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			FOI	UMA	TRANSA		muito	complicada	essa	do	álbum	da	Gal.	O	resultado	era	mais	do	que	
esperado:	a	primeira	tiragem	(doze	mil	álbuns	duplos)	foi	vendida	em	dois	dias.	E	as	lojas	
caíram	em	cima	da	Philips	pedindo	mais.	Mas	logo-logo	não	vai	ter	mais,	só	em	janeiro:	o	Natal	
está	aí	mesmo	e	não	há	como	prensar	mais	discos.	A	todo	Vapor	representa	um	dos	trabalhos	
mais	audaciosos	feitos	na	música	popular	brasileira	em	1971.	Mas	também	mostrar	o	medo	
que	se	tem	na	audácia.	
			O	 show	 no	 Teatro	 Tereza	 Rachel	 fôra	 programado	 para	 cinco	 dias.	 A	 direção	 geral	 era	 de	
Waly	Sailormoon	e	Gal	vinha	com	duas	novidades:	interpretação	mais	“distanciada”	do	público	
e	um	repertório	totalmente	formulado.	Foi	o	chamado	sucesso.	Teatro	lotado.	Discussões:	pró	
e	contra.	De	cinco,	dez	dias.	E	um	disco.	
			Imediatamente	viu-se	que	A	Todo	Vapor	teria	de	ser	gravado.	Ao	vivo.	
			Aí		começou	a	primeira	briga.	As	gravadoras	brasileiras	(Philips	inclusive)	evitam	o	máximo	a	
gravação	ao	vivo,	que	são	feitas	em	escolas	cada	vez	maior	nos	Estados	Unidos	e	Europa	
(produção	mais	barata,	ambientação,	muitas	outras	razões).	A	Philips	topou,	mas	queria	gravar	
apenas	uma	vez.	Gal	e	o	empresário	Paulo	Lima	insistiram	em	várias	gravações	e	uma	
montagem	final.	Mais	discussões	e	outra	vitória:	o	show	foi	gravado	três	vezes.	
				Foi	então	que	a	gravadora	deu	sua	demonstração	de	audácia:	lançaria	o	show	na	íntegra.	A	
Todo	Vapor	seria	um	álbum	duplo,	o	primeiro	a	ser	feito	no	Brasil.	Além	disso,	teria	faixas	
“não-comerciais”,	isto	é,	com	mais	de	três	minutos.	Era	de	se	pasmar	e	todos	ficaram.	Para	
completar	a	audácia,	foi	feita	uma	capa	bastante	livre,	trabalho	de	Luciano	Figueiredo	e	Oscar	
Ramos,	com	palavras	de	Waly	Sailormoon.	Mais	depois	de	tanta	audácia	tinha	de	vir	o	medo	e	
só	foram	prensados	doze	mil	álbuns	na	primeira	tiragem,	vendidos	em	dois	dias.	Mas	isto	já	é	o	
começo	da	história.	
	
-	A	abertura	do	mercado			
				
				Até	mesmo	por	ser	o	primeiro	álbum	duplo	gravado	no	Brasil,	esse	disco	de	Gal	é	
importante.	Significa	(e	marca)	a	abertura	do	mercado,	aqui,	em	proveito	do	artista	brasileiro,	
para	um	tipo	de	disco	até	então	produzido	apenas	no	estrangeiro.	
				Dois	sinais	de	importância,	de	acordo	com	Roberto	Menescal	(compositor	e	produtor	do	
álbum),	que	montou	a	gravação	de	A	Todo	Vapor:	1)	–	nem	Roberto	Carlos,	que	é	rei,	tem	um	
álbum	duplo;	2)	–	a	primeira	edição	do	álbum	de	Gal	esgotou	em	dois	dias,	provando	que	é	
possível	a	venda	dos	duplos.	
				Artistas	como	Gal,	Elis	Regina,	Bethânia,	Chico	Buarque	de	Holanda,	rendem	muito	mias	ao	
vivo.	É	o	que	o	pessoal	da	Phillips	constata,	no	momento	em	que	parte	para	gravações	dos	
shows	destes	artistas.	Um	caráter	de	reportagem	será	dado	a	cada	um	dessas	gravações	como	
foi	na	de	A	Todo	Vapor,	que	registrou	inclusive	o	tombo	que	Gal	levou	no	palco	e	o	“isso	
acontece	com	qualquer	um”	dito	depois.	O	que	se	quer,	e	que	para	Menescal	foi	conseguido	
nesse	disco,	é	levar	ao	público	de	disco	a	mesma	intimidade	do	teatro.	
				O	disco	está	íntimo,	à	vontade,	apesar	das	imperfeições	técnicas.	As	dificuldades	começam	
na	própria	gravação,	porque	nossas	gravadoras	não	possuem	ainda	equipamento	para	o	
registro	perfeito	de	um	show.	No	disco	de	Gal	ainda	há	falhas	na	apresentação	gráfica.	Para	a	
próxima	prensagem,	à	venda	em	janeiro,	a	Phillips	promete	corrigir	os	erros.	
	
