
Ser do Fado: metafísica da Pátria

Com apenas dezasseis anos, Marco Rodrigues (n.1982) venceu a famosa 

Grande Noite do Fado, prestigiada prova pública que anualmente junta e escrutina no 
Coliseu de Lisboa (e desde os anos 90 também no do Porto) os candidatos a fadistas 
profissionais. Uma noite de superlativa importância para as gentes do Fado, que tem dado 
ao Mundo grandes talentos, entre os quais alguns dos actuais nomes maiores do Fado, 
como Camané (vencedor em 1979) ou Ricardo Ribeiro (em 1998). No entanto, Marco 
Rodrigues não é um fadista tradicional, não só por gostar das belas palavras que formam 
o poema escrito hoje – muitos mais se têm desvinculado com liberdade do repertório 
letrista mais tradicional, sendo certo que sem os poetas não haveria fadistas. Tão-pouco 
por ser também músico (acompanha-se aliás à viola) e compositor. Mas por haver nele 
um claro desejo de outras músicas e canções. Uma delas cantou-a em 2008, quando 
participou no Festival RTP da Canção com o tema Em água e sal (belíssimo poema de 
Inês Pedrosa), na linha dos melhores dos tempos áureos de cantores como Fernando 
Tordo ou Carlos Mendes.

Embora não rejeite liminarmente o rótulo de fadista, sempre vai avisando que o Fado (que 
ainda assim considera a sua matriz) é, como tudo em música, uma forma em mutação, 
que sofre influências e se transforma. Somos então tentados a falar de Fado-canção, 
esse outro género em que Mestre Carlos do Carmo é ainda hoje nome de proa, e de 
quem Marco Rodrigues é um discípulo. Juntos, gravaram o dueto O homem do Saldanha 
(letra de Boss AC), um dos temas do disco Tantas Lisboas (que é também o título de um 
fado com letra de Tiago Torres da Silva). Mas não chega, por também essa catalogação 
ser demasiado redutora, ‘fechando’ Marco Rodrigues numa caixa arquivadora onde 
seguramente não aceitaria ficar, parecendo disponível para, sem compromissos nem 
complexos, ir mais longe nessa procura de uma voz para si próprio. Bastará dizer que tem 
participado em projectos de outros que não são do Fado, caso da sua parceria com a 
brasileira Maria Gadú, por exemplo.

Mas o que será então ao certo “ser do Fado”, como se canta no famoso fado de Frederico 
de Brito (o Britinho, autor de outros sucessos eternos do Fado do século XX)? Talvez não 
seja possível responder cabalmente com palavras – essas inúteis «quando o silêncio é 
maior» (como cantou Amália em Acho inúteis as palavras, e que Marco Rodrigues deixou 
registado em Fados da tristeza alegre, o primeiro trabalho discográfico) ou, como neste 
caso, quando o cantor é versátil – e nada nesta palavra menoriza o seu enorme talento. 
Está certa a grande família do Fado, que já o reconheceu como uma das mais 
interessantes vozes da canção nacional. E a verdade é que ao ouvi-lo cantar esse famoso 
fado sobre a metafísica de “ser do Fado” (Fado Loucura) – pertença segura de alguns 
poucos para quem o Fado é uma Pátria –, compreende-se que Marco Rodrigues é do 
Fado – ou seja, desse lugar português feito grandemente de poesia e tristeza, parte 
inalienável da identidade nacional, e agora também património da Humanidade, imaterial 
como toda a metafísica. Sarah Adamopoulos


