempre  foi  mais  esperta  do  que  seu  parceiro,  não  era

Outras  pessoas  enfatizam  o  interesse  de  Rosetta  pelo  casamento.  Geórgia

falar  sobre  sua  vida  entre  as  estrelas  musicais  de  Nova  York.  Ele  se  gabaria  de  que

Tempo.  Ele  era  magro  e  se  vestia  bem.”

percebi,  com  razão,  que  ele  estava  atrás  do  dinheiro  de  Rosetta.  Jovem  como  era  na  

época,  Allen  Bloom  compartilhava  os  sentimentos  de  Marie.  Assim  como  Irvin  Feld,  mas  ele

Russell  tanto  quanto  ele  precisava  dela.  “Você  quer  que  alguém  vá  em  frente  e  faça  as  

coisas  para  você”,  Rosetta  lhe  disse  uma  vez,  de  coração  para  coração.  "Vocês

tempo,  ninguém  lhe  deu  muita  atenção.  Imagine  a  surpresa  de  todos

confiança  e  invulnerabilidade.  Especialmente  depois  que  ele  e  Rosetta  se  casaram,

nunca  conheceu  Rosetta  pessoalmente,  admite  que  Russell  provavelmente  se  casou

Embora  não  tivesse  mais  de  1,75m  de  meias,  Russell

particular  interesse  pelo  evangelho  e  não  era  um  homem  religioso.  “Russell  sempre

Afinal,  100%  de  ar  quente.

por  outro  lado,  Russell  tinha  jeito  com  as  mulheres.  “Ele  era  o  cara  mais  esperto

como  Annie  Morrison  coloca.

a  Igreja.  Eu  só  consegui  que  ele  fosse  à  igreja  algumas  vezes  comigo.”

voltou  a  Pittsburgh  para  visitar  a  família  no  final  da  década  de  1940,  Russell

cabelo  processado  todo  bonito.  Ele  era  de  pele  clara,  o  que  significava  muito  naquele  momento

divertido;  ela  deu  uma  olhada  em  Russell  em  sua  moda  friamente  conhecedora  e

“foi  uma  disputa  [para  o  casamento]  entre  Rosetta  e  Mahalia.”  No

Não  era  apenas  sua  aparência,  no  entanto,  que  atraía  as  mulheres  para  Russell.  

Fumador  de  charutos  (acabaria  por  morrer  de  enfisema),  tinha  também  uma  qualidade  

libertina  que,  aliada  a  uma  reserva  natural,  dava-lhe  um  ar  de  sossego.

ficou  de  fora,  imaginando  que,  embora  estivesse  dando  o  casamento  a  Rosetta,  o  noivo  

não  era  da  sua  conta.  Até  mesmo  Annie  Morrison,  que

Louis,  amigo  de  Rosetta  dos  anos  1960,  especula  que  Rosetta  precisava

precisava  de  um  precursor  porque  precisava  de  ajuda.  E  então  você  se  tornou  de-

em  Pittsburgh,  então,  quando  descobriram  que  ele  poderia  não  ter  sido

portava-se  com  a  despreocupação  de  quem  nasceu.

Rosetta  para  a  segurança  econômica.  Certamente,  ela  diz,  seu  marido  não  tinha

“O  MAIOR  CONCERTO  ESPIRITUAL  DO  MUNDO” (1950–1951) 113

Machine Translated by Google



114  GRITE,  IRMÃ,  GRITE!

Rosetta  tornou-se  amiga  de  suas  meias-irmãs  Emily  e  Elteaser,  mas  teve  

um  gosto  especial  por  seu  jovem  meio-irmão  Donell.  Quando  ela  re

Rosetta  imediatamente  acreditou  no  amor  romântico  e  tratou  o  casamento  

como  uma  performance,  talvez  porque  dois  casamentos  anteriores  a  tivessem  

ensinado  tanto.  A  ideia  de  transformar  sua  festa  de  casamento  em  uma  grande  

festa  atraiu  aquele  lado  de  Rosetta  que  adorava  entreter  os  outros.  Na  verdade,  

ela  reconhecia  a  própria  vida  como  uma  espécie  de  performance,  onde  a  

diversão  estava  tanto  em  quebrar  as  regras  quanto  em  segui-las.

Na  primavera  de  1951,  alguns  meses  antes  de  suas  núpcias,  Rosetta  

conheceu  seus  meio-irmãos  e  irmãs  de  seu  pai,  Willis  Atkins.  A  prole  de  Willis  

tinha  muito  orgulho  da  conexão  de  sangue  que  eles  compartilhavam  com  uma  

das  primeiras-damas  do  gospel,  embora,  até  então,  eles  conhecessem  Rosetta  

apenas  através  de  sua  música  ou  tradição  familiar.  De  sua  parte,  Rosetta  de  

repente  deixou  de  ser  filha  única  para  fazer  parte  de  uma  extensa  ninhada  de  
onze.

O  casamento  de  Rosetta  com  Russell  destaca  suas  próprias  

complexidades  e  contradições.  “Ela  não  podia  imaginar  que  alguém  iria  

machucá-la,  e  todos  os  maridos  tentaram  roubar  um  pouco  da  luz  em  que  ela  

brilhava”,  diz  o  fotógrafo  Lloyd  Yearwood.  Ao  contrário  de  Marie,  que  nunca  

mais  se  casou  após  o  divórcio  de  Alfred  Knight,  Rosetta  dava  importância  a  ser  

esposa  de  alguém,  mesmo  quando  seguia  uma  carreira  que  tornava  impossível  

a  domesticidade  tradicional.  Os  cartões  de  Natal  que  ela  e  Russell  enviaram  a  

amigos  no  início  dos  anos  1960,  quando  se  mudaram  para  a  Filadélfia,  

capturaram  essa  ambivalência.  Do  lado  de  fora,  o  cartão  apresenta  uma  

imagem  alegre  de  uma  guirlanda  de  Natal  contra  o  fundo  de  uma  porta  

vermelha  brilhante.  Dentro,  o  cartão  diz:  “Desejando  a  você  um  Feliz  Natal  e  

um  Ano  Novo  muito  feliz.  Sr.  e  Sra.  Rosetta  —  Tharpe  —  Morrison.

dependente  dessa  pessoa”  e  se  enganou  ao  confundir  dependência  com  amor.  

Roxie  Moore  também  observa  que  uma  parte  da  Rosetta  sempre  valorizou  a  

“proteção”  masculina.  Como  muitas  mulheres  engenhosas,  Rosetta  abriu  seu  

próprio  caminho  no  mundo  e,  no  entanto,  ainda  se  considerava  profundamente  

frágil,  incapaz  de  se  sustentar.  “Ela  não  tinha  estabilidade  própria”,  observa  

Moore.  “Ela  precisava  de  uma  espinha  dorsal.  Ela  precisava  de  um  homem  

forte.”  Shirley  Feld  expõe  o  assunto  em  termos  práticos.  Rosetta  “era  um  

showman,  por  isso  também  queria  esse  casamento”,  diz  ela.  “Não  foi  

exatamente  um  amor  no  ar,  mas  foi  uma  boa  maneira  de  ter  um  marido  e  um  

casamento.”
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O  desafio  de  Irvin  Feld  para  Rosetta  —  encontre  um  marido,  e  nós  

promoveremos  o  casamento  —  foi  algo  como  aquele  desafio  para  Donell.  

Assim  como  Donell  sabia  que  Rosetta  usava  o  desafio  do  mastro  da  bandeira  

como  desculpa  para  lhe  dar  dinheiro,  Rosetta  sabia  que  os  Felds  entendiam  o  

casamento  como  um  veículo  para  publicidade  e  lucro  —  deles  e  dela.  Como  

Shirley  Feld  havia  intuído,  era  uma  boa  maneira  de  ter  um  marido  e  um  

casamento.  Era  um  meio  de  jogar  um  jogo  para  o  prazer  dos  outros.  Era  

certamente  uma  maneira  de  se  divertir  e  de  mostrar  ao  seu  público  um  bom  

momento.  Pode  até  ser  o  golpe  publicitário  de  que  ela  precisava  para  

acompanhar  o  mundo  do  evangelho  em  rápida  mudança.

Donell  lembra-se  de  um  incidente  particular  daquele  verão  que  demonstrou  

a  jovialidade  de  Rosetta.  Um  dia,  disse  ele,  Rosetta  o  desafiou  a  escalar  um  

mastro  de  bandeira  em  um  parque  onde  haviam  parado  para  descansar,  

apostando  que  ele  não  conseguiria.  Ele  avaliou  a  situação  e  aconselhou  

Rosetta  a  retirar  sua  aposta,  a  menos  que  quisesse  perder  seu  dinheiro,  mas  

ela  recusou.  Percebendo  que  eles  estavam  jogando  um  jogo,  Donell  subiu  no  poste.

A  frase  em  si  sugere  o  grau  em  que  este  grande  cenário  se  tornou  sinônimo  de  

rock  and  roll  após  a  bem-sucedida  aparição  dos  Beatles  em  1965  no  Shea  

Stadium,  em  Nova  York.  No  entanto,  o  sucesso  fenomenal  do  concerto  de  

casamento  de  Rosetta  em  1951  no  Gri‰th  Stadium  demonstra  como  a  memória  

popular  completa  pode  estar,  especialmente  quando  se  trata  de  gospel,

Quando  ele  voltou  em  terra  firme,  Rosetta  pagou  prontamente,  na  forma  de  

uma  nota  de  cem  dólares.

virou-se  para  Camden  em  1954,  em  outro  giro  por  seu  estado  natal,  ela  pediu  

à  jovem  de  dezesseis  anos  para  acompanhá-la  em  uma  turnê  de  verão  pela  

Costa  Leste.  Viajar  com  Rosetta  foi  especialmente  emocionante  para  Donell  

por  causa  da  chance  que  lhe  deu  de  conhecer  outras  estrelas  do  circuito  

gospel.  Um  concurso  de  canto  entre  os  Sinos  da  Alegria  e  os  Cinco  Meninos  

Cegos  do  Alabama  causou-lhe  uma  impressão  que  durou  mais  de  cinquenta  

anos.  “Eles  se  divertiram  muito,  e  havia  tantas  pessoas  lá,  e  havia  pessoas  

tentando  superar  umas  às  outras,  e  foi  um  ótimo  momento”,  ele  lembra  

vividamente.  Em  algumas  ocasiões,  ele  ainda  teve  a  chance  de  “trazer  Rosetta”  

ou  apresentá-la  à  multidão.

Janis  Joplin,  a  cantora  de  blues  branca  que  ganhou  destaque  por  sua  voz  de  

uísque  e  performances  corajosas  à  la  Bessie  Smith  e  Etta  James,  geralmente  

é  creditada  como  a  primeira  mulher  americana  “roqueira  de  estádio”.
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OS  SINOS  DE  CASAMENTO  TOCAM  PARA . . .
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formas,  como  jazz  ou  rhythm  and  blues.  Rosetta  não  era  uma  artista  de  rock

especulou  que  trinta  mil  e  mais  teriam  vindo  se

por  qualquer  definição  convencional.  Sua  música  nunca  teve  como  alvo  específico  um

tra‰c  não  foi  rosnado.  O  Afro-Americano,  que  contou  com  a  história  no

presencie  o  casamento  mais  elaborado

já  encenado!  todos  são  bem  vindos!

público  jovem,  e  apesar  de  suas  incursões  na  música  secular,  ela  concebeu-se  

principalmente  como  uma  artista  religiosa.

na  primeira  página,  o  número  era  de  quinze  mil,  enquanto  a  revista  Ebony  calculava  

vinte  mil.  Shirley  Feld,  que  trabalhou  na  bilheteria

além  do  maior  concerto  espiritual  do  mundo!

No  entanto,  se  há  alguma  dúvida  de  que  ela  merece  o  título  de  “estádio

naquela  noite,  não  posso  dizer  com  certeza  quantas  pessoas  apareceram,  embora  ela

Essa  última  linha  fez  a  música  parecer  um  pouco  tardia,  embora

roqueiro”,  considere  isso  naquele  3  de  julho  de  1951,  uma  agradável  noite  de  verão,  quando

sabe  que  “tivemos  uma  grande  venda.”9

os  Felds  tinham  reservado  uma  escalação  impressionante:  Marie,  sua  protegida  

Vivian  Cooper,  Rosettes,  Harmonizing  Four,  Katie  Bell  Nubin,  James

bondes  e  ônibus  em  Washington  ficaram  ociosos  por  causa  de  uma  massa  em  curso

Nenhuma  despesa  foi  poupada  para  o  evento.  Enquanto  geralmente  publicavam  

os  shows  por  meio  de  cartazes  ou  rádio,  os  Felds  exibiam

Roots  Jr.,  e  a  Profetisa  Dolly  Lewis,  uma  “conselheira  espiritual”  e  uma  adição  

relativamente  recente  ao  conjunto  de  turnês  de  Rosetta.  Admissão  antecipada

greve  de  trânsito,  ela  vendeu  mais  que  os  senadores  de  Washington  em  um  jogo  de  

temporada  regular.8  Estimativas  da  multidão  que  veio  para  testemunhar

anúncios  nos  jornais  da  área,  chamando  os  leitores  com  extravagância  de  gritos  

carnavalescos:

ia  de  noventa  centavos,  por  assentos  na  seção  de  sangramento  nasal  do  estádio,  a  

dois  dólares  e  cinquenta  centavos,  por  imóveis  de  primeira  linha  na  primeira  base.

suas  núpcias  variam.  Decca,  que  fez  uma  gravação  ao  vivo  do  casamento

que  nunca  desfrutou  do  amplo  apelo  popular  de  outros  músicos  negros

concerto,  colocou  o  número  oficial  em  vinte  e  dois  mil,  embora

IRMÃ  ROSETTA  THARPE
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“Ela  poderia,  como  dissemos,  arrepiar  o  cabelo  da  sua  cabeça  em  nossa  igreja,  

porque  somos  muito  emocionados.  E  ela  tinha  algo  a  oferecer  em  sua  música.  Sua  

música  não  era  apenas  palavras.  Eram  palavras  que  significavam  algo  para  nós,  

como  cristãos.  E  isso  é  uma  coisa  que  Bishop  [Kelsey]  gostava  muito,  que  ela  nunca  

parou  de  fazer  esse  evangelho”.

Ela  visitou  o  congresso,  lembra  May  Holmes,  mas  não  deu  nenhuma  indicação  de  

que  estava  na  cidade  para  seu  próprio  casamento.  Essa  notícia  vazou  pelo  

reverendo  Kelsey.  “Ele  me  disse,  você  sabe  que  eu  vou  me  casar  com  Rosetta  

amanhã,  então  eu  pude  vir  [participar]”,  diz  May.  “Fui  com  dois  ou  três  outros  
membros  da  igreja.  Estávamos  vestidos  com  o  que  chamamos  de  nossa  melhor  

roupa  de  domingo,  então  não  tivemos  que  ir  para  casa  e  nos  vestir  para  o  

casamento.”  Do  alto  das  arquibancadas,  eles  tinham  uma  visão  clara  de  todo  o  

estádio.

O  reverendo  Samuel  Kelsey,  um  popular  pastor  e  artista  de  gravação  da  

COGIC,  foi  escolhido  para  realizar  as  honras  cerimoniais.  Rosetta  o  conhecia  bem,  

tendo  feito  das  visitas  ao  Templo  da  Igreja  de  Deus  em  Cristo  um  hábito  regular  

sempre  que  estava  na  cidade.  A  congregação  ali  abriu  seus  corações  para  ela,  

assim  como  fizeram  com  o  reverendo  Kelsey,  que  tinha  uma  personalidade  vivaz  e  

extrovertida.  “As  pessoas  gostaram  dele,  porque  geralmente  um  ministro  desse  

calibre  é  tão  engomado  que  você  tem  medo  de  subir  e  dizer  oi,  esse  tipo  de  coisa”,  

lembra  May  Ethel  Holmes,  que  ingressou  no  Temple  COGIC  em  1944.  Coerente  

com  sua  abordagem  liberal  ao  púlpito,  o  reverendo  Kelsey  encorajou  uma  abordagem  

liberal  à  música  em  sua  igreja.  Quando  Rosetta  tinha  tempo,  ela  fazia  serviços  de  

livre  vontade  no  Templo  COGIC  ou  até  mesmo  trabalhava  com  o  coral.  Todo  mundo  

adorava  sua  guitarra,  lembra  a  mãe  Holmes.

O  Temple  COGIC  estava  celebrando  seu  congresso  anual  de  jovens  no  início  de  

julho,  quando  Rosetta  chegou  a  Washington  para  o  casamento.

O  que  Madre  Holmes  e  outros  “convidados”  pagantes  testemunharam  naquela  

noite,  às  vésperas  da  celebração  anual  da  independência  nacional,  foi  um  espetáculo  

que  agradou  a  multidão  que  fundiu  igreja  e  estado,  secular  e  espiritual.  Em  um  

divertido  ajuste  nas  convenções  cerimoniais,  os  Felds  haviam  atribuído  a  todos  os  

músicos  papéis  coadjuvantes  no  próprio  ritual  do  casamento.  Marie  estava  radiante  

em  um  vestido  colorido  como  dama  de  honra  de  Rosetta,  e  as  Rosetas  (reduzidas  

a  quatro,  já  que  Sarah  Roots  estava  em  casa  doente  em  Rich-

abrigo.  Nem  mesmo  a  meia-irmã  de  Rosetta,  Emily,  que  veio  de  Camden  para  o  

evento,  conseguiu  um  ingresso  grátis.
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uma  cor  diferente.  O  perpetuamente  elegante  Lucky  Millinder,  cuja  carreira

dê  uma  olhada  na  roupa  dela.  Rosetta  gastou  uma  pequena  fortuna  nisso  -  cerca  de

passou  por  tempos  difíceis  no  início  dos  anos  1950,  fez  uma  aparição

$  1.500,  o  preço  médio  de  um  carro  novo  em  1951,  ou  cerca  de  um  quinto  do

dirigindo  o  carro  e  a  senhora  que  ia  providenciar”,  lembra  Lottie.

“Mas  eles  enviaram  sua  caminhonete  apenas  para  aquele  vestido  com  toda  essa  trilha

como  padrinho  de  Russell.  Theodore  LeMar  Summers—conhecido  por  todos

custo  da  casa  na  Barton  Avenue.  Além  de  $  800  no  próprio  vestido  -  um  vestido  de  nylon  

de  renda  branca  com  uma  cauda  de  um  metro  e  meio,  um  decote  redondo  e

e  coisas.”

como  LeMar  —  um  menino  que  morava  com  a  mãe  e  os  irmãos  em  um  pequeno  

apartamento  acima  da  loja  Felds'  Super  Cut  Rate,  serviu  como  portador  do  anel.  Junto  

com  Madre  Bell  e  os  outros,  eles  formaram  uma  procissão  que

mangas  de  renda  transparente  que  se  estreitavam  em  forma  de  diamante  e  presas  por  

um  laço  no  terceiro  dedo  de  cada  mão  –  ela  gastou  US  $  350  em  um  magnífico  véu  com  

lantejoulas  que  pendia  de  uma  tiara  incrustada  de  strass  e  pérolas,  e  US  $  400  em  uma  

extravagante  buquê  de  orquídeas  brancas

O  que  Shirley  Feld  lembra  mais  vividamente  é  a  raça  da  mulher  enviada

começou  no  abrigo  da  terceira  base  e  levou  a  um  estágio  na  segunda  base.  Último  a  sair,

intercaladas  com  penas  de  avestruz  brancas.10  Saltos  de  cetim  branco  combinando

de  Richmond  para  caber  em  Rosetta:  ela  era  branca.  “Thalhimer  foi  o

e  marchando  majestosamente  ao  som  do  “Coro  nupcial”  de  Richard

espiou  por  baixo  de  sua  bainha.

loja  de  departamentos  líder,  e  [na  época]  eles  nem  queriam  ver

A  ópera  Lohengrin,  de  Wagner,  foi  Rosetta.

Nos  bastidores,  o  vestido  impressionou  também,  e  não  apenas  por  sua

uma  pessoa  negra  entra”,  lembra  Shirley.  “Mas  porque  era  Rosetta

Sua  entrada  no  estádio  foi  saudada  com  suspiros  de  admiração

alto  preço.  Ele  havia  sido  levado  para  DC  mais  cedo  naquele  dia  da  Thal  himer's,  a  loja  

de  departamentos  de  Richmond  onde  Rosetta  havia  comprado

Tharpe  e  ela  compraram  este  vestido  de  noiva  caro,  enviaram  o

mond)  brilhava  como  seu  arco-íris  de  damas  de  honra,  cada  Rosette  em  um  vestido  de

prazer.  Do  convés  superior,  as  mulheres  se  inclinavam  para  frente  e  apertavam  os  olhos  para

ele,  em  seu  próprio  carro.  Os  Rosettes  estavam  acostumados  com  as  belas  coisas  de  

Rosetta,  segundo  Lottie  Henry,  mas  na  opinião  deles,  esse  detalhe  provava  que  Rosetta  

havia  se  superado.  “Ninguém  andava  com  o  vestido,  mas  a  pessoa

consultor  de  noivas  [para  DC]  com  o  vestido  para  colocá-la  nele.  E  isso  não  foi  fácil!”  ela  

ri.  “Tinha  mil  pequenos  botões  na
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Ao  longo  dos  anos,  a  notícia  do  incidente  se  transformou  em  uma  espécie  de  

lenda.  Drink  Small,  o  cantor  e  guitarrista  de  blues  da  Carolina  do  Sul,  era  amigo  de  

Rosetta  na  década  de  1950.  Ele  a  viu  em  vários  programas,  incluindo  um  com  os  

tons  Harmonizing  Four  e  Swan  Silver,  e  outro  com  o  Five  Blind  Boys  e  o  Soul  

Stirrers.  Na  versão  da  história  que  ele  conhece,  Rosetta  não  foi  apenas  presa;  ela  

conseguiu  escapar  das  garras  da  polícia  de  Richmond.  “Ouvi  dizer  que  ela  estava  

na  cadeia”,  diz  ele,  “e  que  ela  jogou  tão  bem  que  o  carcereiro  a  deixou  sair”.

costas.  E  a  consultora  de  noivas  branca  do  Thalhimer's  teve  o  trabalho  de  colocá-la  

nele. . . .  Ela  foi  legal  sobre  isso.  Mas  foi  uma  grande  coisa  para  um  branco  ter  que  

abotoar  um  preto  em  algo.”

Eles  especulam  que  a  situação  pode  ter  sido  motivada  em  parte  pelo  traje  

casual  de  Rosetta.  Normalmente,  Rosetta  não  saía  de  casa  sem  prestar  muita  

atenção  à  sua  aparência.  (“Ah,  essa  coisa  podia  se  vestir!  Sim,  ela  podia!”  Lottie  

testemunha.)  Mas  naquele  dia,  ela  saiu  em  um  casaco  de  pele  curto  e  “barato”,  

jeans  e  botas  confortáveis,  um  lenço  cobrindo  seu  cabelo.  De  qualquer  forma,  

Sarah  continua:  “Perguntaram  como  ela  vai  pagar.  E  ela  disse  que  vai  pagar  em  

dinheiro.  E  eles  ligaram  para  a  [polícia]  e  eles  vieram  e  levaram  ela  para  o  centro.  

E  mais  tarde,  quando  eles  descobriram  quem  ela  era  e  que  ela  podia  pagar  em  

dinheiro,  então  eles  se  desculparam  e  ela  conseguiu  tudo  isso  por  nada”.

Mesmo  que  tenha  uma  qualidade  de  “Robert  Johnson  na  encruzilhada”,  a  cena  é  

tentadoramente  imaginável:  Rosetta,  em  roupas  de  rua  em  vez  de  seus  trajes  

gloriosos  habituais,  surpreendendo  um  policial  branco  duvidoso  e  usando  suas  

habilidades  na  guitarra  como  uma  fuga  -de-passe  livre  de  cadeia.  Teria  sido  uma  

solução  satisfatória  para  uma  situação  desagradável.

A  procissão  do  casamento,  incluindo  Ro  setta  e  seu  vestido,  levou  vinte  minutos  

inteiros  para  se  reunir  no  altar,  que  havia  sido  decorado  com  uma  treliça  de  madeira  

branca  coberta  com  gladíolos  brancos  e  flores  americanas.

A  inusitada  “cortesia”  concedida  a  Rosetta  pode  muito  bem  ter  sido  uma  

compensação  por  um  incidente  anterior  que  havia  causado  certo  constrangimento  

à  loja.  Em  1949,  de  acordo  com  Lottie  e  Sarah,  Rosetta  decidiu  ir  às  compras  na  

loja  âncora  do  Thalhimer  nas  ruas  Seventh  e  Broad.  “Isso  foi  na  última  parte  dos  

anos  segregados”,  lembra  Lottie,  “e  ela  foi  comprar  um  casaco  de  vison.  E  por  ela  

comprar  todas  essas  coisas,  gastar  todo  esse  dinheiro  e  coisas,  eles  poderiam  ter  

pensado  que  ela  era  criminosa  ou  algo  assim.  Não  sei  o  que  eles  pensaram.”
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constituiu  uma  alegoria  visual  do  progresso  do  casal,  desde  se  apaixonar,

estava  totalmente  em  seu  elemento.  Ele  se  referiu  jocosamente  à  possibilidade  de  divórcio  

e  provocou  o  noivo  sobre  sua  autoridade  sobre  sua  noiva.  Ele  entregou  a  advertência  a  

ambas  as  partes  para  “abandonar  todos  os  outros”  com  um

garotas  assustadas,  mas  especialistas  em  se  apresentar  diante  de  grandes  multidões  -  ela  

cantou  "So  High",  uma  música  familiar  na  igreja  do  reverendo  Kelsey,  bem  como  "God

nas  arquibancadas  enquanto  ele  instruía  Rosetta  a  “obedecer”,  “servir”  e  “amar”  ela

partes  de  atrevimento  de  Louis  Jordan  com  uma  parte  de  santidade  de  Wings  Over  Jordan.

os  estrelinhas  no  estádio  se  apagaram,  era  praticamente  meia-noite.11

se  alguém  sabia  de  alguma  razão  pela  qual  o  casal  não  poderia  se  casar:

a  maior  reação,  no  entanto,  e  a  multidão  caiu  na  gargalhada  quando  Kelsey  perguntou,  

fingindo  inocentemente:  “Você  tem  um  anel,  Russell?”

incluindo  “Revival  Telephone”,  que  retoma  a  antiga  metáfora  tecostal  de  Pen  de  um  

“telefone  para  o  céu”.

nariz  nas  convenções  de  piedade  da  classe  média  e  ostentou  o  casamento  de

acima.  “Não  fale  amanhã!”

Os  Harmonizers  Sunset  fizeram  “Gospel  Train”,  o  Harmonizing  Four

“reprodução  realista”  de  Rosetta  dedilhando  seu  violão,  os  convidados  foram

cantava  e  tocava  guitarra  elétrica.  Acompanhado  pelas  Rosetas  -  não  mais

como  simulações  luminosas  das  Cataratas  do  Niágara  e  uma  pata  pondo  ovos.  (Esses

seria  trocada,  Kelsey,  conhecida  por  fazer  piadas  em  casamentos,

piscando,  e  atraiu  um  crescendo  audível  de  risadinhas  das  mulheres

Don't  Like  It”,  sua  música  sobre  a  pecaminosidade  do  álcool,  que  mistura  duas

celebrar  o  casamento,  ter  filhos).  No  momento  em  que  o  último  de

bandeiras.  Lendo  em  voz  solene  da  cerimônia  de  casamento  do  Distrito  de  Columbia,  o  

reverendo  Kelsey  perguntou  à  multidão  de  vinte  mil

esposo.  Alusões  ao  papel  semiornamental  de  Russell  no  aƒair  recebido

Ela  e  Marie  também  tocaram  várias  de  suas  músicas  recentemente  gravadas,

“Fale  agora”,  ele  avisou,  enquanto  Shirley  Feld  e  os  outros  nos  bastidores  rachavam

A  parte  do  concerto  da  noite  seguiu-se  imediatamente  após  os  votos.

O  concerto  de  casamento  terminou  com  fogos  de  artifício.  Em  adição  ao

Como  os  “espetaculares”  do  Élder  Michaux,  o  concerto  de  casamento

religião  e  comércio.  Do  ponto  de  vista  de  Rosetta,  o  evento  foi  uma

No  momento  em  que  ele  chegou  à  parte  da  cerimônia  em  que  os  votos

“Obrigado  Jesus  pela  minha  jornada.”  Rosetta,  ainda  em  seu  vestido  de  noiva,

tratado  com  “uma  enorme  exibição  de  corações  de  Cupido  perfurados  com  flechas”,  bem  como
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Shirley  Feld  lembra  que  o  concerto  de  casamento  foi  o  maior  sucesso  dos  Felds  até  

aquela  data.  “A  venda  foi  fantástica”,  diz  ela.  “E  [Rosetta]

conquista  da  carreira  de  Rosetta,  aquela  que  recebe  referência  específica  em

criou  um  espaço  onde  a  boa  e  a  má  mulher,  a  deusa  doméstica  e  a  deusa  do  violão,  

pudessem  coexistir.

público.  “Rosetta  era  mais  do  que  uma  guitarrista,  ela  era  uma  instrumentista  abençoada  

com  técnica  e  sentimento  maravilhosos”,  diz  o  promotor  de  música  suíço  Willy  Leiser,  que  

fez  amizade  com  Rosetta  na  década  de  1960.  “Acima  de  tudo,  ela

esperança  que  levou  seu  público  principalmente  de  mulheres  negras  para  fora  de  sua

O  vestido  de  noiva  e  todos  os  nove  metros.  Foi  um  grande  evento”.  Allen

e  ambições  artísticas  em  uma  noite  inesquecível.  Nenhum  concerto  único

A  enorme  multidão  que  compareceu  ao  seu  concerto  de  casamento  foi  o

respeito  pela  ocasião,  esses  torcedores  vieram  ao  Gri‰th  Stadium  vestidos  de

poderia  caber  em  seus  bolsos.  Grande  parte  de  seus  ganhos  veio  da  venda  de

Minha  vida!"  ela  jorrou  teatralmente  para  o  pequeno  grupo  de  repórteres  reunidos

ela  ainda  podia  confiar  em  seu  dom.  O  evento  também  permitiu  que  ela  combinasse

ficar  quieto  e  se  comportar.  Muitos  chegaram  trazendo  presentes  de  casamento  para  o

esses  papéis  implicavam  expressões  tão  díspares  da  sexualidade  feminina,  Ro  setta,  como  

outras  mulheres  musicistas,  raramente  os  habitava  simultaneamente,  sem  desarmonia.  Mas  

o  concerto  de  casamento  momentaneamente

jóias  e  até  mesmo  aparelhos  de  televisão.13

É  justo  que  o  show  do  Gri‰th  Stadium  seja  o  mais  lembrado

todos  os  seus  obituários.  Rosetta  fez  gravações  memoráveis,  mas  a  essência  de  seu  dom  

e  de  sua  arte  estava  em  sua  capacidade  de  se  comunicar  com  um

O  casamento  e  o  concerto  de  Rosetta  incorporaram  sentimentos  de  comunidade  e

também  estava  animado  com  isso.  E  então  ela  estava  animada  com  o  casamento.

triunfo  disputado,  fundindo  sua  sobreposição  empresarial,  espiritual,

teve  uma  presença  de  palco  excepcional.”

vidas  cotidianas.  Como  prova  da  proximidade  que  sentiam  por  ela,  e  por

alguma  vez  a  deixara  tão  animada.  “Estou  mais  feliz  do  que  nunca

prova  de  que  Rosetta  precisava  -  em  um  momento  crucial  de  sua  carreira  e  de  sua  vida  -  que

igreja.  Alguns  vieram  com  datas,  outros  com  filhos  esperados

Bloom,  de  apenas  dezesseis  anos,  lembra  de  levar  para  casa  US$  7.500  em  dinheiro,  mais  do  que

lembranças:  tudo,  desde  livros  de  programas  e  moedas  de  “Abe  Lincoln”

fora  da  porta  do  camarim.12

modéstia  de  noiva  corada  com  autoridade  musical  desinibida.  Porque

noivos:  talheres,  eletrodomésticos,  luminárias,  tapetes,  cadeiras,
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As  Bíblias  e  os  lenços  sagrados  eram  marcas  registradas  de  Dolly  Lewis,  

a  “profetisa”  em  destaque  da  noite.  Cantora  e  evangelista  nascida  em  Dublin,  

Geórgia,  em  1910,  “Miss  Dolly”  era  uma  mulher  fisicamente  marcante  que  

sempre  aparecia  no  palco  vestindo  um  manto,  símbolo  de  seu  status  de  

“vidente”.  De  acordo  com  Abner  Jay,  que  foi  seu  motorista  por  nove  anos  e  que  

administrou  brevemente  Rosetta  e  Marie,  Dolly  começou  sua  carreira  profissional  

no  início  da  década  de  1930,  liderando  sessões  de  oração  e  cura  em  todo  o  sul.

Rosetta  e  Marie  conheceram  a  Prophetess  Dolly,  também  conhecida  como  

The  Divine  Healer,  em  meados  da  década  de  1940,  em  um  de  seus  shows  em  

Tampa.  Dolly  pode  ter  sido  uma  “alma  talentosa”,  mas  também  era  astuta.  Até  

mesmo  Marie,  que  era  mais  próxima  dela,  admite  que  em  mais  de  uma  ocasião  

os  lenços  sagrados  de  Dolly  foram  abençoados  por  “serem  lavados  atrás  do  

palco  pouco  antes  de  um  programa”.14  Por  outro  lado,  Marie  e  Rosetta  

acreditavam  no  talento  de  Dolly  para  prever.  Ela  “deslumbrava  o  público  nos  

avivamentos  chamando  as  pessoas  pelos  nomes  completos”,  lembra  Marie.  Ela  

também  prestou  serviços  mais  práticos.  “As  pessoas  pagavam  o  que  tinham  

para  consultar  com  ela.  Ela  tirou  as  pessoas  da  prisão  e  tirou  as  meninas  grávidas  de  problemas.”

(moedas  embrulhadas  em  papel  alumínio)  a  itens  inovadores  como  chaveiros  

da  sorte,  lenços  “sagrados”  e  Bíblias  anãs,  que  Allen  obedientemente  amarrou  

com  lupas  em  miniatura  combinando  nos  dias  que  antecederam  o  casamento.

O  casamento  de  Rosetta  atraiu  milhares  de  forasteiros,  incluindo  Moe  Gale  

e  executivos  da  Decca,  que  vieram  com  um  cheque  e  uma  oferta  de  um  novo  

contrato  de  vários  anos.  Mas  algo  naquela  noite  convenceu  Irvin  Feld  a  duvidar  

das  perspectivas  futuras  de  Rosetta.  Em  Russell,  agora  chamando  a  si  mesmo  

de  empresário  de  Rosetta,  ele  viu  mais  obstáculos  do  que  ajuda.  De  fato,  Irvin  

e  Russell  entraram  em  conflito  durante  a  “excursão  de  lua  de  mel”  de  uma  

semana  que  levou  toda  a  trupe  para  o  sul  após  o  casamento.  Em  sua  parada  

inicial,  um  concerto  conjunto  de  celebração  de  casamento  no  Richmond  City  

Stadium  em  5  de  julho,  Russell  violou  os  termos  do  contrato  de  Ro  setta  com  os  

Felds  ao  vender  suas  próprias  concessões.  Para  pegá-lo

Outros  eram  consideravelmente  mais  cautelosos  sobre  os  poderes  da  

Profetisa.  “Ela  era  uma  profetisa  como  eu  sou  uma  profetisa,”  Shirley  ri.  “Ela  

estava  lhe  dizendo  o  número  para  jogar.  Ah,  eu  me  lembro  daqueles  dias...  

Profetisa  Dolly  Lewis,  foi  histérico.  “Se  você  dissesse  algo  que  Dolly  não  

gostasse,  ela  falaria  em  línguas”,  lembra  Allen  Bloom.
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insinuou  as  maneiras  pelas  quais  Russell,  em  anos  posteriores,  de  fato  se  ajudaria

Graça."  Teve  o  imprimatur  do  folclorista  Alan  Lomax,  que  contribuiu

aos  despojos  do  estrelato  de  Rosetta.

notas  do  álbum  que  declaravam:  “Irmã  Rosetta  Tharpe  é  basicamente  uma  artista  folk,  

com  um  grande  público  folk”.

o  casamento,  o  artigo  implicava,  outros  vinte  mil  ficaram  em  casa

por  constrangimento  ou  se  recusou  a  patrocinar  um  evento  de  tão  mau  gosto.

Além  de  vários  singles,  tanto  solo  quanto  com  Marie,  Rosetta  lançou

uma  novidade,  um  registro  dos  ritos  nupciais  em  sua  integralidade  alegremente  

irreverente  (lado  A),  complementado  por  seleções  do

Na  Inglaterra,  onde  já  havia  conquistado  público  entre  os  aficionados  do  jazz,  Melody  

Maker  reclamou  que  o  concerto  de  casamento  parecia

dois  tocadores  estendidos  Decca  (33ÿ  rpm)  em  1951:  Blessed  Assurance:  Gospel

concerto  que  se  seguiu  (lado  B).  Longe  de  ser  folclórico,  deleitava-se  com  os  prazeres

“mais  como  uma  apresentação  de  circo  do  que  um  ato  da  igreja”.  Derrick  Stew  art-Baxter,  

opinando  no  English  Jazz  Journal  International,  encontrou  o

Hinos  cantados  pela  irmã  Rosetta  Tharpe  com  o  acompanhamento  The  Rosettes  and  

Organ  Ac  e  a  cerimônia  de  casamento  da  irmã  Rosetta  Tharpe  e  Rus  vendem  Morrison  

(o  nome  de  Russell  foi  escrito  com  uma  diminuição  notável  em

de  ostentação  e  diversão  atrevida.

casamento  para  ter  “a  atmosfera  de  um  golpe  publicitário  barato  e  falso”.

tipo  de  letra).  Ambos  consistiam  em  música  espiritual,  mas  eram  fruto  de

Abençoada  Garantia  foi  um  esforço  musical  sério,  enquanto  o  casamento  foi  uma  

façanha  para  manter  Rosetta  nas  manchetes.  A  esse  respeito,  foi  bem-sucedido,  mas  a  

um  preço.  Mesmo  quando  o  casamento  a  celebrou

Exaustos  e  prontos  para  voltar  à  vida  normal,  os  Rosettes  se  aposentaram  após

esforços  contrastantes.  Abençoada  Garantia  compilada  contemporânea  também

de  pé  como  uma  atração  gospel,  por  isso  comprometeu  a  percepção  de  algumas  pessoas  

sobre  ela  como  uma  artista  legítima.  Ebony  detalhou  respeitosamente  a  extravagância  do

o  passeio  de  casamento.  Eles  haviam  perseverado  através  do  clima  perigoso  e

como  material  tradicional,  e  contou  com  Rosetta  cantando  -  mas  não  tocando

aƒair,  de  acordo  com  seu  hábito  de  cobrir  eventos  luxuosos  da  sociedade,  enquanto

para  parar,  Irvin  finalmente  obteve  uma  ordem  de  restrição  contra  ele.  O  incidente  foi  

relativamente  pequeno,  mas  espalhou  a  tensão  entre  as  fileiras.  Isso  também

—  em  canções  como  “What  a  Friend  We  Have  in  Jesus”  e  “Amazing

ao  mesmo  tempo  segurando  o  nariz.  Se  vinte  mil  pessoas  saíssem  para
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na  televisão  nacional.  E  eles  cresceram  em  seu  ofício  como  indivíduos

Alguns  dos  Rosettes  seguiram  os  passos  de  seu  mentor.  Em  dezembro  de  1951,  

seis  meses  após  o  casamento  de  Rosetta,  tanto  Lottie  Henry  quanto

cantores  e  como  um  conjunto.  “Foi  uma  experiência  de  vida  que  eu  não

Sarah  Brooks  casou-se,  Sarah  com  o  pianista  de  Rosetta,  Jimmy  Roots.  Ambos  se  

estabeleceram  em  Richmond.  Rosetta  não  ficou  lá  por  muito  tempo,  no  entanto.  Agora  

casada  pela  terceira  e  última  vez,  ela  estava  indo  para  Nashville  e  aponta

supervisão  da  Mãe  Bell.  Eles  aprenderam  a  comer,  dormir  e  praticar

troque  qualquer  coisa  por  isso”,  diz  Sarah  Roots,  olhando  para  trás.  “Mas  você  não  podia

shows  em  lugares  perigosos.  Eles  tinham  aturado  educadamente  o  intrusivo

rotinas  de  ônibus.  Eles  fizeram  discos  para  uma  grande  gravadora  e  apareceram

além.

me  pague  para  fazer  de  novo,  porque  o  primeiro  ano  foi  divertido,  novo  e  aventureiro,  

mas  no  segundo,  foi  apenas  um  trabalho,  e  estava  ficando  monótono.”
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De  vez  em  quando  alguém  aparecia  como  a  Irmã  

Rosetta  Tharpe  que  realmente  impressionava  você.
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Na  conclusão  de  sua  turnê  de  “lua  de  mel”,  Rosetta  e  Russell  voltaram  para  a  

Barton  Avenue.  Mas  enquanto  Rosetta  deu  as  boas-vindas  ao  retorno  para  casa,

apertado  para  seus  sonhos  de  adolescente  e  que  nunca  viveu  abaixo  da  linha  

Mason-Dixon,  Richmond  parecia  perigosamente  sulista  e  provincial,  um  lugar  

extremamente  carente  de  agitação  (especialmente  agitação)  em

o  suficiente  para  que  ele  se  insinuasse  tão  completamente  na  órbita  de  Rosetta;

que  ele  não  conseguia  nem  disfarçar  sua  impaciência  com  a  vida  em

com  Rosetta,  embora  mais  uma  vez  tenham  seguido  caminhos  separados.  Era

com  naturalidade.  Para  um  self-made  man  que  também  encontrou  Pittsburgh

as  roupas  novas  em  suas  costas  -  ela  não  achava  que  ele  tinha  o  direito  de  falar

A  antipatia  de  Russell  por  Richmond  irritou  Marie,  que  manteve  contato

Russell  estava  inquieto.  “Ele  não  gostava  de  Richmond”,  diz  Annie  Morrison

que  Russell  prosperou.

o  teto  sobre  a  cabeça  de  Russell  -  para  não  mencionar  o  carro  na  garagem  e

Richmond  parecia  arrogante  e  egoísta.  Como  o  dinheiro  de  Rosetta  pagou
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Ao  mesmo  tempo  altamente  ambiciosa  e  profundamente  consciente  da  fragilidade  

de  seu  sucesso,  Rosetta  fez  questão  de  permanecer  aberta  a  mudanças  musicais.

Na  estrada  do  Sul,  ela  frequentemente  abria  os  bolsos  para  fãs  que

1938  -  de  uma  instrumentista  organicamente  ligada  ao  seu  instrumento  -  não  havia  perdido

seu  advogado  e,  às  vezes,  gerente  de  estrada,  cuida  de  seus  assuntos  jurídicos.  Para

enquanto  muitos  músicos  acústicos  vacilaram  quando  os  instrumentos  elétricos  se  

tornaram  comuns,  Rosetta  fez  a  troca  graciosamente.  Seu  canto  expressivo  era  de  certa  

forma  mais  adequado  ao  instrumento  elétrico,  com  sua

No  entanto,  apesar  de  sua  desenvoltura,  não  estava  claro  como  e  onde  Rosetta

apenas  alimentou  sua  desconfiança.

na  hora.

um  estilo  “mais  ocupado”.  Com  a  guitarra  elétrica,  “há  uma  coesão  entre

paisagem  dos  anos  1950.  Um  ouvinte  astuto  no  final  de  1951  já  podia  ouvir

de  publicidade,  gastando  o  dinheiro  que  ela  ganhou  com  isso  tão  rápido  quanto  chegou

começou  a  soar  campestre  e  antiquado.  Por  outro  lado,  ela

escritor  e  guitarrista  Elijah  Wald.  “Ela  teve  que  lidar  com  enormes  salas  de

A  imagem  que  o  fotógrafo  James  Kriegsmann  criou  em  torno  de

pessoas  que  realmente  inventaram  uma  guitarra  elétrica  que  não  era  simplesmente  uma  

imitação  de  um  violão.”

pouco  pensou  nos  detalhes  financeiros  de  sua  carreira.  Era  mais  satisfatório  gastar  seus  

ganhos  do  que  cuidar  dos  detalhes  de  investi-los.

claramente  precisava  do  dinheiro  mais  do  que  ela.  Ela  tinha  William  J.  Bailey,

seu  brilho.  No  período  pós-guerra,  Rosetta  era  a  única  guitarrista  “quente”  no  mundo  

gospel,  não  apenas  a  única  guitarrista  mulher.  Além  disso,

correntes.  Suas  críticas  mais  duras  apontaram  para  ela  acusações  de  capricho  e  

oportunismo,  sem  perceber  sua  versatilidade  e  capacidade  de  adaptação.

avião.  Marie  sempre  desconfiara  de  Russell,  e  esse  novo  desenvolvimento

Russell  ela  deixou  os  detalhes  diários  de  cobrança  de  taxas  e  pagamento  de  contas

maior  sustentação,  do  que  ao  violão,  no  qual  ela  por  necessidade  tinha

Rosetta  ficou  um  tempo  com  a  adrenalina  do  concerto  de  casamento

Em  1952,  Rosetta  não  era  mais  a  solista  gospel  mais  popular  do  país;  esse  título  

claramente  pertencia  a  Mahalia.  Para  muitos  ouvintes,  Rosetta  tinha

o  jeito  que  ela  toca  e  canta,  que  não  estava  lá  em  seu  acústico”,  observa

iria  esculpir  um  lugar  para  si  mesma  em  meio  às  rápidas  mudanças  musicais

Como  muitos  músicos,  especialmente  aqueles  que  cresceram  pobres,  Rosetta  deu

ainda  poderia  reivindicar  importância  e  até  singularidade  como  guitarrista  gospel.

paroquianos  gritando. . . .  Ela  e  T-Bone  [Walker]  para  mim  são  os  dois
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cinco  anos  antes.  Cantores  como  Nat  “King”  Cole  e  Bing  Crosby  ainda  atraíam  um  público  

grande  e  diversificado,  mas  mais  visceralmente  emocional  e

Estados  Unidos  estariam  clamando  por  essa  nova  música  e  chamando-a  de  rock

vozes  pessoalmente  expressivas  estavam  encontrando  seu  caminho  para  a  parada  de  sucessos.

e  deslize.

ajudando  a  transformar  a  cidade  de  um  posto  avançado  do  sul  para  um  centro  de  música  

para  rivalizar  com  centros  estabelecidos  como  Nova  York  e  Chicago.  Já,  gente

estavam  usando  uma  linguagem  diferente  para  descrever  os  sons  que  saem

Alguns  deles  falavam  em  sotaque  sulista,  outros  em  espanhol;  ainda  outros

A  música  country  também  estava  mudando  rapidamente  no  início  dos  anos  1950.  No  

Castle  Studios,  o  recém-criado  posto  avançado  da  Decca  em  Nashville,  os  produtores

lugares  como  Nashville.  Em  um  sinal  dos  tempos,  a  Billboard  deixou  de  usar  o

–  recentemente  encorajados  por  sua  indignação  com  uma  nação  que  permitiria  que  os  negros

Paul  Cohen  (trazido  de  Cincinnati)  e  Owen  Bradley  tinham

palavra  “caipira”  e  adotou  o  desajeitado,  ainda  que  moderno,  amal  gam  “country  &  western”  

como  categoria  oficial.

pessoas  para  lutar  suas  guerras,  mas  não  desagregaria  suas  escolas,  bairros  ou  locais  de  

trabalho  -  experimentou  novos  sons  assertivos  que

começou  a  trabalhar  com  um  grupo  de  jovens  músicos,  incluindo  o  baixista  Bobby  Moore  e  

o  guitarrista  Grady  Martin,  que

Coube  a  Cohen  e  Bradley  descobrir  como  capitalizar  esses

fundiram-se  em  bebop,  doo-wop  e  ritmo  maduro  e  blues.  Major  la  bels  ainda  tinha  um  

bloqueio  em  muitos  dos  grandes  talentos  musicais  da  época,  mas

tocou  nas  gravações  de  Rosetta  de  “Silent  Night”  e  “White  Christmas”.

tendências  para  a  Decca.  Em  1951,  eles  começaram  a  experimentar  trazer  nomes  famosos  

para  o  sul  por  períodos  de  duas  ou  três  semanas  em  Nashville,  no

por  vários  anos  eles  vinham  sentindo  o  beliscão  dos  mais  jovens,  mais

Juntos,  esse  “A-Team”  de  músicos  de  estúdio  estavam  dando  um  passo  à  frente  como  o

esperança  de  aproveitar  a  mania  nacional  por  cantigas  country  como

independentes  criativos  e  que  assumem  riscos.  Em  1954,  uma  dessas  pequenas  gravadoras,

força  por  trás  de  um  "som  de  Nashville"  emergente,  mais  suave  e  mais  amigável  ao  pop  do  

que  a  música  country  de  outrora.  Junto  com  a  inovação  da  Castle

“Tennessee  Waltz”,  cujas  vendas  estavam  se  aproximando  das  de  “White

murmúrios  de  uma  crescente  impaciência  com  a  estética  musical  de

Sun  Records,  lançaria  um  single  chamado  "That's  All  Right",  de  um  cantor  desconhecido  

chamado  Elvis  Presley.  Em  pouco  tempo,  jovens  de  todo  o

engenheiros,  conhecidos  por  colocar  muito  “nível”  em  suas  gravações,  foram
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Crosby  estava  experimentando  um  som  “countrypolitan”;  naquele  março,

Datas  da  Costa  Oeste.  É  possível  que  eles  tenham  discutido  a  ideia  de  colaborar  na  

época,  mas  mais  provavelmente,  eles  simplesmente  disseram  olá  e  conversaram  um  

pouco  antes  de  se  separarem.  Foi  um  caso  de  admiração  mútua,  de  acordo  com  Lot  tie  

Henry:  Foley  gostava  da  música  de  Rosetta,  especialmente  a  palhetada  de  guitarra  que

ele  iria  gravar  no  Castle  Studios  com  Grady  Martin.

a  diferenciava  de  outros  solistas  gospel,  enquanto  Rosetta  admirava  o  barítono  grande  e  

exuberante  de  Red,  o  tipo  de  voz  calorosa  que  fazia  você  querer  se  aconchegar  dentro  

dela  e  tirar  uma  soneca.  Rosetta  gostou  especialmente  de  sua  interpretação  de

a  mensagem  da  música  de  confiar  em  Deus  para  definir  o  ritmo  dos  dias  de  alguém.

