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Paul McCartney e sua homenagem a Chico Mendes

Em 1989,  Paul  McCartney  toma conhecimento

do  assassinato  do  seringueiro  e  ativista

ambiental  Chico  Mendes,  em  Xapuri  no  Acre,

através dos telejornais da TV inglesa, que deram

grande destaque ao bárbaro homicídio e fizeram

retrospectiva  de  suas  atividades  como

sindicalista  e  defensor  do  meio  ambiente.  A

militância de Chico para preservação ambiental e

justiça  social  comoveu  Paul  McCartney  que

resolveu dedicar a canção ‘How Many Will Have To Die’ recém-composta para o álbum ‘Flowers In

The Dirt’ para Mendes.

Paul assistiu a um documentário na BBC e passou a admirar a figura do ativista. A canção no ritmo de

reggae tem letra que encaixa plenamente em um tributo a Chico Mendes e esta faixa conta com a

participação do baterista e percussionista jamaicano, Jah Bunny.

Ainda em 1989, Pedro Bial, repórter da TV Globo (Fantástico) fez uma entrevista na Inglaterra com
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Paul e ele falou sobre Chico e a música do álbum:

“Ele me pareceu um bom homem, um chefe de família e nós sentimos muita simpatia. Quando ele foi

assassinado, foi um choque para muita gente aqui. Quando alguém que estava tentando fazer o bem

é morto, é um choque.”

No  decorrer  do  ano  de  1995,  Paul  através  da  estação  de  rádio  norte-americana  Westwood  One,

veicularia  uma  série  de  programas  intitulados  ‘Oobu  Joobu’,  onde  às  vezes  se  fazia  de  DJ  e

comentarista, além de pela primeira vez, mostrar aos fãs de Macca uma variedade enorme de material

inédito, incluindo soundchecks, sobras de estúdio e receitas da culinária vegetariana de sua esposa

Linda. No quinto programa da série veiculado no dia 24 de junho de 1995, Paul antes de tocar o

ensaio de estúdio de  ‘How Many People’ disse ao microfone: “Chico, pode me ouvir? Essa canção é

para você, por tudo o que fez”.

Paul fala sobre Chico Mendes e o video clipe da música ‘How Many People’:

How many people. Paul Maccartney

Para saber mais sobre Chico Mendes: http://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Mendes

.

Por BeatleLado

@BeatleLado2 
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Curtir

Seja o primeiro a curtir este post.


RELACIONADO

Comercial da coletânea "All

the Best!" de Paul

McCartney na TV

Ouça uma nova canção que

junta Rihanna, Kanye West

e Paul McCartney

Todas as faces do setentão

Paul McCartney
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Em "Variedades"
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Pingback: Paul McCartney e os Direitos dos Animais « ISF Brazilian Support

Pingback: Kreen-Akrore – A tribo brasileira que se escondeu dos homens e inspirou Paul McCartney | The
Beatles College

sertaneja | 21/06/2014 às 18:38 | Responder

Três respostas…Onde estão? Quero dizer apenas que ele poderia ter incluído essa música

nos shows do Brasil. Será que incluiu? É claramente inspirada na idéia de Bob Dylan

contida em Blowing in the Wind. E posso jurar que pensou em John ao dizer que alguns

saem para dar uma volta e não voltam…John morreu chegando em casa!
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