-	Gênese	e	trabalho			
	
				“Antes	de	viajar	para	Londres,	Gal	queria	que	eu	escrevesse	um	texto	para	o	álbum	A	Todo	
Vapor.	Aceitei,	achei	legal	,	mas	depois	achava	que	seria	apenas	mais	um	texto	de	amor	de	um	
poeta	por	uma	cantora.	Eu,	Luciano	e	Oscar	chegamos	então	à	 idéia	de	 títulos	para	as	 fotos	
compondo	um	BLOCO	de	imagem-letreiro	semelhante	ao	filme	de	Sziga	Vertov,	A	Sexta	Parte	



do	Mundo	 (Vejo	o	mundo	do	 capital,	 vejo	o	mundo	do	 trabalho).	 Seria	o	que	 conceituamos	
como	PALAVRAS-DESTAQUES.	No	álbum	 lançado,	por	negligência,	não	constou	esta	parte	do	
trabalho	 .	 Foi	 riscada	 ...	mas	o	 trabalho	 está	 lá	 e	 é	 uma	 linguagem	desenvolvida.	 Palavras	 e	
destaques.	Aguardo	correção	na	próxima	prensagem.”	
WALY	SAILORMOON	(Diretor	-	geral	do	show)	
	
-	Escutem	escutem	escutem		
	
			“Eis	A	Todo	Vapor,	o	disco	do	show	de	Gal,	o	disco	novo	de	Gal	em	todas	as	lojas	por	aí.	Viu?	
Ouviu?	 Torno	 a	 repetir:	 Gal	 Costa	 é	 a	maior	 cantora.	 (Ângela,	 Dalva,	 Araci,	 Bethânia,	 todas:	
síntese,	1971,	Gal	a	todo	vapor).	
	
				Bem	explicadinho:	a	música	popular	brasileira	não	é	mais	aquela.	
Tacaram	fogo	nela.	Gal	 responde:	está	nas	 lojas,	escutem	o	repertório	novo	painel	 radical:	é	
necessário	uma	viração	pro	Nestor	que	está	vivendo	em	grande	dificuldade:	quero	ver	de	novo	
a	luz	do	sol	quando	estiver	assim	não	me	apareça:	dê	um	role:	sua	estupidez	não	te	deixa	ver	
que	eu	te	amo:	minha	alma	chora,	vejo	o	Rio	de	Janeiro:	quando	você	me	ouvir	chorar	eu	não	
corro	perigo:	 falsas	baianas:	mal	 secreto:	eu	não	preciso	de	muito	dinheiro(graças	a	Deus)	ó	
minha	grande	pequena,	6	minha	grande	obsessão:	eu	sou	uma	fruta	gogóia.	Hum?	
	
				Etc:	como	é	que	eu	posso	dizer	o	que	esse	disco	significa	se	eu	já	sei	que	já	disse	aí	em	cima?	
No	 festival	 da	 Record	 em	 1968,	 Augusto	 de	 Campos	 foi	 convidado	 para	 o	 júri.	 Ele	 aceitou	
mandando	 dizer:	 bom,	 vocês	 sabem	 perfeitamente	 em	 quem	 eu	 vou	 votar.	 Pois	 é	 assim,	 o	
disco,	Waly,	Gal	e	toda	a	equipe	do	show,	esta	matéria	de	segundo	caderno	e	muita	gente	das	
rodas	do	lado	de	dentro	&	do	lado	de	fora.	(Sim:	o	convite	a	Augusto	foi	desfeito).	Lado	de	lá,	
sim.			
	
			Necessário	viração.	Bola	no	pé	e	tal	o	gol.	Esse	disco	de	Gal	Costa	mais	os	outros	que	virão.	
Ou	não.	Pt	saudações”.	
	