Lançado  no  mesmo  mês  da  gravação  do  concerto  de  casamento  de  Rosetta,

Rosetta  imediatamente  gostou  da  proposta  de  Paul  Cohen  de  que  ela

“(Haverá)  Paz  no  Vale”,  o  padrão  de  Dorsey  que  era  um  favorito  dos  cantores  brancos.  

Na  década  de  1950,  muitos  artistas  tentavam  seus

“Peace  in  the  Valley”  de  Red  solidificou  sua  reputação  tanto  como  gospel

no  Castle  Studios  para  algumas  sessões  no  início  de  1952,  especialmente  quando  

mencionou  sua  intenção  de  que  ela  gravasse  um  dueto  com

mãos  nisso,  e  embora  Elvis  tenha  vendido  um  milhão  com  a  música,  Red's

cantor  e  favorito  do  público  afro-americano.

o  cantor  branco  Red  Foley,  que  ajudou  a  colocar  Nashville  no  mapa  com  grandes  

sucessos  do  final  dos  anos  1940  como  “Tennessee  Saturday  Night”  e  “Chattanoogie

versão  é  mais  impactante.  Sua  abordagem  para  as  linhas  de  abertura  simples  da  música

“'Paz  no

Garoto  engraxate.”  A  Decca  estava  tão  certa  do  potencial  comercial  de  Foley  que  o  

assinaram  com  um  contrato  vitalício  em  1941,  e  ele

(“Oh,  bem,  estou  cansado  e  tão  cansado,  mas  devo  seguir  em  frente /  Até  que  o  Senhor

Valley'  era  uma  música  maravilhosa”,  lembrou  Harold  Bradley,  produtor  Owen

muito  ouro  para  a  gravadora  na  década  desde  então.

venha  e  me  chame  para  longe”)  elevou-o  de  uma  frágil  afirmação  de  fé  para

irmão  de  Bradley.  “Depois  que  Red  gravou,  ele  atraía  um  grande  público  negro  quando  

saía  para  a  estrada.”  Tal  foi  a  consideração  com  que

Red  e  Rosetta  não  eram  amigas,  mas  já  haviam  se  conhecido  antes,  em  Los

um  comentário  profundo  sobre  o  sentido  da  vida  vivida  em  meio  a  duras  circunstâncias.  

A  chave  estava  no  ritmo  lânguido  de  Red;  em  vez  de  apressar  as  palavras,

os  negros  de  Nashville  sustentavam  Red  que,  quando  um  menino  negro  morria,  sua  família

Natal”  –  algo  inconcebível  apenas  alguns  anos  antes.1  Mesmo

Angeles  por  volta  de  1949,  quando  Rosetta  e  os  Rosettes  estavam  fazendo  algumas

ele  as  cantou  sem  pressa.  Seu  timing  foi  a  analogia  musical  perfeita  para
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“pessoas  negras  amadas  e  respeitadas”,  disse  seu  genro  Bentley  Cum  mins.  Crescendo  

entre  negros,  “ele  sentiu  a  música  deles.  Ele

As  memórias  de  Sarah  e  Lottie  revelam  um  mundo  em  que  sons

conseguiu  projetar  isso  em  sua  performance.”2

cruzaram  as  barreiras  sociais,  mesmo  que,  como  negros  americanos,  não  pudessem.  

A  música  não  era  uma  fonte  de  transcendência,  mas  podia  e  criava  sobreposições

e  “Paz  no  Vale”.  “São  ótimos  discos  e  ótimas  músicas”,  Ward

disse-lhe.  “E  fazemos  os  dois  com  frequência.”4

Lottie  Henry  e  Sarah  Brooks  estavam  entre  os  fãs  negros  ouvindo  quando  Red  

lançou  “Peace  in  the  Valley”.  Na  verdade,  ele  estava  em

e  alianças  que  desafiavam  a  sabedoria  comum  sobre  raça,  classe  e  região.

Embora  associado  a  Nova  York,  o  local  de  sua  boate  e

seu  radar  desde  o  final  da  década  de  1940,  quando  se  tornou  anfitrião  do  Príncipe  Albert

“Você  tem  que  entender  que  o  Sul  estava  cheio  de

gravações  de  estreias,  Rosetta  tinha  o  que  Sarah  chama  de  “modo  country”  –  nada  

que  ela  possa  identificar  especificamente,  mas  apenas  algo  que  você  podia  ouvir  nela.

Show,  a  transmissão  de  rádio  da  rede  Grand  Ole  Opry.  Como  crianças,  eles

sons  -  música  caipira,  como  chamávamos  -  e  não  consigo  me  lembrar  de  um  único  dia  

de  sábado  à  noite  [no  início  da  década  de  1940]  em  que  não  ouvi  o  Grand  Ole  Opry

música.  Gordon  Stoker  dos  Jordanaires  atribui  isso  à  sua  abordagem

e  seus  amigos  ouviram  música  no  Arthur  Godfrey  Time,  chamado

no  rádio”,  lembrou  o  georgiano  Ray  Charles.3  LeRoy  Crume,  um  cantor  e  guitarrista  

nascido  no  Missouri  com  grupos  gospel,  incluindo  Christland  Sing  ers,  Soul  Stirrers  e  

Staple  Singers,  lembra-se  de  ter  crescido  em

ao  violão.  “Ela  tinha  muita  batida  de  guitarra”,  diz  ele,  “uma  batida  de  guitarra  que  um

por  seu  anfitrião  folclórico  que  toca  ukulele.  Nas  tardes  de  sábado,  eles  pareciam

Chicago  e  sintonizando  a  WJJD,  a  primeira  estação  de  campo  da  “cidade  grande”  do  

país,  para  ouvir  Red  Foley,  Tex  Ritter  e  Lefty  Frizell.  Quando  o  jornalista  Ben  Grevatt  

entrevistou  Clara  Ward  sobre  seus  cantores  favoritos  em  1959,  ele

muitas  músicas  country  têm.”  Tony  Heilbut,  o  produtor  e  escritor  que

ansioso  para  o  deleite  de  filmes  de  dez  centavos  estrelados  por  Roy  Rogers  ou  o  

caubói  cantor  Gene  Autry,  este  último  um  dos  favoritos  de  Lottie.  Seus

relatou  na  Billboard  que  ela  “referiu-se  repetidamente  ao  grande  país

trabalhou  com  Rosetta  no  final  de  sua  carreira,  observa  que  Rosetta  se  separou

pediu  ao  vocalista  para  cantar  “Steal  Away  to  Jesus”  no  funeral  do  menino.  Vermelho

o  tempo  em  turnê  com  Rosetta  só  confirmou  o  que  eles  sabiam  por  experiência  –  que  

o  público  sulista  gostava  dos  dois  tipos  de  música.

cantor,  Red  Foley",  e  suas  gravações  de  "Just  a  Closer  Walk  with  Thee"
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para  Nashville  direto  de  um  metrô  em  Manhattan,  e  eles  vão  chamá-lo

casa  para  baixo  por  duas  noites  consecutivas  como  parte  de  uma  conta  com  o  Fairfield

À  medida  que  a  década  de  1950  avançava,  tornou-se  cada  vez  mais  raro  encontrar  

artistas  afro-americanos  gravando  latas  como  a  irmã  OM  Terrell,  contemporânea  de  Rosetta  em

tempo  de  antena  na  estação  de  rádio  WLAC.  Sete  mil  pessoas  saíram  para  ver

lados  para  a  Columbia  em  1953.  Em  1962,  o  ano  em  que  Ray  Charles  -  faturado  no  início  de

Um  dueto  entre  Rosetta,  o  extravagante  guitarrista  gospel,  e  Red  Foley,

como  “Rock,  Daniel”  é  “muito  mais  parecido  com  o  caipira  do  que  com  o  trote,

e  os  Rosettes,  ainda  recém-chegados  à  vida  de  turnê,  apareceram  no

Sons  na  música  country  e  ocidental,  tais  sons  deixaram  de  ser  associados  a  músicos  

negros,  em  grande  parte  por  causa  de  categorias  de  marketing  que

se,  musicalmente  falando,  fosse  tudo  menos  improvável.  De  acordo  com  Gor  don  Stoker,  

Paul  Cohen  provavelmente  viu  isso  como  uma  forma  de  lucrar  com  o

O  crítico  cultural  Greil  Marcus  chamou  Rosetta  de  “a  igreja  negra  em

Assim  como  a  Igreja  Pentecostal,  o  Auditório  Ryman,  conhecido  como  o

Nashville  direto  dos  campos  de  algodão  com  macacão  e  dois

considerado  cada  vez  mais  o  bailiwick  exclusivo  de  artistas  brancos.

um  cara  branco  de  terno  risca  de  giz  que  nunca  viu  um  campo  de  algodão,  leve-o

Nashville  para  gravar,  ela  acumulou  uma  experiência  considerável  no  Ryman  Auditorium,  

a  lendária  casa  do  Opry.5  Em  1946,  ela  trouxe  o

Quatro,  o  quarteto  imensamente  popular  de  Nashville  que  se  tornou  regular

a  Igreja  Santificada,  que  lançou  vários  “caipiras”  com  sabor  de  gospel

país.”6

com  outros  cantores  Santificados  em  sua  abordagem  ao  metro,  que  em  canções

Rosetta  em  Nashville  no  Dia  de  Ação  de  Graças  de  1949,  e  nesse  mesmo  ano  ela

sua  carreira  como  "The  Only  Colored  Singing  Cowboy"  -  lançado  Modern

ritmos  graciosos  do  evangelho”.

venerado  programa  Opry.

relegou-os  ao  rhythm  and  blues.  Como  OB  McClinton,  filho  de  um  pregador  batista  

nascido  no  Mississippi,  observou:  “Você  pode  levar  um  negro  para

o  suave  príncipe  branco  do  país,  assim  cortado  em  1952,  mesmo

audiências  combinadas  de  dois  dos  maiores  ganhadores  de  dinheiro  da  Decca  em  seus  aspectos

o  Grand  Ole  Opry”,  e,  de  fato,  mesmo  antes  de  ela  descer  para

“igreja  mãe  da  música  sertaneja”,  originou-se  como  uma  instituição  inter-racial.  Em  

meados  do  século,  porém,  sua  heterogeneidade  havia  diminuído;  se  alguma  coisa,  o  

campo  da  música  country  estava  ficando  mais  segregado,  a  música

melancias  em  seus  bolsos  traseiros,  e  eles  vão  chamá-lo  de  r&b.  Tu  podes  levar
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Duetos  estavam  no  auge  de  sua  popularidade  no  início  de  1950.  Mas  o  que  

Cohen  pode  não  ter  percebido  é  que,  ao  juntar  Rosetta  e  Red,  ele  estava  

ajudando  a  fazer  história  musical.  No  curso  da  gravação  popular  comercial,  duas  

estrelas  conhecidas  de  raças  diferentes  –  pessoas  que,  no  Tennessee,  eram  

legalmente  proibidas  de  se  casar  –  apareceram  como  uma  dupla?  Quando  Foley  

e  Kitty  Wells,  as  duas  maiores  estrelas  da  música  country  na  época,  se  uniram  

em  1953  para  o  dueto  “One  by  One”,  os  ouvintes  podiam  imaginar  os  dois  como  

um  casal.  Ao  contrário  de  Foley  e  Wells,  Roy  Rogers  e  Dale  Evans  (casados  na  

vida  real),  ou  mais  tarde,  a  dupla  afro-americana  de  rhythm  and  blues  Mickey  e  

Sylvia,  Red  e  Rosetta  não  poderiam  reivindicar  a  intimidade  dos  amantes,  embora  

suas  vozes  se  entrelaçassem  em  canções .

Apesar  do  que  tornou  a  colaboração  de  Red  e  Rosetta  notável,  Bobby  

Moore,  que  estava  no  estúdio  com  eles  naquele  dia  de  janeiro,  mal  consegue  se  

lembrar  da  sessão,  quanto  mais  recordá-la  como  um  divisor  de  águas.  O  clima,  

ele  diz,  era  descontraído  e  amigável,  como  sempre,  não  solene  com  qualquer  

consciência  da  história  em  formação.  Entrando  em  Castle,  Rosetta  teria  

encontrado  um  estúdio  como  qualquer  outro:  uma  pequena  sala  com  uma  mesa  

de  som  onde  os  engenheiros  faziam  suas  mixagens  e  uma  sala  maior  repleta  de  

uma  bagunça  bagunçada  de  pedestais  de  microfone,  alto-falantes  e  outros  

equipamentos  variados.  Se  foi  como  as  sessões  que  Gordon  Stoker  testemunhou  

mais  tarde  como  membro  dos  Jordanaires,  então  Rosetta  e  os  jovens  músicos  do  

A-Team  –  Bobby  e  Grady  Martin,  assim  como  o  guitarrista  Jack  Shook  e  o  

baterista  Farris  Coursey  –  provavelmente  estavam  tendo  uma  boa  tempo  

enquanto  eles  repassavam  alguns  números  de  treino  sob  o  olhar  atento  de  Cohen  

ou  Bradley.  Rosetta  poderia  ser  contada  para  interpretar  a  cutup  no  estúdio.  “Ela  

era  tão  fofa;  ela  tinha  frases  tão  fofas”,  lembra  Stoker.  “Ela  fez  o  estúdio  rir.  Quero  

dizer,  engenheiros  rindo,  todo  mundo  rindo  que  estava  ao  redor  dela.  Ela  tinha  

uma  boa  atitude  sobre  tudo  e  um  bom  espírito.”

campos  ativos.  “Eu  garanto  a  você,  se  Rosetta  não  estivesse  vendendo  alguns  

discos  na  época,  Cohen  nunca  a  teria  emparelhado  com  Red”,  diz  ele.

Bem-humorada  competitiva  quando  se  tratava  de  tocar,  Rosetta  poderia  ter  

feito  travessuras  musicais  ao  desafiar  os  colegas  guitarristas  Grady  e  Jack  para  

uma  pequena  rivalidade  amigável,  tocando  suas  fantasias  de  volta  para  eles.  

Dizia-se  que  ela  só  precisava  ouvir  coisas  novas  uma  ou  duas  vezes  antes  de  

gravá-las  na  memória.  Ou,  sendo  a  única  mulher  na  sala  naquele  dia,  ela  poderia  

ter  provocado  os  rapazes,  chamando-os  de  “bebês  brancos”,  como  fizera  com  

Gordon  e  os  outros  Jordanaires  quando
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O  sorriso  que  Moore  lembra  também  pode  ter  sido  protetor;  como  o  músico  gos  

pel  Alfred  Miller  aponta,  flertar,  como  Rosetta  usou,  não  era

Na  sessão  da  manhã  antes  da  chegada  de  Foley,  Rosetta,  Jimmy  Roots  e

apenas  uma  maneira  de  se  dar  bem  com  os  homens,  mas  um  meio  de  se  elevar  

acima  da  briga  do  racismo.  Não  foi  à  toa  que  Rosetta  instruiu

os  músicos  do  Castelo  estabeleceram  os  mestres  de  três  canções,  incluindo

qual  a  canção  de  Dorsey  foi  baseada.

Quando  Red  chegou  a  Castle  para  a  sessão  da  tarde,  o  clima  na

os  membros  do  Rosettes  para  “manter  um  sorriso  no  rosto  e  seu  grande

“Tell  Him  You  Saw  Me”,  um  arranjo  renovado  do  Thomas  Dorsey

o  quarto  era  bom,  lembra  Bobby  Moore.  As  semanas  que  antecederam  a

boca  calada";  ela  mesma  havia  aprendido,  sem  dúvida  por  dura  experiência,

música  “Se  você  vir  meu  Salvador”.  Junto  com  os  Millie  Kirkham  Singers,  Ro  setta  e  

o  A-Team  renderam  a  narrativa  esperançosa  de  Dorsey—

sessão  tinha  sido  difícil  para  Red;  naquele  novembro  anterior,  sua  esposa

que  um  sorriso  era  uma  forma  de  evitar  o  que  eufemisticamente  se  chamava

sobre  uma  pessoa  vendo  um  amigo  morrer  e  ponderando  sobre  seu  próprio  tempo

de  mais  de  uma  década,  Eva  Overstake  (mais  conhecida  profissionalmente  como

"dificuldade."  Rosetta  não  gostava  de  confrontos  ainda  mais  do  que  detestava

humanidade  -  taciturno  e  atmosférico,  como  um  canto  de  cowboy  ou  um  blues

Judy  Martin),  havia  cometido  suicídio.  Não  havia  tristeza,  no  entanto,  em  “Have  a  

Little  Talk  with  Jesus”,  um  número  leve  e  espirituoso  do

lidar  com  as  suposições  de  outras  pessoas  sobre  ela,  e  sorrir  era  uma

sobre  a  falta  de  moradia  cósmica.  Ignorando  o  verso,  que  no  original  de  Dorsey  

contém  uma  descrição  engomada  do  amigo  que  se  aproxima  da  morte,  ela

O  pregador  e  compositor  afro-americano  Cleavant  Derricks,  que  Red  e

eles  fizeram  uma  breve  turnê  juntos  em  Nashville  alguns  anos  antes.  "Tudo

estratégia  -  particularmente  eficaz,  ao  que  parece  -  para  desengajar

e  a  banda  partiu  direto  para  o  refrão  mais  emocionalmente  imediato,  com  suas  

repetições  hipnóticas  e  um  impressionante  discurso  em  segunda  pessoa.

que  fizemos  com  ela  foi  com  um  sorriso”,  lembra  Bobby  Moore,  comparando  Rosetta  

com  Dolly  Parton,  outra  cantora  vivaz  e  guitarrista  com  quem  mais  tarde  gravou.

de  situações  potencialmente  dolorosas.

A  performance  de  Rosetta  teve  uma  solenidade  inquieta,  evocando  o  espiritual

Roseta  gravou.  Como  material,  “Have  a  Little  Talk”  foi  uma  escolha  acertada,  em
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Paul  Cohen  deve  ter  compartilhado  a  visão  de  Stoker  de  “Have  a  Little  Talk  

with  Jesus”,  a  julgar  pelo  fracasso  da  Decca  em  comercializar  o  single.  Em  

última  análise,  a  gravadora  deu  um  tapa  nas  costas  de  um  cover  indistinto  do  

Red  Foley  and  the  Sunshine  Boys  do  arranjo  de  Rosetta  de  “Strange  Things  

Hap  pening  Every  Day”  que  estava  definhando  nos  cofres  por  mais  de  um  ano.  

A  música  nunca  apareceu  em  um  álbum  de  nenhum  dos  músicos.  Bobby  Moore,  

que  depois  da  sessão  de  1952  se  juntou  a  Foley  no  popular  programa  de  

televisão  Ozark  Mountain  Jubilee,  não  consegue  se  lembrar  de  um  único  caso  

durante  esse  período  em  que  Red  tenha  mencionado  Rosetta.  Depois  de  1952,  

Red  Foley  e  Rosetta  nunca  mais  gravaram  ou  tocaram  juntos  novamente.

oƒensivo  o  suficiente  para  passar  no  teste  daqueles  que  podem  questionar  a  

propriedade  de  uma  colaboração  de  Foley-Tharpe.  De  fato,  com  ambas  as  

vozes  se  vestindo  para  Deus,  a  música  desviou  a  atenção  do  relacionamento  

entre  os  cantores,  exceto  como  parceiros  na  oração.  No  início  dos  anos  1950,  

teria  sido  difícil  apresentar  algo  menos  controverso  do  que  um  homem  branco  e  

uma  mulher  negra  promovendo  a  fé  cristã  –  não  o  protesto  político  –  como  

solução  para  os  problemas  cotidianos.  Você  não  precisa  carregar  seus  fardos  

com  você,  a  música  de  Derricks  insiste:  “Basta  uma  pequena  conversa  com  

Jesus  faz  tudo  certo”.

“Ela  tinha  uma  voz  profunda,  ele  tinha  uma  voz  profunda,  mas  os  dois  juntos  

simplesmente  não  eram  a  melhor  combinação”,  diz  Gordon  Stoker,  um  pouco  

arrependido,  como  se  ainda  desejasse  que  pudesse  ter  dado  certo.  Ouvindo  o  

disco,  ele  observa  que  a  dificuldade  do  emparelhamento  estava  nas  diferentes  

abordagens  de  Red  e  Rosetta  para  timbre  e  fraseado.  Enquanto  Red  tinha  

doçura  e  profundidade  em  abundância,  sua  voz  soava  brilhante  e  praticada  ao  

lado  da  de  Rosetta,  que  tinha  maior  imediatismo  emocional.  Eles  abordaram  o  

ritmo  de  forma  diferente  também.  Pairando  atrás  da  batida,  Rosetta  às  vezes  

soava  como  se  estivesse  correndo  para  alcançar  Foley,  cujos  pés  estavam  

plantados  com  mais  firmeza  em  cima  dela.

No  entanto,  mesmo  que  não  seja  lembrado,  “Tenha  uma  pequena  conversa  

com  Jesus”  é  memorável.  “É  um  disco  significativo  por  causa  de  quem  estava  

fazendo  isso”,  diz  Ron  Wynn,  um  escritor  de  música  country  de  Nashville.  Se  

Red  tivesse  se  juntado  a  Kitty  Wells  no  estúdio  naquele  dia,  “Have  a  Little  Talk  

with  Jesus”  não  teria  contado  a  mesma  história.  Ao  emparelhar  Rosetta  e  Red,  

no  entanto,  o  disco  capturou  um  momento  único  no  tempo  e  no  espaço.  Para  

aquele  momento  fugaz,  as  relações  emaranhadas  de  preto  e  branco,  de  país  e

A  gravação  foi  agradável,  mas  não  conseguiu  gerar  calor  espiritual.
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gospel,  entrou  claramente  em  foco,  iluminando  suas  complexas  teias  

de  influência  artística  e  a  centralidade  de  Rosetta  em  Nashville,  o  lar  

da  música  country.  Em  “Have  a  Little  Talk”,  Red  e  Rosetta  –  e  as  

histórias  que  incorporavam  –  “conversaram”  brevemente  um  com  o  

outro.  Seu  registro  foi  arquivado  no  lado  B  da  história,  mas  ainda  

contava  uma  história  vívida.
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NÃO  ME  DEIXE  AQUI  (1953-1957)

Le  Roy  Crume

9

Eu  ouvi  as  pessoas  falando  sobre  isso,  sabe,  “Rosetta  cantando  blues”,  e  

bem,  ela  sempre  teve  aquela  guitarra  tipo  blues. . .

[e]  mesmo  quando  você  está  cantando  sobre  o  Senhor,  você  está  cantando  

sobre  o  amor.  Um  homem  canta  blues,  ele  está  cantando  sobre  o  amor  de  

uma  mulher,  ou  'eu  tive  uma  mulher  que  me  fez  mal'  e  todo  esse  tipo  de  

coisa.  Contando  uma  história.  Mas,  bem,  muita  gente  vê  diferente.

135

nada  -  nem  um  par  com  Red  Foley,  uma  sessão  de  reunião  com  Marie  ou

estes,  "I  Just  Could't  Be  Contented",  apresentando  os  Southwind  Singers,

trechos  comerciais  dos  discos  da  Rosetta  do  final  da  década  de  1940.  Parecia  como  se

veio  a  nada.  Ela  se  recusou,  no  entanto,  a  ser  desencorajada.  Por  insistência  de  Paul  

Cohen,  ela  retornou  a  Nashville  em  março  e  novamente  em  dezembro,  gravando  

outros  cinco  lados  solo  e  quatro  novos  duetos  com  Marie.  De

Em  seus  grandes  shows  com  Marie,  de  acordo  com  Dixie  Hum

com  Marie,  recebeu  uma  crítica  sólida  no  Cash  Box.  Mas  as  músicas  não  tinham  o

Nenhum  dos  lados  que  Rosetta  gravou  no  Castle  Studios  em  janeiro  de  1952  jamais

estrelato.

O  trabalho  ágil  de  Rosetta  com  os  Dependable  Boys  e  “Let's  Go  On”

uma  colaboração  com  um  quarteto  masculino  -  poderia  restaurar  Rosetta  ao  seu  antigo

um  quarteto  que  ocasionalmente  fazia  aparições  em  seus  shows  ao  vivo,  lembrou
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a  dez.

Barney  Parks,  membro  do  mingbird,  “as  pessoas  quase  invadiriam”  para  ver  

Rosetta.  Cerca  de  um  ano  depois  do  casamento,  ela  estava  fazendo  shows  em  

igrejas  e  auditórios  afastados,  onde  as  pessoas  tinham  muito  amor,  mas  pouco  

dinheiro.  O  povo  de  Seaford,  Delaware,  ficou  tão  emocionado  por  tê-la  na  Frederick  

Douglass  High  School  em  agosto  de  1952  que  explodiu  em  aplausos  e  não  parava  

de  aplaudir,  levando  Ro  setta  a  rir  e  jogar  beijos  em  todos,  lembra  William  

Robinson,  então  um  uma  criança  de  dez  anos  atordoada.  Tantas  pessoas  tiveram  

que  ser  afastadas  do  ensino  médio  que  Rosetta  se  ofereceu  para  voltar  na  noite  

seguinte  para  fazer  uma  oferta  voluntária  na  Igreja  de  Deus  de  Seaford.  Nesse  

evento,  a  multidão  imensa  inundou  o  refeitório  da  igreja.

Os  esforços  de  Rosetta  para  desenvolver  novo  material  após  suas  sessões  

em  Nashville  coincidiram  com  novas  iniciativas  da  Decca  para  alcançar  o  mercado  

de  ritmo  e  blues  em  rápida  expansão.  Em  julho  de  1953,  a  gravadora  trouxe  o  

produtor  Bobby  Shad  da  Mercury  para  liderar  sua  divisão  de  r&b.  A  missão  de  

Shad  era  simples:  fortalecer  a  produção  de  rhythm-and-blues,  não  apenas  

contratando  novos  talentos,  mas  também  capitalizando  o  talento  de  artistas  já  

contratados  pela  Decca.  Com  um  mandato  da  gravadora,  Shad  começou  a  

trabalhar  com  uma  lista  diversificada  de  músicos,  incluindo  nomes  como  Ro  setta  

e  Louis  Jordan,  bem  como  os  recém-chegados  Little  Esther,  ex-Johnny  Otis  Revue,  

e  Arthur  Prysock,  cujo  “I  Didn'  t  Sleep  a  Wink  Last  Night”  foi  um  sucesso  de  r&b  da  

Decca  em  1952.  No  final  do  verão,  havia  evidências  de  que  o  trabalho  de  Shad  

estava  valendo  a  pena.  Em  agosto  de  1953,  a  Decca  lançou  sete  canções  de  ritmo  

e  blues;  em  setembro,  Shad  aumentou  esse  número

Sem  meios  para  chamar  a  atenção  para  si  mesma  -  seja  por  meio  de  um  

novo  colaborador  ou  de  um  disco  de  sucesso  -  Rosetta  praticamente  desapareceu  

da  imprensa  popular  e  comercial,  importantes  canais  de  sua  fama  nacional.  A  

qualidade  de  suas  reservas  diminuiu,  e  ela  se  viu  tocando  em  locais  menores,  ou  

programas  nos  quais  servia  como  ato  de  apoio  para  nomes  maiores.  Mesmo  

quando  Rosetta  esgotou  um  grande  local,  como  ela  e  Marie  fizeram  em  um  

concerto  de  reencontro  em  1953  no  Booker  T.  Washington  Auditorium  em  Nova  

Orleans,  uma  cidade  que  os  dois  visitaram  pela  última  vez  em  1948,  sua  aparição  

evocou  boas  lembranças  dos  bons  velhos  tempos. ,  não  visões  do  futuro.  Os  

adolescentes  negros  em  sintonia  com  a  agitada  cena  de  r&b  de  Nova  Orleans  

podem  ter  sido  perdoados  por  pensarem  na  irmã  Rosetta  Tharpe  como  “música  

de  gente  velha”  –  o  tipo  de  coisa  que  suas  mães  ou  tias  cantarolavam  enquanto  

preparavam  o  jantar  de  domingo,  mas  certamente  nada  que  falasse  com  isso.  eles.
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ela  gravou  as  masters  de  nove  novas  músicas,  incluindo  várias  com

amigos  para  orarem  comigo”,  diz  Rosetta.  “É  uma  música  que  está  rezando  para

apelo  pontiagudo  do  rhythm-and-blues.  Em  “Crying  in  the  Chapel”,  ela  cobriu  a  balada  gospel  

country  que  foi  um  sucesso  cruzado  no  verão  de

Deus."  Ao  contrário  da  música  comercializada  sob  o  título  "Rock  Me"  -  que  ela

finalizado  pela  música  'Rock  Me'”,  diz  o  estudioso  e  produtor  de  gospel

Tony  Heilbut,  comparando  as  diferentes  versões  de  Rosetta  da  música  de  Dorsey

1953  para  os  Orioles,  um  grupo  popular  de  “pássaros” (outros  incluíam  os  Ravens

gravado  em  sua  estréia  em  1938  e  novamente  em  1941  em  um  arranjo  de  big  band

uma  vez  ela  foi  acusada  de  roubar.  Talvez  sua  sugestão  de  que  o  público  “orem  junto  

comigo”  continha  um  pouco  de  prenúncio?

and  the  Flamingos)  liderados  pelo  tenor  Sonny  Til,  treinado  em  gospel.  "Há

com  Lucky  Millinder  —  “Feed  Me  Jesus”  é  uma  demonstração  em  ritmo  lento  da  capacidade  

de  Ro  setta  de  se  aprofundar  em  uma  letra.  (Através  de  overdubbing,  ela  até

De  fato,  é  difícil  imaginar  por  que  Rosetta  decidiu  se  aprofundar

Peace  in  Korea”,  lançado  como  lado  B  de  “Crying  in  the  Chapel”,  foi  outro  ponto  de  partida  

para  Rosetta:  uma  música  tópica  gravada  no  mesmo  dia  em  que  o  presidente  Dwight  

Eisenhower  assinou  o  armistício  marcando  o  fim  oficial  de

atende  seu  próprio  chamado.)  Quando  ela  canta  as  palavras  "rock  me  in  the  cradle",

material  que  ela  jurou  publicamente  desde  os  dias  de  "I  Want  a  Tall

a  guerra.1

não  há  espaço  para  interpretações  errôneas:  o  endereço  é  claramente

Papai  magro.”  Ela  pode  muito  bem  ter  sido  convencida,  por  Bob  Shad  e  outros,  de  que  a  

única  maneira  de  dar  vida  nova  à  sua  carreira  era  lançar-se  a  um  público  mais  jovem,  ou  ela  

pode  ter  esperado,  contra  todas  as  probabilidades,  que  uma  nova  geração  de  os  ouvintes  a  

abraçariam  se  ela  os  conhecesse

Ela  também  fez  uma  música  gospel  mais  tradicional,  incluindo  uma  música  comovente  e

a  Deus,  um  pedido  de  proteção  e  socorro.

a  meio  caminho.  Talvez  ela  ainda  tivesse  esperanças  de  conquistar  o  público  que

comovente  reprise  de  “Hide  Me  in  Thy  Bosom”,  de  Dorsey,  que  a  Decca  lançou  sob  o  título  

“Feed  Me  Jesus”.  A  gravação  ainda  apresenta  um

Dado  que  em  sua  próxima  sessão  de  estúdio,  quatro  meses  depois,  em  novembro  de  

1953,  ela  gravaria  um  ritmo  e  blues  direto,  sem  negar,

a  iludiu  quando  ela  e  Red  lançaram  “Tenha  uma  pequena  conversa  com  Jesus”.

O  trabalho  de  estúdio  de  Rosetta  refletia  a  necessidade  cada  vez  mais  urgente  da  marca  

de  atrair  consumidores  jovens.  Nas  sessões  de  Nova  York  naquele  verão  e  outono,

breve  introdução  de  palavras  faladas:  “Esta  é  uma  música  que  eu  quero  todos  os  meus  muitos

“Feed  Me  Jesus”  foi  uma  escolha  interessante.  “Acho  que  a  carreira  de  Rosetta  é
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sobre  a  miséria  causada  por  um  amante.

nas  paradas,  o  fascínio  do  sucesso  secular  estava  mais  forte  do  que  nunca.  “As  pessoas  

estavam  sempre  sondando-a,  estimulando-a:  cante  um  pouco  de  blues”,  lembra  Al  fred  Miller.  

“Disseram  a  ela  que  ela  ficaria  podre  de  rica  com  isso.”

O  lançamento  de  Rosetta  de  1954,  "Don't  Leave  Me  Here  to  Cry",  apoiado  por

lembro  de  perguntar  a  ela:  'Por  que  você  não  faz  isso?'  Ela  disse,  não  -  ela  ligou

tarifa  padrão,  baladas  de  blues  seculares  que  exigiam  que  Rosetta  desempenhasse  o  papel

ela  estava  rugindo  a  glória  de  Deus.  Maluco  e  oƒ-center,  "Don't  Leave  Me  Here"  ziguezagueia  

entre  pathos  autoconsciente  e  quase  vaudevillian

de  discernimento,  bem  como  música  -  intuiu  a  síntese  de  gospel  e  ritmo

Ela  disse:  'Talvez  um  ou  dois  minutos  você  está  lá  fora,  mas  então  você  está

evangelista.  Em  “What  Have  I  Done”,  ela  pergunta  a  Cupido,  o  deus  do  romance,

“Mama,  He  Treats  Your  Daughter  Mean”,  de  Brown,  outra  música  que  chora

A  música  de  Charles,  que  chegou  ao  segundo  lugar  na  parada  de  r&b,  demonstrou  que  o  

gospel  poderia  ser  transformado  em  música  popular  com  o

então  você  se  foi.  E  ela  nunca  passou.  Ela  nunca  mudou  de  ideia

seu  amante  a  deixou.  Desde  o  segundo  verso  secular  de  sua  gravação  de  1938  de  “The  

Lonesome  Road”,  com  seu  lamento  semelhante  sobre  o  amor  perdido,

realmente  considerava  qualquer  coisa  além  de  um  ato  gospel,  você  sabe.”

para  Rosetta,  que  geralmente  cantava  sobre  fé,  não  desespero,  e  certamente  não

homem  rico.  Com  Ray  e  outros  artistas  com  raízes  na  igreja  abrindo  caminho

Ira  Tucker  Jr.  lembra  que  “havia  um  esforço  definido  para  ir  atrás”  de  Ro  setta  para  

seguir  o  caminho  de  seu  amigo  Ray,  mas  que  ela  recusou.  “Eu  perguntei  a  ela,  eu

“O  que  eu  fiz”  era  uma  dessas  “outras  coisas”.  Ambos  foram  bastante

Rosetta  era  muito  menos  convincente  cantando  lamentavelmente  sobre  romance  do  que

Ou  talvez  Rosetta  -  dito  por  Marie  e  Mother  Bell  para  possuir  um  dom

me  Irmão  -  ela  disse:  'Não,  irmão,  estou  um  pouco  velho  demais  para  isso.'...

da  femme  abandonada,  muito  longe  da  "quente"  elegante  e  autoconfiante

e  blues  que  Ray  Charles  alcançaria  com  o  lançamento  de  “I  Got  a  Woman”,  no  início  de  1955.  

Baseado  acorde  por  acorde  no  hino  “Jesus  Loves  Me”,

se  foi.'  Isso  é  exatamente  o  que  ela  disse,  um  ou  dois  minutos  você  está  lá  fora,

em  vez  de  Jesus,  o  emblema  divino  da  caritas  cristã,  para  explicar  por  que

comédia,  aterrissando  em  algum  lugar  no  reino  da  sátira.  Na  veia  de  Rute

virada  mais  simples  de  uma  letra.  Também  colocou  Charles  no  caminho  de  ser  um

nem.  Mesmo  que  ela  fez  algumas  outras  coisas,  ela  era  como  nunca

se  Rosetta  tivesse  se  aberto  tanto  para  expressar  solidão  e  mágoa  sem  ser  tocada  pelo  

consolo  divino.  Os  sentimentos  miseráveis  e  abnegados  de  “Don’t  Leave  Me  Here  to  Cry”  

eram  ainda  mais  atípicos
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A  voz  de  Rosetta  tão  grande  e  poderosa,  não  o  que  você  poderia  esperar  de

Ao  contrário  de  “Have  a  Little  Talk  With  Jesus”,  lançado  no  “popular”  da  Decca

alguém  inundado  de  desolação  romântica.  Então,  na  ponte  instrumental

série,  mas  depois  deixou  murchar  na  videira,  “Don’t  Leave  Me  Here  to

ruim  o  suficiente,  mas  isso  era  esfregar  sal  na  ferida.  Como  o  público  poderia  confiar  na  

sinceridade  de  Rosetta  como  uma  artista  espiritual  se  não

determinar  de  que  lado  Rosetta  estava?

—  aquela  parte  de  suas  músicas  gospel  em  que  ela  normalmente  se  lança  em  um  solo  de  

guitarra  estático  —  a  seriedade  dá  lugar  à  leviandade  e  a  miséria  se  dissolve

Cry”  e  “What  Have  I  Done”  foram  amplamente  divulgados.  O  disco  teve  grande  repercussão  

na  imprensa  especializada,  aparecendo  naquela  primavera  em  um  anúncio  de  página  inteira  

no  quadro  de  avisos  que  incluía  avisos  de  lançamentos  recentes  de  Marie,

Em  uma  entrevista  de  1960,  o  cantor  gospel  e  de  formação  clássica  Roy  Hamil  ton,  

que  teve  vários  sucessos  de  r&b  na  mesma  época  em  que  Rosetta  lançou

em  sátira.  Com  uma  lágrima  de  crocodilo  na  voz,  Rosetta  dá  meia-volta

Ella  Fitzgerald  e  Louis  Armstrong,  entre  outros.  “Olhe  para  a  Decca  para

"Don't  Leave  Me  Here  to  Cry",  relembrou  suas  próprias  lutas  musicais,  colocando  em  

perspectiva  a  periculosidade  do  movimento  de  Rosetta.  “Quando  tive  a

da  Desolation  Street,  testemunhando  sobre  a  compra  de  um  Cadillac  para  seu  amante,

Great  Rhythm  &  Blues  &  Jazz”,  decretava  o  anúncio,  agarrando-se  em  vão  ao

oportunidade  de  cantar  pop  por  dinheiro,  tive  uma  longa  conversa  com  meu  ministro”,  ele

roupas,  e  três  anéis  de  diamante,  implorando-lhe  para  ficar  para  os  bens  se

certa  “grande  tenda”  sob  a  qual  comercializar  músicos  tão  diferentes.

disse.  “Se  você  der  o  salto  para  estourar,  não  há  como  voltar  atrás.  Voce  tem  que

não  para  ela.  Entregando  suas  falas  com  exagero  alegre,  ela  convida

No  entanto,  o  que  foi  ainda  mais  notável  do  que  a  promoção  da  gravadora  de

compreender  o  público  espiritual.  Eles  sentem  que  os  cantores  que  eles  gostam  são

ouvintes  a  se  identificarem,  e  talvez  até  rirem,  de  um  personagem  (a  própria  Ro  setta?)  que  

sabe  melhor,  mas  não  pode  ou  não  quer  fazer  nada

Rosetta  como  artista  de  rhythm-and-blues  foi  sua  flagrante  justaposição  de  trabalho  sagrado  

e  secular.  Listando  seu  álbum  gospel  mais  recente,  “Feed  Me

alguém  especial  —  limpo  e  imaculado  pelo  mundo.  Se  tal  pessoa,  virtualmente  idolatrada  

pelo  povo,  der  o  salto  e  falhar,  pode

mágoa,  mas  transmite  determinação  atrevida,  "Don't  Leave  Me  Here"  apresenta

sobre  isso.

Jesus”  com  “Smile  It  Through”,  logo  abaixo  de  sua  estreia  no  rhythm  and  blues,  a  Decca  

tornou  quase  impossível  não  notar  que  Ro  setta  estava  mergulhando  nos  dois  reinos  ao  

mesmo  tempo.  A  travessia  foi
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Billboard,  24  de  abril  de  1954,  anunciando  os  lançamentos  de  R&B  e  gospel  de  

Rosetta  e  Marie  simultaneamente.  Cortesia  da  Universal  Music  Enterprises.
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não  está  mais  limpo  e  imaculado.”  2

NÃO  ME  DEIXE  AQUI  (1953-1957)

"Don't  Leave  Me  Here  to  Cry"  afundou  sem  deixar  vestígios.  Não  só  Rosetta

as  agências  de  notícias  a  reverenciavam,  ela  parecia  a  segunda  vinda  de  Mahalia

Para  as  pessoas  que  Hamilton  tinha  em  mente,  gospel  e  blues  eram  diferentes,  e  

a  distinção  era  mais  moral  do  que  musical.  Um  convencional

alienou  seus  fãs  de  gospel,  mas  o  público  jovem  de  rhythm-and-blues  que  ela

Jackson,  mas  como  cantora,  Clara  não  desafiou  seriamente  o  status  elevado  de  

Mahalia.  Por  um  lado,  ela  nunca  se  igualaria  a  Mahalia  em  encontrar

balada,  "Don't  Leave  Me  Here  to  Cry"  era  ritmicamente  mansa  e  instrumentalmente  

branda,  e  ainda  assim  se  desviou  do  evangelho  ao  banir  Deus  para  o

esperava  atrair  com  ele  simplesmente  não  se  concretizou.  Como  resultado,  ela

favor  com  as  massas  de  americanos  brancos,  como  Mahalia  fez  nos  anos  50,  

especialmente  após  a  estréia  do  The  Mahalia  Jackson  Show  em  1954.  Ainda  Clara

margens  de  suas  preocupações.  Embora  a  cantora  assegure  ao  amante  que  Deus

se  viu  atolada  na  maior  crise  de  identidade  de  sua  carreira.  Enquanto  ela  tentava  

satisfazer  os  produtores  da  Decca,  ao  que  parecia,  o  campo  gospel

tinha  um  charme  que  agradava  ao  público  que  a  distinguia  de  outros  talentosos

vai  abençoá-lo  se  ele  ficar  com  ela,  além  deste  pequeno  e  bastante  coagido

havia  passado  por  ela.  Em  dezembro  de  1953,  a  revista  de  imagens  afro-americana  

Our  World  publicou  um  longo  artigo  sobre  a  “nova  raiva”  no  mundo  espiritual.

mulheres  musicistas  gospel.  Magro  e  de  pele  clara,  considerado  mais  bonito

consideração  de  uma  presença  divina,  não  faz  sentido  que  os  amantes  habituem  um  

mundo  determinado  por  essa  presença.  De  um  cristão  pentecostal

cantando,  um  jovem  da  Filadélfia  de  28  anos  que  se  tornou  uma  estrela  próspera  

enquanto  recusava  ofertas  de  “até  US$  10.000  para  trocar

e  mais  delicada  do  que  “Mother”  Mahalia  ou  a  própria  magnífica  Marion  Williams  dos  

Ward  Singers,  ela  era  uma  princesa  do  evangelho  bem  adaptada  a  uma  época

ponto  de  vista,  por  outro  lado,  a  fé  é  o  bálsamo  que  curaria  a  mágoa  no  centro  de  

“Don't  Leave  Me  Here  to  Cry”;  aliás,  tanta  tristeza

de  músicas  gospel  ao  blues.”3  O  novo  VIP  gospel  “diminuto”  foi

e  uma  cultura  que  valorizava  a  mesquinhez  e  o  refinamento  como  ideais  femininos—

exigia  a  “conversa  com  Jesus”  sobre  a  qual  Rosetta  e  Red  Foley  haviam  cantado  com  

tanto  entusiasmo.

Clara  Ward  dos  Ward  Singers,  que  ganhou  destaque  em  1950

mesmo  fazendo  do  tamanho  uma  medida  de  classe  e  gosto.  Como  Jackie  Kennedy  faria

nunca  volte  para  o  público  espiritual  e  obtenha  a  mesma  aceitação.  Ele

Apesar  do  dinheiro  que  a  Decca  investiu  na  divulgação  para  um  público  amplo,

com  o  magistral  “Certamente  Deus  é  Capaz”.  Dado  o  quão  afro-americano
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“Don't  Leave  Me  Here  to  Cry”  eram  palavras  que,  em  1954,  Rosetta  poderia  muito  

bem  estar  cantando  para  seus  fãs.  Onde  estava  esse  amante  ausente?

Embora  deve  ter  sido  desanimador,  se  não  totalmente  deprimente,  para  Rosetta  

atingir  tais  paredes,  ela  fez  uma  turnê  com  o  novo  material  -  incluindo  músicas  seculares  

inéditas  -  em  concerto  com  Marie.  Em  1954  e  1955,  os  dois  frequentemente  viajavam  

juntos,  fazendo  shows  não  tradicionais  que  misturavam  gospel  com  rhythm  and  blues.  

Ocasionalmente,  a  eles  se  juntava  a  irmã  Wynona  Carr,  uma  cantora  gospel  em  ascensão  

no  selo  Specialty,  cujo  início  de  carreira,  até  seu  nome  profissional,  havia  sido  inspirado  

no  de  Rosetta  —  para  grande  frustração  de  Carr.  “Puxa,  por  que  eu  tenho  que  ter  um  

identificador  de  irmã  Carr”,  ela  escreveu  em  uma  carta  para  Art  Rupe,  proprietário  da  

Specialty,  que  insistiu  em  fixar  o  prefixo  “Irmã”  em  seu  nome,  para  extrair  a  semelhança  

entre  o  nome  sons  das  primeiras  gravações  de  Carr  e  Ro

Após  os  resultados  decepcionantes  de  seu  único  single  de  r&b,  Rosetta  deve  ter  sabido  

que  não  estava  nas  cartas  para  ela  ganhar  milhões  como  artista  secular.  Olhando  para  

trás,  poucas  pessoas  pensam  que  Rosetta  tomou  uma  decisão  sábia,  embora  Walter  

Godfrey,  o  empresário  de  Marie  quando  ela  cantou  r&b  no  início  dos  anos  1960,  acredite  

que  Rosetta  poderia  ter  feito  isso  no  rhythm  and  blues  se  ela  realmente  quisesse.  “Acho  

que  os  fãs  de  Rosetta  ficaram  mais  devastados  por  Rosetta  [cantar  rhythm  and  blues]  

do  que  os  de  Marie.  Ela  sempre  foi  a  mais  conhecida  das  duas.  Eu  acredito  que  se  

Rosetta  tivesse  ido  em  frente  —  não  acho  que  ela  fosse  muito  velha  —  mas  se  seu  

coração  estivesse  nisso,  ela  teria  sido  bem  sucedida.  Ela  sempre  teve  esse  talento.”

ser  elogiada  por  trazer  elegância  elegante  para  a  Casa  Branca  seis  anos  depois,  então  

Clara  Ward  foi  aclamada  como  a  glamorosa  primeira-dama  do  gospel,  musicalmente  

talentosa,  mas  também  tranqüilizadora  e  convencionalmente  feminina.

