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Olegado
deJagger
VocalistadosRollingStones imprimiu sua
marcaemumpunhadodediscos clássicos e
emumanumerosae fragmentada família

CONTINUAÇÃODACAPA

» TOMAZ DE ALVARENGA
ESPECIAL PARA O CCOORRRREEIIOO

S endo um dos membros
fundadores dos Rolling
Stones, Mick Jagger este-
ve presente em toda a dis-

cografia da banda inglesa, ini-
ciada em 1964, com o lança-
mento de The Rolling Stones
(em abril, na Inglaterra) e En-
gland’s new hit makers (no mês
seguinte, nos EUA). Somando
todos os trabalhos oficiais (sem
contar álbuns ao vivo e coletâ-
neas), são 24 álbuns nos EUA e
22 na Inglaterra. Já os trabalhos
de Jagger sem Keith Richards,
Ron Wood e Charlie Watts apre-
sentam soma bem menor.

Foram apenas quatro álbuns
solo. Dois deles, She’s the boss
(1985) e Primitive cool (1987), fei-
tos durante a turbulenta década
de 1980, época na qual os Stones
enfrentavam um declínio criativo
e eram assediados pela sonorida-
de new wave. Jagger, inclusive, re-
cusou-se a fazer turnê com a ban-
da após o lançamento do fraco
Dirty work (1986), e concentrou-
se em seu segundo disco próprio.
Os álbuns são retratos fiéis da
música pop daquele tempo, com
participações de luxo (os guitar-
ristas Jeff Beck e Pete Townshend,
o pianista Herbie Hancock e o
baterista Omar Hakim).

Em 1993, é lançado Wande-
ring spirit, com a coprodução de
Rick Rubin (já era um dos mais
respeitados produtores do mun-
do) e participação de Flea (Red
Hot Chili Peppers), Lenny Kravitz
e do tecladista Billy Preston. O re-
sultado também não empolga,
mas mostra um artista limpo da

“ressaca da década de 1980”, com
arranjos mais modernos e sinto-
nizados com o pop/rock do iní-
cio dos anos 1990 (mas alheio aos
movimentos grunge e britpop,
que já eclodiam).

Oito anos depois, Goddess in
the doorway foi o maior investi-
mento em sua carreira, mas, iro-
nicamente, com o menor retorno
comercial, contando com parti-
cipações de luxo, como Bono
(U2), Lenny Kravitz, Rob Thomas
(Matchbox Twenty), Wyclef Jean,
Joe Perry (Aerosmith) e Pete To-
wnshend. Gravado após a exaus-
tiva turnê dos Stones do álbum
Bridges to babylon (1997), o ál-
bum apresenta bons momentos,
como God gave me everything, Joy
e Visions of paradise.

Em 2004, Jagger e Dave Stew-
art (Eurythmics) foram os res-
ponsáveis pela trilha sonora do
filme Alfie. A faixa Old habits die
hard levou o Globo de Ouro de
melhor canção. Contando nova-
mente com Dave Stewart, e ainda
Joss Stone, Damian Marley e A.R.
Rahman, Jagger liderou o grupo
SuperHeavy, flertando com o pop
e vários ritmos jamaicanos. O tra-
balho teve fria recepção da crítica
e vendas modestas. Os destaques
são Miracle worker, SuperHeavy e
One Day One night.

A fama de galanteador assu-
mido, reafirmada ao longo de to-
da a vida por Mick Jagger, não
combina muito com a imagem
de “pai de família”. Mesmo assim,
nos bastidores, o roqueiro cons-
truiu uma família numerosa. São
sete filhos, frutos de quatro rela-
cionamentos diferentes. Admira-
dor de belas mulheres e par cons-
tante de modelos e atrizes, Mick
namora há pouco mais de uma
década a designer americana
L'Wren Scott, 24 anos mais nova
que ele. Apesar do compromisso
longo, os dois não devem se ca-
sar. É que Mick, que já disse “sim”
oficialmente duas vezes, decla-
rou que casamento não é pra ele.