-	Distanciamento	Radical	
	
			“A	 capa	 do	 disco	 de	Gal	 a	 Todo	Vapor	 é	 o	 distanciamento	 radical	 das	manifestações	mais	
progressistas	 psicodélicas	 maneiristas	 viciadas.	 As	 revistas,	 os	 jornais,	 roupas,	 fachadas	 de	
teatro,	as	tradicionais	capas	de	discos	pops,	estão	cheios	de	maneirismos	viciados,	bolações	e	
de	sonhos	psicodélicos.	
				Não	 existindo	 por	 tanto	 nenhuma	 intenção	 de	 “ilustrar”	 o	 trabalho	 de	 Gal.	 É	 um	
pensamento	concentrado,	unido	e	acrescentando	ao	nosso,	o	trabalho	de	Gal,	a	linguagem	de	
Waly	 Sailormoon	 nas	 PALAVRAS-DESTAQUES:	 VER	 DE	 NOVO	 VER	 DE	 NOVO	 VIOLETO	 VEJO	
VIOLETO,MÁSCARA	DO	MAL	SECRETO,	ROLE	NECESSÁRIO	VIRAÇÃO,	LUZ	SOL...	QUE	ME	BRILHA	
ACENDE	AQUECE	ME	QUEIMA...,	SOU	FRUTA	GOGÓIA,	BOCA	MICROFONE	MÃO	VIOLÃO.	
				As	extraordinárias	fotos	de	Ivan	Cardoso	e	Edison	Santos.		
				Novas	 áreas	 de	 ação.	 Afirmação	 de	 idéias,	 pensamentos,	 concentração	 nas	 áreas	 mais	
quentes	e	criativas.	
				Novas	áreas	de	ação.	De	uma	capa	de	disco	fazer	o	pensamento	mais	vital,	MANIFESTANDO	
FOTO	COR	PALAVRAS.	
				Novas	 áreas	 de	 ação.	 Panos	 palavras	 BANDERÉ	 com	Capinan:	 PRIMAVERA	 EXTRAÇÃO	DAS	
FLORES.	Grande	letreiro	fantástico	para	filmagem	ALFA	ALFA	VELA	VILLE	de	Waly	Sailormoon,	
faixas	 letreiros	 para	 os	 SUPER	 SUPER	 8	MM	de	 Ivan	 Cardoso,	mandacurús	 acetinados	 e	 em	
perspectivas	como	os	morangos	da	CARMEM,	BEIJO	BAILES,	com	JORGE	SALOMÃO	E	CAPINAN	
.	Manifestação	aberta	para	os	primeiros	dias	de	72.			
Luciano	Figueiredo	e	Oscar	Ramos	(autores	de	capa)	
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LADO	1		

1- Dê	um	Rolê	(Morais	-	Galvão)	
2- Pérola	Negra	(Luiz	Melodia)	
3- Mal	Secreto	(Macalé	-	Wali)	
4- Como	2	e	2	(Caetano	Veloso)	

LADO	2	
1- Hotel	das	Estrelas	(Macalé	-	Duda)	
2- Assum	Preto	(Luiz	Gonzaga	-	Humberto	Teixeira)	
3- Bota	a	Mão	nas	Cadeiras	(Folclore	baiano)	
4- Maria	Bethânia	(Caetano	Veloso)	
5- Não	se	Esqueça	de	Mim	(Caetano	Veloso)	
6- Luz	do	Sol	(Carlos	Pinto	–	Wali)	

LADO	1	
1- Fruta	Gogóia		(Folclore	baiano)	
2- Charles	Anjo	45	(Jorge	Bem)	
3- Como	2	e	2	(Caetano	Veloso)	
4- Coração	Vagabundo	(Caetano	Veloso)	
5- Falsa	Baiana	(Geraldo	Pereira)	
6- Antonio		(Ismael	Silva)	

LADO	2		
1- Sua	Estupidez		(Roberto	–	Erasmo	Carlos)	
2- Fruta	Gogóia	(Folclore	baiano)	
3- Vapor	Barato	(Macalé	–	Wali)	

A	montagem	desse	álbum	duplo	de	Gal	não	obedece	ao	rigor	da	montagem	original	de	Waly		
Salomão	para	o	show	que	foi	sucesso	no	Teatro	Tereza	Rachel.	Isso	não	afetou,	no	entanto,	em	
absolutamente	 nada	 a	 alta	 qualidade	 e	 intensa	 atualidade	 do	 repertório.	 Duas	 presenças	
importantíssimas:	 a	 dos	 inéditos	 Carlos	 Pinto	 e	 Luiz	 Melodia,	 duas	 revelações.	 As	 letras	 de	
Sailormoon,	sem	duvida	o	melhor	dos	novos	poetas	da	MPB	e	o	antológico	Antonico	de	Ismael	
Silva,	reclamam	e	merecem	destaque	especiais.			
	
-	FICHA	TÉCNICA		
SHOW		
Direção	musical:	Lanny;	Guitarra:	Lanny;	Baixo:	Novelli	;	Bateria:	Jorginho;	Tumbadora:	Luciano	
Figuereido;	Direção	Geral:	Waly	Sairlormoon;	Produção:	Paulo	Lima.	
	
GRAVAÇÃO	
Direção	de	Produção:	Roberto	Menescal;	Direção	de	Estúdio:	Roberto	Menescal;	Técnicos	de	
Gravação:	 Jorge	Karan	 (ao	vivo);	Assistente	de	Produção:	Paulo	 Lima;	Arranjos:	 Lanny;	Capa:	
Luciano	e	Oscar	Ramos.	
	
ERRATA	
As	fichas	técnicas	que	transcrevemos	da	capa	do	disco,	apresentam	omissões:	

1) Nas	faixas	Com	Dois	e	Dois,	Dê	um	Role,	Vapor	Barato	e	Pérola	Negra,	a	guitarra	é	
de	Pepeu,	que	também	realizou	substanciais	alterações	nos	arranjos	originais.	

2) As	palavras	que	compõem	as	fotos	de	capa	são	de	Waly	Sailormoon.	
3) As	fotografias	da	capa	são	de	Ivan	Cardoso	e	Edison	Santos.	
4) Em	Mal	Secreto	houve	alteração	na	ordem	dos	autores:	Macalé	é	o	compositor	e	

Wali	o	responsável	pela	letra	(Macaçé	–	Wali	e	não	Wali-	Macalé).			