O  talento,  mas  não  o  coração.  O  ponto  de  vista  de  Godfrey  foi  martelado  no  mesmo  

ano  quando  os  artistas  da  Chess  Records,  Little  Walter  and  the  Jukes,  lançaram  “My  

Babe”,  uma  reescrita  de  “This  Train”  –  o  sucesso  de  Rosetta  de  1939  –  com  letras  e  

arranjos  do  polímata  de  Chess  Willie  Dixon.  Como  observa  a  personalidade  pioneira  do  

rádio  negro  James  “Early”  Byrd,  Dixon  pegou  “This  Train”  e  deu-lhe  letras  seculares,  

transformando  as  linhas  tradicionais  sobre  a  procissão  dos  santos  para  o  céu  em  uma  

história  sobre  uma  mulher  que  não  a  representará.  traição  do  homem.  Em  um  mundo  

diferente,  talvez  um  mundo  em  que  ela  quisesse  mais,  “My  Babe”  poderia  ter  sido  de  

Rosetta;  afinal,  seu  “This  Train”  tinha  balanço  e  energia  de  sobra.  Mas  a  América  estava  

pronta  para  uma  poderosa  musicista  gospel  negra  tocando  guitarra  elétrica  liderando  a  

carga  em  direção  ao  futuro  do  rock  and  roll?
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blues,  e  o  efeito  visual  dessas  duas  mulheres  não  afetadas,  cantando  com

intelectuais,  um  repórter  da  Variety  elogiou  seu  desempenho.

“o  negro  americano”.  No  entanto,  a  revisão  também  reconheceu  o  talento  de  Rosetta  e

então  rende  a  César  uma  série  de  blues  atrevidos”,  escreveu  ele.  “Na  verdade  isso

o  crítico  Nat  Hentoƒ  expressou  sentimentos  semelhantes  sobre  o  desempenho  de  Rosetta  

e  Marie  em  uma  apresentação  bis  de  1955  do  concerto  From  Spirits  to  Swing  de  John  

Hammond.  As  duas  mulheres  “construem  cada  número  em  direção  a  um

cantores  de  qualquer  estilo  invadiriam  a  vida  com  dedicação  semelhante.”6

Parece  que  tenho  90  anos.  Devo  tê-lo?”4

apelo  universal.  Eles  podem  transmitir  uma  mensagem  dos  púlpitos  e  podem

no  ato  com  eles,  batendo  palmas,  batendo  os  pés,  acenando  ou  simplesmente

conhecedores  ofereciam  hosanas  barulhentas  por  sua  autenticidade,  se  Rosetta

melhores  e  mais  abrangentes  resenhas  de  sua  carreira  -  não  do  gospel

Experiências  negras  americanas,  todas  contadas  em  termos  melódicos  e  rítmicos

ecoando  não  apenas  a  revisão  da  Variety,  mas  a  cobertura  de  From  Spirituals  to

–  como  Ralph  Ellison  deve  ter  notado  –  foi  paradoxalmente  uma  espécie  de

Com  certeza,  havia  muitos  estereótipos  em  tais  elogios,  particularmente  na  pepita  

sociológica  sobre  a  “ampla  gama  de  sentimentos”  de

com  um  ritmo  pulsante  e  firme  como  uma  rocha  que  é  a  batida  por  trás  do  ritmo  e

significado  religioso  de  seu  material.  Quando  ela  e  Marie  fizeram  uma  corrida  em  fevereiro  

de  1955  no  Village  Vanguard,  a  instituição  de  jazz  do  centro  de  Nova  York  conhecida  na  

época  como  um  ponto  de  encontro  inter-racial  para  a  esquerda

“A  equipe  se  reúne  com  'Shadrach'  e  'Daniel  in  the  Lion's  Den'  e

universalidade,  sem  a  habitual  ansiedade  sobre  sua  credibilidade  evangélica.  Jazz

enorme  calor  e  prazer,  é  suficiente  para  fazer  desejar  que  mais

o  trabalho  de  setta  com  o  trio  Sam  Price.  "Eu  odeio  isso.  Mahalia  não  tem  um.

duo  poderia  se  encaixar  em  praticamente  qualquer  situação  vocal.  Seus  primitivos  possuem

balançando,  clímax  emocional  que  eventualmente  atrai  todos  na  sala

Ironicamente,  este  foi  um  momento  em  que  Rosetta  estava  recebendo  alguns  dos

ter  sucesso  nos  salões.  É  claro  que  seu  ritmo  e  blues  são  muito  pouco  clericais,  mas  eles  

resumem  a  ampla  gama  de  sentimentos  que  os

saíram  de  sua  complacência  'sofisticada'”,  escreveu  ele  em  Down  Beat,

Não  desde  os  primeiros  dias  de  seu  estrelato  na  Broadway,  quando  o  balanço  branco

recebeu  esse  reconhecimento  de  alta  potência.  No  entanto,  o  preço  deste  reconhecimento

fãs,  mas  de  críticos  de  jazz.  Seus  recentes  afastamentos  do  evangelho  hétero  foram,  no  

fim  das  contas,  muito  apreciados  por  pessoas  desinteressadas  no

que  os  tornam  o  melhor  entretenimento,  mesmo  para  sofisticados.”5

Balançar  em  si.  “A  dupla  canta  break  como  instrumentistas  de  jazz;  eles  se  movem
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para  os  Moonglows,  os  Coasters,  os  Flamingos  e  os  Spaniels. . . .  Qua

significava  -  e  tinha  como  certo  que  seu  leitor  entendia  -  que  sempre

abrangendo  o  final  de  1955  e  início  de  1956  viu  o  lançamento  de  nada  menos  que  cinco

capacidade.  Não  foi  apenas  a  atribuição  do  “não  afetado”  de  Rosetta  e  Marie

como  a  Vanguarda.

“Nina,  Rainha  dos  Adolescentes.”  Pouco  tempo  depois,  o  filme  da  Columbia  Rock

mais  uma  vez.  Quando,  mais  tarde  em  seu  artigo,  Hentoƒ  estimou  que  a

ou  seja,  um  adolescente.  Em  1955,  ela  completaria  quarenta  anos  -  apenas  cinco

assassinato  ganhou  as  manchetes  internacionais  quando  a  mãe  de  Till,  Mamie  Till,  uma

Dois  outros  adolescentes  foram  notícia  em  1955,  mas  por  motivos  muito  diferentes.

omitiu  de  seus  cálculos  os  anos  mais  produtivos  de  sua  carreira,

realidade  demográfica,  o  adolescente  dirigiu  o  negócio  fonográfico  de  meados  da  década  de  

1950.  Conforme  imaginado  pelos  departamentos  de  marketing,  ela  ou  ele  tinha  necessidades  e

meninos  negros  de  quatorze  anos  de  Chicago  aproveitando  o  verão  oƒ

por  desejo  romântico,  ansiedade  social  ou  —  se  ela  fosse  uma  menina  —  uma  reputação  

manchada.  Esse  número  era  tão  onipresente  que  um  período  de  dois  meses

tempo  porque  onde  crescemos  [no  South  Side],  muitos  caras  ouviam

não  ignorava  a  produtividade  da  Rosetta  nesse  período;  ele  meramente

desde  seus  dias  no  Café  Society,  ela  não  aparecia  regularmente  em  locais

canções  com  alguma  forma  da  palavra  “adolescente”  em  seus  títulos:  “Oração  da  Idade  dos  Adolescentes”,  

“Coração  da  Idade  dos  Adolescentes”,  “Idade  dos  Adolescentes”,  “Encontro  da  Idade  dos  Adolescentes”  e

tente  imitá-los  em  nossos  pequenos  grupos  de  canto.  Foi  muito  divertido.”8  O

desempenho  mais  ao  entusiasmo  natural  do  que  ao  profissionalismo  meticuloso;  havia  

também  o  aborrecimento  de  ter  que  ser  descoberto  todos

Críticos  de  jazz  como  Hentoƒ  apreciaram  Rosetta  pelo  que  ela  não  era:

Around  the  Clock  entrou  em  produção,  lançando  o  gênero  do  filme  adolescente  do  ensino  

médio.  O  pronunciamento  de  uma  revista  fez  o  ponto  sucintamente:  “Adolescentes  exercendo  

nova  influência  no  mercado  de  discos  de  singles.”7

shows  no  Vanguard  encerraram  uma  ausência  de  quinze  anos  das  boates,  ele

anos  após  o  ponto  médio  da  vida  bíblica  de  sessenta  e  dez,  e  ainda  robusto  como  sempre  

como  um  artista,  mas  uma  verdadeira  relíquia  em  uma  indústria  cada  vez  mais  focada  no  

público  jovem.  Como  um  conceito  e  um  pós-guerra

razões.  Antes  de  ser  linchado  em  uma  visita  para  ver  parentes  no  Mississippi,  supostamente  

por  assobiar  para  uma  mulher  branca,  Emmett  Till  era  como  outros

membro  da  igreja  de  Rosetta  e  Katie  Bell  em  Fortieth  and  State  Streets,

que  incluiu  centenas  de  aparições  em  clubes  e  teatros.  Hentoƒ

desejos  separados  daqueles  dos  adultos,  e  sofridos  pela  angústia  trazida

da  escola.  Como  o  colega  de  classe  de  Till,  Richard  Heard,  lembrou:  “Foi  uma  boa
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fora  da  Fortieth  Street  -  então  chamado  Roberts  Temple,  em  homenagem  ao  seu  fundador

som  “negro”  e  um  charme  atrevido  e  sexy  inalteravelmente  mudou  o  terreno  da

—  para  testemunhar  o  corpo  mutilado  de  Emmett,  cujas  imagens  alimentaram

cultura  popular  americana.  Entre  outras  coisas,  Elvis  tomou  os  significantes

escrita  e  interpretada  por  Gracie  Mae.  No  entanto,  a  atenção,  fama  e

o  dinheiro  que  Traynor  recebe  o  deixa  vazio  e  confuso;  por  que  ele

crescente  impaciência  afro-americana  com  o  ritmo  da  guerra  civil  do  pós-guerra

de  som  e  estilo  negro  americano,  incluindo  gospel,  e  reinterpretado

maravilhas,  ele  foi  coroado  "O  Imperador  do  Rock  and  Roll"  enquanto

direitos  mudam.

para  um  público  jovem  mainstream  que  ele,  mas  não  seus  modelos  negros,

Gracie  Mae  é  “Ninguém  da  Notasulga”,  uma  cantora  esquecida  que  nunca

O  outro  adolescente  no  noticiário  era  Elvis  Presley,  amplamente

poderia  acessar.  O  efeito  de  Elvis  foi  bilateral:  a  música  negra  e  o  estilo  de  repente  

ganharam  nova  popularidade,  mas  o  canal  desses  novos  sons  e

subiu  acima  da  celebridade  regional?  Walker  modela  os  personagens  em  "Nine  teen  Fifty-

Five"  em  Elvis  e  Big  Mama  Thornton,  o  cantor  de  voz  grande

observaram:  “O  Senhor  errou  comigo  de  duas  maneiras.  Ele  não  fez

estilos  não  precisavam  ser  pretos.

que  primeiro  popularizou  a  música  de  Leiber  e  Stoller  “Hound  Dog”,  marcando  um  grande  

sucesso  com  ela  nas  paradas  de  r&b  antes  de  Elvis  fazer  dela  uma  sensação  pop.  Mas  

“Nineteen  Fifty-Five”  também  caracteriza  Rosetta,  que  ironicamente

eu  sou  negro  e  ele  não  me  fez  baixista.”  O  verão  antes  de  Till's

“Nineteen  Fifty-Five”,  de  Alice  Walker,  um  conto  da  década  de  1970  que  ficcionaliza  

a  ascensão  de  Elvis  à  fama,  explora  essas  questões  da  perspectiva

viu-se  ofuscada  em  meados  da  década  de  1950  pela  própria  força  do

assassinato,  quando  ele  tinha  dezenove  anos,  Presley  lançou  "That's  All  Right",  o

de  Gracie  Mae  Still,  uma  mulher  afro-americana  de  meia-idade  da  zona  rural

música  rock-and-roll  que  ela  ajudou  a  lançar  no  mundo.9

decidiu  fazer  um  funeral  de  caixão  aberto.  Milhares  de  pessoas  fizeram  fila

single  que  lançou  sua  carreira.  Através  de  gravações  subsequentes  e  aparições  na  

televisão,  o  menino  branco  de  cabelos  oleosos  e  quadril  girando  com  um

Mississipi.  Na  história  de  Walker,  Traynor,  uma  jovem  figura  de  Elvis,  torna-se  uma  

sensação  da  noite  para  o  dia  quando  lança  uma  gravação  de  uma  música  originalmente

Em  fevereiro  de  1956,  quando  “Heartbreak  Hotel”  estava  em  alta  rotação  nas  principais  

estações  de  rádio  em  todo  o  país,  Rosetta  chegou  à  West  Fifty  Second  Street  para  suas  

últimas  sessões  da  Decca.  Ela  estava  fora  do  estúdio
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Foi  na  época  do  retorno  de  Rosetta  ao  gospel  que  Creadell  Copeland  a  viu  pela  

última  vez.  Copeland,  membro  fundador  da

desde  1954,  ano  em  que  seu  contrato  com  a  gravadora  expirou.  Juntando-se  a  ela  em  

Nova  York  estavam  seus  velhos  amigos  de  Richmond,  o  Harmonizing  Four,  e  uma  banda  

da  casa  que  incluía  o  notável  guitarrista  de  blues-jazz  Everett  Barksdale  na  guitarra.  

Embora  seu  alcance  vocal  não  fosse  o  que  havia  sido  em  outubro  de  1938,  quando  ela  

gravou  suas  primeiras  gravações  da  Decca,  o  dia  a  encontrou  em  boa  voz,  e  junto  com  

os  outros  cantores  e  músicos  ela  produziu  quatro  faixas,  incluindo  "Don't  You  Weep ,  O  

Mary,  Don't  You  Weep”  e  “I've  Done  Wrong”,  uma  canção  de  jubileu  leve  e  animada  que  

narra  a  conhecida  história  bíblica  do  filho  pródigo.  Trabalhando  com  um  fundo  rítmico  

fornecido  pelo  Harmonizing  Four,  Rosetta  canta  raps,  como  um  pregador  improvisado  

“gritando”  dando  um  sermão  instrutivo  de  domingo,  sobre  o  filho  que  desobedece  ao  pai,  

mas  acaba  se  cansando  de  seus  modos  dissolutos.  Quando  ela  pronuncia  a  frase  

penitencial  do  título,  seu  humor  é  jubiloso,  uma  celebração  de  segundas  (ou  terceiras  ou  

quartas)  chances.  A  convicção  brilhante  em  sua  voz  torna  fácil  imaginá-la  ali  no  estúdio,  

a  filha  pródiga  do  gospel,  a  rebelde  que  se  afasta  do  rebanho,  mas  que  retorna  

repetidamente  às  tradições  musicais  que  a  sustentam.

Quando  sua  música  não  conseguiu  encontrar  uma  audiência,  ela  conseguiu  um  emprego  

diário  na  Blue  Shield,  trabalhando  primeiro  como  telefonista  e  depois  como  gerente.  Era  

a  primeira  vez  em  anos  que  ela  tinha  um  emprego  das  nove  às  cinco.

Retornar  ao  gospel  era  aparentemente  o  objetivo  de  Rosetta.  No  início  de  1956,  

algum  tempo  antes  de  a  Decca  lançar  "I've  Done  Wrong",  ela  divulgou  um  comunicado  à  

imprensa  anunciando  seus  planos  futuros.  “A  vocalista  de  voz  rouca,  que  uma  vez  

combinou  canto  de  boate  com  sua  carreira  gospel,  recentemente  abandonou  os  circuitos  

de  cafés  para  dedicar  todo  o  seu  tempo  à  música  religiosa”,  disse  a  revista  Jet  a  seus  

leitores  em  março,  em  um  artigo  que  anunciou  simultaneamente  a  próxima  aparição  de  

Rosetta  no  CBS's  Stage  Show.10  A  decisão  de  Rosetta  significou  que  mais  uma  vez,  e  

pela  última  vez,  ela  e  Marie  se  separariam  profissionalmente.  Embora  Rosetta  tenha  se  

comprometido  novamente  com  o  gospel  -  pelo  menos  publicamente  -  Marie  assinou  um  

contrato  com  a  Baton  Records,  uma  gravadora  independente,  na  esperança  de  "se  

concentrar  no  pop  e  no  material  de  ritmo  e  blues".  Embora  ela  nunca  tenha  sido  para  

Baton  o  que  Ruth  Brown  foi  para  Atlantic,  Marie  excursionou  no  final  dos  anos  1950  e  

1960,  algumas  vezes  como  um  ato  solo,  muitas  vezes  em  grandes  shows  de  r&b  com  

vários  artistas.
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Cooke  cantou  antes  de  se  juntar  ao  Soul  Stirrers  -  estava  na  Filadélfia

anos.  Para  Copeland,  ela  parecia  uma  figura  triste,  musicalmente  e  pessoalmente

com  os  QCs  para  um  programa,  quando  descobriu  que  Rosetta  estava  cantando

diminuído.  Em  contraste,  Bertha  Robinson,  esposa  do  falecido  cantor  gospel

Na  mente  de  Annie  Morrison,  então  operando  um  elevador  no

Carlyle  Hotel  na  Fifteenth  and  Poplar  Streets  na  Filadélfia,  Rosetta  era  apenas  

mais  uma  celebridade.  Ela  era  uma  das  estrelas  que  você  podia  ver  naqueles

do  outro  lado  do  rio  Delaware,  em  Camden,  Nova  Jersey.

Cleophus  Robinson,  lembra  Rosetta  como  ainda  “número  um”,  mesmo

dias  em  qualquer  um  dos  dois  estabelecimentos  do  centro  -  o  Carlyle  e  o

embora  lhe  faltasse  “apoio”  –  todas  as  estruturas  secundárias  e  terciárias  de  

gestão  e  apoio  que  fazem  parte  da  criação  e  sustentação  de  um  grande  artista.  

“Oh,  ela  tinha  um  público  onde  quer  que  fosse”,

Chesterfield,  nas  ruas  Broad  e  Oxford  –  que  atendia  a  clientes  negros.

Robinson  diz,  referindo-se  aos  shows  que  seu  marido  reservou  em  locais  como

Copeland  ficou  ainda  mais  surpreso  ao  descobrir  que  Rosetta  parecia  não  

saber  quem  eram  os  QCs  da  Rodovia.  Ele  se  perguntou  o  que  isso  significava,

o  Kiel  Auditorium  no  centro  de  St.  Louis.  Mas  ela  acredita  em  Rosetta

se  era  um  sinal  de  fadiga,  isolamento  ou  distanciamento  do

nunca  teve  o  apoio  adequado  da  indústria.  “Não  acho  que  Rosetta  tenha

mundo  evangélico.

aquela  oportunidade  [que  Mahalia  teve].  Se  ela  tivesse  essa  oportunidade,  ela

quarteto  gospel  de  Chicago,  Highway  QCs  -  o  grupo  que  Sam

Pessoas  diferentes  oferecem  fotos  bem  diferentes  de  Rosetta  nestes

teria  sido  igualmente  ótimo.”

NÃO  ME  DEIXE  AQUI  (1953-1957)

Acabei  de  me  lembrar  dela  de  seus  registros,  e  eu  tinha  alguém

discos  e  eu  sei  que  eles  eram  muito  bons. . .  para  ela  estar  jogando  um  quarto

muita  gente  lá. . . .  [E]  eu  fiquei  meio  magoado,  porque  ela

147

Curtiu  isso.

popular. . . .  Então,  naquele  momento,  eu  realmente  não  sabia  como  me  sentir  sobre  isso,

parecia  que  ela  estava  muito  triste,  parecia  que  ela  não  estava  gostando  de  estar  

naquelas  circunstâncias.  E  eu  lembro  que  os  discos  dela  eram  muito

da  área  da  Filadélfia  para  levar  eu  e  o  grupo  até  lá,  então

mas  eu  não  gostava  de  olhar  para  ela  naquela  situação. . . .

podia  vê-la.  Eu  queria  vê-la.  E  nós  fizemos,  nós  fomos  lá,  ela  estava

Lembro-me  dela

trabalhando  sozinho,  e  era  uma  pequena  igreja.  E  não  havia
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mesmo  as  pessoas  religiosas,  poderiam  ser  desencaminhadas.  Em  1957,  o  ano  em  que  Russell  pela  primeira  vez

As  impressões  de  Small  fazem  mais  do  que  lembrar  a  figura  da  Sugar  Mama  que  

Ro  setta  evoca  em  sua  entrega  exagerada  de  “Don’t  Leave  Me  Here  to  Cry”.  Elas

começou  a  flertar  com  ela,  ela  não  tinha  ilusões  de  que  músicos  gospel

também  insinuam  as  di‰culdades  que  muitas  vezes  surgem  quando  mulheres  

musicistas  são  tentadas  a  exercer  autoridade  profissional  sobre  os  homens.  Na  gravação

Entre  outras  coisas,  diz  ele,  Rosetta  pode  ser  uma  combinação  enlouquecedora  de  

exigente  e  indeciso.  No  meio  de  uma  música  -  no  palco,

mesmo  -  ela  se  virava  e  gritava  com  ele  para  aumentar  o  volume  ou

—  incluindo  Rosetta  —  eram  mais  disciplinados  do  que  seus  pares  da  música  secular.

estúdio,  um  homem  pode  receber  ordens  de  outro  homem,  mas  vindo  de  um

baixa.  “Parece  que  ela  não  conseguiu  decidir  o  que  ela  queria.”  Ro  setta  queria  que  

Crume,  uma  cantora  e  instrumentista  versátil,  se  juntasse  a  ela  em

Alguns  músicos  lembram-se  de  terem  sido  abordados  nessa  época  por

Para  as  mulheres,  essas  mesmas  diretrizes  podem  parecer  ociosas  e  autoritárias,  uma  

inversão  da  ordem  “natural”  das  coisas.  Homens  voltando  para  Sammy  Price

Rosetta,  aparentemente  à  procura  de  um  colaborador  masculino  para  reenergizar

na  década  de  1940  irritou-se  com  a  "mandonariedade"  de  Rosetta.  Embora  ele  diga  isso  com  alguns

o  ato  dela.  Para  o  cantor-guitarrista  Kip  Anderson,  então  ainda  sob  a  tutela  da  cantora  

Madame  Edna  Gallmon  Cooke,  ela  lançou  a  ideia  de  formar  dupla  para  ser  “o  Mickey  e  

a  Sylvia  do  gospel”.  Ela  fez  um  apelo  quase  idêntico  ao  músico  Drink  Small,  da  Carolina  

do  Sul.  "Ela  queria

hesitação,  LeRoy  Crume,  a  quem  Rosetta  recrutou  no  final  dos  anos  1950  para

uma  parceria.  Ela  disse  que  poderíamos  ser  outra  Les  Paul  e  Mary  Ford”,  lembra.  No  

entanto,  nenhum  dos  músicos  se  juntou  a  Rosetta,  filho  de  Ander  porque  era  jovem,  

Small  porque  considerava  Rosetta  “uma

toca  guitarra  rítmica,  admite  sentir-se  deslocado,  tanto  pela  sua  experiência  específica  

com  Rosetta,  como  por  princípio,  pela  ideia  de  uma  mulher  superior.

senhora  de  boa  aparência  que  falava  um  monte  de  lixo.”  Embora  ele  a  admirasse

“Bem,  agora,  eu  sei  que  estou  falando  com  uma  mulher  agora,  mas  você  sabe,  mulheres

Como  funcionária  de  um  hotel,  Annie  estava  a  par  dos  bastidores  do  mundo  do  

entretenimento  negro  e  viu  em  primeira  mão  como  algumas  pessoas,

música,  Small  estava  cauteloso  ao  fazer  parceria  com  uma  mulher  como  Rosetta  –  

alguém  que  ameaçou  “fazer  de  mim  um  homem  doce”.

quando  eles  estão  no  banco  de  poder,  você  sabe,  meio  que . . .  pode  ser  um  pouco  

mandão  demais  e  você  sabe,  dominando,  e  eu  não  posso  lidar  com  isso.”

GRITE,  IRMÃ,  GRITE!148

Machine Translated by Google



carreira  para  atender.

fumar  os  melhores  charutos  e  usar  os  melhores  sapatos,  duzentos  e  trezentos  dólares.  

Claro,  com  todo  o  dinheiro  que  ela  estava  ganhando  -  e  não  custou

Na  primavera  de  1957,  Rosetta  recebeu  uma  notícia  chocante:  o  banco  havia  recuperado  

sua  casa  na  Barton  Avenue  porque  ela  não  conseguiu  pagar  a  hipoteca.  Em  25  de  abril,  

após  a  expiração  do

ele  qualquer  coisa  -  então  ele  se  vestia  melhor,  e  ela  se  apresentava.  E  ele  envelheceu  

tudo.  Ele  assumiu”.  Como  Ira  Tucker  Jr.  vê,  mesmo  que  Russell

perseguir.  Então,  depois  de  abril  de  1957,  ela  se  recompôs  e  seguiu  em  frente.  Ela

vendeu  o  ônibus,  e  ela  e  Russell  fixaram  residência  semipermanente  no

período  de  espera  legalmente  obrigatório,  durante  o  qual  o  aviso  da  perda  de

gastou  seu  dinheiro,  Rosetta  “fez  Russell  pagar”.  “Ela  pode  estar  lá  fora  em

Carlyle,  o  hotel  onde  Annie  Morrison  trabalhava.  O  hotel  não  estava  em  casa,

a  garantia  correu  no  Richmond  Times-Dispatch,  2306  Barton  foi  vendido  em

o  palco,  queimando,  certo,  mas  ela  iria  queimar  Russell  quando  ela

mas  Rosetta  tinha  muitos  amigos  na  Filadélfia,  incluindo  Ira  Tucker,

leilão  por  $  9.050,  o  valor  que  era  devido  ao  banco.  A  perda  de

não  estava  no  palco.  Porque  ela  o  fez  trabalhar.  Quando  ela  estava  na  diva

Marion  Williams  e  Willa  Ward.  E  depois  de  anos  de  turnê,  como  ela

o  que  ela  acalentava  como  lar  foi  difícil  para  Rosetta,  lembra  Marie.

papel,  Russell  era  o  esquilo. . . .  Era,  'Russell'. . .  e  ele  [dizia],  'OK,

gostava  de  se  gabar,  ela  podia  fazer  milagres  com  um  prato  quente.

Foi  especialmente  devastador  porque  Russell  deixou  as  contas  não  serem  pagas

Irmã.'  ”

Enquanto  isso,  com  a  ajuda  de  Russell,  ela  também  preparava  planos.  Costas

—  “acidentalmente  de  propósito”,  segundo  um  dos  amigos  de  Rosetta.  Isso  é

Se  Rosetta  culpou  Russell  pela  perda,  por  que  ela  ficou  com  ele  depois  que  2306  

Barton  foi  vendido  por  baixo  dela?  Ela  poderia  ter  demitido  um  gerente  desajeitado  ou  

dissimulado,  mas  não  poderia  demitir  um  marido;  ela

em  março  de  1939,  em  sua  primeira  grande  entrevista  como  a  nova  estrela  da  Broadway

turnê,  mas  ele  recusou.  Por  mais  que  a  admirasse,  não  conseguia  se  imaginar  

trabalhando  com  Rosetta;  além  disso,  com  Sam  Cooke  em  sua  equipe,  ele  tinha  seu  próprio

possível,  porém,  que  Rosetta  tivesse  ficado  sem  dinheiro.  Alfred  Miller,  por  exemplo,  

temia  que  Russell  a  estivesse  enterrando  no  chão.  “Rus  vende  dinheiro  amado”,  diz  ele.  

“Ele  adorava  anéis  grandes  no  dedo.  Ele  adorava

só  poderia  se  divorciar  dele,  e  talvez  essa  não  fosse  uma  opção  que  ela  queria
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havia  anunciado  corajosamente  sua  intenção  de  fazer  uma  turnê  na  Europa.  “Seria  tolice  de

Os  sindicatos  de  músicos  britânicos  e  americanos  tornaram  impossível  para  ela

que  eu  vá  até  que  eu  seja  conhecido  o  suficiente  para  exigir  o  tipo  certo  de  preço”,

seguir  o  caminho  percorrido  por  Baker  e  pela  cantora  e  dançarina  Florence  Mills  para

A  turnê  no  Reino  Unido  era  verdade.  Não  muito  antes  da  invasão  britânica  do  rock  dos  anos  1960  e

rolo,  a  Grã-Bretanha  estava  prestes  a  experimentar  sua  própria  Invasão  Rosetta.

ela  disse  ao  repórter,  a  pioneira  jornalista  negra  Marvel  Cooke,

quase  duas  décadas.

demonstrando  que  ela  também  era  uma  pessoa  culta.11  Claro,  Rosetta

Isso  mudou,  no  entanto,  em  novembro  de  1957.  “Depois  de  um  sucesso

não  estava  pensando  apenas  em  termos  de  dólares;  ela  também  estava  articulando  uma

turnê  de  concertos  das  principais  igrejas  e  auditórios  deste  país,  Irmã

sonho  realizado  por  mulheres  negras  americanas  desde  que  Josephine  Baker

Rosetta  Tharpe  partirá  em  19  de  novembro  para  uma  turnê  estendida  por  Inglaterra  e  

Escócia”,  anunciou  um  item  da  Billboard.  O  anúncio  incluía  um  curioso  pós-escrito:  “Devido  

à  popularidade  da  Irmã

alcançou  o  estrelato  em  Paris  na  década  de  1920.  Não  obstante  o  fato

Tharpe,  uma  linha  de  meias  femininas  recebeu  o  nome  dela.”12  Nenhuma  outra  evidência  

sobrevive  de  uma  linha  de  meias  Rosetta  Tharpe,  um  conceito  que  provavelmente

que  o  sucesso  de  “La  Baker”  se  baseava  em  sua  persona  como  uma  primitiva  exótica,  sua  

carreira  exemplificou  as  oportunidades  relativas  disponíveis  para  artistas  afro-americanos  

na  Europa,  onde  a  segregação  racial  era  menos

sonhou  para  competir  com  os  empreendimentos  sem  sucesso  de  Mahalia  Jackson

“swinger  of  spirituals”,  uma  Rosetta  Vashti  Tharpe  de  23  anos

difundida  do  que  nos  Estados  Unidos,  e  onde  havia  um  entusiasmo  notável,  especialmente  

após  a  guerra,  por  músicos  negros.  Embora  Rosetta  tenha  tido  uma  audiência  na  Grã-

Bretanha  desde  o  início  da  década  de  1940,  as  tensões  entre

em  conservas  e  franquias  de  frango  frito.  Mas  a  parte  sobre  um
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Se  você  se  empolga  no  trabalho,  realmente  não  sabe  

se  é  mulher  ou  homem.

Rosetta  tocava  violão  como  se  fosse  o  dono.  Mesmo  em  momentos  

de  performance  quando  ela  estava  “em  posse”  do  espírito  do  Espírito  

Santo,  ela  possuía  o  instrumento  com  uma  fisicalidade  eletrizante .  

música,  como  ela  usava  seu  corpo  para  extrair  diferentes  sons  do  

violão,  mesmo  enquanto  balançava  com  os  ritmos  que  produzia.  Ela  

adorava  se  exibir  com  movimentos  de  cachorro-quente.  Em  um  episódio  

da  TV  Gospel  Time,  que  ela  apresentou  na  década  de  1960,  ela  cantou  

“Down  by  the  Riverside”  enquanto  se  pavoneava  como  um  pavão  em  

círculo,  como  se  estivesse  saindo  para  passear  e  seu  violão  estivesse  

junto.  Quando  ela  tocava,  ela  cavava,  não  apenas  com  as  pontas  dos  

dedos,  mas  com  os  braços,  ombros  e  até  o  pescoço.  A  mulher  com  o  

sorriso  do  showbiz  às  vezes  fazia  caretas  como  uma  levantadora  de  

peso;  outras  vezes,  ela  fechava  os  olhos  e  balançava  a  cabeça  

suavemente  para  frente  e  para  trás,  como  se  saboreasse  o  sabor  de  

algo  delicioso.  Ela  olhou  para  cima,  ela  fez  contato  visual  com  a  platéia,  
ela  se  concentrou,  concentrando  toda  sua  força  intelectual  e  emocional  

na  música.  Mas  ela  nunca,  nunca  olhou  para  as  cordas.

PONTE

“OS  HOMENS  FICARÃO  PARA  TRÁS”

Mary  Lou  Williams,  em  uma  entrevista  de  1957  com  Marian  McPartland
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Foi  como  uma  batalha.  Ouça,  todo  o  público  enlouqueceu.  Não  era  apenas

público!  Vamos,  você  pode  fazer  isso?  E  ela  dizia:  dodo  do  dum

diria,  Suba  aqui,  baby.  Vamos  querida!  Na  frente  de  todo

dumdum  dum  du  du  do.  E  então,  enquanto  ela  estava  fazendo  isso,  ele  tentaria

Lembro-me  no  Teatro  Apollo  quando  ela  se  apresentava

fazendo  isso,  ele  iria:  didididididumdi.  Ela  diria,  Uh-uh,  baby,  você  tem  que

não  senhoras.  Eles  gritariam,  Vá  em  Rosetta,  acalme-os! . . .  o

iria  pegar  o  violão,  é  claro,  e  cantar. . . .  [Os  grupos  gospel  masculinos]

o  público  aplaudia  e  gritava.  Sim,  foi  alguma  coisa!

faça  assim:  downdowndowndown.  Oh,  ela  iria  rasgá-lo!  Oi  oi!  E  era  assim  que  

ela  lutava  contra  os  outros  guitarristas.

achavam  que  tinham  os  maiores  guitarristas  do  mundo.  E  ela
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com  o  “brincar”  de  um  homem  com  o  corpo  de  uma  mulher.  Um  estudioso  até  apelidou

poderia  jogar  “como  um  homem”.  A  frase  foi  oferecida  como  um  elogio,  e  ainda  assim  falou  

menos  à  agilidade  de  Rosetta  com  um  violão  do  que  à  habilidade  do  orador.

preconceitos  sobre  a  personificação  do  virtuosismo  da  guitarra.  Na  realidade,  e  como  todo  

grande  jogador,  Rosetta  jogou  como  ela  mesma,  forjando  sua

a  guitarra  elétrica  um  “technophallus”,  em  reconhecimento  à  forma  como  os  músicos  do  sexo  

masculino  a  usaram  para  vincular  a  proficiência  técnica  à  proeza  sexual.2

próprio  estilo  através  do  poder  de  sua  imaginação,  observação  cuidadosa  e  prática  incessante.  

“Com  ela  foi  um  presente,  foi  um

Esta  é  uma  velha  história  -  o  violão  como  símbolo  da  potência  masculina,  um  instrumento  

de  heroísmo  masculino  masturbatório  e  glória  masculina.  Mas  o  que,

coisa",  diz  Marie  Knight,  que  se  lembra  de  muitas  noites  em  que  Rosetta

então,  de  uma  mulher  como  Rosetta,  que  era  tão  mestre  em  seu  instrumento  quanto  qualquer  

homem?

iria  mantê-la  acordada  à  noite  com  ela  jogando.  “Ela  não  copiou  de  ninguém.”

Ella  Mitchell,  um  membro  fundador  do  Evangelho  Original  de  Nova  York

Os  homens  até  jogavam  como  ela.  Poucos  colegas  homens  de  Rosetta,  no  gospel  ou

All-Stars,  lembra:

qualquer  outro  campo,  teria  o  cuidado  de  admitir  o  fato,  no  entanto,  especialmente  em  uma  

época  em  que  a  masculinidade  e  as  habilidades  no  violão  estavam  inextricavelmente  ligadas.  Como

Praticamente  todas  essas  características  de  tocar  guitarra  de  Rosetta  são

no  final  de  1969,  um  historiador  do  violão  pôde  notar  a  feminilidade  do  instrumento

associada  à  masculinidade,  e  é  por  isso  que  seus  fãs  às  vezes  diziam  que  ela

moldar  e  associar  facilidade  em  tocá-lo,  particularmente  no  rock  and  roll,
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ameaça  à  identidade  dos  guitarristas  masculinos  como  homens  propriamente  masculinos.  "Vocês

ser  mais  forte  e  mais  competente  do  que  as  mulheres,  e  a  estabilidade  da  sexualidade  

do  macho  alfa,  em  que  os  homens  reais  nunca  perdem  a  face  na  frente  de  outros  homens.

tinha  que  subir  [no  palco]”,  explica  Mitchell,  referindo-se  aos  homens  que  lutaram  contra  

Rosetta,  “ou  então  você  era  um  maricas”.

“Ela  era  a  única  mulher  que  eu  conhecia  que  pegava  um  violão,  e  os  homens  ficavam  

para  trás”,  diz  Inez  Andrews.  Ainda  hoje,  os  homens  “não  dão

cara”,  Rosetta  se  preocupava  em  jogar  bem,  não  em  jogar  bem  por  um

mulher.  Como  Williams  disse  ao  colega  músico  Marian  McPartland  em  1957

“Os  caras  olhavam  para  ela,  e  não  sei  se  havia

ela  não  tinha  crédito  porque  ela  era  uma  competição.  Você  sabe  que  um  homem  não  vai  

se  sentar  e  dizer  que  uma  mulher  pode  vencê-lo  sem  fazer  nada!  Ele  não  vai  fazer  isso,  

oh  não.  Bem,  você  vê  que  os  homens  têm  egos. . .  eles  não  querem  ser

Down  Beat  entrevista,  “Você  tem  que  jogar,  isso  é  tudo.  Eles  não  pensam

inveja  ou  o  que,  mas  às  vezes  ela  jogava  anéis  em  torno  deles”,  lembra

esvaziado.”  A  ex-Rosette  Sarah  Roots  também  é  franca.  “Quando  as  pessoas  diziam

você  como  mulher  se  você  realmente  pode  jogar.”3

Inez  Andrews,  que  também  apareceu  com  Rosetta  em  programas  gospel  no  Apollo.  “Ela  

não  se  importava  com  quem  eles  eram.  E  nós  costumávamos  nos  levantar  e

[que  ela  jogou  como  um  homem]”,  diz  ela,  “acho  que  eles  queriam  dizer  que  ela  poderia

Por  outro  lado  -  e  aqui  ela  difere  de  Williams  e  outros

observá-la  da  linha  lateral,  naquela  época  estávamos  fazendo  muitas  viagens  com  os  

Soul  Stirrers  e  as  Caravanas. . . .  E  Sam  Cooke  costumava

jogam  bem  porque  pensavam,  ah,  as  mulheres  não  podiam  fazer  nada.”

mulheres  no  mundo  do  jazz  moderno,  que  estavam  mais  cercadas  de

provoque  todos  os  guitarristas  e  diga:  Cara,  eu  não  deixaria  uma  mulher  me  tocar!”

A  ironia,  ou  talvez  a  tragédia,  de  tal  pensamento  é  que  Rosetta

Ter  uma  mulher  superando  um  homem  poderia  perturbar  a  ordem  “natural”  de

nunca  pensou  em  si  mesma  como  uma  guitarrista  “mulher”.  De  fato,  ela  e  outros

O  fato  de  Rosetta  ter  derrotado  homens  em  batalhas  de  violão  no  Apollo  não  

significava  necessariamente  que  homens  ou  mulheres  em  sua  platéia  atribuíssem  

masculinidade  a  ela;  de  fato,  era  precisamente  sua  feminilidade  que  representava  o  maior

coisas:  tanto  a  hierarquia  de  gênero,  na  qual  os  homens  devem

no  mundo  gospel  havia  muitos  modelos  de  mulheres  violonistas,  particularmente  no  

reino  da  religião  santificada.  Como  a  pianista  Mary  Lou  Williams,  outra  instrumentista  às  

vezes  dizia  que  tocava  “como  uma
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E  ela  parecia  outra  coisa  também.  Eu  a  vi  uma  vez  quando  ela  era  a  imagem  

perfeita  de  uma  senhora  que  frequentava  a  igreja.  Mas  da  próxima  vez  que  

ela  veio  à  cidade,  ela  estava  muito  mais  glamourosa,  com  muito  batom  e  

tudo.  Foi  só  mais  tarde  que  percebi  que  ela  tocava  guitarra  meio  que  T-Bone  

Walker,  em  um  groove  bem  “ruim”.5

Mesmo  sendo  apenas  uma  criança,  soube  imediatamente  que  aquela  

mulher  estava  tocando  um  tipo  diferente  de  música.  Era  gospel,  mas  a  

maneira  como  ela  colocou,  em  seu  estilo  blues-jazzy,  foi  uma  verdadeira  “revelação”.
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tocadores  de  seus  próprios  instrumentos  -  Rosetta  muitas  vezes  estava  disposta  

a  chamar  a  atenção  para  seu  valor  de  novidade  como  uma  guitarrista  gospel  

feminina.  Às  vezes,  isso  se  tornava  parte  de  sua  rotina,  especialmente  mais  

tarde,  quando  ela  tocava  para  públicos  que  provavelmente  a  viam  no  contexto  

do  rock  and  roll.  “Você  nunca  viu  uma  mulher  tocar  violão  assim  antes”,  Ralph  

Gleason,  crítico  de  jazz  do  San  Francisco  Chronicle,  lembra-se  dela  anunciando  

para  uma  multidão  na  boate  Hungry  i  em  1964.  cabelo  preso  no  alto  da  cabeça  e  

o  braço  forte  segurando  uma  guitarra  elétrica.

Ela  deslizou  a  mão  para  cima  e  para  baixo  no  pescoço.  'Eu  toco  errado,  mas  
toco!'  ela  disse.”4  Paradoxalmente,  a  modéstia  “aw  shucks”  de  Rosetta  sobre  

jogar  errado  afirmou  o  quão  certo  ela  poderia  jogar.  Ao  mesmo  tempo,  no  

gesto  quintes  sentimentalmente  fálico  de  acariciar  o  braço  da  guitarra,  ela  deixou  

seus  ouvintes  saberem  que  ela  era  uma  força  a  ser  reconhecida,  não  uma  

guitarrista  a  ser  tratada  com  aprovação  paternalista  boa  para  uma  garota.  Uma  

cantora  de  rhythm  and  blues  não  menos  autoconfiante  do  que  Etta  James,  que  

mais  tarde  fez  carreira  interpretando  a  garota  má,  ficou  encantada  nas  primeiras  

vezes  que  viu  Rosetta.

Rosetta  era  diferente,  ela  era  reveladora,  ela  era  má,  encarnando  para  

James  a  possibilidade  nascente  de  que  uma  mulher  afro-americana  poderia  

perturbar  o  ritmo  do  gênero  musical  e  as  expectativas  de  gênero.  Tendo  se  

rebelado,  quando  menina,  contra  a  contenção  das  baladas  populares  para  ser  

amada  por  sua  mãe,  uma  fervorosa  fã  de  Billie  Holiday,  James  observa  com  

particular  interesse  a  abordagem  sacrílega  de  Rosetta  à  música  religiosa  (seu  

“estilo  blues-jazzy”).  No  entanto,  ela  parece  igualmente  impressionada  com  a  

mutabilidade  da  exibição  de  sexualidade  de  Rosetta:  eclesiástica  e  simples  um  

dia,  glamourosa  e  arrumada  no  dia  seguinte.  Para  James,  a  ostentação  destemida  

de  diferentes  estilos  de  feminilidade  negra  de  Rosetta  não  a  tornava  menos  uma  

artista;  na  verdade,  apenas  confirmou  sua  autoridade  como  musicista.
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“Nunca  vi  uma  mulher  tocar”,  diz  Isaac  Hayes,  lembrando  a  primeira  vez  que  

ouviu  uma  das  gravações  de  Rosetta,  quando  tinha  sete  ou  oito  anos.  “Nunca  ouvi  

falar  de  uma  mulher  tocando  violão.  Isso  me  impressionou,  mas  eu  não  era  maduro  

o  suficiente  para  diferenciar,  só  percebi  que  era  uma  mulher  tocando.  Eu  não  

sabia  que,  como  um  todo,  as  mulheres  não  eram  reconhecidas  como  músicos  

tocando  guitarra,  mas  eu  sabia  que  nunca  tinha  ouvido  falar  disso,  então  é  por  

isso  que  eu  a  respeitava.  Talvez  seja  por  isso  que  ela  pegou.”

“Naquela  época,  [as  mulheres]  apenas  cantavam,  e  ela,  você  sabe,  ela  trouxe  

uma  coisa  totalmente  nova  para  as  mulheres  que  diziam:  Ei,  eu  também  posso  

fazer  isso”,  diz  Carla  Thomas,  como  Hayes,  uma  veterana  do  grande  gravadora  

de  r&b  Stax  Records.  Ela  era  uma  criança  quando  seu  pai,  Rufus  Thomas,  e  

outros  músicos  de  soul  de  Memphis  estavam  ouvindo  os  discos  de  Rosetta.  “Isso  

é  uma  coisa  que  eu  lembro  –  que  se  destacou  para  mim.  Que  ela  era  realmente  

uma  musicista  também.”  Para  Inez  Andrews,  Rosetta  deu  um  exemplo  de  bravura  

e  virtuosidade.  “Você  não  pega  uma  mulher  que  vai  se  levantar  e  apenas  tocar  

violão,  apenas  tocar  violão  em  um  espiritual,  ou  cantar  espiritualmente,  como  Rosetta  fez.

Como  sugere  James,  o  espetáculo  de  uma  mulher  negra  exercendo  tanto  

poder  quanto  um  guitarrista  poderia  produzir  uma  vertigem  desequilibrada  em  uma  

cultura  em  que  nenhuma  mulher  deveria  tocar  o  instrumento  de  forma  dominante.  

Se  tocar  guitarra  elétrica  bem  foi  comparado  a  dobrá-la  à  vontade,  então  Rosetta  

transmitiu  a  imagem  de  uma  mulher  negra  –  uma  mulher  da  igreja  santificada,  

nada  menos  –  decisiva  e  ameaçadoramente  “no  topo”.  Sua  auto-apresentação  

como  uma  mulher  negra  glamorosa  e  muitas  vezes  obscena,  grande  e  responsável  

era  cultural  e  socialmente  notável,  especialmente  na  década  de  1950  sexualmente  

conservadora,  quando  as  ansiedades  sobre  os  papéis  das  mulheres  prevaleceram.

E  não  há  ninguém  como  ela,  e  ninguém  depois  dela.  Você  não  tem  ninguém  aqui  

que  possa  imitá-la  ou  tentar.”

Você  encontra  no  rock  and  roll,  no  jazz,  mas  não  no  gospel.
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Eles  a  chamam  de  'Holy  Roller':  Rosetta  voa  para  o  rock

ela  com  manchetes  favoráveis.  “Sister  Rosetta  Makes  a  Flying  Start”,  declarou  a  

Melody  Maker,  a  principal  revista  de  música  da  Grã-Bretanha .

a  Chris  Barber  Band,  se  animou  facilmente  com  a  performance  de  Rosetta.  o

amplificador  com  defeito  que  tinha  tornado  sua  guitarra  elétrica  “uma  bagunça  de  som  

arrastado”  foram  quase  esquecidos.  A  imprensa  musical  tomou  banho

de  quase  1.900  pessoas  que  foram  ver  a  principal  atração  da  noite,

Carlo,  Alemanha,  Dinamarca,  Suécia  e  Suíça.

suas  reverências  finais,  sob  aplausos  e  assobios  estrondosos,  os  aborrecimentos  de  um

colocou,  "com  a  cabeça  entre  as  mãos  à  beira  das  lágrimas,  completamente  oprimida  

pela  tremenda  recepção  que  ela  ganhou  em  seu  primeiro  show  em  Londres".  Embora  

em  grande  parte  não  familiarizada  com  o  gospel,  a  multidão  vendida

siga  Rosetta,  primeiro  através  do  Canal  da  Mancha  para  a  França,  depois  para  o  Monte

It  Rain”  e  pediu  mais  quando  ela  e  a  banda  lançaram  uma  música  com  sabor  de  New  

Or  lean  “When  the  Saints  Go  Marching  In”.  Na  hora  que  ela  pegou

sua  turnê  de  estreia  na  Europa,  animando  o  público  e  elogios

LONDRES,  24  de  novembro  de  1957:  Nos  bastidores  do  Chiswick  Empire  O  teatro,  

Rosetta,  transbordava  de  emoção.  Lá  ela  se  sentou,  como  um  observador

platéia  riu  de  suas  piadas,  aplaudiu  hits  como  “Não
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jogando  de  graça,  isso  é.

ainda  tinha.  Os  santos  estavam  certos:  Deus  te  levantaria;  Ele  não  iria

já  aconteceu  comigo.  Acho  que  vou  agir  como  um  turista  típico  quando  chegar  à  Inglaterra.  

