
AS CANÇÕES DO SÉCULO 20  

(Jornal da Tarde, 12/3/2001) 

 

José Raimundo Gomes da Cruz 

Procurador de Justiça de São Paulo aposentado 

 

 

 No citado recorte amarelado do extinto Jornal da Tarde, o começo da matéria do título 

acima: “Over the Rainbow, que Judy Garland canta em O Mágico de Oz, foi eleita a canção 

número 1 do século 20. Na lista de 365 músicas compiladas e divulgadas pela indústria 

discográfica dos EUA e a Fundação Nacional das Artes, também aparecem canções de astros 

latinos como Santana, Richie Valens e da brasileira Astrud Gilberto, em 60º lugar com 

Garota de Ipanema. O tema de O Mágico de Oz é seguido por White Christmas, que Bing 

Crosby cantou em Holiday Inn e numa versão posterior do filme, que leva o mesmo título da 

música.” 

 

 Antes das prováveis sugestões de cada qual, não convém omitir o objetivo dos que 

organizaram a compilação: “ajudar os programas de apreciação musical nas escolas 

americanas. As canções também indicam condições sociais e econômicas da época em que 

surgiram: as 20 primeiras incluem desde Mack the Knife, de Kurt Weill, até Satisfaction, dos 

Rolling Stones”. Mais não disse o Jornal da Tarde citado, limitando-se a acrescentar pequena 

foto de Judy Garland, com trajes do filme em que cantou a música campeã. 

 

Não me lembro de outras pesquisas desse tipo. Na minha lista de 70 músicas, das 

várias listas que elaborei em 2007, quando completei meus 70 anos, com predominância de 

músicas eruditas, sem falar nas músicas religiosas de Schubert, Gounod, Somma e Bach, 

incluí a Rapaziada do Brás, de Alberto Marino, a Luíza, de A. C. Jobim, a Eponina de E. 

Nazaré, a Branca de Zequinha de Abreu, Aranjuez de Joaquín Rodrigo, Asa Branca de Luiz 

Gonzaga, Abismo de Rosas de A. Jacomino, Beatriz de Edu Lobo e C. Buarque, I should have 

danced all night, de My fair lady, de Loewe e a Marcha nupcial, de Mendelsohn. 

 

 Os palcos teatrais contribuem para o sucesso de algumas músicas, como a peça O 

Fantasma da Ópera, na Broadway há mais de trinta anos, mas o cinema os supera, bastando a 

lembrança de Over the Rainbow, cantada nas telas por Judy Garland. 

 

 Também não é difícil imaginar, na lista de 365 músicas referidas da compilação citada 

acima, a contribuição dos Beatles, especialmente com Yesterday, e de Frank Sinatra, com My 

Way. A propósito, tal música surgiu com o título de Comme d’habitude, na França, e 

apresenta 200 mil resultados no Google, bastando a citação inicial deste: “My Way (Claude 

François/Jacques Revaux/Paul Anka) é o título em inglês da canção 

francesa Comme d'habitude, que foi lançada pela primeira vez pelo autor, Claude François, 

em 1967, na França. Em 1968, Frank Sinatra lançou sua versão em língua 

inglesa, adaptada por Paul Anka e que virou um de seus maiores clássicos.” 

 

 No meu livro Cinema, Verdade e Fantasia (São Paulo : 2012, pp. 72/74), dedico o 

capítulo 14 ao filme My Fair Lady, grande êxito dos palcos que repercutiu nas telas do 

cinema. Começo tal crônica com referência a outros musicais: “O grande musical está de 

volta. Grandes musicais sempre estiveram em cartaz; Evita, O fantasma da Ópera, Sweet 

Charity, Mary Poppins, Noviça Rebelde. Claro que contribui muito para isso o fato de os 

turistas que frequentam a Broadway ou outros grandes centros teatrais não conseguirem, com 



a mesma facilidade, acompanhar os diálogos dos dramas nos palcos. Note-se que até as óperas 

exibem, há bastante tempo, simultaneamente, as letras das árias. Obviamente, o turista deve 

conhecer o idioma local, beneficiando-se, no Canadá francês, com os dois idiomas oficiais de 

lá.” 

 

 No meu artigo citado, examino um pouco o objetivo de formação envolvido na peça e 

no filme My Fair Lady. Nesse texto, concentro-me no aspecto musical, com dupla vantagem: 

o benefício educativo e a promoção das músicas apresentadas. 

 

 

 

 

 

  