De ex-namoradas e casos fa-
mosos, Jagger tem uma coleção.
Carla Bruni, Marianne Faithfull,
Brigitte Bardot e Uma Thurman
seriam algumas delas. Se os en-
contros rumorosos fossem con-
siderados, a lista se es-
tenderia ao infinito.
Em 1971, ele se ca-
sou com a atriz e
cantora nicara-
guense Bianca
DeMacias(que
passou a usar,
então, a alcu-
nha Bianca
J a g g e r ) .
Após sete
anos, ela

pediu o divórcio quando soube
da infidelidade do marido. Tive-
ram uma filha, Jade Jagger (nasci-
da no ano do casamento), que é
designer de joias e foi atriz.
Àquela altura, Mick já era pai de
Karis Jagger Hunt. A garota, nas-
cida em 1970, é filha dele com a
cantora e atriz Marsha Hunt.

Ainda casado com Bianca, o in-
trépido artista já saía com a atriz
e modelo Jerry Hall. Após o nas-
cimento de Elizabeth Scartlett
Jagger (em 1984) e James Leroy
Augustin Jagger (em 1985), o casal
se une oficialmente em 1990. Após
ocasamento,aduplatevemaisdois
herdeiros: Georgia May Ayeesha
Jagger (em 1992) e Gabriel Luke
Bauregard Jagger (em 1997).

O duradouro relacionamento
de Jagger e Hall desmoronou
quando ela descobriu que o ro-
queiro havia tido um filho com
a modelo brasileira Luciana

Gimenez. Lucas Maurice
Morad Jagger come-

morou, há pouco, 14
anos de idade e é o

caçula do clã. Ago-
ra, o rolling stone

tem que se
acostumar a
outro papel,
aquele que

revela que
a idade
realmente

chegou: o de vovô. Sir Mick
Jagger é avô de quatro netos.

Uma passagem controversa
da biografia do astro dá conta de
que o vocalista também seduziu
alguns homens. O caso mais co-
nhecido é o cantor e compositor
David Bowie. De acordo com o li-
vro Mick – The wild life and mad
genius of Jagger, lançado em 2012,
o cantor admite que teve um ro-
mance com Bowie, pois a relação
entre ambos era de admiração
total, e que um era “sexualmente
obcecado pelo outro”. Angela
Bowie (esposa de David Bowie
até 1980) afirmou ter flagrado o
marido e Jagger dormindo nus na
mesma cama no início da década
de 1970. Rumores afirmam que a
música Angie, lançada pelos
Stones em 1973, seria para ela. O
fato, entretanto, não é confirma-
do por ambos. (Gabriel de Sá e
Tomaz de Alvarenga)

Quatro discos
indispensáveis
dos Stones

As cinco facetas do roqueiro

Os herdeiros

Último álbum que contava com
Brian Jones (morto cinco meses antes
do lançamento) e primeiro comMick
Taylor (guitarrista substituto), é um
desfile de nove clássicos atemporais,
desde a majestosa You can’t always get
what you want, até o riff matador de
Gimme shelter, passando pelas
nervosas Live with me eMonkey man, o
bluesMidnight rambler e a irresistível
Country honk (versão country para
Honky tonk women). Referência
obrigatória na discografia stoneana.

Cansados dos altos impostos da
Inglaterra, a banda refugia-se no
sudeste da França, mas ironicamente
adentra de forma definitiva uma
sonoridade mais norte-americana:
soul, blues, country e gospel,
dialogando com o tradicional rock do
grupo. Apontado pela crítica como o
melhor álbum deles e um dos mais
importantes da história da música,
contém as preciosidades Tumbling dice,
Shine a light, Rocks off, Happy, Sweet
Virginia e Rip this joint.

Com a capa censurada, foi aclamado
pelo “retorno ao rock” depois da
experiência psicodélica de 1967 de Their
satanic majesties request. Beggar’s
banquet é um álbum com temas
políticos, acompanhando as tensões
sociais daquele ano e uma sonoridade
mais folk, apesar de Sympathy for the
devil fugir à regra. Street fighting man e
Factory girl são exemplos de um
trabalho que infelizmente é mais
comentado do que ouvido.