Há  tanta  coisa  que  eu  quero  ver  e  fazer”,  disse  ela  a  Melody.

Sua  palavra  sagrada.

pessoas  que  tocaram  para  o  público  britânico,  não  são  apenas  as  atrações  que

no  exterior:  não  apenas  um  público  caloroso,  mas  um  bom  tratamento  -  que  os  negros

blues  apenas  três  anos  antes,  Rosetta  se  deleitava  com  seu  triunfo  no  exterior.

1957,  quando  Chris  Barber,  líder  do  jazz  tradicional  mais  popular  da  Grã-Bretanha

Faz  você  sentir  que  o  que  você  está  fazendo  e  dizendo  está  alcançando  o  interior

imprensa  que  encheu  de  atenção  os  visitantes  americanos.  De  volta  a  Washington,  em  1951,  

nenhum  dos  jornais  brancos  da  cidade  notou  o  concerto  de  casamento  de  Rosetta,  embora  

fosse  um  item  importante  no  fio  negro  nacional.

lugares  que  ela  nunca  tinha  estado,  entre  pessoas  que  não  adoravam  como  ela

foi  supostamente  pago  £  10.000,  ou  cerca  de  US  $  28.500,2  Contando  um  breve

O  otimismo  de  Rosetta  -  que,  como  muitos  de  seus  pronunciamentos  na  imprensa,  tem  

a  sensação  de  ser  ao  mesmo  tempo  enlatado  e  sincero  -  indicava  que  ela  não  havia  perdido  

nada  de  seu  entusiasmo  juvenil  pela  conquista  da  Europa.  “Ouvi  dizer  que  os  vigários  neste  

país  podem  se  sentir  um  pouco  estúpidos  sobre  meu  tipo  de  religião  só  porque  eu  ganho  bem  

a  vida  com  isso”,  brincou  ela.

direita.  Ela  passou  as  semanas  antes  da  viagem  em  seu  apartamento  em  Filadélfia,  absorta  

no  planejamento.  “É  uma  das  coisas  mais  emocionantes  que

Palácio,  ou  Catedral  de  Westminster.”4  Ela  estava  apenas  meio  gracejando  –  sobre

seu  ânimo  e  reacendeu  sua  confiança  em  si  mesma  como  uma  performer  que

deixá-lo  perdido  e  sozinho,  desde  que  você  tivesse  fé  e  tentasse  viver

Maker  alguns  dias  antes  de  sua  partida.  “Pelo  que  ouço  de  outros

Rosetta  tinha  ouvido  de  amigos  músicos  sobre  o  fascínio  de  fazer  turnês

Após  o  imbróglio  causado  por  sua  Decca,  aventure-se  no  ritmo  e

O  renascimento  de  Rosetta  como  uma  estrela  do  renascimento  do  blues  europeu  começou  no  final

Vou  curtir.  Você  sabe,  não  há  nada  como  um  público  amigável  e  caloroso.

O  entusiasmo  do  público  a  milhares  de  quilômetros  de  casa  -  em

banda,  a  convidou  para  uma  turnê  britânica  de  três  semanas  por  vinte  cidades,  para  a  qual  ela

pessoas.”3

artistas  não  podiam  entrar  nos  Estados  Unidos  em  1957  -  e  um  mainstream

adorava  ou  comia  o  que  comia  ou  até  falava  sua  língua  —  rejuvenescida

viagem  ao  Canadá  com  a  Cab  Calloway  Revue  na  década  de  1940,  foi  a  segunda  aparição  

internacional  de  Ro  setta,  mas  a  primeira  como  estrela  em  sua  própria

um  repórter.  “Ora,  eu  vou  jogar  em  qualquer  lugar  de  graça—St.  Paul's,  Buckingham
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Foi  um  toque-e-vai  no  início.  “Acho  que  ela  deve  ter  convocado  uma  coletiva  

de  imprensa”,  lembra  Ottilie  Patterson,  vocalista  da  Chris  Barber  Band.

No  final  daquele  primeiro  concerto  improvisado  em  um  quarto  de  hotel,  os  

pajens  se  aglomeraram  na  porta  aberta  para  assistir  “Sister  Tharpe”  cantar  seus  

espíritos  com  uma  batida  de  rock  and  roll.  “Estou  apenas  recebendo  ajuda”,  ela  

brincou,  sorrindo  seu  mais  doce  sorriso  de  “Jesus  me  ama”.5

O  que  encontraram  foi  uma  mulher  “negra”  rechonchuda,  elegantemente  vestida,  

sorrindo  cordialmente,  com  uma  guitarra  Les  Paul  e  um  amplificador  misturado  na  

bagagem.

O  interesse  por  Rosetta  na  Grã-Bretanha  era  parte  integrante  de  uma  tendência  

maior  –  o  renascimento  do  blues  do  pós-guerra,  que  viu  o  surgimento  de  um  público  

branco  que  “buscava  uma  realidade  elevada  no  reino  da  música  negra  [americana]” .  

não  apenas  ouvia  discos,  mas  formava  suas  próprias  bandas  e  passava  um  tempo  

estudando  a  música,  compilando  discografias  e  iniciando  jornais  de  blues  e  jazz.  

Setenta  e  oito  de  Jelly  Roll  Morton  e  músicos  de  blues  obscuros,  mas  reverenciados,  
foram  caçados  e  tratados  como  tesouros  recém-descobertos,  em  vez  de  sons  de  

ontem.  Ocasionalmente,  um  especialista  como  o  inglês  Paul  Oliver  ia  em  um  campo  

extenso

serviço.  Em  Londres,  em  contraste,  desde  o  momento  em  que  seu  avião  pousou,  

Rosetta  foi  saudada  como  visitante  da  realeza  musical.  Repórteres  se  reuniram  em  

seu  quarto  de  hotel,  ansiosos  para  ter  uma  palavra  com  o  americano  “Holy  Roller”.
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[Os  repórteres]  estavam  todos  reunidos  em  seu  quarto,  e  é  claro  que  não  tinham  

ideia  do  que  a  irmã  Rosetta  Tharpe  queria  dizer.  Eles  pensaram  que  ela  era  uma  

missionária,  para  converter  as  pessoas  e  tudo  isso,  e  eles  pensaram  que  ela  era  uma  

mulher  Billy  Graham,  uma  evangelizadora.  E  eles  estavam  fazendo  a  ela  todas  essas  

perguntas  obscuras. . .  e  eu  podia  ver  que  ela  estava  nervosa  e  ela  não  estava  

realmente  preparada  para  conversar  nesse  nível,  você  poderia  dizer  isso.  E  quanto  

mais  ela  iluminava,  mais  eles  endureciam;  esses  caras  da  imprensa  foram  duros  com  

ela,  sabe?  E  ela  estava  se  metendo  em  nós  e  tudo  o  que  eles  perguntavam  ela  meio  

que  dizia:  Bem,  é  um  dom,  você  sabe  que  Deus  me  deu  esse  dom.  E  eu  disse,  irmã,  

toque  “When  I  Move  to  the  Sky”.  E  ela  o  conectou,  e  não  havia  um  olho  seco  quando  

ela  terminou.  E  eles  pararam  de  fazer  as  perguntas  difíceis,  e  eles  ficaram  comovidos,  

eles  ficaram  realmente  comovidos.  Uma  vez  que  ela  abriu  a  boca,  se  você  a  ouviu,  

você  teve  que  ser  completamente  derrubado  por  ela.
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carreiras,  como  seus  jovens,  há  muito  murcharam.  (Alguns  deles,  como

que  apareceu  -  não  apenas  [Rosetta],  mas  pessoas  como  Little  Richard  e,

Joshua  “Peg  Leg”  Howell  e  Booker  T.  Washington  “Bukka”  White,

você  sabe,  Bill  Broonzy,  só  anos  depois  percebemos  que  essas  pessoas  estavam  

sendo  totalmente  negligenciadas  nos  Estados  Unidos.  Você  sabe,  e  eles  eram

listras.  Ele  visitou  Paris  em  1949  e  morreu  pouco  depois,  com  um  centavo,  no  

Hospital  Bellevue  de  Nova  York.  Mas  a  essa  altura,  a  lenda  da  barriga  de  chumbo  

na  Europa  havia  se  acendido,  seus  discos  consumidos  avidamente  até  o  fim.

década  de  1950  e  além.  “Leadbelly  foi  muito  importante”,  lembra  Martin

já  foi  redescoberto  por  americanos  brancos  como  Sam  Charters  e

vindo  para  a  Grã-Bretanha  e  acabando  com  todos  nós.  Isso  foi  fantástico  para  nós.

Bernal,  um  estudioso  da  história  antiga  que  ouviu  Leadbelly  78s  como  um

Ann  Danberg.)  Muitos  dos  velhos  músicos  de  blues  não  tocavam  profissionalmente  

há  décadas  e  tiveram  apenas  sucesso  moderado  em  seus  picos,

Realmente  foi.”  Hoogenboom  e  seus  amigos  prestaram  muita  atenção  ao  que

estudante  do  ensino  médio  em  Devonshire,  Inglaterra,  nos  primeiros  anos  do  

renascimento  do  blues.  “Quero  dizer,  ele  era  'glamouroso'  porque  era  de  uma  prisão

mas  os  revivalistas  britânicos  deram  a  eles  uma  plataforma  para  apresentações  e  

turnês,  abrindo  caminho  para  reedições  de  discos  e  festivais  de  blues.

eles  viram  e  ouviram.  “Keith  [Richards]  era  um  fanático”,  lembra  ele,  “e

e  isso  o  tornava  atraente  dessa  maneira,  mas  seu  virtuoso,  você  sabe,

Fãs  britânicos  e  europeus  se  viam  como  atores-chave  na  luta  para  manter  vital  

o  blues  afro-americano  e  o  jazz  primitivo.  “O  movimento  britânico  de  renascimento  

do  jazz  tomou  a  iniciativa  e  ajudou  a  construir  a  consciência  do  jazz  em  toda  a  

Europa”,  observou  Chris  Barber  em  maio  de  1961.  Visitantes  americanos  “são  

infinitamente  mais  honrados  aqui  do  que  em  seu  próprio  país.

Brian  Jones  era  um  fanático  total!”

país. . . .  A  incrível  verdade  é  que  agora  temos  de  empreender  a

O  primeiro  músico  de  blues  afro-americano  a  excursionar  pela  Europa  no  pós-guerra

tarefa  hercúlea  de  ensinar  ao  público  americano  o  que  é  o  jazz.”7

anos  foi  Huddie  Ledbetter,  o  cantor  e  guitarrista  “descoberto”  pelo  folclórico  Alan  

Lomax  na  Penitenciária  Estadual  da  Louisiana  na  década  de  1930  e

viagem  pelo  sul  dos  Estados  Unidos,  em  busca  de  músicos  cuja

“O  que  sempre  nos  surpreendeu  na  Inglaterra”,  lembra  o  ex-baixista  do  Blues  

Incorporated  Andy  Hoogenboom,  “foi  como  esses  músicos  fantásticos

elogiado  por  sua  presença  fisicamente  imponente  e  autenticidade  grosseira;  como  

Leadbelly,  ele  era  bem  conhecido  pela  façanha  de  se  apresentar  na  prisão

RENASCIMENTO  E  RENASCIMENTO  (1957-1964) 159

Machine Translated by Google



poderíamos  trabalhar  com  alguns  dos  grandes  intérpretes  dessa  música  vocal”,

nomes  como  Josh  White,  Lonnie  Johnson  e,  o  mais  famoso,  Big  Bill

anos  depois,  inspirou  alguns  músicos  de  jazz  britânicos  a  trazer  outros  artistas  americanos  

para  o  Reino  Unido,  onde  poderiam  ser  ouvidos

A  ideia  de  ouvir  um  negro  americano  cantando  blues  era  quase  insuportavelmente  

excitante”,  lembrou  George  Melly,  vocalista  extravagante  do  Mick

Chris  Barber.  Apenas  dois  anos  depois  de  iniciar  a  Chris  Barber  Band  com

a  chance  de  adicionar  nossas  vozes  (ou  mesmo  trombones).  Não  tínhamos  nenhuma  

esperança  particular  de  sermos  bons  o  suficiente,  mas  tínhamos  que  tentar. . . .  Nós  só  queríamos

timbre,  e  ele  tinha  boas  músicas. . . .  E  foi  emocionante  estar  envolvido  no  sofrimento  negro  

–  obviamente  a  alguma  distância  –  e  isso,  no  início

música  que  eu  já  tinha  ouvido  na  minha  vida,  a  música  que  eu  amava,  e  amo  acima  de  tudo

celebridade  na  Inglaterra  para  começar  a  pensar  em  patrocinar  americanos  em

nós  podemos."

grupo."

Andy  Hoogenboom.  “Deus,  ele  era  bom.  Porque  tudo  o  que  já  ouvimos  foram

“de  perto,  por  exemplo”,  Rosetta  encabeçou  sua  lista  de  desejos.  “Sabíamos  que

As  visitas  de  Broonzy,  que  terminaram  com  sua  morte  pouco  menos  de  seis

inflexões  e  intensidade  emocional  de  todo  o  jazz,  então  parecia  perfeito  se

para  a  França  lançou  as  bases  para  aparições  subsequentes  no  exterior  por

Broonzy,  que  rapidamente  se  tornou  um  ídolo  do  renascimento  do  blues.  “Para  mim  o

e,  talvez  mais  importante,  visto.  Tal,  pelo  menos,  era  o  desejo  de

lembra,  explicando  por  que  ele  e  a  banda  foram  atraídos  para  Rosetta.  “E  o  Sister  tinha  

feito  alguns  dos  nossos  discos  favoritos  de  todos  os  tempos,  que  ansiávamos.

tocar  violão  de  doze  cordas  era  simplesmente  fantástico,  sua  voz  tinha  um

Mulligan  Band,  que  viu  Broonzy  em  1951.  “Este  foi  o  primeiro  blues  ao  vivo

vários  colegas  de  faculdade  em  1954,  Barber  havia  adquirido  influência  suficiente  como  músico  de  jazz

anos  60,  foi  extremamente  difundido.  Quero  dizer,  nos  anos  50  nós  éramos  um  pequeno

outro,  cantado  por  um  grande  artista.”8  “Eu  vi  Broonzy,  que  foi  incrível”,  diz

seu  próprio  centavo.  Quando  teve  a  chance  de  realizar  sua  ambição  de  aprender  jazz

estar  perto  dela  enquanto  ela  estava  cantando  e  tocando  [e]  tanto  quanto

“Para  ouvi-la  em  carne  e  osso!”  lembra  Ottilie  Patterson,  que  diz  que  a  voz  de  Ro  

setta  soava  mais  cheia  e  redonda  -  um  pouco  mais  como  Marie

Embora  seus  shows  tenham  atraído  multidões  decepcionantes,  a  visita  de  Ledbetter

discos  velhos  rachados  que  soavam  como  se  fossem  gravados  debaixo  da  cama.”

na  verdade,  a  música  vocal  afro-americana  foi  a  fonte  da  bela
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não  era  uma  pessoa  na  banda  que  não  tinha  enxugado  os  olhos  para  as  lágrimas.”

Havia  aquele  lado  romântico  nisso.”  O  jornalista  britânico  Val  Wilmer,  que

Embora  admirassem  os  artistas  afro-americanos,  britânicos  e

passou  um  tempo  com  Rosetta  e  Russell  em  várias  ocasiões  durante  suas  visitas  à  

Inglaterra,  geme  ao  lembrar  de  como  ela  “se  desonrou”  em  uma  entrevista  de  1960,  

perguntando  a  Rosetta  “se  ela  achava  que  os  negros  eram

primeira  mão.”

Às  vezes,  isso  levava  a  cômicas  falhas  de  comunicação  culturais.  Quando

Os  fãs  europeus  geralmente  tendiam  a  percebê-los  através  do  que  a  WEB

melhor  na  música  por  causa  de  seu  'senso  natural  de  ritmo'.  ”9  “Eu  costumava

ele  estreou  na  Inglaterra  em  1958  -  para  uma  turnê  de  dez  datas  com  a  Chris  Barber  Band  

-  Muddy  Waters,  cujo  próprio  nome  evocava  o  Delta,  derrubou

Du  Bois  chamou  o  “véu”  da  raça,  vendo  a  música  negra  como  um  índice  de  sofrimento  

negro,  bem  como  de  inocência.  Amadurecendo  nas  sombras  dos  ataques  aéreos  da  guerra  

e  da  revelação  dos  horrores  nazistas,  e  em  meio  às  convulsões  que  destruíram  a  identidade  

da  perda  do  Império,  esses  jovens  se  voltaram  para  a  música  de  “raízes”  afro-americana,  

em  vez  da  autoconsciência  moderna.  sons  de  bebop,  em  parte  porque  naqueles  pós-guerra

me  sinto  culpado  por  ganhar  a  vida  cantando  a  música  que  nasceu

anos,  ainda  era  possível  olhar  para  o  outro  lado  do  Atlântico  em  busca  de  algo  sustentável.  

Afinal,  as  cidades  americanas  não  haviam  sido  arrasadas  pela

sofrimento,  o  sofrimento  de  outros  negros”,  diz  Ottilie  Patterson,  que

terríveis  ataques  da  Luftwaƒe.  E,  no  entanto,  embora  seu  interesse  fosse  bem  intencionado,

cresceu  na  Irlanda  do  Norte  do  pós-guerra  sentindo-se  autoconsciente  sobre  ela

os  revivalistas  tendiam  a  ouvir  o  blues  como  a  expressão  musical  da  miséria

primeiro  nome  “estrangeiro”  e  mãe  letã,  descuidadamente  referido

ao  invés  de  perseverança,  memória  cultural  e  cura.

pelas  crianças  locais  como  “aquela  senhora  russa”.  “Parecia  errado  para  mim

Knight's  pessoalmente  do  que  tinha  registrado,  onde  parecia  um  pouco  fino.  “Foi  bastante  

surpreendente. . . .  A  primeira  vez  que  a  ouvimos,  lá

“Nós  fazíamos  parte  daquela  geração  que  via  os  negros  como  oprimidos”,  lembra  

John  Broven,  um  inglês  que  mais  tarde  cofundou  a  revista  Juke  Blues.  “Então  havia  esse  

tipo  de  abordagem  moralista  para  isso.  Sentimos  que,  ao  apoiar  o  blues,  estávamos  

apoiando  o  movimento  dos  direitos  civis.

obter  tanta  felicidade  -  e  quando  digo  felicidade  quero  dizer  felicidade  musical  -  cantando  

canções  que  foram  criadas  por  pessoas  que  a  viveram
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Rosetta,  que  tendia  a  favorecer  profetas  como  Dolly  Lewis  e  sabia  muito

blues  antigos”,  disse  ele  ao  Melody  Maker.  “Na  próxima  vez  que  eu  vier,  aprenderei  algumas

beleza  do  homem  branco  na  abordagem  do  negro  à  religião.”11  Suíço

Noções  calcificadas  da  terra  intocada  do  blues  juntaram-se  prontamente

da  exuberância  ingênua  ou  da  completa  miséria  dos  afro-americanos.  “A  maioria  de  suas  

performances,  tanto  vocal  quanto  na  guitarra,  tem  uma  paixão  magnífica  e  uma  qualidade  folk  

intocada  por  suas  aparições  diante  de  sofisticados

que  a  conheceu  nas  décadas  de  1950  e  1960  lembra  uma  mulher  generosa  e  vivaz,  

alternadamente  piedosa  e  obscena,  que  ocasionalmente  tinha  um

antecipando  a  mal  recebida  segunda  metade  eletrificada  do  lendário  show  de  Bob  Dylan  no  

Royal  Albert  Hall  com  membros  da  The  Band  em

"Um  homem!"  Como  nas  resenhas  de  Rosetta  no  Cotton  Club  e  Carnegie

Abril  de  1958.  Este  foi  notavelmente  próximo  do  retrato  idealizado  de  Alan  Lomax  de  1947,  

no  qual  Rosetta  aparecia  como  uma  heroína  da  Frente  Popular  à  la  Woody

me  lembro  de  uma  mulher  de  quarenta  e  dois  anos  viajando  com  seu  marido  quieto  que,  como

Dylan,  ele  não  precisava  instruir  ninguém  a  “Toque  alto  pra  caralho!”  apenas

tropo  comum  na  imprensa  britânica  e  europeia.  “Se  a  raça  de  cor

em  uma  bigorna  -  é  a  voz  de  um  profeta  ressoando  forte  e  clara  contra  o

(em  inglês)  Boletim  do  Zurich  New  Jazz  Club.  “Não  há  nenhum

Ninguém  ficaria  mais  surpreso  com  a  comparação  do  que

o  público  inglês  a  preservar  o  blues  em  âmbar,  como  se  não  fosse  uma  música  viva.  “Agora  

eu  sei  que  as  pessoas  na  Inglaterra  gostam  de  guitarra  suave  e

músicas  primeiro.”10

os  fãs  de  jazz  não  estavam  sozinhos  em  perceber  o  gospel  como  uma  efusão  não  filtrada

sobre  “os  pecados  deste  velho  mundo”—assim  como  o  novo.  europeus

expectativas  do  público  tocando  violão  em  vez  de  violão,

com  estereótipos  da  religiosidade  natural  dos  afro-americanos,  que  nos  filmes  de  Hollywood  

muitas  vezes  podiam  ser  vistos  dizendo  “Aleluia!”  e

audiências”,  comentou  o  eminente  crítico  de  jazz  britânico  Leonard  Feather,  em  suas  notas  de  

programa  para  a  segunda  turnê  inglesa  de  Rosetta,  em  março  e

1966.  Mas  Waters  não  pretendia  interpretar  o  bad  boy;  ao  contrário  de  Bob

Hall  na  década  de  1930,  o  gospel  como  expressão  da  “alma  negra”  tornou-se  um

Guthrie  ou  Josh  White.  “Sua  voz  soa  como  o  golpe  de  uma  lâmina  de  aço

bebida,  muitas  vezes  flertava  e  geralmente  gostava  de  ser  a  vida  de  uma  festa.  Elas

para  entrar  na  cara  das  pessoas.  Principalmente,  ele  estava  confuso  pelo  aparente  desejo  de

são  desinibidos  em  sua  música  secular,  quanto  mais  eles  se  deixam  levar  no  êxtase  do  fervor  

religioso”,  observou  um  crítico  no

pecados  deste  velho  mundo”.
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e  seu  fundo.  Após  a  primeira  desastrosa  entrevista  em  Londres,  ela

Uma  vez  que  ela  se  sentiu  confortável  com  a  imprensa,  Rosetta  lisonjeou  e

Por  causa  da  ignorância  no  exterior  da  música  gospel  e  do  talismo  dos  pentecos  

negros,  Rosetta  era  frequentemente  apimentada  com  perguntas  sobre  suas  crenças

aprendeu  a  responder  com  o  toque  hábil  de  um  músico  de  jazz  improvisador.  Uma  

entrevista  típica  pode  ser  assim:

bajulou,  exagerando  em  um  momento  e  segurando  no  outro;  ocasionalmente  ela  contava  

falsidades  descaradas,  como  se  barbear  com  cinco  anos  de  idade,

quando  a  fantasia  bateu.  Para  um  repórter  que  perguntou  se  a  mezuzá

a  maioria  dos  turistas  americanos  gostava  de  ver  os  pontos  turísticos  e  fazer  compras  

entre  os  shows.

RENASCIMENTO  E  RENASCIMENTO  (1957-1964)

Algumas  pessoas  fazem  as  músicas  soarem  muito  solenes,  e  não  colocam  tanto  

ritmo  nelas.

Eu  gosto  de  muitos:  Mahalia  Jackson,  o  irmão  John  Sellers,  o  reverendo  

Samuel  Kelsey,  os  Dixie  Hummingbirds,  os  Harmo  nettes,  Cleophus  Robinson  e,  

claro,  minha  mãe,  Katie  Bell  Nubin!  No  pop,  gosto  de  Frank  Sinatra,  Ella  Fitzgerald  e  

Nat  Cole.

Onde  você  aprendeu  a  cantar  e  tocar  violão,  e  por  que  você  toca  tão  alto?

O  que  você  acha  das  pessoas  em  nosso  país?

Eu  sou  o  que  você  chama  de  autodidata.  Minha  habilidade  musical  foi  um  presente  

de  Deus.  Também  aprendi  com  minha  mãe.  Eu  toco  alto  porque  quero  expressar  

minha  felicidade  no  Senhor!

Amável!  Todo  mundo  tem  sido  tão  gentil!  Espero  poder  voltar  em  breve!12

Você  realmente  acredita  nas  palavras  que  está  cantando?

Não  é  estranho  adorar  a  Deus  com  um  violão?

Sim  absolutamente.

Não  na  minha  igreja.  Gostamos  de  adorá-Lo  com  todos  os  instrumentos.

Que  tipo  de  cristãos  negros  tocam  música  como  a  sua?

A  música  gospel  deve  ser  barulhenta!

Bem,  eu  sou  da  Igreja  Santificada.  Algumas  pessoas  nos  chamam  de  “Santos  

Roladores”.

É  verdade  que  o  negro  americano  “balança”  melhor  do  que  qualquer  outro?

163

Todos  os  negros  são  tão  entusiasmados  com  sua  religião?

Sim,  suponho  que  os  negros  são  geralmente  melhores.

Na  Igreja  de  Deus  em  Cristo,  sim,  mas  há  estilos  diferentes.

Quem  são  seus  cantores  favoritos?
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para  você,  não  vou  lhe  pagar  mais  dinheiro  por  quem  quer  que  
você  vá  trazer.  ”13
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honorífico  da  igreja  "Irmã"  havia  sido  concedido  a  ela  por  "algum  judeu

Rosetta  sabia  exatamente  como  prender  a  atenção  de  um  grande  público.  Afinação

senhoras”  na  Flórida.

Não  foi  a  primeira  vez  que  os  promotores  estavam  descontroladamente  fora  do  alvo  em  suas

sua  guitarra  para  um  C  aberto,  ela  terminou  os  números  passando  as  pontas  dos  dedos  sobre

Quando  Chris  Barber  anunciou  inicialmente  que  queria  levar  Ro  setta  em  turnê  com  

ele,  seus  agentes  de  reservas  expressaram  ceticismo.  Elas

previsões.  De  fato,  em  vez  de  arruinar  os  shows  da  banda  Barber,  Ro  setta  rendeu-

lhes  maiores  sucessos.  Ela  estreou  em  uma  noite  de  sexta-feira  no  Town  Hall  de  

Birmingham,  um  local  que  comportava  cerca  de  duas  mil  pessoas.

as  cordas  e  então,  com  o  som  amplificado  ainda  ressoando,  levantando

educadamente  lembrou  a  ele  que  a  banda  Barber  era  popular  o  suficiente  sem  uma  

atração  adicional;  eles  já  haviam  esgotado  seus  ingressos  britânicos  do  final  de  1957

Chris  havia  dado  à  Rosetta  o  faturamento  dos  programas  de  souvenirs  como  “America's

os  braços  em  forma  de  U  e  inclinando  a  cabeça  e  os  olhos  para  cima.  Era  uma  postura  

deliciosamente  ambígua,  evocando  ao  mesmo  tempo  a  súplica  religiosa  e

tour  sem  benefício  do  nome  de  Rosetta.  “Achamos  que  era  uma  coisa  boa”,

Sensational  Gospel  Singing  Favorite”,  e  naquela  noite,  ela  provou  que

a  expectativa  de  aplausos,  dar  e  receber  glória.

Chris  lembra,  “mas  os  promotores  disseram:  'O  que  você  quer  trazer?

era  digno  do  título.  A  temperatura  no  corredor  aumentou  palpavelmente  quando

Fosse  o  que  fosse,  orante  ou  brincalhão,  o  público  adorou,  assim  como

[Músicos  americanos]  em  para?  Você  vai  estragar  o  show  e  as  pessoas

ela  fez  sua  entrada  depois  da  banda  Barber,  que  normalmente  tocava  sets  ecléticos  

consistindo  de  Dixieland  jazz,  material  obscuro  da  década  de  1920,

eles  adoraram  quando  Rosetta  mostrou  seu  domínio  da  técnica  de  vocal  e  guitarra  

gospel.  Em  uma  única  música,  ela  pregava  e  batia,  rosnando  um

ela  usava  como  um  colar  “conflitante”  com  sua  religião,  ela  respondeu  que  seu  tataravô  

tinha  sido  judeu  (uma  possibilidade,  mas  não  uma  que  ela

não  virá  vê-lo.'  E  nós  dissemos,  'Claro  que  eles  virão  nos  ver.'

e  músicas  populares  como  “Black  and  Tan  Fantasy”  de  Ellington.  Dela

já  havia  falado  antes).  A  certa  altura,  ela  chegou  a  afirmar  que  o

'Bem,  você  paga  com  seu  próprio  dinheiro  então,  a  casa  está  cheia  de  qualquer  maneira

experiência  tocando  em  auditórios  e  estádios  nos  Estados  Unidos,

momento  e  executando  um  elaborado  glissando  no  próximo.  Em  um  acelerado
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Tocar  com  a  banda  branca  do  Barber  era  bem  diferente  de  tudo  que  

Rosetta  havia  feito  anteriormente.  Ottilie  não  era  Marie,  Chris  não  era  

Count  Basie,  Birmingham  e  Leeds  não  eram  Atlanta  ou  Greenville,  e  tocar  

no  Chiswick  Empire  de  Londres  tinha  pouca  semelhança  com  tocar  no  

Apollo  de  Nova  York.  De  fato,  seus  shows  para  o  público  britânico  e  

europeu  provavelmente  tinham  mais  em  comum  com  suas  aparições  nos  

Estados  Unidos  no  Café  Society  ou  Town  Hall,  onde  ela  tocou  para  o  branco  liberal  Ameri.

arranjo  de  “Up  Above  My  Head”,  ela  pediu  ao  trompetista  Pat  Hal  Cox  e  

ao  clarinetista  Monty  Sunshine  enquanto  eles  faziam  voos  solo.  Em  “This  

Train”,  ela  se  acompanhou,  brincando  com  a  dinâmica  de  sua  guitarra  

elétrica  para  aumentar  o  drama  de  sua  performance.

Eles  estavam  nos  bastidores,  aproveitando  a  recepção  arrebatadora  

que  a  multidão  lhes  dera,  quando  Rosetta  se  virou  para  Ottilie  e  anunciou:  

“Você  não  passa  de  um  negro  branco”.  “E  ela  esmagou  a  boca  com  a  

mão”,  lembrou  Ottilie,  “e  seus  olhos  se  arregalaram  de  medo  e  terror  com  

o  que  ela  disse!  Ela  se  enganou,  porque  quero  dizer  que  eu  não  poderia  

ter  dito  isso  a  ela,  e  ela  pensou  que  estava  me  insultando,  e  eu  comecei  a  

rir  e  disse:  Você  acabou  de  me  dar  o  melhor  elogio  que  eu  já  tive. . . .  Oh,  

nós  continuamos  como  uma  casa  em  chamas!”  Foi  especialmente  

gratificante  para  Ottilie,  a  mulher  solitária  em  um  bando  de  homens,  ter  

uma  companheira  de  viagem.

Rosetta  se  interessou  desde  o  início  em  cantar  e  tocar  com  a  banda  

Barber  -  incluindo  a  vocalista  Ottilie  Patterson.  “Não  fui  obrigada  a  fazer  

nada  com  ela”,  lembra  Ottilie.  “Ela  fez  um  ensaio  com  a  banda  à  tarde,  
mas  não  comigo.  Então,  no  intervalo  [intervalo],  ela  me  ouviu  do  lado  do  

palco,  e  ela  veio  cantando  no  meu  camarim,  e  ela  disse:  Você  está  comigo  

no  segundo  tempo.  E  eu  disse:  Não,  não  sou!  E  ela  disse:  Sim,  você  é.  E  

tudo  que  você  tem  que  lembrar  é  que  quando  eu  digo  'Você  quer  ser',  

imediatamente  você  responde  'Eu  quero  ser'.  A  música,  como  Ottilie  

rapidamente  percebeu,  era  “When  the  Saints  Go  Marching  In”,  e  quando  

chegou  a  hora  de  cantá-la  –  logo  depois  que  eles  e  a  banda  passaram  por  

“Old  Time  Religion”  –  ela  sabia  exatamente  o  que  fazer.  fazer  e  como  fazê-

lo,  pois  Rosetta,  uma  duetista  experiente,  criou  o  espaço  perfeito  para  seu  

contraponto.  A  multidão  ficou  tão  emocionada  ao  ver  Rosetta  e  suas  

próprias  estrelas  de  jazz  locais  em  uma  gloriosa  improvisação  que  não  

saiu  do  salão  até  que  a  banda  tocasse  vários  bis  -  não  músicas  adicionais,  

mas  repetições  do  que  eles  já  haviam  tocado.
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seu  público,  especialmente  na  França,  onde  ela  educadamente  oferecia  uma

uma  performance.  Eles  tiveram  que  ser  encorajados  a  bater  palmas,  e  então  ajudados  a

cobiçado  prêmio  de  cem  dólares  para  o  melhor  chapéu.  Certa  vez,  Ira  viu  uma  mulher

Os  shows  gospel  britânicos  no  final  da  década  de  1950  não  tinham  a  pompa  gloriosa

Rosetta  incorporou  o  espírito  caprichoso  de  tal  espetáculo  no

bondade  dos  “meus  amigos  franceses”.

final  da  década  de  1950,  teria  sido  um  sinal  certo  de  desastre  se  ninguém  gritasse

Ira  Tucker  Jr.  se  lembra  dos  programas  da  segunda-feira  de  Páscoa  no  Met  em  Phil  

adelphia,  onde  o  show  começava  às  sete  da  noite  e  ia  até  as  duas  da  manhã.  As  mulheres  

desfilavam  com  seus

então,  não  posso  dizer  que  muitas  pessoas  sabiam  que  tipo  de  música  ela  era

1958  revitalizou  Rosetta.  Artisticamente  falando,  eles  impulsionaram  sua  crença  em

no  exterior,  naqueles  mesmos  anos,  ela  se  acostumaria  a  olhares  atentos,

você  sabe,  era  como  se  todo  mundo  entrasse  com  seu  homem,  e  seu

completamente  à  vontade”,  lembra  Jean-Pierre  Leloir,  um  fotógrafo  francês  que  tirou  fotos  

de  Rosetta  no  final  dos  anos  1950,  incluindo  várias

trabalhariam  para  superar  um  ao  outro  para  ver  quem  voltaria  para  casa  com  o

Como  ressalta  Elijah  Wald,  Rosetta  fez  gestos  de  boa  vontade  para

credibilidade  às  palavras  que  ela  cantou  ou  ao  sentimento  espiritual  que  ela  trouxe  para

encontre  o  contratempo!  Alguns  nem  mesmo  apreciavam  que  gospel  significava  canto  

religioso.

com  um  pássaro  real  em  uma  gaiola  na  cabeça.

“Merci  beaucoup”  em  resposta  aos  aplausos,  ou  mesmo  reconhecer  o

pode  audiências.  Nos  shows  que  Rosetta  estava  fazendo  em  igrejas  negras  em

dos  programas  americanos,  que  eram  eventos  comuns  para  ver  e  ser  visto.

vestidos  e  acessórios  brilhantes  que  ela  usava  para  seus  shows  na  Grã-Bretanha  e  no  

continente.  “Não  muitos  artistas  [afro-americanos]  vieram

para  trás  e  ou  “caiu”,  sucumbindo  fisicamente  ao  espírito  da  música;

homens  em  seus  braços.  “Quando  eu  era  adolescente,  nunca  vou  esquecer,  eu  costumava  

ir  aos  shows  com  meus  amigos,  e  costumávamos  vê-los  entrar,  você  sabe,  e  tudo  era  para  

chamar  a  atenção  de  todos,

tocando,  quais  eram  as  raízes  de  seu  estilo,  mas  ela  era  muito  querida  e

Esses  shows  iniciais  na  Grã-Bretanha  e  no  continente  no  final  de  1957  e  início

mas  menos  demonstrativa,  audiências.  Na  Europa,  eles  não  deram  o  mesmo

o  homem  estava  todo  apagado,  sabe?  Foi  ótimo."  As  mulheres  naquela  noite

retratos  memoráveis  de  Rosetta  usando  seus  próprios  brincos  de  guitarra  cravejados  de  

strass.
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seus  bolsos.  Mas  a  Europa  foi  revigorante  de  outras  maneiras,  não  quantificáveis.

diferenças  culturais  e  raciais.  “A  música  é  uma  língua  internacional,  e

não  importa  onde  você  os  vê. . . .  um  gato  é  um  gato,  e  pessoas  são  pessoas.”

o  que  toca  você,  toca  essas  pessoas,  e  elas  não  precisam  entender  as  palavras”,  

diz  ele.  “Como  Louis  Armstrong  diz,  'Um  gato  é  um  gato.'  EU

Clyde  Wright,  o  cantor  nascido  em  Charlotte,  Carolina  do  Norte  e  de  longa  data

Na  Grã-Bretanha  e  na  Europa  continental,  Rosetta  era  um  gato.  Escrita  dela

segundo  tenor  com  o  Golden  Gate  Quartet  -  um  grupo  que  fez

ela  mesma,  cumprindo  sua  esperança  “de  que  o  que  você  está  fazendo  e  

dizendo  está  alcançando  as  pessoas” .

A  França,  sua  base  desde  a  década  de  1970,  sabe  como  Rosetta  deve  ter  se  

sentido  por  ter  pessoas  de  outro  continente  torcendo  por  ela,  apesar  de

Fotografia  de  Jean-Pierre  Leloir.
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Rosetta  fotografada  na  França,  final  de  1957.
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A  Europa  abraçou  os  negros  americanos  de  uma  forma  que  seu  próprio  

país  não  fez.  “Acho  que  o  mesmo  para  nós  é  o  mesmo  para  Rosetta”,  diz  

Clyde  Wright,  que  estreou  com  o  Golden  Gates  em  Paris  em  1954.

período  de  três  semanas  em  Paris  no  início  de  1958,  a  influente  crítica  

francesa  Madeleine  Gautier  observou  que  Rosetta  “tem  uma  voz  esplêndida,  

muito  negra,  que  soa  como  uma  trombeta”.  O  público  em  Paris  “dificilmente  

resistiu  ao  seu  dinamismo”,  escreveu  Jacques  Demêtre,  um  crítico  que  já  

havia  visitado  os  Estados  Unidos  em  uma  viagem  de  pesquisa.  “Em  certas  

peças,  ela  se  lança  em  solos  sensacionais  [de  guitarra],  cheios  de  glissandos  

e  notas  vibrantes,  que  não  esquecerei  tão  cedo.  ”  Não  o  esperava,  na  

verdade  explicitamente  não  o  havia  convidado,  essa  era  uma  turnê  que  

Russell  não  perderia  –  seguiam  suas  vidas  diárias  com  uma  facilidade  

desconhecida  para  os  afro-americanos  nos  Estados  Unidos  na  década  de  

1950.  Eles  foram  pagos  prontamente  (em  dinheiro),  recebidos  em  hotéis,  

desfrutaram  de  refeições  em  restaurantes  sem  incidentes  e  não  tiveram  

problemas  para  chamar  os  táxis  distintamente  quadrados  de  Londres.  Como  

muitos  músicos  afro-americanos,  Rosetta  encontrou  na  Europa  um  refúgio  

bem-vindo  –  se  não  do  racismo,  então  dos  insultos  muito  particulares  e  

insidiosos  do  americano  Jim  Crow.  “Fomos  atendidos  com  prestígio,  os  

melhores  hotéis,  a  melhor  comida,  um  ônibus  excelente”,  lembrou  Len  

Kunstadt,  que  acompanhou  a  cantora  Victoria  Spivey  em  uma  turnê  por  um  

festival  europeu  de  blues  em  meados  dos  anos  1960.  “O  blues  foi  tocado  nas  

mesmas  salas  em  que  Mozart,  Beethoven  e  Brahms  foram  tocados.”

“Para  muitos  desses  artistas,  às  vezes  desconhecidos  nos  Estados  

Unidos,  a  Europa  parecia  um  El  Dorado”,  lembra  Willy  Leiser,  organizador  

do  Montreux  Jazz  Festival.  “Assim  que  chegavam  a  uma  cidade,  ou  ao  teatro  

onde  deveriam  atuar,  se  viam  idolatrados.  Você  nunca  sabe  quem  ficou  mais  

surpreso:  o  público,  ou  os  músicos  ou  cantores  que  eles  fetichizaram.  Uns  

receberam  presentes,  outros  foram  obrigados  a  submeter-se  ao  ritual  de  

entrevistas  e  sessões  de  fotos,  foram  convidados  para  as  casas  das  pessoas,  

onde  foram  surpreendidos  por  coleções  de  discos  raros,  a  maioria  

indisponíveis  na  Europa.  Muitas  vezes  era  o  mundo  de  cabeça  para  baixo!”

E,  no  entanto,  os  americanos,  desacostumados  a  um  tratamento  tão  bom,  

às  vezes  reagiam  com  uma  cautela  compreensível  à  hospitalidade  que  lhes  

dispensavam  os  brancos,  não  importando  se  falavam  com  sotaque  chique.  

“Muitos  artistas  ficaram  confusos  com  isso”,  disse  Kunstadt.  “Muitos  deles  

desconfiavam  do  que  estava  acontecendo.”16
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inocular  os  músicos  no  centro  do  renascimento  do  blues,  especialmente  em

negros”  do  que  com  “povos  africanos  reais”,  especialmente  argelinos.  Sua  experiência  

reflete  a  de  muitos  intelectuais  afro-americanos  que

Um  abismo  de  experiência  e  classe  social  separava  a  comunidade  de

Richard  Wright  e  James  Baldwin.  Como  esses  expatriados  perceberam  –  alguns,  como  

Wright,  com  relutância  –  os  franceses  eram  perfeitamente  capazes

veio  tocar  lá  nas  décadas  de  1950  e  1960  como  parte  do  renascimento  do  blues.  o

de  sua  fama  entre  os  conhecedores  de  blues  britânicos.  Quando  Broonzy  perguntou  por  que,

em  qualquer  restaurante  na  França  e,  você  sabe,  e  você  se  senta,  mesmo  no

Norte-africanos  com  desprezo  manifesto.  No  mesmo  ano  em  que  Rosetta

Paris,  porque,  como  outros  intelectuais  negros  no  exterior,  Wright  gravitava

Broonzy  estava  visitando  o  pub  com  Bob  Barclay,  o  líder  meio  escocês,  meio  indiano  

ocidental  da  popular  Yorkshire  Jazz  Band  e

A  liberdade  que  ele  sentia,  como  Clyde  Wright  deixa  claro,  era  relativa.  o

bastante  descontente,  com  as  condições  dos  argelinos  na  capital  francesa,

boates  parisienses  esfumaçadas  na  margem  esquerda,  o  equivalente  francês  dos  anos  1950

memórias,  “os  ingleses  não  têm  uma  opinião  muito  alta  sobre  como  estamos  lidando  com  

nossos  problemas,  mas  eles  têm  um  dos  maiores  de  todos  os  problemas  raciais.

do  resto  de  sua  carreira  para  lutar  pelo  florescente  movimento  pelos  direitos  civis  nos  

Estados  Unidos.17

E,  no  entanto,  seu  status  como  ícones  da  cultura  vernácula  negra  não

América",  diz  ele,  e  ainda  assim  o  racismo  era  endêmico,  menos  para  "American

migraram  para  Paris  a  partir  do  final  da  década  de  1940,  incluindo  os  escritores

intelectuais  negros  americanos  em  Paris  da  maioria  dos  músicos  que

Grã-Bretanha,  contra  o  racismo  de  uma  variedade  aparentemente  nativa.  Em  1956,  um  

barman  em  um  pub  de  Leeds  se  recusou  a  servir  Big  Bill  Broonzy,  então  no  auge

aqui,  mas  é  um  tipo  diferente.  Não  é  a  mesma  coisa  que  existia  na  América. . .  não  dói  tanto  

quanto  nos  Estados  Unidos,  porque  você  pode  andar

de  conceder  status  de  branco  honorário  a  afro-americanos,  ao  mesmo  tempo  em  que  trata

os  caminhos  de  um  Richard  Wright  e  de  uma  Rosetta  Tharpe  provavelmente  nunca  se  cruzaram  em

Tempo.  E  quando  vim  para  a  Europa,  me  senti  mais  livre.”

cruzou  o  Atlântico  para  seus  primeiros  shows  no  exterior,  Baldwin  cresceu

mais  para  o  bebop  “sofisticado”  de  Dizzy  Gillespie,  tocado  em

foi-lhe  dito  com  naturalidade:  “Nós  não  servimos  Blackies.”18

proprietário  do  Studio  20,  um  clube  de  Leeds.  “Claro”,  escreveu  Pearl  Bailey  em  seu

Os  franceses  dos  anos  50  estavam  “conscientes  da  forma  como  os  negros  eram  tratados  na

que  ele  voou  na  direção  oposta,  cometendo  a  maior  parte

da  Sociedade  do  Café.
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tinham  cordas  de  navio  em  volta  de  suas  cinturas  para  segurar  suas  calças.”  Uma  área  de  

particular  interesse  para  os  músicos  americanos  foi  o  distrito  multirracial

Rosetta  e  a  banda  Barber  fizeram  uma  das  melhores  atuações  daquele

conhecida  como  a  Baía,  ou  às  vezes  a  Baía  do  Tigre,  em  Cardiƒ,  a  capital  do

turnê  inicial  de  1957  em  9  de  dezembro  em  Manchester,  uma  cidade  cujo  público

o  tipo  de  performance  que  encorajava  o  oposto  da  recepção  silenciosa.

No  início,  ela  se  apegou  à  versão  de  Dorsey,  mas  quando  chegou  à  terceira  repetição  do  

refrão,  ela  se  lançou  em  uma  gloriosa

País  de  Gales.  Isolada  por  sua  localização  física  próxima  ao  cais,  a  Baía  era  um  lugar

tinham  a  reputação  de  estar  entre  os  melhores  da  Inglaterra.  A  boa  imprensa  na  capital  tinha

série  de  voos  improvisados.  Conscientemente  usando  sua  voz  como  instrumento,  ela  

ressuscitou  palavras,  editando  algumas  frases  e  expandindo

onde  pessoas  da  Índia,  do  Oriente  Médio  e  Extremo,  da  África  e  do  feijão  caribenho  viveram  

e  se  casaram  com  os  galeses  e  ingleses.  Era  conhecido

expectativas  elevadas,  e  a  Rosetta  esteve  à  altura  da  ocasião,  especialmente

outros,  enquanto  interpolam  estrategicamente  “ohs”  e  “ahs”  onde  o  sentimento  exigia.  Era  

como  se  ela  estivesse  pegando  o  texto  de  Dorsey,  fazendo

por  sua  liberdade  racial  e  cena  musical  vibrante,  observa  Val  Wilmer.  Neil  MC  Sinclair,  um  

galês  negro,  lembra  que  em  um  dos

com  sua  interpretação  de  parar  o  coração  de  “Peace  in  the  Valley”.  Ao  apresentá-lo,  adotou  

um  tom  sério,  homenageando  o  homem  que

transformá-lo  em  um  quebra-cabeça  e,  em  seguida,  desmontá-lo  para  montá-lo  novamente

visitas  -  provavelmente  sua  turnê  de  1957  com  a  banda  Barber,  que  incluiu  dois

registrado  com  cinco  anos  antes.  “E  agora  eu  gostaria  de  tocar  um  pouco  para  você

de  uma  maneira  nova  e  altamente  idiossincrática.  Quando  ela  terminou,  a  multidão,

datas  no  País  de  Gales  –  Rosetta,  “tendo  conhecimento  da  lenda  de  Tiger  Bay  que  ela

música  que  eu  amava  muito",  enunciou  Rosetta,  em  uma  voz  que  caiu

emocionado  e  exausto,  aplaudiu  por  mais  de  um  minuto.

teve  que  nos  ver  por  si  mesma.  Lembro  que  ela  jogou  um  punhado  de  moedas  no

em  algum  lugar  entre  a  súplica  cantante  de  um  pregador  e  a  sinceridade  polida  de  uma  

vendedora  experiente.  “Red  Foley,  ele  adorou  e  fez  essa  música,  e  eu  fiz  depois  dele. . . .  E  

eu  gostaria  que  você  se  sentasse

Nos  bastidores,  os  músicos  também  estavam  bastante  exaustos.  Cada  noite,  eles

lems,  eu  acho,  com  seu  povo  das  Índias  Ocidentais,  o  povo  de  suas  terras.  Em  1948  eu  vi  

pessoas  que  pareciam  cachorros  deitadas  na  rua.  Elas

ar  e  nós,  crianças,  corremos  para  tentar  coletá-los.”19

calmamente  e  receba  porque  é  maravilhoso.”  Ela  então  passou  a  dar
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Apesar  desse  interesse  pelo  gospel,  os  fãs  britânicos  de  Rosetta  sabiam

jogado  por  várias  horas;  quando  a  turnê  terminou,  eles  teriam  tocado  vinte  e  quatro  

noites  em  vinte  e  quatro,  enquanto  viajavam  juntos  por  todo  o  país.  O  único  que  não  

parecia  sobrecarregado  com  tudo  isso  era  Russell,  diz  Ottilie.  "Oh,  ele  não  se  esforçou  

muito",  ela  ri,  lembrando  o  marido  elegantemente  vestido  de  Rosetta.  “A  banda  costumava  

rir  porque  depois  que  terminávamos,  terminávamos  o  show  e  havia  muita  empolgação  e  

todos  saíamos  do  palco  suando  e  suando  e  Russell  nos  via  nos  bastidores  e  dizia  'Sim,  

tem  sido  um  longo  e  difícil.  dia.'  Tornou-se  um  sinônimo  da  banda.  —  Foi  um  dia  longo  e  

difícil.  Sim,  Chris,  foi  um  dia  longo  e  difícil!  Dia  longo  e  difícil,  Monty!

Quanto  a  Rosetta,  estava  ocupada  demais  se  divertindo  para  criticar  seus  anfitriões,  

se  é  que  sentia  necessidade.  Mahalia  Jackson  havia  chegado  à  Inglaterra  seis  anos  

antes  –  na  verdade,  ela  apareceu  no  Royal  Albert  Hall  em  um  projeto  de  1951  com  

Broonzy,  mais  uma  prova  de  que  quando  os  músicos  gospel  americanos  foram  para  o  

exterior,  muitos  dos  tabus  usuais  foram  temporariamente  suspensos.  No  entanto,  mesmo  

que  Rosetta  não  tenha  sido  a  primeira  solista  gospel  a  fazer  uma  turnê  pela  Europa,  sua  

turnê  de  1957  fez  dela  uma  heroína  proeminente  do  renascimento  do  blues  e  sua  

principal  protagonista  gospel.  No  exterior,  não  poucos  amantes  do  gospel  até  

consideravam  Rosetta  Ma  halia  superior.

A  imprensa  musical  inglesa  concluiu  unanimemente  que  Rosetta  tocou  seus  

anfitriões  no  final  de  1957.  A  banda  Barber,  como  diz  Val  Wilmer,  era  “muito  desajeitada”,  

enquanto  Rosetta  subiu  para  “outra  liga,  esteticamente  falando”.  Além  disso,  sua  

performance  deixou  dolorosamente  clara  a  distância  entre  o  idioma  musical  dos  

tradicionalistas  do  jazz  –  caracterizado,  nas  palavras  depreciativas  de  George  Melly,  

pela  “seção  rítmica  sem  piano,  o  implacável  banjo  de  quatro  no  compasso,  o  baque  alto,  

mas  encharcado  de  o  bumbo”  –  e  o  estilo  mais  emocionalmente  carregado  de  Rosetta.20  

Olhando  para  trás,  Chris  Barber  defende  o  trabalho  da  banda  com  ela,  no  entanto,  

sugerindo  que  tais  críticas  foram  motivadas  em  parte  pelas  tendências  muito  

romantizantes  que  caracterizaram  o  renascimento  do  blues.  “Nosso  objetivo  e  desejo  

para  a  banda  era  fazer  parte  da  música  viva,  não  ser  uma  espécie  de  'Antique  Forgers'  

ou  imitadores  da  música  de  outra  pessoa”,  diz  ele.  “Alguns  críticos  de  jazz  ingleses  –  

autonomeados,  é  claro  –  reclamaram  amargamente  de  nós  por  'estragar  sua  música  

maravilhosa  com  nosso  pobre  material  de  imitação',  e  embora  tivéssemos  certeza  de  

que  poderíamos  fazê-lo  corretamente,  e  assim  foi  Sister,  seguimos  seus  passos.  desejos  

parte  do  tempo,  contra  o  nosso  melhor  julgamento,  por  medo  de  que  talvez  estivessem  

certos.  Eles  não  eram.”
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crença."  Em  uma  resenha  de  Rosetta  em  sua  segunda  turnê  britânica,  na  primavera  de  1958,

No  entanto,  quando  ele  excursionou  com  Rosetta  na  primavera  de  1958,  ele  encontrou  uma  alma  gêmea.

Bob  Dawbarn,  da  Melody  Maker,  admitiu  tal  desconforto.  “Religião  em

“Na  verdade”,  ele  lembrou  mais  tarde,  “era  uma  rave.  É  verdade  que  a  Irmã  Rosetta,

fôlego  como  o  amor  de  Jesus.”22

Rosetta  poderia  ser  uma  piada  no  palco  também.  Durante  sua  turnê  de  1957  com

canção  popular,  com  seu  sentimento  falso  e  teologia  duvidosa,  invariavelmente  me  faz  

contorcer”,  escreveu  ele.  “Por  que,  então,  posso  ouvir  cantores  gospel  com  prazer  absoluto?  

Ao  retomar  o  conhecimento  da  arte  da  Irmã  Rosetta  Tharpe  no  Royal  Festival  Hall  no  

domingo,  sinto  a

que  poderia,  como  descobrimos  em  uma  sessão  privada,  cantar  um  maravilhoso

Chris  Barber,  Rosetta  arranjou  para  o  fotógrafo  Terry  Cryer,  um  membro

A  resposta  é  uma  mistura  de  autenticidade  e  sinceridade.  A  filosofia  pode

blues,  nunca  faria  isso  em  público,  mas  essa  era  sua  única  regra  estrita.  Um  de  seus  números  

se  chamava  'Deus  não  gosta',  e  as  palavras

da  comitiva  itinerante  da  banda,  para  se  casar  com  sua  namorada  -  em  um  modesto

soar  estranho  aos  ouvidos  europeus,  mas  a  irmã  Rosetta  obviamente  acredita

visavam  as  atividades  humanas  mais  prazerosas.  Ficou  claro  para

cerimônia  que  lembrou  sua  própria  extravagância  do  Gri‰th  Stadium  apenas  em  sua

no  que  ela  está  fazendo  isso  se  aceita  sem  questionar.”21

nos  dois  primeiros  dias  que  se  ela  acreditasse  no  que  estava  cantando,

uso  de  músicos  como  festa  de  casamento.  Como  presentes,  Chris  presenteou  o  casal  com  

uma  recepção  após  o  show  da  banda  em  Bradford,  e  Rosetta

Outros  abordaram  a  questão  da  sinceridade  religiosa  de  Rosetta  com

ela  deve  perceber  que  estava  causando  ao  Todo-Poderoso  um  desprazer  quase  ininterrupto,  

mas  que  não  havia  sinal  de  que  isso  a  incomodasse.  No  palco  ela

a  conta  para  eles  ficarem  duas  noites  em  um  hotel  elegante.  Fotos  da  cerimônia  de  

casamento  chegaram  ao  jornal,  e  a  associação  de  Cryer  com  a  efervescente  irmã  Tharpe  

fez  dele,  pelo  menos  por  um  ou  dois  dias,  uma  pequena  celebridade.

e  amava  sua  música  do  jeito  que  eles  conheciam  e  amavam  o  jazz:  porque  era  uma  

elevação  de  uma  maneira  não  religiosa.  “A  maioria  das  pessoas  na  cena  do  jazz  na  época  –  

ou  pelo  menos  aqueles  em  torno  dos  músicos,  eram  devotamente  seculares”,  observa  Val.

menos  seriedade.  Quando  a  conheceu,  George  Melly  temeu  que  Rosetta

desempenho  foi  esplêndido,  embora  todos  nós  achamos  suas  apresentações  um  pouco  

fortes.  A  piedade  sentimental  destes  foi,  no  entanto,  em  parte  aliviada

Wilmer.  “Assim,  muitos  apreciadores  de  jazz  ficaram  constrangidos  com  expressões  de

seria  “ostensivamente  piedoso”  e,  portanto,  por  definição,  não  do  seu  agrado.

pela  maneira  escandalosa  que  ela  conseguiu  conectar  suas  gravações  no  mesmo
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dos  metodistas  locais,  que  duvidavam  das  canções  religiosas  tocadas

no  ensaio,  ele  lembrou:  “Ela  disse:  Ei,  querida,  eu  amo  a  cor  do  seu  cabelo.

com  uma  guitarra  elétrica.  “Todo  o  auditório  estava  balançando  com  a  música  de  Sister  

Ro  setta”,  lembra  Les  Triggs,  ex-secretário  do  South  Bank  Jazz

Qual  corante  você  usa?  Seu  cabelo  era  vermelho  brilhante.  Quando  eu  disse  a  ela  que  era

Com  sucesso  em  todo  o  continente,  Rosetta  rapidamente  assumiu  o  papel  de  estrela  

gospel.  Tudo  nela  exalava  fabulosidade:  de  sua

bolsas  de  guarda-roupa  recheadas  para  suas  perucas  -  várias  descritas  como

Clube.  “A  reação  esmagadora  do  público  e  a  demanda

natural  ela  disse:  Você  vai  ter  que  abaixar  as  calças  para  provar!”  Em  outra  ocasião,  

Rosetta  mostrou  sua  tenacidade  quando  acidentalmente  caiu  da  plataforma  da  estação  

ferroviária  de  Copenhague,  após  uma  longa  viagem  de  Estocolmo  “em  um  compartimento  

com  alguns  militares  dinamarqueses  alegremente

loira,  ruiva  ou  “laranja  flamejante”  –  ao  cheiro  de  seu  Arpège  per  fume.  Mas  o  que  os  

jovens  aficionados  do  blues  notaram  principalmente  foi  o

para  bis  foi  tão  bom  que  me  lembro  de  Ottilie  Patterson. . .  sendo  um  pouco

bebendo."  Como  “uma  garotinha  se  adiantou  para  presenteá-la  com  um  buquê

tocando  violão.  “Eu  não  tinha  ideia  de  quem  ela  era,  quero  dizer,  apenas  essa  grande  jogadora

irritou  porque  ela  teve  dificuldade  em  subir  no  palco  para  se  apresentar.  Harry  Lan  nigan,  

o  ministro  encarregado  do  salão,  mantinha  reservas  sobre  '

de  flores”,  Rosetta  “saiu  do  trem  e  desapareceu”,  lembra  Baker.  “Tudo  o  que  era  visível  

era  sua  cabeça  e  ombros.”  Mas  mesmo

de  repente  apareceu  e  nós  fomos,  Uau,  escute  isso!  Ela  estava  deslumbrante”,

evangelho'  sendo  realizado  em  uma  igreja  metodista,  mas  ele  ficou  tão  chocado

então,  Rosetta  “não  parava  de  sorrir”,  embora  tivesse  dois  “grandes  arranhões

lembrou  Andy  Hoogenboom,  que  a  viu  no  Humphrey  Lyttelton

pela  performance  da  Irmã  Rosetta  que  após  o  show  ele  a  presenteou

em  suas  canelas.”  “Eu  era  o  favorito  dela”,  diz  Baker,  “e  ela  costumava  me  dar

Club,  um  ponto  de  encontro  de  Londres  para  os  aficionados  do  blues.

uma  de  suas  Bíblias  favoritas.”

sorrisos  enormes  no  palco,  especialmente  durante  seu  show  'Didn't  Rain'.

Em  outra  ocasião,  Rosetta  e  a  banda  Barber  estavam  aparecendo  no  Grimsby's  

Central  Hall,  um  local  que  também  funcionava  como  um  ponto  de  encontro  principal.

Em  1958,  Rosetta  excursionou  pela  Escandinávia  com  a  banda  britânica  Diz  Disley,  

apresentando  um  jovem  Ginger  Baker,  o  baterista  que  se  tornaria  famoso  como  membro  

do  Cream  e  do  Blind  Faith.  A  primeira  vez  que  se  encontraram

Eu  a  amava.”
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foi  uma  experiência  muito  poderosa.  E  eu  acho  que  quando  você  se  deparou,

o  papel  de  parede,  você  sabe.  O  que  você  tem  que  entender  é  que  estávamos

apenas  começando  a  tocar  guitarras  elétricas,  você  sabe,  nós  ainda  estávamos  

tocando  jazz  e  ski~e  e  esse  tipo  de  coisa,  e  de  repente  ouvir  esse  tipo

Não  sei,  pessoas  como  Little  Richard,  a  primeira  vez  que  vi  Little  Richard

de  música  blues  em  expansão,  você  pensaria,  Uau,  eu  devo  fazer  um  pouco  disso!

estourou  minhas  meias.  O  que  eles  dizem  -  os  cabelos  na  parte  de  trás  do  seu

O  que  realmente  impressionou  foi  como,  quero  dizer,  eu  nem  sabia

pescoço  em  pé  em  momentos  como  esse?  Isso  acontece,  sabe,  e  ela  [Rosetta]  teve  

o  mesmo  efeito.  Em  um  minuto  estávamos  apenas  fazendo  palhaçadas  em  um  clube  

juntos  e  de  repente  havia  essa  grande

a  palavra  “visceral”  então,  mas  era.  Ele  veio  até  você  de  uma  forma  completamente

jogando  acontecendo.  Não  que  a  banda  de  Chris  Barber  não  fosse  boa,  mas

direção  diferente.  Muito  parecido  com  a  primeira  vez  que  ouvi  Elvis  Presley.  EU

isso  era  marcadamente  diferente  e  tinha  uma  verdadeira  sensação  “americana”  como
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tinha  14  anos  e  de  repente,  lá  está  Elvis,  você  sabe,  e  foi  como

bem,  o  que  [foi]  uma  coisa  muito  importante.

uma  luz  se  acendendo,  você  sabe,  era  o  país  inteiro,  todo  mundo

Não  só  não  estávamos  acostumados  a  tocar  guitarra  empolgante,  mas  também

não  estavam  acostumados  a  uma  mulher  tocando  guitarra  empolgante. . . .  Ela  estava  rasgando

minha  idade  estava  ouvindo  essa  música  tudo  ao  mesmo  tempo,  você  sabe,  e

falando,  canções  gospel,  ela  mostrou  as  possibilidades  nascentes  da  guitarra  rock  and  roll  

contemporânea:  tocar  alto,  tirar  notas,  tocar  para  o  máximo  impacto  visual,  fazer  a  guitarra  

“falar”.  Por  um  todo

Riverside”  ou  “Didn't  It  Rain”—tinha  uma  estrutura  similar,  começando  com

rotina  da  pregadora  em  suas  apresentações  encenadas,  introduzindo  os  ouvintes  europeus  

a  uma  espécie  de  arrebatamento  secular.  Ao  realizar  o  que  eram,  estritamente

rotina  de  aquecer  a  congregação,  levando-a  a  um  frenesi  de  gritos  e  danças,  e  depois  

trazê-la  à  terra  novamente,  suando,  exausta  e  satisfeita.  Mas  Rosetta  conseguiu  tornar  o

músicas  que  Rosetta  tocou  para  seu  público  inglês  -  seja  "Down  by  the

instrumento  solo  com  seu  próprio  poder  distintivo  de  fala.  A  maioria  dos

em  seguida,  terminando  com  mais  canto.  Era  um  pouco  como  um  pregador  pentecostal

o  renascimento  do  blues  foi  o  uso  inovador  da  guitarra  elétrica  por  Rosetta  como

geração  de  roqueiros  de  blues  ingleses  que  amadureceram  na  década  de  1960,  como  seus

um  verso  e  talvez  um  refrão,  culminando  em  uma  ponte  de  guitarra  elétrica,  e

O  que  estragou  as  meias  do  Hoogenboom  e  outros  jovens  britânicos  líderes

Machine Translated by Google



credenciais  folclóricas  que  Alan  Lomax  havia  concedido  a  ela  em  suas  notas  para  ela

como  um  artista  de  renome  internacional  em  quem  negros  americanos  poderiam

A  visibilidade  de  Rosetta  no  renascimento  do  blues  britânico  também  chamou  a  atenção  

do  público  de  música  folk  principalmente  branco,  reunindo-se  em  torno  de  negros.

Wald  chama  de  “ética  aspiracional”  da  imprensa  negra  burguesa;  se  ela  tivesse

jovens  com  renda  disponível  e  aspirações  contraculturais.

público  recordista  de  jovens  sérios,  então  “folclórica”  ela  seria.

Em  casa,  no  final  da  década  de  1950,  as  nuvens  de  tempestade  de  descontentamento  no  Rosetta's

o  raciocínio  foi,  então  ela  poderia  ser  perdoada  por  sua  falta  de  gosto  de  anos

abominação  do  rock  and  roll,  os  folkies  foram  descobrindo  espirituais,

boate,  o  Avant  Garde.  No  mês  de  outubro  seguinte,  ela  apareceu  com

em  grande  parte  por  causa  de  seu  estrelato  no  exterior.  A  partir  de  1958,  os  principais  meios  

de  comunicação  afro-americanos  em  todo  o  país  -  em  Pittsburgh,

linhas  dentro  das  comunidades  negras.  Para  muitas  audiências  da  igreja  que  convidaram

Sellers  e  Josh  White  –  o  último  ironicamente  considerado  “inautêntico”  por

foi  para  o  exterior  para  pregar  e  cantar  suas  canções  gospel.

Em  tal  ambiente,  a  Rosetta  descobriu  rapidamente  o  valor  do

Virginia  -  começou  a  divulgar  a  popularidade  de  Rosetta  na  Europa,  estabelecendo  sua

orgulhe-se.  A  fama  internacional  de  Rosetta  se  encaixa  perfeitamente  no  que  Elijah

música  de  raiz  à  medida  que  o  renascimento  do  folk  americano  ganhava  força.  Como  o  

renascimento  do  blues  na  Europa,  o  renascimento  do  folk  foi  conduzido  por  pessoas  sérias  e  educadas.

álbum  Blessed  Assurance  uma  década  antes.  Se  “folclórico”  era  a  fúria  entre  um

Contrapartes  brancas  do  sul  uma  década  antes,  a  forma  de  tocar  de  Rosetta  constituía  um  

modelo  importante  da  guitarra  elétrica  como  o  extraordinário  instrumento  de  rock  principal.

tocou  em  casas  cheias  em  cidades  chiques  como  Paris,  Londres  e  Monte  Carlo,

No  final  da  década  de  1950,  em  resposta  ao  que  eles  viam  como  o  comercial

aventura  no  reino  pop  se  dissipou  tão  rapidamente  quanto  eles  se  reuniram,

passado.  Mas  o  apelo  de  uma  reputação  internacional  também  atravessa  a  classe

blues,  canções  de  trabalho  e  canções  de  prisão,  incluindo  o  trabalho  do  irmão  John

Em  1958,  ela  foi  um  dos  artistas  na  noite  de  abertura  em  um  novo  Los  Angeles

Filadélfia,  Baltimore,  Washington,  Chicago,  Memphis  e  Norfolk,

Rosetta  para  se  apresentar  no  final  da  década  de  1950,  bastava  saber  que  ela

Fãs  de  jazz  ingleses.  Para  os  jovens  americanos,  isso  constituía  uma  música  autêntica  e  

indígena  americana,  não  a  escória  tocada  nas  rádios  comerciais,  especialmente  as  coisas  sem  

alma  que  faziam  as  adolescentes  gritarem.
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Era  realmente  o  mundo  de  cabeça  para  baixo.

companheiros  favoritos  do  renascimento  do  blues  Brownie  McGhee  e  Sonny  Terry  -  este  

último  um  ex-aluno  de  From  Spirituals  to  Swing  -  no  Town  Hall  de  Nova  York,  em  um  

projeto  com  os  baladeiros  sul-africanos  brancos  Marais  e  Miranda  e  o  cantor  folk  branco  

Ed  McCurdy.  Os  filhos  e  filhas  daqueles  que  provavelmente  estavam  em  sua  audiência  

naquela  noite  iriam  mais  tarde  frequentar  lugares  como  a  Folk  City  de  Gerde  para  ver  

Lightnin'  Hopkins  e  John  Lee  Hooker.

Talvez  o  show  mais  memorável  de  Rosetta  em  1959  tenha  sido  um  cruzeiro  com  o  

guitarrista  de  aço  Willie  Eason.  Em  27  de  julho,  ela  e  Eason,  um  velho  amigo,  além  de  

uma  multidão  multirracial  de  várias  centenas  de  espectadores,  embarcaram  em  um  navio  

de  cruzeiro  ancorado  no  Chestnut  Street  Wharf,  na  Filadélfia,  para  um  evento  anunciado  

como  “A  maior  batalha  de  músicas  e  guitarras  que  já  aconteceu!”  Como  a  esposa  de  

Willie,  Jeannette  Eason,  lembra,  no  entanto,  “Eles  não  fizeram  uma  competição  entre  

eles,  eles  apenas  jogaram”  até  que  todos  estivessem  exaustos.  No  final  da  noite,  depois  

de  várias  rodadas  de  “Noventa  e  nove  e  meio  não  vai  dar”,  diz  Jeannette,  “Willie  está  

sentado  na  cadeira”  –  como  ele  deveria  estar,  para  tocar  um  instrumento  que  descansava  

no  colo  dele  –  “mas  ela  está  de  joelhos  na  frente  dele  tocando  essa  guitarra. . . .  Todo  

mundo,  eles  estavam  apenas  felizes,  eles  disseram  que  os  dois  eram  iguais.  Um  não  era  

melhor  que  o  outro. . . .  Mas  o  mais  engraçado  disso”,  continua  Jeannette,  é  que  “o  barco  

nunca  partiu”.  Ao  descobrir  que  o  motor  não  funcionava,  o  dono  do  barco  apresentou  

uma  solução  inteligente.  “Bem,  eles  balançaram  o  barco,  e  quando  as  pessoas  saíram,  

todo  mundo  estava  dizendo,  Oh  meu  Deus,

Graças  ao  seu  sucesso  no  exterior,  Rosetta  teve  o  luxo  de  se  concentrar  em  

apresentações  domésticas  e  de  acertar  suas  contas  na  Filadélfia  em  1959.  Ela  fez  

algumas  datas  com  a  Chris  Barber  Band  quando  eles  vieram  aos  Estados  Unidos  em  

duas  ocasiões  distintas  naquele  ano,  sua  reputação  impulsionada  pela  inesperada  

popularidade,  na  primavera  de  1956,  de  "Rock  Island  Line",  uma  velha  canção  de  

Leadbelly  refeita  pelo  ex-banjoista  da  banda  Barber  Lonnie  Donegan.  Apesar  do  que  

sabiam  que  poderiam  encontrar,  Chris  e  Ottilie  ficaram  horrorizados  com  a  segregação.  

No  Alabama,  eles  vagaram  por  engano  em  uma  cidade  da  Ku  Klux  Klan,  e  em  Nova  

Orleans,  lar  da  música  que  amavam,  descobriram  que  a  Jazz  Society  “era  toda  

branca” (nas  palavras  de  Ottilie)  e  que  o  auditório  municipal  proibia  eles  de  aparecer  no  

palco  com  músicos  negros.  Por  uma  estranha  reviravolta  do  destino,  naquele  mesmo  

ano,  Rosetta  abriu  no  Dixie  Manor,  o  primeiro  clube  branco  de  Kansas  City  a  permitir  

patronos  e  artistas  afro-americanos.
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eles  tinham  um  programa  fantástico  lá  naquela  noite,  quero  dizer,  todo  mundo. . .  em

cantou.”  Mas  “não  fez  diferença.  Uma  noite  ela  saiu  em  alfaiataria

aquele  barco.”

roupas  de  rua,  em  contraste  com  as  vestes  ondulantes  das  caravanas.

Vários  artistas  mais  jovens  se  lembram  da  orientação  de  Rosetta  sobre  eles

nos  bastidores  das  “caravanas”  gospel  de  Apollo,  shows  com  vários  atos.

No  final  de  janeiro  de  1960,  Rosetta  viajou  para  Nova  York  para  uma  aparição

Ela  brincou  com  'This  Train',  batendo  riƒs  chiques,  segurando  sua  guitarra

“Ela  era  tão  reconfortante”,  lembra  Ella  Mitchell,  que  começou  com  o  professor  Charles  Taylor  

e  depois  se  juntou  a  James  Cleveland.  “Às  vezes,  antes  de  me  preparar  para  ir,  fico  tão  

nervosa  e  ela  dizia:  Oh,  não  fique  nervosa,  querida.  Ela  diz:  Quer  saber,  vá  para  o  canto  e  

pegue

no  Apollo  Theatre  apresentado  pelos  DJs  da  WWRL  Fred  Barr  e  Doc

notas  enquanto  faz  caretas  como  se  dissesse:  Bem,  que  coisa,  que  coisa,  pense  nisso.  Dentro

o  Senhor  naquele  palco  com  você.  Sim,  ela  iria.  E  ela  me  ensinou

Wheeler;  entre  os  convidados  em  destaque  no  projeto  estavam  os  líderes  da  época

suas  próprias  palavras,  ela  'corta  o  tolo'.  ”  Quando  ela  cantou  “Peace  in  the  Valley”,

que!  E  eu  faço  isso  certo  hoje.”  “A  voz  de  Rosetta,  na  minha  opinião,  nunca

atos,  incluindo  os  Caravans  e  James  Cleveland.  Tão  impressionante  foi  isso

ele  acrescentou,  “ela  tinha  motoristas  de  caminhão  circulando  pelos  corredores.  Rosetta  cortou  alguns

mudou”,  lembra  Sullivan  Pugh,  cantor  e  guitarrista  da  dupla  de  marido  e  mulher  The  Consolers.  

“Foi  uma  honra  trabalhar  com  alguém  que

mostrar  que  Barr  e  Wheeler  tinham  Rosetta  de  volta  como  atração  principal  em  maio,  em  um  

projeto  com  Cleveland  (então  subindo  na  popularidade  de  seu

ela  mesma  pisa,  depois  de  retirar  criteriosamente  seu  violão.”  Em  outro  número,

excursionou  no  exterior”.

hit  “Pelo  Amor  de  Deus”),  as  Maravilhas  do  Evangelho  e  os  Consoladores,

ela  se  apresentou  com  Ma  Bell,  que  fez  o  público  gritar  de  volta  para  ela

Após  seus  anos  de  “retorno”  de  1957-1959,  Rosetta  se  viu  mais  ocupada  do  que  nunca  

em  1960,  com  compromissos  que  a  fizeram  cruzar  o  Atlântico  literalmente  mês  a  mês.  Em  30  

de  março  de  1960,  ela  voltou  para

que  passeio  tranquilo!  Disse  que  você  não  podia  nem  dizer  que  estava  se  movendo! . . .  Então,

entre  outros.  Tony  Heilbut,  que  estava  na  platéia  do  Apollo,  lembra  que  Rosetta  roubou  o  

show  nas  duas  noites  em  que  o  viu.  A  essa  altura,  ele  lembrou,  “sua  voz  havia  baixado  uma  

oitava,  e  ela  cantava  mais  do  que

quando  ela  cantou  “Ain’t  No  Room  in  the  Hotel.”23

Inglaterra  para  sua  terceira  turnê  -  sua  segunda  com  a  Chris  Barber  Band  -
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Então  você  bate  palmas  um  pouco  e  isso  é  'jubileu'  ou  'avivamento'. . .  e

este  país  estava  pronto  para  algo  emocionante  e  dinâmico  e  enraizado

“e  o  verdadeiro  gospel  deve  ser  lento,  como  começamos  com  'Amazin'  Grace.'...

“Blues  é  apenas  o  nome  teatral  para  gospel”,  ela  disse  a  ela  em  abril  de  1960,

onde  ela  atraiu  multidões  visivelmente  mais  jovens  do  que  havia  apenas  alguns  

anos  antes.  Os  adolescentes  ingleses  começaram  a  entender.  "Pessoas  em

rock'n'roll.”24

raiz  de  todos  os  sons  modernos  que  eram  tão  populares  entre  os  jovens.

então  você  fica  um  pouco  mais  feliz  e  isso  é  jazz...  e  então  você  faz  como

e  comovente”,  diz  Val  Wilmer,  então  ainda  adolescente.  “Elvis  foi  revolucionário  

e  emocionante,  mas  isso”  –  significando  Rosetta  –  “foi  mais  autêntico”.  Na  

verdade,  Rosetta  deixou  claro  para  Wilmer  que  o  evangelho  estava  no
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NO  TREM  DO  EVANGELHO  (1960-1970)

Vinho  do  cantor  Toni

11

Estou  na  sala  de  controle,  separada  por  um  vidro  que  entra  no  estúdio,

houve  um  momento,  você  sabe,  o  brilho  do  vidro,  a  luz,  você  sabe  que  

parecia  que  ela  estava  coberta  de  strass.

e  ela  estava  suando  de  tanto  trabalhar  em  sua  performance,  e

179

ela  mesma  uma  casa,  em  Yorktown,  um  norte  da  Filadélfia  financiado  pelo  governo  federal

Móveis  italianos,  cortinas  combinando  e  uma  “grande  cama  redonda”  no  quarto.  Em  algum  

momento  em  meados  da  década  de  1960,  a  imagem  do  conforto  doméstico  no  1102  

Master  foi  aperfeiçoada  pela  adição  de  Chubby,  Rosetta's

desenvolvimento  habitacional  voltado  especificamente  para  negros  de  classe  média.  o

poodle  branco,  a  quem  ela  mimava  dando-lhe  comida  de  mesa  e  ocasionalmente  até  

levando-o  em  turnê  com  ela.  Segundo  Donell  Atkins,

casa  em  1102  Master  Street  que  ela  e  Russell  (e  Mother  Morrison

Em  1961,  com  suas  finanças  restauradas  por  suas  viagens  ao  exterior,  Rosetta  comprou  novamente

O  meio-irmão  de  Rosetta,  que  o  visitava  de  vez  em  quando,  Chubby

—  Katie  Bell  estava  agora  em  seu  próprio  apartamento)  mudou-se  foi  modesto,

podia  olhar  pela  janela  da  frente  para  uma  rua  tranquila  e  limpa  enquanto  cozinhava  em  

uma  cozinha  novinha  em  folha  com  um  fogão  incomparável,  e  podia  entreter  a  si  mesma  

ou  aos  convidados  tocando  o  pequeno  piano  branco  na  sala  de  estar.  Ela  e  Russell  o  

mobiliaram  muito  bem,  diz  Roxie  Moore,  com

mas  o  fato  de  serem  os  ocupantes  originais  o  tornava  especial.  Roseta
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latir  para  qualquer  um,  exceto  Rosetta.  Annie  Morrison,  com  sagacidade  astuta,  

conta  Chubby  entre  os  muitos  amigos  de  Rosetta  que  não  tinham  amor  por  
seu  marido.

Dizia-se  que  o  cantor  de  “Two  Little  Fishes”  podia  superar  qualquer  um,  

incluindo  Tucker,  que  se  considerava  bastante  proficiente.  “Ah,  ela  sabia  

pescar”,  diz  Ira  Junior,  lembrando-se  do  modo  como  Rosetta  animava  até  

mesmo  seus  amigos  de  pesca  mais  talentosos.  “Ela  pescava  e  falava.  Você  

sabe,  ela  estaria  falando  com  você,  falando  rápido,  e  apenas  pegando-os  

enquanto  ela  está  falando  com  você.  E  então  rindo  de  você  ao  mesmo  tempo.”  

Assim  como  ela  gostava  de  mostrar  os  homens  no  violão,  sendo  melhor  em  

um  instrumento  “masculino”  do  que  as  mulheres  deveriam  ser,  ela  também  

gostava  de  mostrá-los  com  uma  vara  de  pescar  e  um  carretel.  “E  meu  velho  

pode  pescar,  agora!”  exclama  Ira  Júnior.  “Ele  é  conhecido  como  um  grande  

pescador,  mas  Ro  setta  poderia  colocá-lo  em  ação.”

“Esse  é  o  tipo  de  cara  que  ele  era.  Eu  o  amava  por  isso,  no  entanto.  Quero  

dizer,  ele  nunca  se  permitiu  ser  arruinado  por  nada.  Quero  dizer,  mesmo  

quando  seu  cabelo  estava  ficando  grisalho  e  ele  tinha  tingido  tanto  que  não  

podia  mais  tingir,  e  o  grisalho  estava  aparecendo,  e  ele  estava  dizendo,  Sabe,  

eu  acho,  talvez  eu  precise  ficar  careca.  Eu  amei  isso.  Era  como  se  ele  pudesse  

fazer  as  pazes  –  ele  tinha  um  jeito  de  reinventar  as  coisas.”

Rosetta  e  Russell  viram  bastante  Ira  Tucker  e  sua  família  no  início  dos  

anos  60,  pelo  menos  nas  ocasiões  em  que  nem  ela  nem  os  Dixie  Hummingbirds  

estavam  em  turnê.  Ela  e  Tucker  adoravam  nada  melhor  do  que  um  dia  de  

pesca.  Quando  o  tempo  estava  bom,  eles  alugavam  um  barco  de  festa  para  

levá-los  para  passar  o  dia  em  Cape  May,  Nova  Jersey,  ou  Kent  Narrows  em  

Maryland.  “Sim,  ela  adorava  pescar,  essa  é  a  única  coisa  que  ela  realmente  

amava,  pescar”,  lembra  a  cantora  gospel  Frances  Steadman,  uma  amiga  que  

também  gostava  de  sair  com  Rosetta.

Se  existem  dois  tipos  de  pessoas  no  mundo,  aquelas  que  gostam  de  

pescar  e  aquelas  que  não  podem  imaginar  um  dia  pior  passado  do  que  em  um  

barco,  imóvel,  no  meio  de  um  corpo  de  água,  então  Russell  era  o  segundo  

tipo. .  Gostava  de  ficar  em  terra  onde  pudesse  proteger  seus  investimentos  

estrangeiros  —  os  ternos  e  chapéus  que  comprara  em  Paris.  “Russell  gostava  

de  comer  o  peixe  que  Rosetta  pegava,  claro,  mas  não  conseguia  mexer  as  

mãos”,  diz  Ira  Junior.  “Russell  disse:  Não,  baby,  vamos  comprá-los.”  Ele  ri.

Quando  não  estava  pescando,  Rosetta  passava  seu  tempo  livre  naqueles  

primeiros  anos  na  Master  Street  com  suas  amigas,  incluindo  as  cantoras  

Marion  Williams  e  Kitty  Parham,  ex-alunas  da  Ward  Singers  que,  junto  com
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domínio  para  formar  seu  próprio  grupo  baseado  na  Filadélfia,  o  Stars  of

um  sinal  de  que  os  santos  finalmente  a  esgotaram  depois  de  todos  aqueles  anos.

Fé.  “Naquela  época,  todo  mundo  estava  cantando,  tentando  ganhar  um  dólar”,  lembra  

Steadman  –  agora  Frances  Steadman  Turner  –  então  demorou  um  pouco  para  ela  

descobrir  que  ela  e  Rosetta  haviam  se  tornado  vizinhas.  Quando

Algumas  pessoas  na  Igreja  Santificada  davam  as  costas  a  um  membro  por  um  pequeno  

pecado;  mesmo  depois  de  vinte  anos  de  vida  impecável,  aquele  único

mais  tarde  no  paraíso  dos  pecadores  de  Las  Vegas.  “Eu  fui  contra  isso  por  anos”,

Ward  explicou  à  revista  Jet  quando  a  notícia  de  seus  shows  de  jazz  no  centro  da  cidade

eles  finalmente  se  conectaram,  foi  através  de  um  encontro  casual.  “Eu  vi  o  marido  dela  

um  dia”,  lembra  Frances,  “e  eu  disse:  O  que  você  está  fazendo  na  Filadélfia?  e  [Russell]  

disse:  Bem,  eu  moro  bem  ali  na  esquina!  eu  disse,  é

transgressão  nunca  seria  perdoada.

saiu.  “Fui  criado  para  acreditar  que  os  clubes  noturnos  eram  ruins,  errados,  imoral.  Eu  

não  vejo  dessa  forma  agora.  Há  muito  tempo  queria  alcançar  um  maior

Roseta  em  casa?  Ele  disse:  Sim,  ela  está  em  casa  agora.  Então  isso  começou  uma  

pequena  amizade,  você  sabe.”

Embora  ela  não  fosse  a  estrela  nacional  que  ela  tinha  sido  no  passado

público  e  acho  que  estou  fazendo  assim.  Eu  poderia  ajudar  alguns  do  clube

Assim  que  se  estabeleceu  no  bairro,  Rosetta  também  se  juntou  à  Bright

décadas,  a  carreira  de  Rosetta  foi  relativamente  próspera  no  início  dos  anos  60.  Ela

patronos  espirituais,  quem  sabe?”1  Seu  raciocínio  ecoou  o  de  Rosetta  em

Hope  Baptist,  a  igreja  de  Yorktown  que  Frances  frequentava.  Porque  o

poderia  ter  tido  um  pouco  de  satisfação  em  perceber  que,  cada  vez  mais,

“We  the  People”  vinte  anos  antes.

pastor,  reverendo  William  H.  Gray  Jr.,  não  era  apenas  um  líder  local,  mas  um  ex-

presidente  da  faculdade  e  um  dos  primeiros  camaradas  de  Martin  Luther  King

a  música  gospel  parecia  estar  tentando  alcançá-la.  Mesmo  alguns  dos  artistas  mais  

teimosamente  tradicionais  mudaram  de  rumo  como  gospel

À  medida  que  a  barreira  das  boates  continuava  a  cair,  o  início  dos  anos  1960  viu  um

Jr.,  a  igreja  atraiu  um  quinhão  de  congregantes  proeminentes  e  politicamente  ativos.  

Rosetta  pode  ter  se  juntado  por  uma  consciência  de  si  mesma  como  uma  figura  pública  

no  norte  da  Filadélfia,  diz  Ira  Tucker  Jr.

atraiu  uma  parcela  maior  do  público  comercial  branco.  Clara  Ward  levou

aumento  da  visibilidade  do  gospel:  através  do  sucesso  contínuo  de  Ray  Charles,

Frances  Steadman,  havia  recentemente  fugido  da  mesquinharia  de  Gertrude  Ward

Roxie  Moore  especula,  sua  mudança  para  uma  igreja  batista  pode  ter  sido

para  fazer  shows  em  clubes,  primeiro  com  Thelonius  Monk  no  Village  Vanguard,
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no  vôo.  “Nós  viemos  para  o  estúdio  naquele  dia  e  gravamos  naquele  dia  e

álbuns:  The  Gospel  Truth  (Mercury),  Spirituals  in  Rhythm  (Omega),  Sister  Rosetta  Tharpe  

(MGM),  Sister  on  Tour  (Verve)  e  The  Gospel  Truth

teto,  como  três  ou  quatro  andares”,  lembra  Taylor.  Rosetta  levantou-se  de  um  lado  da  sala,  

o  lado  com  um  palco,  onde  ele  pensou

Sister  on  Tour  e  The  Gospel  Truth,  os  dois  álbuns  da  Verve,  a  respeitada  gravadora  

de  jazz  de  Nor  man  Granz,  foram  os  mais  notáveis.  o

isto.  Ela  era  dinâmica,  só  me  lembro  do  violão  dela  enchendo  aquele  grande

os  All-Stars  e  Rosetta  estavam  ensaiando  “I  Looked  Down  the  Line”,

e  o  sucesso  da  peça  Black  Nativity,  de  Langston  Hughes,  que  estreou

de  Ipanema.”  “Eu  não  escolhi  nenhuma  das  músicas.  Não  perguntei  nada  a  ela”,

para  chamá-lo. . . .  Ela  era  uma  gritadora  de  blues  assim  como  Esther  [Phillips]. . . .

devemos  apenas  cantar  'Wondered,  maravilhado'”,  lembra  Mitchell,  cantando.

Rosetta  canalizou  sua  considerável  energia  durante  esse  período  para  a  gravação.  

Embora  geralmente  não  estejam  associados  ao  seu  melhor  trabalho,

outro,  e  ela  entrou  e  gravou. . . .

não  entendesse,  seria  realmente  assustador.  Por  que  toda  essa  excitação,  sabe?

A  Verdade  do  Evangelho  foi  gravada  no  Webster  Hall,  um  lugar  com  “uma  enorme

assumiram  o  controle  da  sessão  Gospel  Truth,  mesmo  enquanto  gravavam  o  álbum

meses  entre  1959  e  1962,  ela  lançou  um  total  de  cinco

(Verve).  Juntos,  eles  incluíam  cinqüenta  e  seis  canções  surpreendentes,  demonstrando  

seu  domínio  magistral  do  repertório  gospel,  bem  como  a  vitalidade  de  seu  canto  e  toque  

em  uma  variedade  de  contextos  musicais.

ela  se  sentiria  mais  confortável  atuando.  “E  todos  nós  tivemos  uma  gravação  de  bola

terminei  naquele  dia”,  diz  ela.  “Pegamos  um  de  cada  vez.”  Em  um  ponto,

fazendo  sucesso  na  ABC-Paramount;  o  interesse  contínuo  dos  revivalistas  populares;

primeiro  emparelhou  Rosetta  com  o  produtor  de  alto  nível  Teacho  Wiltshire,  o  segundo  

com  um  jovem  produtor  chamado  Creed  Taylor,  que  mais  tarde  ficaria  famoso  por  lançar  

a  mania  global  da  bossa  nova  com  “The  Girl

área  com  grandes  coisas  de  blues,  uau,  blues  gospel  -  o  que  você  quiser

na  Broadway  no  final  de  1961.  Contra  o  pano  de  fundo  de  tais  desenvolvimentos,

Taylor  se  lembra  de  suas  sessões.  “Acabamos  de  conversar,  conhecer  cada

Se  vocês

quando  Rosetta  disse:  "Vamos,  o  que  você  vai  fazer  por  trás  disso?"  "E  eu  disse

o  final  dos  anos  1950  e  o  início  dos  anos  1960  foram  os  anos  mais  prolíficos  da  carreira  

de  Rosetta,  medidos  em  termos  de  produção.  No  período  de  cerca  de  trinta  e  seis

Eu  não  a  produzi,  per  se.  Eu  permiti  

que  ela,  acho  que  você  poderia  dizer,  cantasse  sua  grande  música  e  gravei.

Ella  Mitchell,  integrante  do  All-Stars,  lembra  como  Rosetta
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“Nós  apenas  a  seguimos”,  lembra  o  baixista  Art  Davis,  “porque  Dizzy  tinha  

respeito  por  ela  e  não  queria  dizer  a  ela  o  que  fazer  e  simplesmente  deixá-la  

ir. . . .  Ela  soou,  e  então  Dizzy  pegou  alguns  solos,  alguns  solos  de  jazz,  nela,  e  

fizemos  alguns  backgrounds  enquanto  ela  tocava  e  cantava,  e  então

“E  ela  disse,  é  isso,  é  isso  aí!  Não  vá  mais  longe.  E  então  ela  gritava  no  ar  [para  

os  engenheiros]  'Vocês  entenderam  isso?  Vocês  entenderam  isso?  Essas  

garotas  eram  ruins,  vocês  entenderam?  Essas  garotas  eram  ruins.  Vamos  mostrá-

los  mais  uma  vez. . . .  Ela  fez  questão  de  que  você  entendesse  exatamente  o  

que  ela  queria,  como  ela  disse,  e  no  momento  em  que  ela  explicasse  e  mostrasse,  

então  ela  faria  uma  piada,  ou  seja,  ela  tornaria  divertido.  E  essa  é  a  chave,  ela  

tornaria  isso  divertido.”

“Minha  mãe,  Katie  Bell  Nubin,  cantou  no  coral  da  igreja  local  e  me  deu  uma  

educação  religiosa  completa  do  ponto  de  vista  musical  e  de  todos  os  outros”,  

disse  Rosetta  a  um  jornalista  inglês  em  1957,  às  vésperas  de  sua  primeira  turnê  

européia,  “  mas  foi  ela  quem  me  encorajou  mais  do  que  ninguém  a  considerar  o  

jazz  e  o  blues  como  uma  música  saudável,  em  vez  de  um  passatempo  

pecaminoso,  como  alguns  pregadores  querem  que  acreditemos . ,  1960,  Katie  

Bell,  então  com  setenta  e  poucos  anos,  cumpriria  essas  crenças,  gravando  seu  

primeiro  e  único  LP  em  colaboração  com  seu  velho  amigo  de  Nova  York  Dizzy  

Gillespie.  A  combinação  da  matrona  gospel  e  do  inovador  espião  do  bebop  foi  

certamente  anômala  –  o  crítico  de  jazz  Martin  Williams  se  referiu  com  muito  tato  

à  sua  “aliança  apropriada,  mas  incomum”3  –  mas  o  álbum,  uma  coleção  de  

material  tradicional  e  contemporâneo  ajustado  a  arranjos  que  evocam  a  conexão  

de  gospel  e  blues,  funcionou  surpreendentemente  bem,  mesmo  porque  os  

músicos  mais  jovens  respeitosamente  deixaram  a  Srta.  Katie  fazer  suas  coisas.

Rosetta  não  foi  a  única  a  perseguir  vários  projetos  musicais  no  início  dos  anos  

1960.  Mãe  Bell  também  estava  ocupada.  Por  um  lado,  ela  tinha  seu  trabalho  

habitual  de  salvar  almas  para  atender.  Ira  Tucker  Jr.,  então  adolescente,  lembra-

se  de  ajudar  a  Srta.  Katie  a  carregar  sua  guitarra  e  seu  amplificador  para  o  bar  

Speedy's  na  Fifteenth  com  a  Columbia  Avenue,  na  Filadélfia,  para  tocar  até  que  

ela  ganhasse  uma  nova  alma  para  Jesus.  “Ela  não  desistia  até  que  o  fizesse”,  

lembra  ela.  “Não,  ela  estava  lá  de  verdade.  Ela  não  estava  lá  para  brincar,  ela  

estava  lá  para  fazer  maldade.  Quero  dizer,  ela  se  instalou  em  frente  a  um  bar.  

Isso  é  o  que  eu  gostei  sobre  Miss  Katie,  ela  montou  na  frente  de  um  bar! . . .  E  

ela  batia  neles  a  partir  do  meio-dia  até  escurecer.
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“Se  não  há  tempo  nem  batida,  não  há  som.  Noventa  por  cento  dos  artistas  de  rock  

and  roll  saíram  da  igreja,  sua  fundação  é  a  igreja. . . .

vamos  fazer  nossos  instrumentais.”  Junior  Mance,  então  um  recém-chegado  à  

banda  de  Gillespie,  lembra  que,  antes  da  sessão  de  Soul,  Soul  Searching,  ele  não  

sabia  nada  sobre  Katie  Bell  Nubin  –  nem  mesmo  que  ela  era  mãe  de  Rosetta  

Tharpe,  a  cantora  gospel  cujos  discos  sua  mãe  costumava  gravar.  brincar  em  

casa  quando  era  menino.  Mas  ele  ficou  impressionado  com  o  que  ela  podia  fazer:  

“Ela  tinha  uma  forte  convicção  na  voz.  Ela  simplesmente  saiu  e  cantou.”