EXILE ONMAIN ST. (1972)

BEGGAR’S BANQUET (1968)

SUPERHEAVY

STICKY FINGERS (1971)

LET IT BLEED (1969)

Com a famosa capa de Andy
Warhol (censurada em alguns países),
é unanimidade de público e crítica,
com a sonoridade alternando entre o
blues (You gotta move, Sway e I got the
blues) e o rock, mostrando a banda em
grande forma (Brown sugar, Bitch,
Can’t you hear me knocking). Também
presentes as baladasWild horses e
Moonlight mile, além de Dead flowers,
influenciada pelo country rock.

Cantor
Com nítida influência da música negra norte-americana e do rock and roll, Jagger
fugiu do estereótipo de "inglês branquelo", utilizando sua voz de forma sutil (como
em As tears go by), e enérgicas (como em Sympathy for the devil).

Compositor
A parceria Jagger/Richards nas composições rivaliza com Lennon/McCartney
dentre as mais marcantes da cultura pop, commúsicas de protesto (Street fighting
man), ode à juventude (Satisfaction), drogas (Brown sugar), desejo (You can't
always get what you want), ironia (Dead flowers) e, claro, amor (She's a rainbow).

Frontman
Um performer nato pode roubar toda a atenção do palco só para si. Jagger
absorveu as danças de Elvis Presley e James Brown e soube adaptá-las muito bem
para o rock dos Stones. Sempre provocador no palco (e fora dele), se opôs aos
modos conservadores do início da década de 1960, sendo um exemplo oposto ao
estereótipo de "bom garoto".

Conquistador
O número de suas conquistas passam dos milhares, de acordo com suas biografias
não oficiais. A enorme boca foi objeto de cobiça não apenas de várias mulheres
(algumas, mães de seus sete filhos), mas de homens também, como seu famoso
romance com o cantor e compositor David Bowie.

Ator
Jagger produziu filmes, compôs trilhas e estrelou alguns trabalhos,
principalmente nas décadas de 1960 e 1970, como Performance (de Donald
Cammel e Nicolas Roeg) e A força será sua recompensa (de Tony Richardson).
Com os Rolling Stones, estrelou vários shows e documentários, como Stones in
exile (produzido pela própria banda, em 2010) e Shine a light (documentário de
Martin Scorsese).

Entre belas mulheres e muitos filhos

O artista continua a se
apresentar com omesmo
vigor do início da carreira

Mick Jagger posa no casamento de Jade: a única filha do roqueiro com Bianca é designer de joias

O stone liderou o SuperHeavy, quemisturava pop a ritmos jamaicanos

»» KKaarriiss JJaaggggeerr HHuunntt, 42 anos
Filha da atriz e cantora Marsha Hunt, a
primogênita teria sido renegada pelo
pai ao nascer, mas se aproximaram
pouco depois. Casada e mãe de
dois filhos, ela é assistente de
produção de cinema.

»» JJaaddee JJaaggggeerr, 41 anos
Modelo e designer de joias, é a única
filha do casamento entre Jagger
e Bianca. Também deu duas
netas ao roqueiro.

»» EElliizzaabbeetthh SSccaarrttlleetttt JJaaggggeerr, 27 anos
Primeira de quatro filhos do casamento
com Jerry Hall e conhecida como
Lizzie, é modelo de sucesso.

» JJames LLeerrooy AAuugguusstiin JJaggggeerr, 27 anos
Seguindo a tradição artística da família,
o primeiro homem da prole tornou-se
modelo e ator.

» GGeeoorggiiaa MMaayy AAyyeeesshhaa JJaaggggeerr, 21 anos
Mais uma modelo carregando o
sobrenome célebre, Georgia é
bastante requisitada para campanhas
de nomes importantes.

»GGaabbrriieel LLuukkee BBaaurreeggaarrdd JJaagggeerr, 15 anos
É o filho mais novo de Jagger com
Jerry Hall.

» LLuuccaas MMaaurriiccee MMooraad JJaaggggeer, 14 anos
Filho de Luciana Gimenez e
morando no Brasil, o garoto
costuma passar as férias com o pai.
Os dois são sempre flagrados
juntos pelos paparazzi.

Joe Klamar/AFP - 03/05/2013
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