Em  29  de  agosto  de  1963,  Marion  Williams  comemorou  seu  aniversário  com  uma  

festa  em  sua  casa  na  Filadélfia.  No  dia  anterior,  Martin  Luther  King  Jr.  havia  

liderado  a  Marcha  em  Washington  por  Emprego  e  Liberdade.  Ninguém  na  festa  

compareceu  à  marcha,  mas  todos  a  assistiram  pela  televisão,  junto  com  o  resto  

da  nação,  lembra  Tony  Heilbut.  Eles  discutiram  o  famoso  discurso  de  King,  mas  

em  particular,  a  multidão  de  cantores  gospel  falou  sobre  a  performance  de  Mahalia  

Jackson  de  "I've  Been  'Buked  and  I've  Been  Scorned".  A  aliança  de  Jackson  com  

King  e  o  movimento  era  bem  conhecida,  mas  outra  coisa  era  vê-la  na  TV,  cantando  

ousadamente  a  música  que  o  próprio  King  havia  pedido.

Na  Inglaterra,  por  outro  lado,  a  música  de  Rosetta  estava  atraindo  um  novo  

grupo  de  fãs.  Já  em  1957,  Rosetta  havia  dito  ao  Daily  Mirror  de  Londres:  “Toda  

essa  coisa  nova  que  eles  chamam  de  rock  'n'  roll,  ora,  eu  toco  isso  há  anos” .  

ferragens  de  aço,  ela  estava  cumprindo  essa  afirmação.  Se  havia  alguém  para  

contradizê-la,  não  era  Marie.  “O  rock  and  roll  na  verdade  começou  na  igreja,  

porque  está  na  hora,  e  a  música  é  hora”,  diz  ela.

Todo  o  caminho  de  volta,  tanto  quanto  você  pode  voltar,  rock  and  roll

Rosetta  nunca  teve  o  prestígio  político  de  Mahalia  ou  sua  conexão  com  o  

movimento  dos  direitos  civis.  No  início  daquele  verão,  ela  havia  aparecido  no  

Newport  Folk  Festival,  mas  permaneceu,  na  melhor  das  hipóteses,  à  margem  da  

cena  folk,  cujo  público  principal  preferia  a  música  de  cantoras  pioneiras  da  

liberdade  como  Odetta,  uma  negra  orgulhosa  que  usava  o  cabelo  em  um  estilo  

“natural”.  ”—  ao  contrário  de  Rosetta,  que  usava  o  cabelo  em  um  estilo  prensado  

e  tingido  mortificantemente  desatualizado.  Além  disso,  em  Newport,  onde  a  

guitarra  acústica  era  considerada  autêntica,  o  novo  instrumento  elétrico  

personalizado  Gibson  SG  branco  de  corpo  sólido  de  Rosetta,  que  teria  custado  

US$  750,  perdeu  seu  significado  como  símbolo  de  sua  modernidade  e  polimento.
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artistas  começaram  na  igreja.”  Na  Inglaterra,  o  instrumento  de  Rosetta  anunciou  

seu  status  de  “rock”.  “Eu  estava  lá  no  começo”,  dizia,  “e

Praticamente  todos  os  jovens  turcos  do  rhythm  and  blues  da  Grã-Bretanha

promover  seu  single  “Dancing  in  the  Street”  –  a  atração  era  precisamente  aqueles  

aspectos  de  sua  personalidade  e  sua  música  que  confundiam  o  público.

Clapton),  the  Animals  -  todos  esses  grupos  basearam  suas  primeiras  músicas  em

prática  generalizada  de  usar  drogas  para  experimentar  algo  semelhante  ao  êxtase  

religioso.

Rosetta  em  seu  show  solo  no  Chinese  Rhythm  and  Blues  Club  de  Bristol  em  

novembro  de  1964  -  um  dia  depois  que  Martha  e  os  Vandellas  chegaram  a  Londres  para

Spencer  Davis  Group,  os  Yardbirds  (com  Eric  de  dezoito  anos

levantá-lo,  mas  em  1964,  ficar  “mais  alto”  também  se  referia  ao

veio  diretamente  da  igreja,  onde  a  oração  e  a  fé  tinham  o  poder  de

Para  os  jovens  ingleses  de  cabelos  soltos  que  saudaram  com  entusiasmo

Ainda  estou  aqui.  Apenas  observe  o  que  posso  fazer.”

seu  ofício  estudando  os  licks  e  truques  musicais  do  grupo  de  músicos  de  “raízes”  

afro-americanos  que  excursionaram  pela  Europa  na  década  de  1960.  o

revivalistas  apenas  alguns  anos  antes.  A  sonoridade  de  seu  violão  não  era  mais  

algo  para  ser  dolorosamente  suportado;  agora  era  uma  celebração  da  energia  

musical,  sua  capacidade  de  levar  os  ouvintes  “mais  alto”.  A  metáfora  da  elevação
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Russell  Morrison  aponta  para  uma  placa  anunciando  um  show  da  
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seus  heróis  do  renascimento  do  blues  ou  pelo  rock  and  roll  contemporâneo.

Nenhuma  outra  mulher  americana  foi  tão  central  para  o  fluxo  de  som  transatlântico  que  

conhecemos  hoje  como  a  Invasão  Britânica  quanto  a  Irmã  Rosetta

Às  vezes,  o  material  que  eles  cobriam  era  absurdamente  remoto  (Mick

Tharpe.  Uma  mulher  entre  os  homens  e  uma  musicista  gospel  entre  os  seculares

e  todas  essas  pessoas.  Então  nós  o  reembalamos  e  o  vendemos  de  volta  em  um

abordagem  livre.”5

Jagger,  por  exemplo,  cantando  sobre  dirigir  pela  New  Jersey  Turnpike

músicos  de  blues,  ela  ainda  estava  um  pouco  marginalizada  como  uma  anomalia.  

Paradoxalmente,  porém,  as  mesmas  qualidades  que  sempre  fizeram  de  Rosetta  uma

Jovens  fãs  britânicos  de  rhythm  and  blues  adquiriram  acesso  regular  a

ao  amanhecer,  em  um  remake  de  “You  Can't  Catch  Me”,  de  Chuck  Berry,  mas  como  

expressões  de  sentimento,  essas  músicas  também  faziam  um  som  estranho  e  profundamente

forasteira  -  sua  extravagância,  seu  estilo  exagerado,  sua  associação  com

seus  heróis  musicais  americanos  através  de  festivais  de  música  que  percorreram  a  Europa  

Ocidental.  O  mais  famoso  deles  foi  o  anual  American

sentido  convincente  para  um  rapaz  inglês  de  Kent.  Uma  vez  mordido  pelo  blues

o  violão,  sua  necessidade  de  se  diferenciar  de  outros  pentecostais

Festivais  de  Folk  Blues,  iniciados  em  1962  por  uma  dupla  de  aficionados  promotores  

alemães  com  a  intenção  de  educar  um  público  curioso  sobre  a  música  negra  americana.  Ao  

preferir  guitarristas  e  tocadores  de  gaita  mais  velhos  a

bug,  além  disso,  a  maioria  descobriu  que  não  havia  como  voltar  atrás.  Até  os  Beatles,

por  meio  de  escolhas  não  convencionais  e  comportamento  ultrajante  -

músicos  mais  jovens,  pianistas  e  mulheres,  os  festivais  consolidaram  a  imagem  

quintessencial  do  músico  de  blues  como  um  trovador  macho  duro.

conhecido  por  ter  um  som  pop  acessível  que  contrastava  com  o

sua  irresistivelmente  atraente  para  os  blues-rockers  britânicos  da  década  de  1960.  "Nós

E,  no  entanto,  eles  também  forneceram  uma  saída  importante  para  uma  variedade  de  sons—

os  sons  “mais  negros”  dos  puristas  do  rhythm-and-blues  traziam  traços  do  revival  em  sua  

música.  Ouça  os  compassos  de  abertura  de  “Love  Me  Do”,  e  você

tinha  ouvido  o  rock  'n'  roll  original  -  Buddy  Holly,  Elvis  e  Gene  Vincent,  Little  Richard,  os  

Everly  Brothers  e  Chuck  Berry",  disse  Moody

blues  de  12  compassos,  e  muitos  fizeram  seus  primeiros  hits  fazendo  covers  de  músicas  de

posso  ouvir  os  revivalistas  sendo  canalizados  nas  tentações  juvenis  de  John  Lennon  na  

gaita  de  blues.

O  baterista  de  blues  Graeme  Edge  em  1992.  “Nós  juntamos  tudo  isso  e,  ao  mesmo  tempo,  

descobrimos  mais  30  anos  de  experiência  americana  registrada  –  Sonny  Terry  e  Brownie  

McGee  [sic],  Sister  Rosetta  Tharpe
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sobre  trabalhar  as  igrejinhas  no  circuito  pentecostal  rural”,  Boyd

o  baixista  Ransom  Knowling  completou  a  lista.  Mississipi  John  Hurt,

um  ao  outro  à  maneira  de  um  velho  casal  amargamente  resignado  a

teve  que  se  retirar  na  décima  primeira  hora  por  motivo  de  doença;  assim  também  fez

com  Russell  -  uma  exceção  à  regra  "sem  gerentes"  -  e  um  chip

escapou.”

em  uma  época  em  que  essa  música  não  estava  sendo  muito  ouvida  nos  Estados  Unidos

Para  gerenciar  o  pacote,  Wein  contratou  Joe  Boyd,  um  recente

estrela  do  show  business  e  que  ela  estava  meio  que  fazendo  merda  com  esses

em  Bristol,  diante  de  um  grande  auditório  lotado  de  adolescentes  excitados.

Na  primavera  de  1964,  Rosetta  excursionou  pela  Grã-Bretanha  como  parte  do  American

nada  para  prepará-lo  para  os  desafios  de  uma  turnê  lotada  de  duas  semanas  de

eram  muito  country,  no  que  lhe  dizia  respeito”,  lembra  Boyd.  Em  particular,  Rosetta  foi  legal  

com  o  reverendo  Gary  -  uma  surpresa  para  Boyd,  que

junto.  Brownie  e  Sonny,  apesar  de  serem  uma  equipe  há  anos,  não  gostavam

As  histórias  de  Rosetta  “sobre  Katie  Bell,  sobre  crescer  no  Arkansas  e

o  primo  Joe  e  o  músico  country  gospel  “Blind”  Gary  Davis;  embora  não  apresentasse  artistas,  

o  baterista  Little  Willie  Smith  e

um  herói  do  Festival  Folclórico  de  1963,  estava  originalmente  programado  para  aparecer,  mas

dependência  mútua.  E  então  havia  Rosetta,  que  chegou  à  Inglaterra

passou  a  suspeitar  que  as  raízes  da  antipatia  de  Rosetta  eram  profundas.  “Ela  descreveu  

[sua  infância]  como  muito  difícil”,  lembra  ele,  “e  foi  assim  que  eu  interpretei  sua  aversão  a  

Gary  –  como  sendo  o  tipo  de  coisa  que  ela

incluindo  jazz  de  Nova  Orleans,  blues  elétrico  de  Chicago  e  blues  country—

Lightnin'  Hopkins,  rumores  de  ter  uma  aversão  a  aviões.6

seu  ombro.  “Eu  acho  que  quando  ela  chegou,  ela  se  sentiu  como  se  fosse  uma  mulher  glamourosa.

Estados.

graduado.  Boyd  tinha  um  pouco  de  experiência  em  promoção,  mas

caras  de  blues  funky  que  não  se  vestiam  tão  bem  quanto  ela,  e  alguns  deles

The  American  Folk,  Blues  e  Gospel  Caravan  estreou  em  29  de  abril

“Aqui  estavam  esses  caras  que  mal  conseguiam  encher  uma  cafeteria  de  150  lugares  em

Folk,  Blues  e  Gospel  Caravan  organizado  por  George  Wein,  o  promotor  americano  por  trás  

dos  festivais  de  folk  e  jazz  de  Newport.  A  formação  incluía  Sonny  Terry  e  Brownie  McGhee,  o  

pianista  da  Chess  Records  Otis  Spann,  o  sempre  popular  Muddy  Waters,  pianista  de  Nova  

Orleans

Grã-Bretanha  com  artistas  que  –  longe  de  cumprir  o  mito  de  uma  comunidade  de  blues  

enraizada  na  “alma  negra”  –  não  raramente  achavam  difícil  conseguir

presumiram  que  eles  teriam  muito  em  comum.  Eventualmente,  depois  de  ouvir
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Boyd.  “Acho  que  no  começo  todo  mundo  ficou  meio  surpreso  que  estava  cheio  e

Sonny  e  Brownie  que,  em  1964,  desenvolveram  um  ato  polido”,  lembra.  “Ela  estava  

impecavelmente  vestida  e  seu  cabelo  –  peruca?  –  estava  lindo.  Seu  jeito  de  tocar  

guitarra  foi  uma  revelação,  e  a  guitarra  elétrica  altamente

que  havia  crianças  na  fila  para  autógrafos.”  Foi  quando  Rosetta

polido  e  ela  o  usou  como  um  espelho  para  acender  luzes  ao  redor  da  platéia.

Muddy  foi  apresentado  em  um  lento  formato  folk  blues;  era  assim  que  os  europeus  

queriam  seu  blues  —  ou  assim  pensavam. . . .  O  show  fez

não  acendeu  até  que  uma  exuberante  Sister  Rosetta  Tharpe  subiu  ao  palco.  UMA

a  defensividade  desapareceu,  diz  ele.  “Foi  uma  combinação  de  ficar  impressionado  com  

o  tamanho  da  turnê  do  ponto  de  vista  do  público.

Ela  tinha  um  padrão  de  palco  muito  bom  e  era  claramente  uma  artista  de  palco  muito  

polida  e  sofisticada,  ao  contrário  de  muitos  dos  outros  na  turnê.”

ato  gospel  balançando?  Foi  uma  surpresa  total.  E  uma  senhora  com  uma  guitarra  elétrica  

também!”

vista  e  também  ficando  realmente  impressionado  com  a  musicalidade  de  todos

John  Broven,  então  um  jovem  entusiasta  do  blues  que  ansiava  pelo  som  elétrico

Algumas  noites  antes  da  última  apresentação  do  Caravan,  os  músicos  filmaram  

uma  versão  truncada  do  programa  para  a  televisão  inglesa.

mais  na  turnê.”

O  blues  de  Chicago  dos  discos  de  Muddy  Waters  no  selo  Chess,  lembra

Apelidado  de  The  Blues  and  Gospel  Train,  foi  ambientado  em  uma  extinta  estação  

ferroviária  suburbana  de  Manchester  transformada  em  “Chorltonville”,  uma  fantasia  meio  

Hollywood,  meio  Disneyland  de  um  depósito  ferroviário  rural  do  Deep  South.

Um  dos  fãs  do  show  Caravan's  She‰eld  foi  Phil  Watson,  um

sua  decepção  inicial  no  show  Caravan  que  ele  pegou  em  Londres  no

De  um  lado  dos  trilhos  havia  arquibancadas  para  conter  cerca  de  quinhentos

adolescente  que  havia  descoberto  a  música  de  Rosetta  alguns  anos  antes,  embora  ele  

tendesse  a  preferir  os  sons  mais  crus  de  Muddy  Waters,  Lightnin'

o  Teatro  Nova  Vitória.  “Eu  estava  ansioso  acima  de  tudo  para  ver

Hopkins  e  o  cego  Willie  McTell.  No  entanto,  ele  saiu  da  Caravana  impressionado  com  a  

sofisticação  reluzente  de  Rosetta.  “Sua  carisma

Muddy  Waters  e  seu  pianista  Otis  Spann  se  apresentam”,  lembra  ele,  mas  “de  maneira  

crível,  eles  se  mostraram  bastante  superficiais,  mesmo  com  o  apoio  de

América,  e  ali  o  salão,  com  quase  2.000  lugares,  estava  lotado”,  lembra

e  'frente'  contrastava  tanto  com  o  resto  do  elenco,  exceto  talvez

Ransom  Knowling  no  contrabaixo  e  Little  Willie  Smith  na  bateria....
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(para  Sonny  Terry  sentar  enquanto  tocava),  uma  cadeira  de  balanço,  duas  cabras  amarradas

“Blues  and  Gospel  Train”  —  um  vagão  reformado  da  British  Railways  decorado

a  um  trilho,  um  pôster  de  “Procurado”  anunciando  “$  2.250  Recompensa  pela  Recaptura

com  um  apanhador  de  vacas  e  uma  placa  de  “Aleluia”  –  retumbou  na  estação.

ela  desceu  de  uma  carruagem  puxada  por  cavalos  conduzida  para  o  Chorltonville

plataforma  por  um  homem  de  libré.  “Oh,  o  doce  cavalinho,  oh  o  doce  cavalinho”,

of  Robbers  Connected  with  the  Train  Robbery”,  e  uma  placa  publicitária

Brownie  e  Sonny  abriram  o  show,  seguidos  pelo  primo  Joe,  que  fez

ela  murmurou,  tentando  fazer  a  descida  de  salto  alto.  Em  um  sinal  de  que  ela  havia  

dominado  o  básico  do  humor  britânico,  ela  fez  uma  piada  sobre  o

“Green  Mountain  Pomada  Vegetal . . .  Cura  qualquer  doença.”

“Chicken  à  la  Blues”  em  um  piano  de  meia  cauda  decorado  com  uma  gaiola  de

clima.  "Este  é  o  momento  mais  maravilhoso  da  minha  vida",  ela  pronunciou,  enquanto

Se  o  especial  tivesse  sido  filmado  “nos  primeiros  dias  da  turnê”,

galinhas.  Quando  o  primo  Joe  apresentou  Rosetta,  que  deveria  fechar

a  chuva  caiu.  Então  ela  amarrou  sua  guitarra  elétrica  branca  e

Boyd  especula,  Rosetta  “teria  surtado”.  Afinal,  ela  tinha

no  primeiro  set,  a  chuva  era  audível.  "Senhoras  e  senhores",  ele  anunciou,  "neste  

momento  tenho  grande  prazer  em  trazer  a  vocês  um  dos

tocou  corajosamente  “Didn't  It  Rain”,  fazendo  uso  do  considerável  vibrato  do  instrumento  

e  atacando  a  ponte  solo  com  bom  gosto,  sem  movimentos  estranhos.  Enquanto  o  

primo  Joe  olhava  do  conforto  do  balanço

tocou  em  auditórios  decadentes,  pequenas  igrejas  e  teatros  no

maior,  um  dos  maiores  cantores  gospel  do  mundo  e  virtuosos  da  guitarra,

cadeira,  ela  mudou-se  em  seguida  para  "Trouble  in  Mind",  tendo  o  luxo  de  dois

circuito  chitlin',  mas  nunca  uma  estação  de  trem;  nos  Estados  Unidos,  ela  nem  viajou  de  

trem.  Mas  chegando  no  final  da  corrida,  ela  e  o

a  inimitável  Irmã  Rosetta  Tharpe!”

solos  de  guitarra  -  um  em  que  ela  arrancou  com  uma  risada  diabólica,  outro  em  que  

ela  fez  o  instrumento  falar  em  um  tom  fantasioso,  enquanto  ela  pisava  na  plataforma  

com  graça  delicada.  "Muito  bom  para  uma  mulher,  não  é?"  ela  gritou  para  a  multidão,  

mas  ninguém  se  atreveu  a  responder,  entendendo  que  era  muito  bom  para  um  homem  

também.

fãs  jovens;  do  outro  lado  estavam  adereços  piegas,  incluindo  um  fardo  de  feno

outros  artistas  estavam  de  bom  humor,  apesar  de  uma  tempestade  assim  como  o

Foi  uma  introdução  genuinamente  generosa,  e  Rosetta  reconheceu  isso  pegando  

o  braço  do  primo  Joe,  estendido  de  maneira  cavalheiresca,  enquanto
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parecia  genuinamente  à  vontade.  O  primo  Joe  balançou  contente  na  cadeira,

Se  George  Wein  e  Joe  Boyd  tivessem  seus  desejos,  o  povo  americano,

e  Muddy  Waters  parecia  positivamente  beatífico.  Além  disso,  Rosetta  finalmente

Blues  e  Gospel  Caravan  teriam  futuro  na  faculdade  americana

A  Time  criou  oportunidades  para  músicos  gospel  não  profissionais  aparecerem  na  televisão  

ao  lado  de  estrelas  nacionais,  e  foi  pioneira  na  prática

de  trazer  a  equipe  de  produção  e  convidados  especiais  para  o  local,  para  que

fez  as  pazes  com  Gary  Davis.  “Até  o  final”,  lembrou  Joe  Boyd  em  um

e  campi  universitários.  Mas  embora  os  ingleses  tenham  adorado  e  os

grandes  coros  em  todo  o  país  poderiam  aparecer  sem  enfrentar

entrevista  com  Robert  Gordon,  “Rosetta  havia  feito  um  giro  de  180  graus  na

French  tinha  entrado  em  êxtase  durante  um  concerto  especial  em  12  de  maio  em  Paris,  as  

organizações  que  controlavam  os  circuitos  do  campus  dos  EUA  não  estavam  comprando

despesas  de  viagem.  “Praticamente  todas  as  estrelas  gospel  da  época  apareciam  nesse  

programa”,  lembra  Georgia  Louis,  que  começou  a  trabalhar  para  a  TV  Gospel

Gary  e  decidiu  que  ele  era  o  homem  mais  profundo  que  ela  já  conheceu.”  Duas  noites

isto.  No  inverno  seguinte,  diz  Boyd,  ele  participou  de  uma  conferência  de  apresentadores  

de  artes  cênicas,  mas  “não  consegui  fazer  com  que  ninguém  se  interessasse,  quero  dizer,  em

Logo  depois  que  alguém  a  notou  cantando  em  uma  fábrica  de  papel-novidade  de  Stamford,  

Connecti,  onde  ela  estava  fazendo  sinos  de  Natal.  Louis,

mais  tarde,  durante  seu  último  show  britânico,  Boyd  continuou,  “ela  me  disse,

1964,  ninguém  se  interessou  por  esse  assunto  na  América.”  O  Povo  Americano,

Marie  Knight,  Mahalia  Jackson,  Ernestine  Washington,  James  Cleveland,

'Quando  ele  tocar  'Precious  Lord',  traga-me  um  microfone  do  palco.'  Ele  começa

Blues  e  Gospel  Caravan  tinham  apenas  uma  parada  americana:  no  Hunter  Col  lege  na  

Sixty-ninth  Street,  em  Nova  York.

nesta  versão  incrível  e  Rosetta  está  de  joelhos  nos  bastidores  gemendo  direto  do  Arkansas,  

como  ela  cantou  com  sua  mãe.  Gary

Na  mesma  época,  Rosetta  e  sua  Gibson  SG  branca  fizeram  duas  aparições  como  

apresentadoras  convidadas  na  TV  Gospel  Time,  um  programa  de  variedades  de  domingo  

de  curta  duração  que  foi  ao  ar  na  NBC  a  partir  do  final  de  1962 .

O  especial  de  televisão  terminou  com  Rosetta  retornando  à  plataforma  para  liderar  

todo  o  elenco  em  uma  versão  de  “He's  Got  the  Whole  World  in  His  Hands”.  A  essa  altura,  

úmidos  e  exaustos,  os  jogadores  do  Caravan

ouviu  a  voz  e  disse:  "Cante,  Rosetta".  Foi  simplesmente  incrível.”7

ideia  de  um  produtor  de  Chicago,  Harold  A.  Schwartz,  TV  Gospel
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TV  Gospel  Time  foi  a  primeira  série  do  país  a  usar  exclusivamente  talentos  

“todos  negros”,  de  cantores  e  músicos  a  modelos  e  locutores.  No  entanto,  alguns  

espectadores  negros  de  classe  média  reclamaram  que  um  programa  gospel  

apenas  reforçava  velhos  estereótipos  sobre  os  negros  como  naturalmente  

religiosos.  “A  reação  da  maioria  dos  negros  criados  em  faculdades  em  Nova  York  

e  Washington”,  relatou  Sepia,  “foi  de  consternação  que  uma  empresa”  –  neste  

caso,  a  Feen-a-Mint,  de  propriedade  branca,  uma  das  patrocinadoras  do  programa  

–  “devem  selecionar  a  música  gospel  como  um  veículo  para  mostrar  os  negros.  

Para  a  firma  branca,  parecia  a  melhor  ideia,  já  que  é  a  música  aborígene  dos  

negros  e  a  única  música  folclórica  real  da  América.  Mas  os  negros  não  estavam  

comprando  no  Norte.  No  entanto,  o  show,  ainda  no  ar,  passou  a  atrair  muitos  

ouvintes,  muitos  dos  quais  estão  se  tornando  brancos.”9  Tais  comentários  refletiam  

as  diferentes  apostas  político-culturais  da  imagem  da  música  gospel  no  meio  

do  século.  década  de  1960  nos  Estados  Unidos  e  na  Europa.

O  público  estrangeiro  para  o  gospel  era  considerável;  Black  Nativity  tinha  se  saído  

bem  na  Broadway,  mas  em  sua  turnê  pela  Europa  foi  um  sucesso  total.  Na  Europa,  

também,  o  gospel  tocava  nas  simpatias  liberais  dos  fãs  de  jazz  e  blues.  Mas,  no  

contexto  dos  direitos  civis  dos  EUA,  a  sensibilidade  sobre  as  imagens  de  “negros”,  

obedientes  e  frequentadores  da  igreja,  que  colocam  sua  fé  em  Deus  e  não  nas  

urnas,  desconcertou  alguns  espectadores,  incluindo  aqueles  que  ainda  se  

lembravam  da  mistura  mensagem  enviada  até  mesmo  por  representações  bem-

intencionadas  do  evangelho,  como  o  filme  de  1936  The  Green  Pastures.

e  Jesse  Farley,  um  membro  original  dos  Soul  Stirrers,  todos  ocuparam  a  vaga  de  

apresentador  do  TV  Gospel  Time  em  seu  auge.

Rosetta  ficou  satisfeita,  no  entanto,  por  ser  convidada  a  apresentar  não  um,  

mas  dois  episódios  do  TV  Gospel  Time.  O  primeiro  apresentou  o  solista  Delois  

Barrett,  o  Coro  Gospel  de  São  Timóteo  e  os  Cinco  Meninos  Cegos  do  Alabama;  o  

segundo,  o  cantor  J.  Roberts  Bradley,  os  Imperials  e  o  Coro  da  Igreja  Batista  

Institucional  Mount  Olivet.  No  episódio  com  os  Blind  Boys,  Rosetta  cantou  “Down  

by  the  Riverside”  como  seu  final,  subindo  ao  palco  com  um  vestido  longo  florido  e  

cabelos  loiros,  fazendo  um  movimento  de  “caminhada”  que  datava  de  seus  shows  

do  final  dos  anos  1940.  com  os  beija-flores  Dixie.  “Você  conhece  o  cara  que  cai?”  

pergunta  Ira  Tucker.  “Sim,  Chuck  Berry  conseguiu  muito  disso  dela. . . .  Veja,  ela  

iria  virar  para  este  lado  onde  você  não  podia  ver,”  ele  diz,  gesticulando  com  seu  

corpo.  “Ela  usava  vestidos,  e  ela  virava  para  este  lado  onde,  você  sabe,  ela  estaria  

segura,  você
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conhecer.  Ela  não  viraria  onde  você  pudesse  ver. . .  Ah  sim,  ela  virou  de  lado  

para  fazer  aquela  coisa  do  pato.  Mas  ela  não  desceu  tão  baixo  quanto  Chuck.”

“Ela  faria  aquele  toque  de  guitarra!  Eu  nunca  vi  uma  mulher  tocar  violão  

assim  antes  ou  depois”,  lembra  J.  Roberts  Bradley,  um  cantor  de  formação  

clássica  que  lembra  que  uma  vez,  como  publicidade  para  um  próximo  show  

em  Memphis,  Rosetta  se  dirigiu  pela  cidade,  tocando  e  cantando,  no  traseira  

de  uma  caminhonete.  Georgia  Louis  lembra-se  de  um  caso,  no  entanto,  em  

que  nem  mesmo  a  coragem  considerável  de  Rosetta  conseguiu  poupar  seu  

embaraço.  Durante  as  filmagens  de  um  episódio,  ela  diz,  Rosetta  continuou  

chutando  o  plugue  de  Feen-a-Mint.  Por  uma  razão  ou  outra,  ela  insistia  

animadamente  para  que  as  pessoas  em  casa  experimentassem  “a  pílula  

marrom”  –  não  “a  pílula  branca”  –  como  o  remédio  recomendado  para  a  constipação.  Rosetta  tinha

Mahalia  era  o  único  programado  para  aparecer;  Rosetta  e  Ernestine  pararam  para  

cumprimentar.  Fotografia  por  Lloyd  W.  Yearwood.

192  GRITE,  IRMÃ,  GRITE!

Rosetta  e  sua  amiga  Madame  Ernestine  Washington  juntam-se  a  

Mahalia  Jackson  para  uma  entrevista  em  um  programa  de  rádio  gospel  

apresentado  por  Thurman  Ruth  na  estação  WOV  em  Nova  York,  em  meados  da  década  de  1960.

Imagem  não  disponível
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qualquer  coisa  no  gospel:  blues,  jazz,  country  e  caipira.”10  Enquanto  ela  era

de  guitarra  gospel  empurrando  laxantes  na  televisão  de  domingo  de  manhã,  e

confundindo  as  palavras!  Georgia  Louis  ainda  ri  disso.

no  exterior,  ela  fez  turnês  solo  de  dois  dias  a  duas  semanas—

Portões.  Hughes  Panassié,  amigo  de  Rosetta  e  influente  presidente  da

o  French  Hot  Club,  apelidado  o  Four  de  “ponto  fraco”  do  LP,  e

Rosetta  ganhou  a  vida  até  o  final  dos  anos  1960  fazendo  programas  em  casa,  além  

de  excursionar  pelo  circuito  de  festivais  europeu  e  americano,

na  França,  Alemanha,  Escandinávia,  Espanha,  Dinamarca,  Holanda  e

mas  nada  poderia  abalar  sua  fé  nos  talentos  de  Rosetta:  “Mais  do  que  nunca  depois  

de  ouvir  este  disco”,  escreveu  ele  em  abril  de  1968,  “acho  que

que  permaneceu  forte  mesmo  quando  o  renascimento  do  blues  britânico  começou  a  diminuir.  Dentro

Grã  Bretanha.  Após  uma  ausência  de  vários  anos  do  estúdio  após

Rosetta  Tharpe  é  uma  das  maiores  e  mais  comoventes  artistas  do  nosso  tempo.”11

além  de  aparecer  no  Newport  Jazz  Festival  em  1964,  em  um  programa

suas  duas  gravações  Verve,  ela  também  lançou  três  álbuns:  Live  in  Paris,

Na  época,  Madre  Bell,  então  na  casa  dos  oitenta  anos,  morava  na

que  a  reuniu  com  Count  Basie,  ela  se  apresentou  no  First  Annual

1964;  Ao  vivo  no  Hot  Club  de  France  (gravado  em  1966);  e  Famous  Ne  gro  Spirituals  

and  Gospel  Songs  (gravado  no  final  de  novembro  de  1966,  mas

casa  na  Master  Street,  onde  passava  o  tempo  cuidando  do  pequeno  jardim  da  

frente  e  tocando  seu  bandolim  ou  piano.  “Ela  viveu  por

Festival  de  Jazz  de  Copenhague  (1964);  o  Folk  Blues  and  Gospel  Song  Festi  val,  

patrocinado  pelo  Hot  Club  de  France  (1966);  o  povo  de  Newport  de  1967

provavelmente  não  lançado  até  o  final  de  1967  ou  1968).  Este  último,  o  único  estúdio

cantando  e  Jesus”,  escreveu  Tony  Heilbut;  “Se  você  perguntasse  a  ela  sobre  falar  

em  línguas,  ela  lhe  diria  'Senhor,  sim.  O  Espírito  Santo,  esse  é  o  meu  mantenedor.  

ela  estava  sentindo  frio,  e  que  ela  ouvia  música  "como  a  de  Count  Basie

Festival,  onde  ela  tocou  piano  enquanto  Katie  Bell  cantou  até  que  ela  praticamente  

teve  que  ser  puxada  para  fora  do  palco;  e  o  American  Folk  Blues  Festival  de  1970.  

Em  cada  local,  ela  permaneceu  extremamente  confiante;  de  Newport  em

álbum  que  ela  fez  no  exterior,  encontrou-a  trabalhando  com  Willy  Leiser  e  um

repetir  o  tom  três  ou  quatro  vezes  antes  de  acertar.  A  rainha

1967,  ela  disse  a  Tony  Heilbut:  “Mostrei  àquelas  crianças  como  você  pode  brincar

quarteto  suíço,  o  White  Gospel  Four,  um  grupo  que  aprendeu  a  cantar  copiando  o  

que  ouvia  em  discos  de  Mahalia  Jackson  e  Golden

Um  dia,  porém,  ela  chamou  Rosetta  de  lado  e  contou
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Louise  tinha  uma  mão  em  um  lado  da  cama  e  eu  tinha  a  outra  mão  do  

outro  lado  da  cama.  E  nós  estávamos  conversando  com  ela  mesmo  

estando  em  coma,  mas  ela  piscava  os  olhos  e  nós  pedíamos  a  ela,  

sabe,  para  fazer  alguma  coisa,  ou  apertar  nossa  mão  se  ela  entendesse  

o  que  estávamos  dizendo.  E  ela  faria  as  duas  coisas.  E  nós  ficamos  lá  

e  prometemos  a  ela  que  não  se  preocupasse,  que  cuidaríamos  da  Irmã  

por  ela  e  que  seríamos  exatamente  como  as  irmãs  de  Rosetta,  e  que  

ela  não  precisava  se  preocupar  -  ela  poderia  ir  para  casa  para  ficar  

com  o  Senhor,  você  sabe,  ao  invés  de  ficar  lá  e  sofrer.  E  acho  que  foi  

apenas  naquela  noite  ou  no  dia  seguinte  que  ela  faleceu.

194  GRITE,  IRMÃ,  GRITE!

Katie  Bell  esteve  ao  lado  de  Rosetta  -  como  mãe,  colaboradora,  

protetora,  amiga  -  por  tantos  anos  que  a  perda,  por  tudo  o  que  ela  antecipou,

jogando  na  sala  ao  lado.”  Rosetta  a  tranquilizou:  “Oh,  coitadinha,  são  apenas  

os  anjos  preparando  você.”  Logo  depois,  a  premonição  de  Rosetta  se  
concretizou:  Mother  Bell  teve  seu  derrame.13

Duas  semanas  depois,  Louise  Tucker  e  Roxie  Moore,  as  amigas  mais  

próximas  de  Rosetta  na  Filadélfia,  vieram  visitar  Mother  Bell  no  St.  Luke's  

Hospital,  onde  ela  estava  morrendo.  “Estávamos  ao  lado  da  cama  dela”,  
lembra  Roxie:

Poucos  parentes  compareceram  ao  funeral  na  William  H.  Brown  Funeral  

Home  na  Girard  Avenue;  A  mãe  Bell,  aparentemente,  havia  sobrevivido  à  

maioria  de  seus  contemporâneos.  No  entanto,  dois  dignitários  da  igreja  

compareceram  para  prestar  seus  respeitos:  o  bispo  OT  Jones,  bispo  sênior  

da  Igreja  de  Deus  em  Cristo  da  Filadélfia,  e  o  bispo  OM  Kelly  de  Nova  York.  

Ernestine  Washington  fez  a  viagem  do  Brooklyn,  e  as  três  mulheres  —  

Ernestine,  Louise  e  Roxie  —  sentaram-se  junto  com  Rosetta  e  Russell  

durante  o  culto.  O  reverendo  Robert  Cherry,  de  Washington,  DC,  pregou  o  

sermão,  Roxie  leu  o  elogio  e  tanto  Ernestine  quanto  Marion  Williams  

cantaram,  Marion  cantando  a  música  de  Mother  Bell  “Ninety-nine  and  a  Half  
Won't  Do”,  até  que,  como  Rosetta  mais  tarde  lembrou ,  “as  pessoas  gritaram  

e  continuaram  como  se  tivéssemos  um  avivamento”.14  Após  a  cerimônia,  

Mother  Bell  foi  sepultada  no  Merion  Memorial  Park,  no  subúrbio  de  Darby,  

Main  Line,  na  Filadélfia.  Roxie  Moore  fez  questão  de  enviar  uma  fotografia  e  

um  obituário  para  o  Philadelphia  Tribune,  para  que  o  falecimento  de  Mother  

Bell  fosse  devidamente  noticiado .
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e  Willy  pediu  panquecas,  apenas  para  ver  um  desfile  de  peixes  e  frango

certeza  de  que  viram  muito  Rosetta  naquele  primeiro  ano,  especialmente  Roxie,  que  

por  razões  não  relacionadas  passou  parte  de  1968  morando  com  Rosetta  e  Russell  no

As  condolências  vieram  da  família  de  Rosetta,  bem  como  de  amigos

Rosetta  cortou  sua  turnê  após  a  morte  de  Katie  Bell.

fora  do  país.  Willy  Leiser  compartilhou  o  jantar  de  Natal  com  Russell  e  Rosetta  em  

dezembro  de  1968,  o  primeiro  feriado  de  Rosetta  sem  a  mãe.  Leiser  pode

palha  foi  quando  a  garçonete  branca  que  os  servia  saiu  com

Washington,  você  sabe,  e  lugares  e  igrejas  próximos”,  diz  Roxie.

O  enterro  da  Madre  Bell,  enquanto  ela  observava  o  caixão  sendo  baixado  no

verduras,  arroz,  milho  doce,  salada,  biscoitos  e  pão  de  milho.  Depois  do  jantar,  ela

Willy.  “Então,  empurrei  meu  prato  para  Rosetta  e  disse  em  meu

Lugar  frio."  Como  Roxie  se  lembra,  Rosetta  considerou  a  morte  de  sua  mãe  como

estendeu-se  até  o  sul  até  a  Flórida  e  as  Carolinas,  nas  pequenas  cidades

outra  ocasião  nessa  época,  quando  Willy  se  juntou  a  Russell,  Rosetta,

foi  esquecido.  Mas,  na  maior  parte,  aquela  parte  dela  que  adorava  se  apresentar  

havia  esmaecido.

fazer  uma  refeição  em  um  restaurante  de  motel  e  foi  recusado  o  serviço  de  almoço,  

embora  fosse  perto  das  11h50.  Não  querendo  brigar,  Rosetta

nunca  quebraram  a  promessa  no  leito  de  morte  que  fizeram  a  Katie  Bell:  eles  fizeram

casa  na  Rua  do  Mestre.

na  Grã-Bretanha  e  na  Europa.  Ocasionalmente,  ela  até  recebia  uma  visita  de

saem  da  cozinha  para  os  outros  clientes  do  “café  da  manhã”.  O  final

ele,  deve  ter  cortado  especialmente  profundo.  Tony  Heilbut,  que  via  Rosetta  

regularmente  nos  meses  e  anos  que  se  seguiram  ao  funeral,  lembra-se  de  que,  

apesar  de  sua  vitalidade  temperamental,  Rosetta  parecia  visivelmente  deprimida.  No

Ela  também  fez  menos  viagens  ao  exterior.  “Ela  ainda  estava  indo  para  lugares  como

ainda  me  lembro  do  spread  que  Rosetta  preparou:  frango  frito,  presunto  de  Virgínia,

chão,  ela  chorou  e  disse  a  ele:  "Não  deixe  que  eles  a  coloquem  nesse  frio,

“Ela  não  estava  fazendo  as  grandes  coisas.”  Esses  lugares  “próximos”  às  vezes

sentou-se  ao  piano  e  cantou  “Precious  Lord”  em  homenagem  a  sua  mãe.  Em

um  prato  de  panquecas,  que  ela  colocou,  com  óbvia  intenção,  diante

onde  Russell  sabia  que  a  Rosetta  de  “Beams  of  Heaven”  nunca  havia

bem  como  poderia  ser  esperado.  “Estávamos  lá  com  ela,  conversamos  com  ela,  a  

abraçamos  e  a  confortamos,  e  Ernestine . . .  ter  Er  nestine  lá  [no  funeral]  foi  uma  

grande  ajuda”,  diz  ela.  Ela  e  Luísa

e  seu  motorista  para  uma  de  suas  aparições  em  Norfolk,  eles  foram
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vez,  lembra  o  amigo  francês  de  Rosetta,  Dimitri  Vicheney,  que  ela  começou

com  Lubinsky  e  Mendelsohn  no  final  de  1968  e  em  rápida  sucessão

Sino  com  o  solenemente  belo  “Quando  o  portão  se  abre”.  Em  suas  notas  de  álbum,  

Heilbut  retratou  Rosetta  como  à  frente  de  seu  tempo  apenas  para

seção  (órgão,  bateria,  piano,  guitarra),  e  ainda  assim  ambos  olharam  para  trás,  como

estraguei.  “Hoje,  quando  todo  cantor  pop  está  voltando  às  suas  raízes”,  escreveu  ele,

em  Paris  em  1957,  quando  Vicheney,  que  escrevia  para  a  imprensa  de  jazz  francesa  sob  

o  pseudônimo  de  Jacques  Demêtre,  passou  a  buscá-la  e  dirigir

acabou  de  servir  a  todos.”

Memories,  que  rendeu  a  Rosetta  sua  única  indicação  ao  Grammy,  de  Melhor

Rosetta  foi  o  ato  feminino  de  destaque  no  American  Folk,  Blues  de  1970

muito  interessada,  não  só  pelo  bairro  onde  ficava  seu  hotel,  próximo

Registros.  Sob  a  cuidadosa  direção  dos  produtores  Lawrence  Roberts,  um  pastor  batista  

negro,  e  Fred  Mendelsohn  –  como  o  fundador  da  gravadora  Her  man  Lubinsky,  um  judeu  

de  Newark  –  Savoy  lançou  muitos  dos  melhores

material:  “Salvador  não  me  ignore”,  “Não  há  espaço  na  igreja  para  mentirosos”,

foi  brutal:  Copenhague,  Berlim  e  Paris  em  três  noites  consecutivas  em

O  Soul  tomou  um  rumo  semelhante,  ressuscitando  velhas  canções  e  dando  novos  

tratamentos  aos  outros;  como  Tony  Heilbut  observou,  Rosetta  prestou  homenagem  a  Katie

em  noites  consecutivas  no  final  do  mês.  Com  todas  as  viagens,  havia  pouco  tempo  para  

dormir,  muito  menos  para  apreciar  as  vistas.  Foi  em  torno  disso

Coates,  Clara  Ward,  The  Caravans  e  James  Cleveland.  Rosetta  se  uniu

lançou  dois  LPs,  Precious  Memories  e  Singing  in  My  Soul.  Ambos  consistiam  em  novas  

gravações,  com  Rosetta  e  um  ritmo  despojado

tendo  permanecido  tão  consistente  com  sua  visão  musical,  porém  o  vento

queixando-se  de  não  se  sentir  bem.  Rosetta  e  Vicheney  se  conheceram

Que  bom  que  no  meu  país  servimos  primeiro  as  senhoras”,  lembra-se  de  ter  anunciado.  

“Meu  prato  finalmente  chegou,  mas  tive  que  esperar  para  ser  servido  até  que  ela  tivesse

embora  em  tributo  implícito  a  Katie  Bell.  O  nostalgicamente  chamado  Precious

“A  música  de  Rosetta  Tharpe  está  realmente  onde  está.”16

No  final  dos  anos  1960,  a  gravadora  na  vanguarda  do  campo  gospel  era  Savoy

Gospel  Soul  Performance,  reuniu  alguns  de  seus  mais  populares

e  Gospel  Festival,  que  começou  em  26  de  outubro  na  Alemanha.  O  ritmo

ela  para  suas  aparições  em  shows  para  salvá-la  do  incômodo  de  um  táxi.  "Ela  era

registros  gospel  dos  anos  1950  e  1960,  incluindo  o  trabalho  de  Dorothy  Love

“Precioso  Senhor”,  “Este  Trem”  e  “Paz  no  Vale”.  Cantando  no  meu

a  segunda  semana  de  novembro;  Viena,  Frankfurt  e  Bristol,  Inglaterra,
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que  tínhamos  estado  presentes  aos  primeiros  sinais  da  doença  da  qual  ela

Estrela.'  ” Com  o  tempo,  Rosetta,  que  tinha  uma  queda  por  Vicheney,  começou  a  reclamar  

com  ele  sobre  seu  relacionamento  com  Russell;  a  certa  altura,  ela

morreria  em  1973.  Depois  disso,  nunca  mais  a  vi.”

mesmo  casamento  simulado.  (Envergonhado,  mas  também  lisonjeado,  ele  a  rejeitou  

totalmente.)  “Você  acredita  em  Deus?”  ele  se  lembra  dela  perguntando  enquanto  eles  

estavam  se  conhecendo.  "Não  muito.  Na  verdade,

Rosetta  passou  pela  programação  do  festival  até  12  de  novembro,

quando  ela  adoeceu  gravemente  na  Suíça  e  foi  levada  para  o  Hospital  de  Genebra,  onde,  

por  ordem  médica,  ela  deveria  descansar  para  ficar  bem  o  suficiente  para

de  jeito  nenhum”,  admitiu.  "Não  importa",  ela  respondeu  tranquilizadoramente,  "eu  estou

não  um  crente  fanático.”

levar  um  avião  para  casa.  Quase  duas  semanas  em  sua  estada,  quando  ela  estava

Quando  ele  se  reuniu  com  ela  para  o  show  do  Festival  em  Paris  em  9  de  novembro,  

Vicheney  notou  imediatamente  um  declínio  na  saúde  de  Rosetta.  "Ela

sentindo-se  um  pouco  melhor,  ela  deu  um  concerto  privado  para  os  médicos  e  enfermeiros.

já  estava  —  como  posso  dizer  —  doente,  e  de  repente.  Ela  não  parava  de  dizer:  'Não  sinto  

minhas  mãos'.  Não  me  lembro  se  era  a  mão  direita  ou

Um  médico  até  gravou.  Mas  Willy  Leiser  não  ficou  totalmente  tranqüilo  com  essas  

demonstrações  de  bom  humor.  Acontece  que  Rosetta  confidenciou  a  ele  quase  exatamente  

o  que  ela  confidenciou  a  Dimitri  Vicheney:  “Ela

sua  mão  esquerda,  mas  ela  estava  visivelmente  abalada  por  um  ataque  de  paralisia.  Minhas

me  disse  que  ela  se  sentia  entorpecida  em  seus  braços,  e  eu  entendi  que  poderia  ser

para  Montmartre,  mas  ela  também  queria  ver  as  lojas.”  Ela  era  pleine  de  vie,  diz  ele,  

“simultaneamente  vivaz,  enérgica,  alegre  e  cheia  de  charme  feminino.  Em  suma,  uma  

personalidade  muito  forte,  que  não  'jogou  o

esposa  e  eu  saímos  naquela  noite  um  pouco  ansiosos  e  foi  mais  tarde  que  percebemos

sério."
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Ela  era  tão  forte  em  suas  convicções.  Ela  não  deixou  ninguém  

mudá-la.  Ela  apenas  acreditava  que  o  que  estava  fazendo  era  o  

que  Deus  havia  lhe  dado.

198

Diabetes,  por  toda  a  sua  mortalidade,  é  uma  doença  silenciosa.  Quando  as  

pessoas  manifestam  pelo  menos  um  de  seus  sintomas  relativamente  benignos  —  

um  estranho  hematoma  que  não  cicatriza,  dormência  nas  mãos  ou  nos  pés,  crises  

de  desorientação  que  lembram  embriaguez  —,  a  doença  geralmente  já  se  instalou,  

às  vezes  com  gravidade.  Muitas  vezes  os  diabéticos  ficam  surpresos  ao  saber  que  

vivem  com  a  doença  há  anos,  enquanto  se  sentem  relativamente  saudáveis.

Como  muitas  mulheres  afro-americanas  de  sua  geração  –  mulheres  que  

cresceram  pobres  e  passaram  a  vida  inteira  trabalhando  –  Rosetta  nunca  soube  

que  tinha  diabetes  até  que  teve  o  que  quase  certamente  foi  um  derrame  na  Suíça.  

E  como  muitas  mulheres  em  sua  posição  -  mulheres  que  cresceram  na  Igreja  

Santificada,  onde  o  poder  de  cura  da  oração  é  um  princípio  central  da  fé  -  Rosetta  

não  deu  muita  importância  à  profissão  médica,  nunca  conseguindo  encontrar  

tempo  para  consultar  um  médico  regularmente.

Por  que  ela  deveria  ter  cuidado  de  médicos,  quando  nenhum  hospital  branco  teria  

admitido  Katie  Atkins  no  Arkansas  em  1915?  Mesmo  quando  ela  está
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E  eu  disse:  'Bem,  irmã,  você  tem  que  verificar  isso.'  ”

começou  a  ir  ao  médico  por  um  tempo,  e  seu  médico  me  dizia  para

porque  nosso  médico  era  o  médico  dela,  e  ele  disse,  Louise,  se  você  ver  Rosetta,

ela  se  não  fosse  tratada”,  lembra  Roxie  Moore.  “Mas  eu  chamaria  a  Irmã

para  obter  ajuda  médica,  mas  como  todos  os  outros,  seus  pedidos  foram  ignorados.

em  circulação  e  exacerbada  por  um  sistema  imunológico  enfraquecido.  Mas  mesmo

isso,  desde  que  ela  se  sentisse  relativamente  bem  e  pudesse  continuar  atuando.

tentaria  convencê-la  a  ir.  [O  escritório]  ficava  do  outro  lado  da  rua

seu  eu  habitual,  brincalhão  e  efervescente,  convidando  a  multidão  da  Filadélfia

por  mais  algumas  semanas.  A  essa  altura,  a  gangrena  havia  se  instalado  e,  quando

ela  voltou  para  a  Filadélfia  depois  de  seu  derrame.  Tony  Heilbut  lembra

“A  doença  de  Rosetta  foi  o  que  a  impediu  da  estrada”,  diz  Ira

comida  soul  sulista  temperada  que  ela  preferia.  Então,  uma  noite,  Roxie  se  lembra  dos  

membros  -  não  muito  depois  de  Rosetta  ter  retornado  da  Suíça

outro  curso  de  ação,  mas  para  amputar  a  perna.1

Europa,  ela  tinha  tanto  açúcar  que  minha  esposa  e  Roxie  tentaram,  imploraram  a  ela,

mancha  no  pé.  E  ela  disse:  'Olha,  irmãs',  ela  disse:  'Este  ponto  está  dolorido'.

as  amigas-irmãs,  entretanto,  fizeram  de  tudo,  exceto  literalmente  arrastá-la  para  um  

médico,  naquele  inverno  de  1970-1971.  “Rosetta,  ela  tinha  esse  diabetes,  e  eu

por  favor,  traga  Rosetta  porque  ela  tinha  algo  que  ia  matar

por  favor,  diga  a  ela  para  vir.  Nós  dissemos  a  ela,  mas  ela  não  fez  isso.”  Até  mesmo  

Marie,  telefonando  de  Nova  York,  tentou  persuadir  seu  velho  amigo  e  parceiro

A  “mancha”  com  toda  a  probabilidade  era  uma  área  ulcerosa  causada  por  problemas

começou  a  ganhar  peso  extra  na  década  de  1960,  ela  não  se  preocupou  muito  com

e  dizer:  Irmã,  você  já  foi  ao  médico?  E  ela  diria  não,  e  eu

Rosetta  garantiu  a  todos  que  estava  bem  e,  só  para  provar,  agiu

Os  amigos  de  Rosetta,  geralmente  menos  cautelosos  com  os  médicos,  ficaram  

frustrados  em  suas  tentativas  de  levá-la  a  procurar  atendimento  médico  quando

dela."

para  jantares  onde  ela  trataria  a  todos  com  refeições  da  mais  alta

com  o  pé  incomodando,  Rosetta  resistiu  a  procurar  atendimento  médico

ela  finalmente  deu  entrada  no  Temple  University  Hospital,  os  médicos  não  viram

Rosetta  lhe  dizendo  que  todos  deveriam  beber  suco  de  toranja  como  cura  para  o  diabetes,  

talvez  porque  imaginasse  que  a  acidez  do  líquido  amargo  contrabalançaria  a  “doçura”  em  

seu  sangue.  de  Roseta

Tucker,  confirmando  a  memória  de  eventos  de  Roxie.  “Quando  Rosetta  veio  de

—  “Louise  e  eu  fomos  até  a  casa...  e  ela  estava  com  esse  pequeno
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Ira  Tucker  tomou  mais  liberdade  ao  falar  o  que  pensava  para  Russell.  “Ro  setta  estava  

trabalhando  quando  estava  doente”,  lembra  ele.  “Eu  costumava  dizer

Assim  que  Rosetta  estava  bem  o  suficiente  após  a  cirurgia,  no  entanto,  Rus  Sell  a  

colocou  no  circuito  da  igreja  novamente.  Havia  programas

pouco  para  viver.

Este  foi  um  golpe  terrível,  mesmo  para  uma  mulher  com  tanta  energia  e

Brooklyn,  bem  como  lugares  remotos  em  pequenas  cidades  em  todo  o

para  as  pessoas  bisbilhotando  em  seus  negócios  privados.  Uma  vez,  quando  Roxie  estava  em

e  enfraquecido,  mas  ameaçou  sua  capacidade  de  andar  ao  redor  enquanto  ela  cantava

ocupada  fazendo  o  que  ela  conhecia  e  amava  melhor  para  evitar  sua  depressão

de  trabalhar,  agora,  ela  está  doente,  cara!”  Rosetta  defenderia  seu  marido,

de  Roxie,  eu  fico  com  Rosetta.”  “E  quando  ele  disse  isso  para  mim,  então  eu  não

“Esse  é  o  seu  marido.  Eu  não  posso  passar  por  cima  dele,  você  sabe,  eu  sou  apenas  sua  peça

e  se  movendo,  e  ela  não  podia  fazer  isso.  Mas  ela  manteve  essa  energia

deveria  estar  descansando,  em  vez  de  correr  de  um  lugar  para  outro.  Mas

sua. . . .

Russell  sabia  que,  sem  o  dinheiro  que  ela  ganhava  se  apresentando,  eles

um  marido,  há  muito  que  você  pode  fazer.”

havia  algo  de  errado  com  ela.  Mas  ela  tinha  o  açúcar  muito,  muito  ruim.”

em  ilustres  instituições  COGIC,  como  Washington  Temple  em

Mesmo  antes  da  perna  de  Rosetta  ser  amputada,  Russell  já  era  sensível

Russell,  Russell,  essa  é  sua  esposa,  mas  cara,  por  que  você  não  para  Rosetta

resiliência  como  Rosetta.  A  amputação  não  só  a  deixou  deprimida

Sul.  Talvez  Russell  tenha  visto  isso  como  uma  forma  de  proteger  Rosetta,  mantendo-a

no  meio  de  um  de  seus  "Irmã,  vá  ao  médico!"  palestras,  Rus  sell  pegou  o  telefone  no  meio  da  

conversa  e  disse  a  ela:

e  jogado.  “Aquela  perna,  quando  ela  perdeu  essa  perna,  ela  perdeu  muita  paixão”,  lembra  Ira  

Tucker  Jr.  “Porque  ela  estava  acostumada  a  subir  naquele  palco

e  preocupante.  Mas  a  maioria  dos  amigos  de  Rosetta  via  Russell  cuidando  de  suas  próprias  

necessidades,  sem  se  importar  com  a  saúde  de  Rosetta.  Muitos  acreditavam  que  ela

sabe  o  que  pensar,  você  sabe”,  lembra  Roxie.  “Então,  eu  parei  de  incomodar

dizendo  a  Tucker:  “Irmão,  eu  tenho  que  fazer  isso;  Eu  tenho  que  fazer  isso.  Russell  diz  que  eu  

posso  fazer  isso.  E  então  Tucker  não  teria  escolha  a  não  ser  admitir:

irmão."  No  entanto,  doeu  tanto  para  Tucker  quanto  para  qualquer  um  ver  Rosetta  suar

em  termos  de  amizades  e  essas  pessoas  que  passam,  você  nunca  saberia

também  deve  ter  havido  uma  pressão  tremenda,  pois,  como  Rosetta  e

Eu  não  sei,”  ela  acrescenta,  “Russell,  naquela  época,  ele  era  tão  protetor  com  ela.  

Sabe,  eu  não  entendi  muito  bem.  Mas  quando  uma  mulher  tem
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funcionou,  viu”,  diz  enfaticamente.  “Nunca  deixe  ninguém  te  dizer  isso

A  Dança  Sagrada,  um  aspecto  importante  do  culto  santificado,  criou  oportunidades  para  

congregantes  e  líderes  da  igreja  se  entregarem

mentira,  Rosetta  Tharpe  trabalhou  até  não  poder  mais.

para  demonstrações  de  auto-abandono.  Nesse  sentido  importante,  a  deficiência  física  

de  Rosetta  não  comprometeu  sua  capacidade  de  atuar  de  forma  autêntica.

saber  que  ela  era  diabética. . .  e  depois  disso,  depois  que  ela  ficou  boa,  ela  começou

cantando  novamente,  porque  ela  estava  falando  comigo,  e  estava  me  dizendo  que  eu

Após  a  operação,  Rosetta  aprendeu  sozinha  a  fazer  programas  sentada,  não

“Ela  costumava  pular,  costumava  sentar  no  chão  e

deveria  tê-la  visto  pulando  no  palco.  Ela  estava  realmente  alegre.  Ela

ao  contrário  do  jeito  que  ela  praticava  tocando  violão  em  casa  ou  quando  casualmente

saltar  no  chão  ao  invés  de  se  levantar  e  andar  com  o

acabou  de  me  dizer,  ela  disse:  Irmã,  você  deveria  ter  me  visto  pulando

tocando  com  os  amigos.  Outras  vezes,  quando  o  espírito  a  atingia,  ela

bengala”,  lembra  Ira  Tucker.  “Ela  prefere  apenas  pular,  sim,

no  palco  com  apenas  uma  perna!”  “Bem,  graças  a  Deus  você  pode  pular  por  aí!”  Allison  

respondeu.

abandonou  toda  a  pretensão  de  se  preocupar  com  sua  aparência  e  pulou

era  isso  que  ela  estava  fazendo.”

O  espírito  de  leviandade  não  aplacou  o  medo  de  Allison  de  que  Rosetta

no  palco  no  que  os  amigos  chamam  de  “seu  pé  bom”.  “Ela  era  louca

Margaret  Allison  dos  Angelic  Gospel  Singers  visitou  Rosetta  após

simplesmente  colocando  uma  cara  feliz  em  uma  situação  terrivelmente  difícil.  Teria

mesmo  com  uma  perna”,  diz  Ira  Tucker  Jr.  “Ela  não  deixou  a  deficiência

a  operação  e  relembra  o  bom  humor  determinado  de  sua  amiga,  bem  como  sua  

teatralidade  corporal.  “Fui  ao  hospital  para  vê-la,  e  ela  era  uma

foi  como  ela  para  fazer  você  se  sentir  confortável,  diz  Margaret;  Roseta

fazendo  isso  lá  fora  em  igrejinhas,  quando  ele  sabia  que  ela  estava  sofrendo.  "Ela

pare  ela."  Na  verdade,  quando  ela  estava  se  sentindo  bem,  Rosetta  transformou  sua  

deficiência  em  uma  vantagem  dramática.  O  gospel  tinha  uma  longa  tradição  de  cantores  

agitando  seus  corpos  no  palco  para  o  efeito  teatral;  O  próprio  Ira  Tucker  era  famoso  pelo  

truque  de  se  ajoelhar  e  depois  ser  ajudado  a  ficar  de  pé  novamente,  em  um  movimento  

que  fez  o  público  enlouquecer.

amputado,  você  sabe”,  lembra  Allison.  “Ela  estava  rindo  e  conversando  com  a  gente,  

sabe,  porque  ela  disse  que  estava  surpresa,  ela  não
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Mesmo  em  sua  doença,  Rosetta  resistiu  ao  estereótipo  da  artista  negra  

tragicamente  devastada,  um  emblema  vivo  do  tratamento  implacável  da  

sociedade  tanto  para  mulheres  quanto  para  afro-americanos.  Ao  contrário  

de  Billie  Holiday,  que  fez  seus  últimos  shows  parecendo  esgotada  e  exausta,  

uma  distorção  emaciada  de  seu  eu  mais  saudável  e  desgrenhado,  Rosetta  

geralmente  não  atraía  o  tipo  de  fascínio  zombeteiro  e  impróprio  por  seu  

declínio  que  tanto  atormentava  Lady  Day.  Principalmente  ela  evitou  isso  

através  do  humor  –  a  mesma  arma  que  ela  usou  contra  o  racismo  nos  anos  

40  e  50.  Ela  nunca  se  cansava  de  brincar:  “Ah,  me  ligue,  papai!  Ooo  -  é  tão  

bom!”  quando  ela  estava  colocando  seu  amplificador  em  ordem.  Isso  não  

quer  dizer  que  ela  não  sofreu,  no  entanto;  Tony  Heilbut  lembra  de  ligar  para  

ela  apenas  para  encontrá-la  chorando  de  dor,  falando  sobre  como  era  difícil  

continuar.  Outras  vezes,  o  sofrimento  era  emocional.  “Você  tinha  que  ser  

muito  resiliente  para  ter  sido  Rosetta  Tharpe  e  então  fazer  ofertas  de  

cinqüenta  dólares  por  livre  arbítrio”,  diz  Heilbut.

Roxi  concorda.  “Ela  sempre  tinha  uma  piada  para  contar  e  sempre  ria.”  No  

palco  e  em  particular,  ela  gostava  de  ser  histriônica,  experimentando  

movimentos  diferentes  para  chamar  a  atenção  tanto  quanto  para  ver  como  

os  outros  reagiam.  “Mas  como  ela  estava”,  lembra  Margaret  Allison,  “eu  

realmente  não  sei”.  Pode  ter  sido  um  ponto  discutível  em  qualquer  caso,  ela  

acrescenta;  Rosetta  “não  tinha  escolha  sobre  pular  por  aí  porque  Russell  
ainda  dependia  dela”.

“foi  muito  divertido”,  sempre  fazendo  com  que  na  presença  dela  “você  

pudesse  se  sentir  livre  para  rir  e  falar  e  dizer  o  que  quisesse”.  “Rosetta  era  jovial”,

Em  geral,  os  fãs  de  Rosetta  não  a  viam  com  o  interesse  próprio  untuoso  

do  meramente  voyeurista;  eles  queriam  vê-la  triunfar  sobre  sua  adversidade.  

Ajudou  que  o  diabetes  não  tinha  o  estigma  social  de  doença  por  abuso  de  

drogas  e  álcool.  Seu  amigo  da  Filadélfia,  Walter  Stewart,  um  DJ  proeminente,  

temia,  no  entanto,  que  Russell  estivesse  desfilando  com  Ro  setta  

vergonhosamente,  como  um  caso  de  caridade.  Em  pelo  menos  algumas  ocasiões,

“Russell,  se  dependesse  de  Russell”,  ri  Ira  Tucker  Jr.,  “ela  trabalharia  

sete  dias  por  semana.  Russell  teria  trabalhado  [ela]  sete  dias  por  semana  se  

pudesse.  Estou  lhe  dizendo,  se  ele  pudesse  ter  feito  aquele  acordo,  ele  teria  

aceitado,  e  ele  teria  ficado  lá  nos  bastidores  e  aplaudido  por  ela  enquanto  

ela  vinha  suando  e  cansada  e  os  dedos  sangrando  e  todo  o  tiro.  Ele  a  teria  

beijado  na  bochecha  e  a  levado  até  o  camarim  e  a  ajudado  a  se  preparar  

para  o  próximo  show.  Esse  era  Russel.  Não,  ela  trabalhava,  ela  trabalhava  

o  tempo  todo.”
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ele  se  lembra,  Rosetta  se  apresentou  com  a  dupla  gospel  de  Yvonne  e  Yvette  

MacArthur,  gêmeas  nascidas  em  Los  Angeles  unidas  na  cabeça,  dando  seus  

programas  -  as  cantando  "irmãs  siamesas",  a  "dama  de  uma  perna  só,  tocando  

violão"  -  uma  decididamente  aberração  -mostrar  qualidade.  Russell  “receberia  o  

dinheiro”,  lembra  Stewart.  "Ela  estava  doente.  Suas  palavras  estavam  arrastadas.  

Não  foi  agradável  para  mim.”

Tony  Heilbut,  que  morava  em  Nova  York,  via  Rosetta  com  frequência  no  início  

dos  anos  1970.  Quando  sua  história  seminal  The  Gospel  Sound  apareceu  em  

1971,  ele  pegou  o  trem  para  a  Filadélfia  para  ler  Rosetta  as  seções  que  havia  

escrito  sobre  ela.  As  memórias  de  Heilbut  dessas  visitas  de  1971  e  1972  são  

misturadas.  Por  um  lado,  Rosetta  o  tranquilizava  fazendo  o  papel  de  seu  antigo  

eu  paquerador  e  provocador,  confiando  nele  sobre  fantasias  e  paixões  sexuais.  

Um,  ele  lembra,  envolveu  Joe  Boyd,  o  jovem  homem  branco  da  American  Folk,  

Blues,  and  Gospel  Caravan  de  1964.  "Eu  vou  pegá-los  ainda!"  Heilbut  lembra  a  

brincadeira  de  Rosetta,  em  referência  às  nádegas  de  Boyd.  Na  mente  de  Heilbut,  

uma  mulher  de  cinqüenta  e  cinco  anos  que  podia  ficar  um  pouco  tola  por  querer  

beliscar  a  bunda  de  um  homem  com  menos  da  metade  de  sua  idade  ainda  tinha  

muita  vida  sobrando  nela.  Outras  vezes,  porém,  ela  confessava  a  dor  e  a  

carência,  agindo  como  a  “criança  sem  mãe”  sobre  a  qual  cantava  no  espiritual.  

“Papai,  papai,  estou  sentindo  muito  frio”,  ela  dizia,  lembrando  as  palavras  que  

pronunciava  quando  colocavam  a  Mãe  Bell  em  seu  lugar  de  descanso  “frio,  frio”  

no  chão.

Nos  anos  em  que  Rosetta  estava  em  turnê  pela  Europa,  e  mesmo  enquanto  ela  

estava  doente,  Marie  e  Rosetta  conseguiram  manter  contato  e  até  ficar  perto,  

embora  a  distância,  juntamente  com  as  exigências  de  suas  respectivas  vidas,  

tornassem  face  a  face  visitas  raras.  Na  década  de  1960,  enquanto  Rosetta  

cruzava  a  Europa  e  influenciava  muitos  dos  principais  músicos  por  trás  da  

invasão  britânica,  Marie  seguiu  uma  carreira  de  ritmo  e  blues  moderadamente  

bem-sucedida,  em  turnê  com  nomes  como  Brooke  Benton,  The  Drifters  e  Clyde  

McPhatter.  Depois  de  “romper”  com  Rosetta  na  década  de  1950,  ela  também  se  

aproximou  de  Dolly  Lewis,  por  um  tempo  morando  com  Lewis  e  seu  marido  em  

Oakland,  Califórnia,  e  depois,  após  o  divórcio  de  Dolly,  morando  com  Dolly  em  

Nova  York.  Às  vezes,  Dolly,  que  nasceu  em  1910,  apresentava  Marie  a  estranhos  

como  sua  filha,  diz  Walter  Godfrey,  amigo  e  membro  do  Washington  Temple,  

embora  se  soubesse  que  as  duas  não  eram  parentes.
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Marie  tocou  músicas  juntas,  e  em  um  ponto  Rosetta  fez  algumas

Uau.  Eu  estava  perdendo  muitas  notas  ouvindo  ela  e  aquele  
violão!  Ela  era  fabulosa.  E  você  sabe  o  show  que  ela  fez,  ela  e
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Rua  145  no  Harlem.  Como  Floyd  Waites,  pianista  de  longa  data  da  igreja,  explica:  “Gates  of  

Prayer  foi  baseado  na  profecia  de  Dolly  Lewis”  –  para

sentar  e  jogar  porque  sim,  você  pode  jogar.  E  assim  a  partir  daquele  domingo

seus  congregados  um  pastor  carismático  e  “vidente”,  capaz  de  realizar  milagres  de  cura.  

Dolly  nunca  levou  crédito  por  seu  presente,  Floyd  diz,

Eu  estava  com  ela.”

à  noite,  então  talvez  duzentas  pessoas  estivessem  lá.  Alguns  membros  da  igreja  pensativos  

até  tinham  uma  cadeira  especial  com  uma  almofada  arrumada  para

Rosetta  -  ironicamente,  a  mesma  mulher  que  anos  antes  havia  encantado

em  vez  disso,  insistindo  que  ela  era  um  canal  para  mensagens,  não  sua  fonte.

Antes  de  Dolly  morrer  em  1990,  Floyd  lembra:  “muitas,  muitas  pessoas

Gordon  Stoker  fazendo  de  “I  Can't  Sit  Down”  sua  música  tema.

Onde  quer  que  seu  poder  tenha  vindo,  Floyd  experimentou  esse  presente  pela  primeira  vez

passou  pelos  Portões  da  Oração  visitando.  Não  apenas  pessoas  comuns”,  enfatiza,  “temos  

pessoas  como  Esther  Phillips,  Baby  Washington,

No  entanto,  se  Rosetta  sentasse  com  sua  guitarra  -  uma  guitarra  Les  Paul  marrom,  no  estilo  Floyd's

ele  entrou  em  Gates  of  Prayer  em  meados  da  década  de  1960,  ainda  relativamente  recente

LaVern  Baker...  e  o  professor  Alex  Bradford.  Antes  de  ela  falecer,

memória,  não  o  SG  branco  mais  chamativo  —  ninguém  mais  na  igreja  estava  sentado  naquele  

dia  de  domingo.  “Ela  se  apresentou!”  Waites  exclama.

chegada  a  Nova  York  do  Alabama.  “Fui  convidado  para  a  igreja”,  ele  se  lembra.  “E  eu  fui  

num  domingo  de  manhã,  e  assim  que  abri  a  porta

Baker  até  se  tornou  um  frequentador  regular  do  Gates  of  Prayer.  Mas,  de  longe,  a  convidada  

mais  memorável  que  Waites  pode  se  lembrar  é  Rosetta  Tharpe.  O  anúncio

e  entrou,  ela  disse,  Há  um  pianista  ali.  E  eu  olhei

que  ela  iria  se  apresentar  no  Gates  of  Prayer  em  1971  -  e  cantar  com  seu  velho

No  final  dos  anos  1950  ou  início  dos  anos  1960,  Dolly  fundou  a  Gates  of  Prayer

ao  redor  para  ver  com  quem  ela  estava  falando  porque  ninguém  sabia;  eles  sabiam  que  eu

parceira,  Marie  Knight  -  foi  o  suficiente  para  produzir  um  transbordamento  de  excitação  em  

seu  pequeno  prédio,  que  podia  acomodar  confortavelmente  setenta  e  cinco  ou  oitenta  

pessoas,  talvez  cem  em  um  aperto.  Alguém  fez  o

Church,  primeiro  em  uma  estrutura  na  Amsterdam  Avenue,  depois  em  um  local  na

cantou,  mas  eles  nunca  souberam  que  eu  poderia  tocar,  você  sabe,  piano.  Então  ela  disse,  vá

sábia  decisão  de  agendar  dois  cultos,  um  à  tarde  e  outro
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acha,  irmãzinha?  Ela  dizia,  'Sim,  aquela  Irmã  [Rosetta]  me  pegou.'  Mas  era

de  seu  status  como  uma  lenda  viva  do  evangelho.  De  muitas  maneiras,  a  Alma  no  Centro

Mesmo  na  década  de  1970,  Rosetta  e  Marie  tinham  uma  conexão  espiritual  que

sempre  um  momento  alto,  você  sabe.”

pungentemente  circulou  de  volta  para  From  Spirituals  to  Swing  de  John  Hammond

para  Floyd  parecia  ininterrupto.  Marie  sempre  conversou  com  Floyd  e  seus

A  última  grande  aparição  pública  de  Rosetta  foi  em  26  de  julho  de  1972,  em  Lincoln

concerto  trinta  e  quatro  anos  antes.  Esse  concerto,  organizado  por  um  simpa

esposa,  Evelyn  Waites,  sobre  aproveitar  aqueles  anos  com  Rosetta,  e  ela  sempre  deu  

crédito  à  amiga  por  dar  a  ela  a  chance  de  fazer  isso.  Marie  tinha  amor  em  seu  coração  

por  Rosetta,  diz  ele;  se  ela  não  estava  falando  sobre  ela

Center,  onde  ela  compartilhou  um  faturamento  com  sua  amiga  Marion  Williams.  o

ela  estava  pensando  nela.  Ele  ilustra  com  uma  história:  Nos  cultos  do  Gates  of  Prayer  

aos  domingos  de  manhã,  o  reverendo  Dolly  gostava  de  “narrar”  uma  música  para  Marie  

cantar.  “Memórias  Preciosas”,  ela  declamava  grandiosamente,  enquanto

A  mostra  fazia  parte  do  Soul  at  the  Center,  um  festival  de  artes  negras  de  doze  dias  

organizado  por  Ellis  B.  Haizlip,  uma  importante  arquiteta  dos  bastidores  do  movimento  

das  artes  negras.  Soul  at  the  Center  foi  um  marco  em  ambos

embora  ela  estivesse  começando  um  discurso,  e  Marie  entrasse  na  hora.

As  carreiras  de  Haizlip  e  Rosetta,  embora  por  motivos  diferentes.  Para  Haizlip,

“E  às  vezes  durante  esses  tempos  diferentes”,  lembra  Floyd,  “[Marie]

representou  o  culminar  de  uma  ambição  de  longa  data  de  trazer  África

ficaria  muito  cheia,  você  sabe  que  ela  estaria  pensando  na  Irmã.  Você  sabe.

artistas  americanos  para  um  salão  sagrado  da  alta  cultura  da  cidade  de  Nova  York.  Por

Uh-uh.  Sim,  ela  está  sendo  perguntada:  'Você  está  ficando  meio  cheia  agora,  você

Rosetta,  Soul  at  the  Center  representou  reconhecimento  público  oficial

Eu  olhei  para  baixo  da  linha  (1970-1973)

'Didn't  It  Rain'  e  'Precious  Memories'  abalaram  aquela  igrejinha....

Foi  fantástico!  Era  como  se  [o  público]  saísse  como  um

e  meu  piano  tocando.  E  então,  o  destaque  dessa  performance?

aquela  guitarra.  Foi  ótimo.  Você  sabe,  mesmo  com  a  amputação

da  perna,  não  afetou  isso,  nem  a  voz  nem  o  jeito  de  tocar.

205

de  seus  hinos  favoritos,  apenas  guitarra  junto  com  o  órgão  Hammond

puxado  para  trás  naquela  guitarra  [para]  'Didn't  It  Rain',  seu  solo?  Oh  meu  Deus!

de  dizer  às  pessoas  para  se  acalmarem,  você  sabe,  [para]  podermos  ouvir

quando  ela  batia  naqueles  solos,  eles  tinham  que,  tipo,  tipo

Estou  lhe  dizendo,  foi  de  parede  a  parede,  ambas  as  performances.  E  quando  ela

histeria.  Você  sabe . . .  como  se  ela  tivesse  um  pequeno  amplificador  para  sua  guitarra  e
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da  Flórida,  que  tocou  uma  música  então  praticamente  desconhecida  fora

De  X  a  Y:  o  próprio  nome  do  concerto  significava  linearidade  e  clareza

não  tinha  ou  sabia  onde  encontrar.)  Foi  o  “Centro”  em  questão?

tética  apoiadora  branca  de  artistas  afro-americanos,  apresentou  Rosetta  a  uma  multidão  de  

brancos  progressistas,  para  quem  ela  tocou  uma  música  em  grande  parte  desconhecida.  O  

concerto  de  1972,  organizado  por  um  negro  com

negros  poderiam  sobreviver  à  escravidão  -  e  não  apenas  sobreviver,  mas  produzir

A  própria  América?  E  se,  para  levar  o  trocadilho  um  passo  adiante,  “Alma  no  Centro”  

significasse  que  a  própria  alma  era  central?  E  se  a  alma  -  e  se  o  evangelho

forma  de  música  negra  americana,  e  situou  Rosetta  como  nobreza  gospel,

invenção,  anunciou  o  dia  em  que  eles  não  mais  trabalhariam  sob  o

mas  ela  era  uma  mulher  maior  e  uma  presença  maior.  Ela  não  apenas  popularizou  a  música  

que  eles  estavam  celebrando  naquela  noite,  mas  direta  ou

se  a  própria  negritude  não  fosse  marginal,  mas  profundamente  no  cerne  da  americanidade  

e,  portanto,  inelutavelmente  central  para  a  herança  cultural  de  cada  cidadão,  não  apenas  

daqueles  que  foram  marcados  pela  raça?

Chuck  Berry  para  os  sons  rockabilly  de  Elvis  para  o  groovy,  tropeçou

Nada  emblematizou  as  diferenças  entre  os  dois  concertos

A  alma  no  centro  coloca  o  significado  antes  de  tal  seriedade  simbólica,

para  o  Swing,  a  música  negra  havia  saído,  culturalmente  falando,  das  margens

“alma”,  não  poderia  ser  definido,  e  se,  em  1972,  você  tivesse  que  perguntar,  claramente  você

mudou  da  garota  ágil,  com  covinhas  e  pele  marrom  recentemente

a  criação  de  um  momento  histórico  que  acreditava  fervorosamente  na  “elevação”.

na  busca  do  Progresso.  De  Spirituals  to  Swing  disse,  com  efeito,  que  se

apenas  ou  principalmente  o  Lincoln  Center,  o  complexo  de  artes  que  recebeu  o  nome  do  

presidente  que  “libertou  os  escravos”?  Ou  era  um  “centro”  de  tipo  mais  geral  e  mais  abstrato:  

o  centro  das  artes,  talvez  o  centro  das  artes?

certas  igrejas  negras.  Em  1972,  ela  ainda  tinha  as  covinhas  e  o  sorriso,

pessoas  como  um  público-alvo,  apresentou  o  gospel  como  um

a  música  gloriosa  dos  espirituais  -  então  "swing",  uma  música  relativamente  moderna

como  a  alma  da  alma  -  constituiu  a  alma  da  cultura  americana?  E  o  que

em  vez  de  uma  novidade  encantadora.

estigma  da  raça.

Graças  a  artistas  como  Rosetta,  nos  anos  desde  From  Spirituals

indiretamente,  seu  espírito  havia  infundido  tudo,  desde  o  rock  and  roll  de

de  forma  mais  sucinta  do  que  seus  respectivos  títulos.  Do  Spirituals  ao  Swing  foi

começando  com  o  significado  indeterminado  da  palavra  “centro”.  (Quanto  a

para  o  centro.  Quando  ela  assumiu  o  centro  do  palco  naquela  noite  de  julho,  ela  estava  muito
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A  metáfora  extraterrestre  de  um  “trem  da  alma”  se  encaixa  bem  no  momento.

“Precioso  Senhor”  e  “Apenas  mais  perto  de  Ti”.  Diminuindo  seu  ritmo  rápido  

habitual,  Rosetta  esticou  as  músicas,  infundindo  cada  uma  com  um  ar  melancólico.  

Ela  tinha  doença  e  morte  em  mente  e  testemunhou  entre  os  números  sobre  sua  

amputação,  a  morte  de  sua  mãe  e  até  a  morte  de  sua  sogra,  Allene  Morrison.  Ela  

chorou  e  o  público  chorou.  Quando  ela  disse  em  lágrimas  ao  público:  “Tenho  

Jesus  em  meu  coração.  Estou  feliz  por  estar  vivo”,  um  homem  na  multidão  “ficou  

tão  emocionado  que  jogou  um  lenço  para  Rosetta  para  que  ela  pudesse  enxugar  

os  olhos”.

O  comparecimento  ao  show  de  Rosetta  e  Marion  foi  decepcionantemente  

escasso  -  menos  de  quatrocentos  -  mas  isso  não  diminuiu  o  espírito  que  eles  

levantaram.  Rosetta  subiu  ao  palco  primeiro,  apresentada  por  Joe  Bostic,  o  DJ  da  

WLIB  e  promotor  gospel  que  a  havia  contratado  para  o  Apollo  na  década  de  1940.  

Ela  cantou  várias  canções  antigas,  assim  como  havia  feito  na  Europa,  pouco  antes  

de  seu  derrame:  “That  Old  Time  Religion”,  “Down  by  the  Riverside”,

“Vamos  deixar  vibrações  no  Lincoln  Center  que  impossibilitarão  a  definição  de  

cultura  em  Nova  York  sem  negros”

verão  de  Woodstock  apenas  três  anos  antes.  Ela  havia  demonstrado  que  uma  

mulher  de  convicção  artística  e  espiritual  poderia  trilhar  seu  próprio  caminho  no  

que  o  irmão  de  alma  número  um,  James  Brown,  chamou  de  “Mundo  de  um  homem  

de  homem  de  homem”.  Quando  Rosetta  subiu  ao  palco  do  Alice  Tully  Hall,  Don  

Cornelius,  empresário  negro  por  excelência  da  TV  dos  anos  1970,  colocou  o  Soul  

Train  em  movimento,  tomando  a  velha  metáfora  religiosa  do  trem  gospel,  sobre  o  

qual  Rosetta  havia  cantado  por  quarenta  anos,  um  passo  adiante,  seu  ponto  de  

chegada  não  é  mais  os  Portões  Perolados,  mas  o  espaço  sideral.

Haizlip  anunciou  ao  New  York  Times.2  Hammond  havia  prometido  vibrações  

culturais  de  um  tipo  modesto  para  uma  única  noite.  Haizlip  tinha  como  objetivo  

desencadear  “vibrações  culturais  tão  fortes,  tão  más”  –  como  ele  colocou,  em  

palavras  que  indicavam  revolução  –  que  permeariam  a  atmosfera  para  sempre,  

como  uma  performance  de  jazz  cósmica  do  místico  e  pianista  Sun  Ra.  Para  

cumprir  essa  visão,  Haizlip  recrutou  os  poetas  Nikki  Giovanni  e  Jayne  Cortez;  os  

cantores-músicos  Taj  Mahal,  Bobby  Wo  mack,  Carmen  McRae,  Esther  Phillips,  

Donny  Hathaway  e  Nina  Si  mone;  os  músicos  de  jazz  Rahsaan  Roland  Kirk,  Cecil  

Taylor,  Betty  Carter  e  Mongo  Santamaria;  o  grupo  feminino  de  rock-soul  LaBelle;  

e,  claro,  Rosetta  e  Marion  Williams.  De  uma  perspectiva,  a  vibração  de  Rosetta  foi  

a  mais  duradoura,  já  que  ela  era  o  elo,  a  única  música  que  apareceu  nos  eventos  

de  Hammond  e  Haizlip.
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4

Amar,

A  Tempestade  Está  Passando  
Crianças  órfãs  Dia  Nublado  

Traz  de  Volta  Aqueles  Dias  Felizes  Montanha  
Ferroviária  Só  para  Contemplar  Seu  Rosto  Tenho  

um  Amor  Secreto  Ó  Amor  Ó  Maravilhoso  Amor  

Divino  Eu  incluo  a  letra  da  maioria  dessas  canções.  

Estou  ansioso  para  a  sessão  de  gravação!

Tony

Aqui  está  minha  programação  

sugerida:  Suba  um  pouco  mais  alto  Há  uma  grande  
mudança  Eu  olhei  para  baixo  da  linha  Esconda-me  em  seu  

seio  (Rock  Me)

Foi  depois  de  Soul  at  the  Center  que  Heilbut,  um  produtor  gospel  de  alguma  

influência,  decidiu  conseguir  um  contrato  para  Rosetta  para  um  novo  álbum  com  Savoy.

Ele  conseguiu  um  acordo  pelo  qual  Fred  Mendelsohn  produziria,  embora  ele  próprio  

tivesse  uma  mão  na  seleção  do  material.  Heilbut  tinha  escrito  algumas  coisas  e  

compôs  uma  nova  música,  “I've  Got  a  Secret  Be  tween  Me  and  My  Lord”,  um  blues  

de  12  compassos,  que  ele  achou  que  poderia  ser  perfeito  para  Rosetta.  Ela  estava  

animada  para  entrar  no  estúdio  novamente,  ele  disse,  e  então  eles  marcaram  uma  

data  para  a  gravação  em  um  estúdio  da  Filadélfia  no  início  do  outono  de  1973.  No  

período  que  antecedeu  a  sessão,  Heilbut  ocasionalmente  visitou  a  casa  na  Master  

Street,  onde  ele  e  Rosetta  faziam  arranjos,  quase  sempre  no  violão  dela,  mas  

ocasionalmente  no  piano.  Ele  disse  a  ela  que  o  disco  seria  melhor  se,  em  vez  de  lutar  

contra  as  mudanças  em  sua  voz,  ela  fizesse  uso  consciente  deles,  dando  às  músicas  

antigas  um  sabor  contemporâneo  e  “com  alma”.

Tony  Heilbut  achou  o  show  um  pouco  lacrimoso,  especialmente  as  lágrimas  de  

Rosetta  sobre  Madre  Morrison,  que  até  o  dia  de  sua  morte,  em  novembro  de  1971,  

nunca  se  cansou  de  lembrar  à  nora  sua  preferência  por  mulheres  de  pele  clara.  No  

entanto,  ele  ainda  descobriu  que  “ela  tinha  todos  os  bens. . . .  Ela  ainda  poderia  fazer  

'Beams  of  Heaven'  e  'Precious  Memories'  e  destruir  a  igreja”.

“Querida  Rosetta”,  ele  escreveu  para  ela  de  Nova  York,  em  uma  carta  postada  

algumas  semanas  antes  da  sessão:
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notícia.  Quando  Marie  ouviu  de  Dolly  que  Russell  estava  na  linha  perguntando

juntou-se  a  Russell  ao  lado  da  cama  de  Rosetta.  As  coisas  no  hospital  eram  sombrias.  

Ro  setta  não  estava  em  um  quarto  privado  ou  mesmo  semiprivado,  como  Walter  Stewart

Enquanto  isso,  Stewart  não  parava  de  dizer  o  nome  dela:  “Rosetta,  Rosetta”,  

pronunciando  o  “t”  como  se  da  repetição  de  um  mantra  tão  preciso  ele

Tudo  parecia  bem,  mas  havia  maus  presságios.  Em  3  de  outubro  de  1973,  quarta-

feira  anterior  à  sessão,  Heilbut

Rosto  de  Rosetta,  e  isso  lhe  pareceu  um  rosto  imperdoável  para  uma  mulher

seu  coma.  Quando  Roxie  conseguiu  sair  do  trabalho  para  correr  para  o  hospital,

naquela  data,  uma  segunda-feira,  quando  Heilbut  apareceu  na  casa  da  Master

não  apenas  Stewart,  preocupado  que  uma  mulher  afro-americana  com  diabetes

mim."  Ela  estava  preocupada  que  a  negligência  de  Russell  por  Rosetta  em  vida  se  

estendesse  à  falta  de  cuidados  adequados  para  ela  na  morte.  Ela  disse  a  Russell  que  seria

um  dia  depois  de  ter  gravado  seu  novo  álbum  Savoy.  A  morte

Ninguém  em  casa.  Sentindo  que  algo  estava  errado,  ele  ligou  para  o  estúdio,

Heilbut  -  a  única  pessoa  branca  ao  lado  da  cama  de  Rosetta  -  estava  praticamente

causa  de  morte  como  trombose  cerebral  devido  a  doença  cardiovascular  aterosclerótica  

devido  a  diabetes:  em  termos  leigos,  um  coágulo  de  sangue  no  cérebro.

“grande,  grande  artista”.

a  triste  tarefa  de  fazer  ligações  para  amigos  de  fora  da  cidade  para  transmitir  o

tratamento.  Junto  com  Walter  Stewart,  ele  dirigiu  até  o  hospital  e

recordações;  para  ele,  parecia  mais  uma  enfermaria  pública,  certamente  não  condizente  

com  uma  pessoa  da  estatura  de  Rosetta.  Pior  ainda,  Stewart  se  lembra  de  ver  sangue  em

pode  trazer  Rosetta  de  volta  à  consciência.  Mas  ela  nunca  emergiu

para  ela,  ela  se  lembra  de  pensar:  “Depois  de  todos  esses  anos,  ele  quer  falar  com

descobriu  que  Herman  Lubinsky,  o  dono  do  Savoy,  precisava  adiar  por  vários  dias,  até  8  

de  outubro.  O  segundo  mau  presságio  veio

que  sempre  foi  tão  meticulosa  sobre  sua  aparência.  Todos  eles,

Rosetta  já  estava  morta.  A  data  de  seu  falecimento  foi  9  de  outubro  de  1973—

Rua  para  acompanhar  Rosetta  ao  estúdio,  apenas  para  tocar  a  campainha  e  encontrar

o  coma  corria  o  risco  de  ser  tratado  como  outra  estatística.  Como  lembra  Stewart,

certificado,  que  listava  sua  ocupação  como  “cantora  gospel”,  identificava  a

até  a  Filadélfia  o  mais  rápido  possível  para  providenciar  o  funeral

onde  alguém  disse  que  Russell  havia  ligado  para  dizer  que  Rosetta  havia  sofrido  um  

derrame  fulminante  e  sido  levada  às  pressas  para  o  Hospital  da  Universidade  de  Temple  para

histéricas,  suplicando  ao  pessoal  que  tratasse  Rosetta  com  o  cuidado  devido  a  um

Pouco  depois  de  sua  morte  se  tornar  oficial,  Russell  e  outros  começaram  a
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duas  das  ex-Rosettes,  Barbara  e  Oreen,  puderam  comparecer,  então

Louise  Tucker,  esposa  de  Ira,  levou  alguns  de  seus  vestidos.  Mas  havia  pouco

Na  noite  seguinte,  William  Gray  III,  filho  do  congressista  William

política  da  Metropolitan  Life  que  Russell  não  conhecia  até  a  morte  de  Ro  setta  -  uma  

que  poderia  ser  usada  para  cobrir  despesas  -  mas  se  houvesse,

Esperança,  liderou  o  serviço.  Não  era  modesto,  como  o  de  Mother  Bell  tinha  sido,  mas

adeus  à  mulher  que  tinha  sido  como  uma  mãe  para  eles,  em  vez  enviada

outro  enquanto  ela  estava  viva. . . .

A  exibição  ocorreu  na  Baker  &  Baker  Funeral  Home,  2008  N.

em  janeiro  de  1972  e  cujo  memorial  de  Chicago  foi  assistido  por  uma  multidão  de  

enlutados  que  chegavam  aos  milhares.  Marie  estava  lá,  e  Ernestine  Washington,  e  os  

Tuckers,  e  Roxie,  é  claro,  e  Walter

lado  da  família  apareceu,  incluindo  Emily  Kennedy,  a  mais  velha  de  Rosetta

pessoa  que  ela  era.”

Mais  de  170  pessoas—incluindo  vizinhos  da  área  de  Yorktown,  uma

Vizinhos  da  Filadélfia,  incluindo  Frances  Steadman,  Margaret  Allison,

família  de  lugares  tão  distantes  quanto  a  Carolina  do  Sul  -  assinaram  seus  nomes  em  um  

livro  de  condolências.

do  Harmonizing  Four,  que  veio  de  Richmond.  Apenas

possuía  —  principalmente  os  carros  e  a  casa  na  Master  Street  —  para  Russell.

dinheiro  para  um  funeral  e  enterro.  Marie  diz  que  havia  um  seguro

Gray,  que  recentemente  deixou  o  cargo  de  pastor  da  Bright

Erma,  Lottie  e  Sarah,  sentindo-se  mal  por  perder  a  chance  de  dizer

mentos.  “Vivíamos  nossas  vidas  juntos”,  lembrou  ela.  “Nós  compartilhamos  com  cada

não  há  provas  de  que  os  seus  rendimentos  foram  recolhidos.

nem  foi  majestoso  como  o  funeral  de  Mahalia  Jackson,  que  havia  morrido

Eu  só  queria  vê-la  enterrada  como  a

Broad  Street,  na  Filadélfia,  em  15  de  outubro,  um  dia  antes  do  funeral.

Stewart  e  Tony  Heilbut.  James  Davis,  dos  Hummingbirds,  esteve  presente,  assim  

como  Paul  Owens,  cantor  várias  vezes  dos  Hummingbirds,  Swan  Silvertones  e  

Sensational  Nightingales.  Pontuações  de

um  buquê  em  forma  de  violão.  Um  número  de  parentes  do  Atkins

meia-irmã.  A  cantora  gospel  Sally  Jenkins,  que  havia  cantado  no  álbum  de  Rosetta  

Mer  cury,  The  Gospel  Truth,  veio  prestar  seus  respeitos,  assim  como  outros  amigos  

do  Brooklyn  e  Manhattan.

Rosetta  não  deixou  testamento,  deixando  efetivamente  os  bens  materiais  que

número  de  ministros  e  evangelistas  da  Filadélfia,  e  amigos  e

e  Marion  Williams,  vieram  prestar  seus  respeitos,  assim  como  Tommy  Johnson
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Walter  Stewart  se  lembra  do  comparecimento  como  escasso;  ele  achava  que  

a  cidade  de  Filadélfia  deveria  ter  intervindo  para  fazer  algo  para  homenagear  um  

de  seus  cidadãos  mais  talentosos.  Principalmente,  ele  coloca  a  culpa  pelo  funeral  

“ruim”  em  Russell.  “Não  me  lembro  de  haver  muita  coisa.  Eu  não  chamaria  isso  de  

um  grande  funeral  de  forma  alguma.  Eu  não  acho  que  o  marido  dela  se  importava  

com  coisas  assim.  Acho  que  sua  fonte  de  vida  se  foi.”

Mas  Allison  também  especula  que  Rosetta,  na  morte,  foi  algo  de

A  meia-irmã  de  Rosetta,  Elteaser  Scott,  lembra-se  disso  de  forma  diferente.  “Aquela  

igreja  estava  cheia”,  diz  ela.  “A  maior  parte  de  toda  a  família  estava  lá.  Vieram  de  

Milwaukee  para  Camden,  estavam  todos  lá,  a  maioria.  Então  ela  teve  um  grande  

funeral.  Aquela  igreja  estava  cheia.”  Margaret  Allison  lembra  disso  como  “um  bom  

funeral.  Veja,  muitas  pessoas  não  achavam  que  Rosetta  morava  aqui  em  

Philadelphia”,  diz  ela,  explicando  por  que  mais  realeza  gospel  não  apareceu.  “Eu  

não  sei  onde  eles  pensaram  que  ela  estava.  Porque  depois  que  ela  faleceu,  eu  

estava  conversando  com  algumas  pessoas  e  elas  disseram:  'Onde  ela  morava?'  

"Na  Filadélfia."  —  Bem,  onde  ela  morava  na  Filadélfia?  ”

a  estranha  que  ela  tinha  sido  na  vida.

No  serviço,  Marion  Williams  cantou  “Precious  Lord”  e  Marie  cantou  “Peace  in  

the  Valley”.  Roxie  leu  uma  declaração  de  The  Four  Kings  Gospel  Singers,  escrita  

em  nome  dos  cidadãos  de  Camden,  Arkansas,  em  homenagem  à  sua  parente,  

Rosetta  Tharpe,  e  então  leu  o  elogio  que  havia  composto:
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Muitas  pessoas  não  sabiam,  mas  algumas  delas  provavelmente  

não  teriam  ido  se  soubessem.  Veja,  muitas  pessoas  religiosas,  eles  

tinham  uma  coisa  com  ela,  porque  quando  ela  deixou  o  gospel  e  foi  

para  o  outro  campo,  e  cantando  com  a  banda  e  tudo  isso,  bem,  eles  

acharam  isso  horrível.  E  então  quando  ela  voltou,  quando  ela  tentou  

voltar  ao  evangelho,  muitas  pessoas  nunca  a  aceitaram.  Na  verdade,  
mesmo  nos  shows  em  que  estávamos  com  ela  [nos  anos  60],  ela  

sempre  se  desculpava  com  as  pessoas  por  sua  saída. . . .  Ela  só  

falava  no  palco,  ela  dizia  tipo,  ela  contava  tipo,  ela  foi  criada  na  igreja  

e  religião  e  tudo  mais,  mas  então  ela  explicava  para  eles  como  ela  

deixou  o  campo  do  evangelho.

Deus  Todo-Poderoso  em  Sua  infinita  sabedoria  e  terna  misericórdia  

tirou  de  nosso  meio,  nossa  Amada  Irmã,  Rosetta  Atkins  Tharpe  Morrison.
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Depois,  eles  voltaram  para  a  Master  Street,  onde  Russell,  de  acordo  com  

Marie,  era  mesquinho  com  os  enlutados  de  sua  esposa,  incluindo  membros  da  família.

GRITE,  IRMÃ,  GRITE!

Temos  certeza  de  que  ela  encontrou  a  Paz  no  Vale.  Embora  ela  amasse  

muito  seu  marido  e  desejasse  viver  por  causa  dele,  ela  teve  que  atravessar  para  

ver  seu  Senhor,  pois  Jordan  teve  que  voltar  na  última  terça-feira  de  manhã  e  

deixar  Rosetta  atravessar  para  ver  o  homem  sobre  quem  ela  cantou  em  suas  canções !

Ela  começou  quando  as  coisas  eram  difíceis  e  quando  o  evangelho  não  era  

muito  atraente,  porque  as  igrejas  eram  muito  menos  afluentes  e  a  única  coisa  a  

ganhar  era  uma  esperança  de  salvação.  Mas  ela  cantou  na  época  e  fora  de  

época.  Ela  cantava  até  você  chorar  e  depois  cantava  até  você  dançar  para  a  Joy.

Respeitosamente,  (Sra.  Roxie  Moore  para)  Amigos  e  Família.5

Ela  começou  sua  carreira  aos  seis  anos  de  idade  com  sua  falecida  mãe,  Sra.
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Ela  era  uma  Filha  amorosa,  uma  esposa  amorosa,  uma  amiga  prestativa  e  

sempre  testificou  da  bondade  de  Deus  para  com  ela  e  seu  amor  eterno  por  Ele.  

Sofreu  muito,  mas  percebeu  que  se  sofrermos  com  Ele  também  reinaremos  com  

Ele.  Pois  o  caminho  da  cruz  leva  para  casa.

Ela  foi  criticada  por  alguns,  mas  amada  e  adorada  por  muitos.  Para  todos  

que  a  conheceram  em  sua  juventude,  saibam  de  sua  dedicação  em  servir  a  Igreja  

com  fidelidade  e  reverência  e  sua  devoção  à  sua  Mãe  e  aos  Santos  de  Deus.

Rosetta  era  uma  pessoa  amorosa,  gentil,  calorosa  e  generosa.  Ela  foi  a  

primeira  cantora  gospel  feminina  conhecida  nacional  e  internacionalmente  e  

gravando  Gospel  Star.

Há  tanto  sobre  o  início  da  vida  de  Rosetta,  tantas  coisas  boas,  que  o  mundo  

em  geral  nunca  ouviu  falar.  Mas  quem  acompanha  a  carreira  dela  sabe  que  ela  

era  ótima  por  dentro.

Sentiremos  sua  falta,  mas  se  Deus  quiser  vamos  conhecê-la.

Ela  e  sua  mãe  percorreram  esta  nação  muitas  vezes,  e  muitos  pecadores  

foram  convertidos,  salvos,  santificados  e  batizados  com  o  Espírito  Santo  sob  seu  

ministério.

Ela  e  a  grande  cantora,  Madame  Ernestine  Washington,  esposa  do  bispo  

Fredrick  D.  Washington  de  Brooklyn,  NY  eram  amigos  de  infância  e  os  dois  

cantavam  para  milhares  de  pessoas  todos  os  anos  nas  convocações  nacionais  

da  Igreja  de  Deus  em  Cristo,  em  Memphis,  Tennessee,  quando  eram  apenas  

adolescentes.  Eles  ajudaram  a  manter  a  igreja  viva  e  os  santos  regozijando-se.

Katie  Atkins  Nubin,  que  era  evangelista  na  Igreja  de  Deus  em  Cristo  em  todo  o  
país.
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bers  do  lado  de  seu  pai.  Ela  se  lembra  de  ter  ido  ao  agente  funerário,  onde  diz  ter  

arrumado  e  arrumado  o  cabelo  de  Rosetta  —  como  fizera  no  final  da  década  de  

1940,  quando  elas  viajaram  juntas  —  e  vestiu  a  amiga  com  um  vestido  longo  cor  de  

limão.  A  memória,  filtrada  pelo  véu  de  luto  manchado  de  lágrimas,  evoca  a  ternura  

entre  duas  mulheres  que  compartilharam  a  intimidade  como  cantoras  e  “irmãs”  por  

quase  trinta  anos.

De  fato,  embora  Marie  insista  que  Rosetta  foi  enterrada  com  seu  SG  branco,  

circularam  rumores  após  o  funeral  de  que  Russell  havia  vendido  o  instrumento  a  um  

colecionador  não  identificado  por  uma  “quantia  insignificante”,  da  ordem  de  US$  250.

Como  Annie  diz:  “Você  sabe  que  Russell  não  ia  enterrar  nenhuma  guitarra  no  chão  

quando  ele  conseguiu  algum  dinheiro  para  isso”.  Ele  também  vendeu  seu  casaco  de  

vison  e,  por  insistência  de  Annie,  o  Lincoln  Continental  de  Rosetta.  “A  única  coisa  

que  ele  não  vendia  era  o  piano”,  lembra  ela.  “Ele  nunca  disse  por  quê.”

Russell  enterrou  o  corpo  de  Rosetta  no  Cemitério  de  Northwood,  dez  quilômetros  

ao  norte  de  Yorktown  pela  Broad  Street,  quase  em  Cheltenham,  em  uma  cova  com  

base  de  concreto.  Ele  havia  pago  cerca  de  cem  dólares  pelo  único  lote,  cuja  

profundidade  sugeria  que  ele  poderia,  um  dia,  descansar  lá  com  ela.  Ele  nunca  

comprou  uma  lápide  para  marcar  o  local  onde  o  corpo  de  sua  esposa  estava.

De  acordo  com  Annie  Morrison,  Russell  vendeu  a  guitarra  para  um  amigo  da  área  

gospel  que  morava  em  Nova  York.  Algumas  pessoas  falaram  pelas  costas  de  

Russell,  achando  errado  colocar  um  preço  em  algo  tão  associado  a  Rosetta,  mas  

ele  pode  ter  temido  por  um  futuro  sem  os  ganhos  de  sua  esposa.

Foi  um  final  decrescente  para  uma  mulher  que  viveu  a  vida  de  uma  maneira  

grande  dama  e  que  se  orgulhava  de  fazer  um  bom  show,  não  importando  as  

circunstâncias  nos  bastidores.  Ella  Mitchell,  que  cantou  com  Rosetta  em  sua  

esplêndida  apresentação  em  1960  no  Apollo,  veio  de  Nova  York  para  o  funeral.  “Ela  

sempre  quis  fazer  as  coisas  bem”,  lembra  Mitchell.  “Ela  sempre  quis  ter  certeza  de  

que  estava  muito  bem  preparado,  e  então  ir  em  frente  e  fazer  isso,  dando  o  melhor  

de  si  em  todos  os  momentos.  E  ela  fez  isso  com  facilidade,  como  se  não  fosse  

problema,  como  se  fosse  isso  que  eu  nasci  para  fazer.”
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Todo  mundo  era  alguém  com  ela,  e  todo  mundo  era  tão  importante  

quanto  ela.  Quero  dizer,  ela  não  conhecia  grandes  eus  e  pequenos  

vocês.  Ela  só  sabia  que  as  pessoas  eram  pessoas.

Todos  nós  a  respeitávamos  pelo  que  ela  podia  fazer.  Ela  abriu  as  

portas  para  muitas  pessoas,  com  muito  crédito  ou  não,  ela  fez.  Ela  

fez  todos  se  sentirem  importantes.

Cemitério  na  Filadélfia  precisa  perguntar  no  escritório  principal,  um

A  carta  fornece  um  número  que  corresponde  a  uma  parcela,  mas  o  mapa  de

terreno  para  outro.  Chegando  ao  local  de  “Morrison,  Rosetta  Tharpe”,

persistência.  Como  nenhuma  pedra  marca  o  local  exato,  um  visitante  de  Northwood

cartão  com  informações  sobre  a  localização  de  “Morrison,  Rosetta  Tharpe”.

grama  bem  cuidada  parece  mais  ou  menos  a  mesma  a  partir  de  uma  elevação  suave  na

Northwood  é  pontilhada  com  aglomerados  de  árvores  de  folha  caduca,  e  o  verde,

Prestar  homenagem  hoje  no  túmulo  de  Rosetta  Tharpe  requer  um  pouco  de

room,  onde  um  dos  gerentes  irá  para  um  arquivo  e  puxará  uma  espécie  de  índice

e  conduza  o  visitante  por  um  dos  caminhos  estreitos  e  em  forma  de  fita  que

em  torno  de  diferentes  seções  da  grande  propriedade.  Como  o  próprio  nome  sugere,

o  que  se  nota  é  um  nada  -  não  uma  ausência  sinistra,  apenas  um  remendo

de  grama  que  se  curva  silenciosamente  na  brisa  que  flui  pela  miniatura

o  cemitério  não  é  confiável,  então  um  trabalhador  vai  trazer  seu  pequeno  caminhão

EPÍLOGO:  VIBRAÇÕES  FORTES  E  MÉDICAS

Inez  Andrews
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artista  ainda  domina  o  pensamento  sobre  criatividade,  inclusive  a  criatividade  musical,  não  faz  

parte  da  imagem  dominante  do  músico  gospel.  Dentro

ainda  ressoam  hoje.  Sempre  que  um  roqueiro  solta  um  glorioso  solo  de  guitarra,  estamos  na  

presença  viva  daquelas  vibrações  fortes  e  mesquinhas

o  rosto  da  desaprovação  dos  cantos  conservadores  da  Igreja  de  Deus

o  hábito  de  tocar  o  mais  alto  que  podia,  baseado  na  crença  pentecostal

outro  no  evangelho.  E,  finalmente,  havia  as  maneiras  pelas  quais  ela  ultrapassou  os  limites,

pessoas  felizes  cuja  fé  as  torna  ingênuas  e  não  refinadas.  Ocasionalmente  eles  comandam  

uma  autoridade  associada  à  sua  espiritualidade,

em  um  jogo  de  forca  com  todas  as  letras  preenchidas,  exceto  uma.

Por  outro  lado,  a  sepultura  anônima  de  Rosetta  simboliza  a

sua  música  gospel?  Quem  disse  que  ela  não  poderia  bancar  a  tola  quando  a  fantasia

esperamos  que  músicos  de  blues  ou  jazz  sejam  pessoas  extraordinárias

expressivo,  apaixonado,  obsceno  e  constantemente  em  movimento.  Para  emprestar  um

nunca  se  encaixam  perfeitamente  nas  caixas  usuais.  Rosetta  “insistiu  em  um  som  e

Em  uma  cultura  que  tende  a  associar  a  grandeza  artística  ao  desdém

sua  vontade  de  compartilhar  seu  dom  musical  em  qualquer  lugar,  com  qualquer  pessoa,  mesmo  em

as  fileiras  do  gênio  criativo.  No  entanto,  por  mais  que  essa  versão  romântica  do

“má”  como  em  “oo-ooh,  aquela  garota  toca  uma  guitarra  má”  –  que  as  vibrações

de  Rosetta  Tharpe,  que  pegou  o  blues  gospel  e,  usando  seu  violão  como  voz,  fez  da  ponte  de  

uma  música  o  ápice  de  sua  intensidade  espiritual  e  emocional.  Sempre  que  um  músico  de  rock,  

gospel  ou  rhythm-and-blues  aumenta  o  volume,  estamos  na  presença  viva  de  Rosetta,  que  fez

em  Cristo.  Então  havia  aquela  guitarra  e  o  jeito  que  ela  tocava  -  tipo  não

especialmente  na  cultura  popular,  cantores  gospel  são  frequentemente  retratados  como  simples,

caverna  criada  pelas  pedras  de  granito  de  ambos  os  lados.  É  como  olhar  para  baixo

que  o  Senhor  sorria  para  aqueles  que  faziam  um  barulho  alegre.

na  música  e  na  vida:  o  que  importa  se  um  pouco  de  blues  borbulha

Uma  pedra,  um  marcador:  esses  são  meios  arbitrários  de  homenagear  uma  pessoa,  é  

claro.  Especialmente  uma  pessoa  como  Rosetta,  que  na  vida  era  tão  diferente  de  uma  pedra  -  

não  fria,  inerte  e  silenciosa,  mas  calorosa,  engraçada,  barulhenta,  brincalhona,

fragilidade  da  memória,  especialmente  a  nossa  memória  daqueles  que,  como  Rosetta,

chocado?  Quem  se  importava  se  ela  gostava  de  um  flerte  ou  uma  bebida  de  vez  em  quando?

mas  eles  raramente  são  descritos  como  multicamadas,  muito  menos  conflitantes.  Enquanto

frase  de  Ellis  Haizlip,  produtora  de  Soul  at  the  Center,  Rosetta  foi  uma  mulher  que  desencadeou  

“vibrações  tão  fortes,  tão  más”  culturais  –

estilo  de  vida  de  ambiguidade”,  diz  o  estudioso  do  evangelho  Horace  Boyer.  Primeiro  houve

por  convenção,  tais  qualidades  de  indisciplina  deveriam  tê-la  elevado  a
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Ainda  assim,  a  questão  de  como  Rosetta  desapareceu  da  memória  popular  tão  

rapidamente  após  sua  morte  puxa  as  mangas  da  imaginação  –  e  da  consciência  –  da  

música  americana.  Onde  estão  os  legados  de  Rosetta  Tharpe?  Onde  estão  as  roqueiras  

negras  de  sucesso  comercial?

O  musicólogo  Christopher  Small  notou  que  os  artistas  negros  muitas  vezes  são  atrelados  

ao  papel  de  antepassado,  como  se  suas  contribuições  fossem  imutáveis.

levando  vidas  não  convencionais,  geralmente  não  imaginamos  músicos  gospel  dessa  

maneira.

Compare  isso  com  uma  resenha  do  American  Folk,  Blues  and  Gospel  Festival  de  

1970  em  Londres,  no  qual  Rosetta  é  descrita  como  “tão  ritmicamente  excitante  que  

quando  ela  se  acompanha  na  guitarra  ela  pode  ser  um  Elvis  vestido  de  preto” .  é  claro,  

o  resenhista  está  precisa  e  perversamente  ao  contrário,  mas  isso  não  afeta  o  poder  de  

tirar  o  fôlego  de  sua  distorção,  em  um  contexto  em  que  as  mulheres  afro-americanas  

são  tão  implacavelmente  e  profundamente  varridas  para  debaixo  do  tapete  da  história.  

No  mesmo  ano  em  que  Rosetta  foi  descrita  como  uma  imitação  de  Elvis,  Jimi  Hendrix  

morreu  e  a  própria  Rosetta  sofreu  o  derrame  que  levou  ao  seu  eventual  declínio  e  morte.  

A  partir  de  então,  como  o  crítico  de  rock  Kandia  Crazy  Horse  apontou,  o  sucesso  da  

Invasão  Britânica  imprimiria  na  imaginação  da  maioria  das  pessoas  a  imagem  do  

guitarrista  de  rock  barulhento  e  agressivo  como  branco,  jovem  e  masculino.

Onde  estão  as  mulheres  que  conseguiram  se  dar  bem  como  instrumentistas?

Um  perigo  por  trás  de  qualquer  projeto  de  contar  uma  “história  não  contada”  é  que  

ele  posicionará  com  segurança  seu  assunto  no  passado,  um  item  de  colecionador  na  

biblioteca  de  um  aficionado,  em  vez  de  apresentá-lo  como  uma  voz  duradoura  cuja  

influência  não  pode  ser  totalmente  calculada,  mesmo  porque  apenas  porque  persistirá  no  futuro.

Rosetta  era  o  que  a  historiadora  da  música  Rosetta  Reitz  chama  de  artista  “por  

baixo  de  tudo”  –  uma  espécie  de  Zelig  musical  que  aparece  em  todos  os  lugares  quando  

você  arranha  a  superfície.  Mas  seu  desaparecimento  da  memória  popular  não  se  deve  

apenas  à  passagem  natural  do  tempo;  em  vez  disso,  é  o  produto  de  uma  infinidade  de  

pequenos  mas  importantes  atos  de  esquecimento.  Em  1963,  a  revista  Sepia  perguntou:  

“É  rock  and  roll  gospel,  ou  rock  and  roll  é  gospel?  No  mundo  branco,  as  pessoas  fazem  

essa  pergunta,  esperando  obter  uma  resposta  simples.  A  resposta,  é  claro,  não  é  

simples  porque  há  muita  duplicação  em  toda  música.  Para  os  não  iniciados,  no  entanto,  

o  espírito  empolgante  do  gospel  parece  trazer  à  mente  o  impulso  empolgante  do  rock  

and  roll,  e  como  tantos  cantores  de  rock  and  roll  vêm  do  gospel,  a  conexão  parece  

definitiva.
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Quero  dizer,  se  ela  visse  além,  digamos,  hoje,  para  

[Lil'  Kim],  tenho  certeza  que  isso  a  tiraria  do  estojo  da  guitarra. . . .  Irmã  

Rosetta  Tharpe  abriu  o  caminho  para  muitas  mulheres,  muitas  mulheres. . . .  

Ela  abriu  as  portas  para  muitos  deles  e  possibilitou  que  eles  tivessem  uma  

carreira,  sabe,  fora  da  tradição.”

importantes  apenas  porque  levaram  às  contribuições  de  outros  músicos  

(geralmente  brancos).  Small  está  falando  sobre  Chuck  Berry  e  Little  Richard,  

mas  ele  poderia  facilmente  estar  se  referindo  à  própria  Rosetta.3

Quanto  ao  que  Rosetta  pensaria  sobre  as  tendências  da  atuação  da  

mulher  negra  contemporânea,  Ira  Junior  diz:  “Tenho  certeza  que  se  ela  

estivesse  vivendo  hoje,  ela  ficaria  chocada.  Ela  ficaria  chocada!  Quero  dizer,  

porque  ela  se  considerava  uma  rebelde.  Sabe,  quero  dizer,  sempre  pensei  

nela  como  uma,  e  sempre  tive  a  sensação  de  que  ela  também  pensava.  Ela  

sempre  desafiou  as  coisas. . . .

A  segunda  história  vem  da  gravação  de  Shout,  Sister,  Shout!,  um  CD  

que  homenageia  Rosetta  por  meio  de  novas  versões  de  suas  canções,  

executadas  principalmente  por  mulheres  musicistas.  Em  uma  manhã  fria  e  

brilhante  de  sábado  em  janeiro  de  2002,  Marie  Knight  entrou  em  um  estúdio  

do  Soho  para  fazer  "Didn't  It  Rain".  Quase  cinqüenta  e  quatro  anos  desde  que  

a  gravaram  para  a  Decca,  Marie  recriou  a  energia  que  caracterizou  suas  

colaborações  com  Rosetta,  cantando  com  uma  voz  notavelmente  alterada,  

mas  qualitativamente  não  diminuída  pela  idade.  Sua  apresentação  começou  

como  uma  versão  relativamente  direta  da  música,  na  qual  Rosetta  cantou  

soprano  e  Marie  a  acompanhou  em  um  registro  alto,  suas  vozes  girando  

alegremente  uma  em  torno  da  outra.  Mas  desta  vez  Marie  estava  solando.  No  

entanto,  quando  as  pessoas  no  estúdio  se  reuniram  para  ouvir  a  reprodução,  

uma  coisa  notável  aconteceu:  Marie,  enquanto  ouvia,  começou  a  pontuar  sua  

própria  performance  com  a  linha  vocal  secundária  que  ela  havia  cantado  na  

gravação  original,  cantando  a  resposta  a  sua  própria  chamada.  Ao  ouvir  isso,  

o  produtor  pediu  que  ela  voltasse  ao  estúdio  para  gravar  sua  linha  vocal  adicional.  Ela  fez,  e  então

Duas  histórias  ilustram  as  tentativas  de  neutralizar  essa  tendência.  Um  

vem  de  Ira  Tucker  Jr.,  que  em  1998  teve  a  ideia  de  batizar  o  CD  do  

septuagésimo  aniversário  do  Dixie  Hummingbirds  em  homenagem  a  Rosetta.  

Music  in  the  Air  –  um  CD  que  ganhou  uma  indicação  ao  Grammy  de  Melhor  

Álbum  Soul  Gospel  –  “foi  meu  tributo  à  Sister  Rosetta”,  diz  Ira  Junior,  “mesmo  

sendo  um  projeto  do  Hummingbirds.  Eu  disse  ao  meu  pai,  eu  disse  olha,  cara,  

eu  realmente  quero  chamar  isso  de  'Music  in  the  Air',  porque  está  conectado,  

você  está  conectado  com  Rosetta,  e  'Up  Above  My  Head,  I  Hear  Music  in  the  

Air'  era  ela  música.  E  então  ele  disse,  não  há  problema,  ele  era  tudo  a  favor.”
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gravou  ainda  uma  terceira  faixa  na  qual  acrescentou  pandeiro.  O  final

Esses  são  os  tipos  de  atos  de  avivamento  que  trabalham  contra  o  esquecimento,

Tharpe  não  é  familiar,  a  razão  talvez  não  seja  que  Rosetta  tenha  sido  esquecida,  

mas  que  a  história  não  conseguiu  pegá-la  em  primeiro  lugar.  Evangelho  cruz  sobre  

estrela?  Mulher  sensação  de  guitarra?  Flamboyant  black  rocker  antes

rock  and  roll?  Todas  essas  formulações  funcionam,  mas  apenas  até  certo  ponto.  

Para  o  resto,  precisaremos  inventar  uma  nova  história.

produto,  que  combina  esses  três,  é  um  maravilhoso  registro  de  música

revertendo  a  negligência  das  contribuições  das  mulheres  afro-americanas  para

história,  revivendo  as  vozes  tanto  do  eu  mais  jovem  de  Marie  quanto  de  sua  amiga

música  americana.  Ambos  são,  à  sua  maneira,  orações  de  lembrança  e  gratidão.  

Eles  também  sugerem  que  temos  muito  o  que  fazer  com  o  passado.  Em  outras  

palavras,  se  o  nome  Irmã  Rosetta

Roseta  Tharpe.
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Partes  do  livro  baseiam-se  em  material  publicado  anteriormente  como  “From  Spirituals  to

Dezenas  de  músicos  fizeram  covers  do  trabalho  de  Rosetta  –  tanto  canções  que  ela  compôs  

quanto  canções  que  tornou  famosas.  Meu  favorito  pessoal  é  The  Glory  Road  (Numero  NUM

(setembro  de  2003),  387-416.  Cortesia  da  Johns  Hopkins  University  Press.

Reedições  em  CD  dos  LPs  de  Rosetta  Tharpe  do  período  após  meados  da  década  de  1950  
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apresenta  alguns  cantos  maravilhosos  e  apresenta  aos  ouvintes  os  sons  de  uma  importante  igreja  

COGIC  na  década  de  1940.  Arizona  Dranes:  Conclua  os  trabalhos  gravados  em

cantor  e  guitarrista  pentecostal  branco.  Finalmente,  há  o  CD  tributo  da  MC  Records,  Shout,

Ouvindo  o  lado  B  da  história”,  Popular  Music  24  (2005),  323–337.  Direitos  autorais  ©

Rosetta  aparece  em  muitas  compilações,  mas  duas  são  particularmente  dignas  de  menção:  The  

Great  Gospel  Women  e  The  Great  Gospel  Women,  Vol.  2  (Shanachie  6004

também  inclui  um  vídeo  de  Rosetta  tocando  “Down  by  the  Riverside”  na  TV

Capa  do  LP  de  1956  e  notas  do  álbum.
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IGO  CD  2108),  que  se  concentra  mais  em  seu  material  gospel,  também  é  recomendado.

a  última  é  a  melhor  representação  da  Rosetta  ao  vivo  na  Europa.

fitas  de  vídeo.

seus  duetos  com  Marie  Knight.

em  Dizzy's  Diamonds:  The  Best  of  the  Verve  Years  (Verve  314513875-2).  The  Very  Best  of  the  

Harmonizing  Four  (Collectibles  COL  6106)  oferece  uma  amostra  da  música  deste  excelente  quarteto.  

Rev.  Kelsey  e  Sua  Congregação,  1947–1951  (Documento  DOCD-5478)

005),  que  inclui  várias  músicas  de  Rosetta  interpretadas  por  Fern  Jones,  um

Swing:  Sister  Rosetta  Tharpe  and  Gospel  Crossover,”  American  Quarterly  55,  no.  3

O  Capítulo  8  é  baseado  em  um  artigo  que  apareceu  originalmente  como  “Have  a  Little  Talk:

CCM-1302)  e  Trem  do  Evangelho  (Verve  4228411342).  Este  último  reproduz  o  original

Ordem  Cronológica,  1926-1929  (DOCD-5186),  reúne  o  trabalho  do  antigo  pianista-cantor  santificado.

Irmã,  Grite!  (MC-0050),  no  qual  Marie  Knight  canta  “Didn't  It  Rain”.  O  CD

Cambridge  University  Press.
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Institution  Press,  1992),  37.

14.  George  D.  Lewis,  “Spirituals  of  Today” [nd],  The  Illinois  Writers'  Project /

230

Machine Translated by Google



CAPÍTULO  3:  DOS  ESPIRITUAIS  AO  BALANÇO

NOTAS  231

Thomas  Y.  Crowell,  1976),  88.

15.  Sherrie  Tucker,  Swing  Shift:  Bandas  “All-Girl”  da  década  de  1940  (Durham,  NC:  Duke

Today” [nd],  The  Illinois  Writers'  Project /  “Negro  in  Illinois”  papers,  Box  49,  Folder

15.  Em  “Negro  Churches  (Denominational)”,  outro  estudo  da  era  do  New  Deal,  Fen  ton  Johnson  

cita  a  Élder  Lucy  Smith.  “Nós  não  compramos  nenhum  branco  de  segunda  mão

Singer  Out  on  Coast  with  Him”,  CD,  29  de  julho  de  1939.

History  and  Literature,  14.  Leighla  W.  Lewis,  em  “Sister  Tharpe  Swings  Hymns  at  Cot  ton  Club”,  

Washington  AA,  14  de  janeiro  de  1939,  relata  que  Calloway  ouviu  Rosetta  em

por  sessenta  e  cinco  mil  dólares.  Ver  Johnson  [nd],  The  Illinois  Writers'  Project /  “Ne  gro  in  Illinois”  papers,  

Box  18,  Folder  3,  Chicago  Public  Library,  Vivian  G.  Harsh  Research  Collection  of  Afro-American  History  

and  Literature.

Roller  Singer  Toast  of  Broadway:  Sister  Rosetta  Tharpe  Swings  Spirituals  for  Sophis  ticated  Cotton  Club  

Clientele”,  New  York  Amsterdam  Star-News,  4  de  março  de  1939.

10.  Calloway  e  Rollins,  Of  Minnie  the  Moocher  and  Me,  78;  Ellington,  a  música  é

5.  Cooke,  “Holy  Roller  Singer  Toast  of  Broadway”.

11.  Jim  Haskins,  The  Cotton  Club  (Nova  York:  New  American  Library,  1984),  146.

A  fé  das  mulheres  nas  tradições  espirituais  da  Igreja  Batista  e  suas  possibilidades  radicais  de  resistência”,  

in  African-American  Performance  and  Theatre  History:  A  Critical

4.  Harrington,  “Benny  Goodman  Licita  para  'Sister  Tharpe'.  ”

7.  Ester  1:10–20,  New  Oxford  Annotated  Bible,  3ª  edição,  ed.  Miguel  D.
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12.  Estou  parafraseando  criativamente  com  base  no  seguinte:  Jacques  Demêtre,  “Sis  ter  Rosetta  

Tharpe  est  à  Paris”,  Jazz  Hot  129  (Février  1958):  16-17;  Baget-Garriga,  “Sis  ter  Rosetta  Tharpe  en  
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44  Jenkins,  Sally,  210  Jones,  Brian,  

159  Jones,  OT,  194  Jones,  Zeola  

Cohen,  29,  30–31,  45,  46  Joplin,  Janis,  

115  Jordan,  Louis,  3  Jordanaires,  69,  102–

3,  104  Josephson,  Barney,  51–52  

quartetos  do  jubileu,  97–100  programa  de  

rádio  do  Jubileu,  61  Juke  Blues,  161

King,  Martin  Luther,  Jr.,  184  

Knight,  Albert,  75,  76  Knight,  

Marie  (nascida  Roach):  e

ÍNDICE

LaBeef,  Sleepy,  69  

posse  de  terras  por  negros,  4,  6–7

Kelsey,  Samuel,  21,  117,  120  

Kelsey  Temple.  Veja  Templo  da  Igreja  de  
Deus  em  Cristo

33,  94  

Miller,  Alfred,  71–72,  132,  149  

Millie  Kirkham  Singers,  132  

Millinder,  Lucky,  54–64,  66–67,  118  Mills  

Music,  40–41  trabalho  missionário.  Veja  

missão  evangelística
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"Move  On  Up  a  Little  Higher",  musicalidade  

91-92.  Veja  guitarrista;  indústria  da  música  de  

estilo  vocal:  desenvolvimento  da  música  country,  

126–34;  integração  da  música  gospel,  181-82,  

205-6;  disputa  músico/  gravadora,  60;  

transformação  de  ritmo  e  blues,  136–37;  

música  sacra  vs.  secular,  138;  e  Segunda  

Guerra  Mundial,  55-56;  mercado  jovem,  137,  

144–45,  178.  Veja  também  as  gravadoras  

“My  Babe,”  142  Myers,  Johnny,  76  “My  Lord  

and  I,”  97  “My  Man  and  I,”  43

sogro),  112,  207

Panassie,  Hughes,  193

Morrison,  Russell  (marido):  e

Teatro  Paramount,  43

Igreja  Pentecostal:  como  conscienciosa

“Noventa  e  nove  e  meio  não  serve”,  102

Owens,  Paul,  210

Parques,  Barney,  89,  136

Música  country  de  Nashville,  125–35  

Newport  Folk  Festival,  184,  193  New  

York  City.  Veja  Harlem  “Nineteen  Fifty-

Five” (Walker),  145

Cemitério  Northwood,  213

Roseta,  112–15,  120,  197;  e  as  finanças  de  

Rosetta,  149;  e  doença  e  morte  de  Rosetta,  

200-13

Patterson,  Ottilie,  158,  160-61,  165,

Página,  Lábios  Quentes,  49

171,  173

Estilo  de  vida  santificado,  57,  58;  estilo  

de  canto  de,  102;  terceiro  casamento  de,  

28;  trabalho  missionário  itinerante,  25–32

Morrison,  Annie,  112,  113,  125,  147-48,  180,  

213

ÍNDICE

Panorâmicas,  59–60

“Paz  no  Vale” (Dorsey),  128,  170

Mitchell,  Ella,  152,  177,  182–83  

Moore,  Bob,  131,  132  Moore,  Roxie:  

em  movimentos  no  início  da  carreira  de  

Rosetta,  45,  64;  e  morando  com  Rosetta,  

53–54,  56–57;  e  a  morte  de  Madre  Bell,  

194,  195;  sobre  a  atitude  de  Rosetta  em  

relação  aos  homens,  114;  e  a  morte  de  

Rosetta,  210,  211–12;  sobre  a  doença  de  

Rosetta,  199;  sobre  Tommy  Tharpe,  30  debate  

moral  sobre  gospel  vs.  blues,  12–13,  47–48,  52,  

53,  106–7,  141  Morrison,  Allene  Owens  (mãe

Oliver,  Paulo,  158–159

Parham,  Kitty,  180–81

“Ninguém  é  culpa  além  da  minha”,  58

Annie,  148;  conflitos  com  Irvin  Feld,  122–

123;  antipatia  por  Richmond,  125-26;  na  

Europa,  168,  171,  187;  e  vida  doméstica  na  

Filadélfia,  180;  casamento  com

“Não  me  passe,  ó  gentil  Salvador”,  100

opositores,  56;  desaprovação  do  estilo  de  

Rosetta,  xii,  3;  curiosidade  europeia  sobre,  

162-63;  importância  dos  dons  criativos  de  

Deus,  xi,  2,  20,  163;  maneira  conservadora  

de  Katie  em,  16;  vs.  denominações  cristãs  

tradicionais,  22;  desaprovação  dos  negros  da  

classe  média,  11-12;  e  estilo  de  performance  

de  Rosetta,  60;  arrependimentos  de  Rosetta  

sobre  sair,  45,  47,  58-59;  pecados  e  

hipocrisias,  87–90;  e  falar  em  línguas,  72;  

falsificação  de,  45-46.  Veja  também  o  estilo  

de  performance  da  Igreja  de  Deus  em  Cristo  

(COGIC),  Rosetta's:  body

movimentos,  10,  60,  151,  177,  191-92,  

201;  desenvolvimento  infantil  de,

Nubin,  Katie  Bell  (mãe),  63;  caractere  de,  16,  

101;  trabalho  missionário  de  Chicago,  16–

19;  Anos  da  planta  de  algodão,  1–5,  8,  12–

14;  morte  de,  193-96;  trabalho  missionário  na  

velhice,  183;  gravações,  102,  183-84;  e  

Sammy  Price,  67;  e

Local  da  mesquita  em  Richmond,  98–99,

102
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Perkins,  Carl,  69

vs.  Rosetta,  91;  e  relatando  sobre

papéis  de  músicos  negros,  217-18;  polícia

início  dos  anos  1940,  58-59,  61-62;  inicial

Parque  Ponce  de  León,  110

130–31,  133–34;  perigos  de  viajar  em

Rainey,  mãe,  89

20–21,  23–24;  influências  iniciais,

Pryor,  Franklin  G.,  97

de  negros,  35-38,  45-46,  105-6,  119,

102,  183-84;  concerto  pós-casamento,

149,  179-81

gravações:  álbuns  de  1960-1970,  182,

profissionalismo  no  palco,  44,  188;  e  rock  

and  roll,  68,  80,  191;  com

imprensa:  cobertura  americana  de  Rosetta,  34,

65;  grupos  de  turismo  gospel  integrados,

impacto  emocional  da  música

Roseta,  158,  163-64,  171;  e  Mahalia

América,  37–38;  e  memória  de

42,  145-46;  música  country,  127–34;

Filadélfia,  Pensilvânia,  114,  147–48,

política:  movimento  pelos  direitos  civis,  184;  e  

agitação  racial  no  Harlem,  65;  tendência  para  a  

esquerda  pré-Segunda  Guerra  Mundial  de,  37,  43

38,  45–46;  e  música  sertaneja,  129,

Miami,  30;  Vermelho  Quente  e  Azul,  69;  

Transmissões  do  Savoy  Ballroom,  60

Roseta,  79–81,  82,  85–86,  143;  ajustes  pós-

amputação,  201;  e

Presley,  Elvis,  69,  102,  127,  145,  174

102,  148

a  fama  de  Rosetta,  119;  e  From  Spirituals  to  

Swing,  43–44;  estereotipagem

78–81,  86–87,  111,  135;  Mãe  Bell,

estilo  piano,  Santificado,  25

Veja  também  pressione

168–69,  176,  191;  motins  do  Harlem  de  1943,

de  música  negra,  145;  e  Segunda  Guerra  

Mundial,  56

Batida,  86;  disputa  de  músicos  com,  60;  

Savoy,  196;  Sol,  127;  Verve,  182

ÍNDICE

polícia,  assédio  racial  por,  65,  84

184;  e  cultura  Cotton  Club,  35–

sobre  a  música,  53;  Cobertura  do  Grand  

Ole  Opry,  129,  130;  Jubileu,  61;  dentro

193,  196;  e  blues  vs.  gospel,  137–

Peterson,  Charles,  48-49

Price,  Sammy,  67-68,  78-79,  80,  86-87,

infância  de  Rosetta,  2,  5-7;  e

91–92;  Roseta  com  Marie  Knight,

vs.  americano,  157–58,  161–62,  165–66,

122,  127-34,  136-42,  145-46;  Abaixo

164–65,  166;  e  energia  do  evangelho,  21,  

60,  177,  191–192,  201;  Maria  e

Memórias  preciosas,  196

11,  144–45;  e  apropriação  branca

Natal”,  105

Phillips,  Sam,  69

início  da  carreira  secular,  38-40;  e  

talentos  de  tocar  guitarra,  154;  e  

conservadorismo  pós-Segunda  Guerra  

Mundial,  96;  e  estilo  promocional  de  

Rosetta,  192;  lutas  com  a  imagem,  106;  e  

concerto  de  casamento  em  DC,  109–12.

Igreja  Batista  Peregrina,  Chicago,  18,  24

relações  raciais:  e  comunidade  negra  em  DC,  

110;  movimento  dos  direitos  civis,

peça  de  rádio:  e  conflito  com  Dorsey

27–28,  30;  em  turnês  europeias,  158,

The  Perry  Como  Show,  105–6  

artistas  gospel  em  turnê,  90

assédio  em  Nova  York,  65,  84;  sivismo  

progressivo  em,  5-6,  51-52;  e  Rosetta  como  

símbolo  de  mobilidade  ascendente,  96;

Decca,  41-43;  Roseta  vs.  Mahalia,

Phillips,  Dewey,  xi,  69

publicidade  para  Rosetta:  declínio  de,  136;

“Senhor  Precioso” (Dorsey),  58,  59

Sul,  83-85,  100,  104-5;  europeu

gravadoras:  Decca,  41-43,

Rosetas,  100-101;  e  concerto  de  casamento,  

120,  121.  Ver  também  aparência;

38,  53,  60,  175;  cobertura  europeia  de

102;  judeus  e  negros  no  Templo  de  Miami,  30–

31;  liberalismo  na  pré-Segunda  Guerra  Mundial

143,  162,  191;  violência  contra  negros,

123;  retornar  ao  evangelho,  67;  "Branco
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Reitz,  Rosetta,  217  

religião:  e  autenticidade  do  evangelho

Richmond,  Virgínia,  90-91,  94-100,

música  sacra  vs.  secular:  e  blues,

103,  122–23,  125–26  

Roberta  Martin  Singers,  79–80  Roberts,  

Alva,  16,  31  Roberts,  Camille,  15,  16,  

17,  21,  22–23,  31  Roberts,  Lawrence,  196  Roberts,  

WM,  16  –19  Roberts  Temple  Igreja  de  Deus  em

38–39;  e  mudando  a  indústria  da  música,  138;  

visão  liberal  da  COGIC  da  música  sacra,  10-11,  

18-19,  201;  debate  moral  sobre,  12-13,  47-48,  

52,  53,  106-7,  141;  a  divisão  de  Rosetta,  viii,  ix-

x,  48-49,  107,  117-24,  154-55,  171-72,  216-17;  

Fim  do  dilema  de  Rosetta,  33-35,  54-55,  137-42,  

145-46;  e  Igreja  Santificada,  pp.  22–23,  24;  

Segunda  Guerra  Mundial  como  distração  do  

debate,  60-61.  Veja  também  blues  gospel;  

música  gospel  Salvatore,  Nick,  90  Sam  Price  

Trio,  102  Igreja  Santificada:  contribuição  ao  

rock  and  roll,  72;  mulheres  guitarristas  em,  153;  

e  estilo  gospel,  xi–xii,  19;  Dedicação  da  Mãe  Bell  

a,  57,  58;  ostracismo  de  Rosetta  em,  181;  estilo  

piano,  25;  e  o  estilo  vocal  de  Rosetta,  100;  e  

música  sacra  versus  música  secular,  22–23,  

24;  e  sexualidade,  87-90.  Veja  também  Igreja  

de  Deus  em  Cristo  (COGIC)

Christ,  16–19,  145  

Robinson,  Bertha,  147  

Robinson,  Cleophus,  147  

Robinson,  Frances,  75  Robinson,  

William,  136  “Rock,  Church,  

Rock” (Bontemps),  48  rock  and  roll:  e  Elvis  

Presley,  127,  145 ;  raízes  gospel/blues  de,  72,  98,  

184–87;  Influência  de  Rosetta  em,  ix,  2,  10,  68,  

69–70,  80,  158,  174–75,  191,  216–17  “Rock  

Me” (Dorsey),  42,  55  Roots,  James,  Jr.,  102,  

104 ,  106,  107,  124  Rosette  Gospel  Singers,  105  

Rosettes,  72,  100–105,  117–18,  123–24  Ruth,  

Thurman,  192  Ryman  Auditorium,  130

Savoy  Ballroom,  39,  57–58,  65  Savoy  

Records,  196  Say  Amen,  Somebody,  

77–78  Escandinávia,  em  turnê,  173  

Schwartz,  Harold  A.,  190  Scott,  

Cheatham,  12–13  Scott,  Elteaser  

(nascida  Atkins)  ( meia-irmã),  3,  4,  

13,  211

Scott,  Roy  T.,  2,  3  

Scott,  Sam,  2,  7,  12–13  

música  secular:  a  carreira  de  Rosetta  em,  31–

32,  33–34,  38–40,  42;  exposição  precoce  de  

Rosetta  a,  22;  e  o  retorno  de  Rosetta  ao  

gospel,  66-67;  e  falsificação  do  pentecostalismo,  

45-46.  Veja  também  música  blues;  cultura  do  

jazz;  rock  and  roll;  segregação  de  música  

sagrada  vs.  secular,  racial:  e  black  com

música,  172;  Batistas,  18,  24,  181;  diferenças  

entre  negros,  7–8,  11–12,  80;  e  resposta  

europeia  ao  evangelho,  158,  162,  173;  

homossexualidade  e  circuito  gospel,  87-90;  

debate  moral  sobre  blues  versus  gospel,  ix,  

47-48,  52,  53,  106-7,  141;  Pentecostais  versus  

outros  cristãos,  22.

comunidade  em  DC,  110;  no  Cotton  Club,

Veja  também  música  religiosa  vs.  

música  popular  da  Igreja  Pentecostal.  Veja  

avivamentos  de  música  sacra  vs.  secular,  

religiosa,  8,  27,  75–76  “Revival  Telephone”,  120  

ritmo,  uso  de  Rosetta  de,  42,  68,  129–30,

ÍNDICE

133

gênero  de  ritmo  e  blues,  130,  136–42,  145–46

programa  de  rádio  Red  Hot  &  Blue,  69

Richards,  Keith,  159
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Mahalia,  91  

Shad,  Bobby,  136  

bairro  Shaw  em  DC,  110  “Shout,  

Sister,  Shout”,  55  Shout,  Sister,  

Shout  (CD),  218–19  Sinclair,  Neil  MC,  

170  Singing  in  my  Soul,  196  Sister  on  

Tour ,  182  Sister  Rosetta  Tharpe,  182  

“Sleep  On  Darling  Mother”,  67  Small,  

Christopher,  217–18  Small,  Drink,  119,  

148  Smith,  Bessie,  viii,  38–39  Smith,  

Donald  Liston,  98  Smith,  Little  Willie,  

188  Smith,  Lonnie,  98  “Something  

Within  Me”,  23  músicas.  Veja  os  títulos  

das  músicas  individuais  Soul,  Soul  

Searching  (LP),  183–84  Soul  at  the  

Center,  205–8  soul  music,  Rosetta's  

agreement  to,  xi,  86–87,  138  Soul  

Stirrers,  80  soundies,  59–60  South,  

perigos  of  em  turnê,  83-85,

Taps,  David,  102  

Taylor,  Creed,  182  

performances  de  televisão,  ix,  105-6,  146,  

189-93.  Veja  também  nomes  de  programas  

de  TV  específicos  “Diga  a  ele  que  você  me  

viu” (Dorsey),  132  Temple  Church  of  God  in  

Christ  (mais  tarde

Estrelas  da  fé,  181

Kelsey  Temple),  117  

Terrell,  OM,  130  Terry,  

Sonny,  176,  187  loja  de  

departamentos  Thalhimer,  118–19  Tharpe,  

Rosetta:  amputação,  199–200;  ascendência  

de,  3-5;  e  bissexualidade,  87-90;  no  Café  

Society,  51–53;  e  declínio  na  carreira,  

135-50;  desempenho  no  Carnegie  Hall,  43–

46;  caráter  de,  23–24,  45,  64,  89–90,  100–

101,  114–15,  131–32,  163–64,  172–73,  

201–2;  infância  de,  1–8,  13–26;  e  direitos  

civis

Steadman,  Frances,  180,  181,  210  

estereótipos,  raciais:  em  Cotton  Club,  

35-38;  pelos  europeus,  162;  por  

revisores  de  jazz,  143;  na  televisão,  

105-6,  191;  e  loja  de  departamentos  de  

Thallimer,  119

100,  104-5.  Veja  também  segregação,  

Spann  racial,  Otis,  188  falando  em  línguas,  8–

9,  72  “Espirituais  e  Neo-Espirituais”

Stewart,  Walter,  202,  209,  210,  211

(Hurston),  47–48  

Spirituals  in  Rhythm,  182  

spirituals  vs.  música  gospel,  21  

artistas  de  estádio,  Rosetta  as,  115–16  

Stage  Show  na  CBS,  146  Stark,  Herman,  

34,  38,  45

Stewart-Baxter,  Derrick,  123

Stinson,  Tim,  109

ÍNDICE

Stoker,  Gordon,  69,  102,  104,  125,  129,

130,  133

36–38;  na  infância  de  Rosetta,  2,  5-7;  e  

turnês,  83-85,  100,  104-5;  nas  forças  

armadas  dos  EUA,  56  músicos  gospel  

autônomos,  24–25.  Ver  também  sexualidade  

do  guitarrista:  e  tocar  violão,  72–73,  152;  

padrão  duplo  racial,  84;  Rosetta,  87-90,  203;  e  

o  estilo  de  performance  de  Rosetta,  154;  e  

Roseta  vs.

“Strange  Things  Happening  Every  Day”,  

estilo  67–70,  performance  de  Rosetta.  

Veja  o  estilo  de  apresentação  Summers,  

Theodore  LeMar,  118  Sun  Records,  

127  Sunset  Harmonizers,  120  Sun  Studio,  

69–70  Supper  Club,  105–6  swinging  of  

gospel  music,  12–13,  37,  38,  42,  47–48,  

52  música  swing  como  gênero,  37,  55
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(Dorsey),  128,  170  

“There’s  Peace  in  Korea,”  137  

“This  Train,”  165  Thomas,  Carla,  

155  Tiger  Bay,  Cardiƒ,  Wales,  

170  Till,  Emmett,  144–45  Tindley,  

CA,  86  touring:  with  Cab  Calloway,  

49-50;  circuito  da  igreja  após  

amputação,  200–201;  e  declínio  da  

popularidade,  136,  142-43;  na  Europa,  

150,  156-76,  185,  193,  196-97;  com  

Lucky  Millinder,  60,  67;  com  Marie  

Knight,  81–86;  como  ritmo  de  vida  do  

músico,  xi–xii;  with  Rosettes,  99–105  Town  

Hall,  NYC,  81  Triggs,  Les,  173  tropas,  

apresentações  para  a  Segunda  Guerra  

Mundial,  60–61

ÍNDICE

Verve  Records,  182

“Tudo  bem”,  145  

“(Haverá)  Paz  no  Vale”

doença  venérea,  PSA  por  Rosetta,  65-66

Veja  também  guitarrista;  estilo  de  

atuação;  gravações;  música  sacra  vs.  

secular;  estilo  vocal  Tharpe,  Thomas  J.  

(marido),  28–30,

“Isso  é  tudo” (Tharpe),  43,  44

“Up  Above  My  Head”,  vii,  86–87,  165

“Trouble  in  Mind”,  59,  189  

Tucker,  Ira,  vii,  81,  180,  199,  200–201,  210  

Tucker,  Ira,  Jr.:  sobre  os  perigos  de  fazer  uma  

turnê  no  Sul,  85;  e  a  missão  evangelística  

da  Madre  Bell,  183;  sobre  a  combinação  

de  música  sacra  e  secular  de  Rosetta,  107,  

138;  e  a  morte  de  Rosetta,  210;  nas  

habilidades  de  pesca  de  Rosetta,  180;  

sobre  a  doença  de  Rosetta,  200;  no  

casamento  de  Rosetta  com  Tharpe,  29;  

em  Russel  Morrison,  113,  149,  202;  

homenagem  a  Rosetta,  218;  em  exibição  

visual  de  shows  gospel,  166  Tucker,  

Louise,  194,  195  Tucker,  Sherrie,  39  Turner,  

Frances  Steadman,  180,  181,  210  TV  Gospel  

Time,  vii,  190–93  Twilights,  The,  98–99

movimento,  184;  no  Cotton  Club,  33–

35;  na  música  country,  125–27,  128,  
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