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O favoritismo da música brasileira é tanto que o Grammy
Latino acabou criando uma categoria especial só para ela
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Jazz em Ouro Preto

NA TELINHA
O SBT/Alterosa vai transmitir a cerimônia do
Grammy Latino, a partir das 22h. A
apresentação fica a cargo da jornalista Maria
Cândida, com comentários do músico e
produtor João Marcello Bôscoli.

Ótima a programação do 3º Tudo é jazz,
que vai de amanhã a sábado. Começando pelas damas: Jane Monheit e Patricia Barber devem atrair públicos diferentes, pela lógica natural de cada estilo. A primeira é uma cantora
mais técnica; a segunda, mais conceitual, digamos assim. Jane Monheit é lady sofisticada,
gosta de música brasileira, já gravou com Ivan
Lins e deve mostrar algo neste sentido. O extraordinário no trabalho de Patricia Barber são
as letras. Ela manda ver na poesia, cita Cummings, Verlaine, Goya, Hopper e dá uma moldura bluesy ao lance, com boas sonoridades e
composição nem tanto. Difícil conseguir o
que Cole Porter, por exemplo, conseguia: letra
e música de primeira.
Um festival com a presença de Hermeto
Pascoal já valeu. E ainda tem sua banda, um
dos maiores grupos de música instrumental
da Via Láctea – prestem atenção nos “novos”
Vinícius Dorin (sax) e André Marques (piano).
A propósito: ledo engano achar que a música
instrumental,
em
suas múltiplas formas, não tem público.
Só em Minas ocorrem
quatro ou cinco festivais todo ano.
Além de Hermeto,
o festival traz o grande
César Camargo Mariano, ao lado do violonista Romero Lubambo. E mais: o rock-jazz
da Orchestra Morphine, o saxofonista Steve
Coleman, o pianista
Fernando Moura, os
sopros do Hornheads
(colaboradores
de
Prince, Aretha, James
Brown etc.), e o veteraníssimo cantor Jon
Hendricks.
Local: Centro de Artes e Convenções da
UFOP, em Ouro Preto.

A cantora Maria Rita vai
concorrer a quatro prêmios
na cerimônia desta noite,
em Los Angeles
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Atestado de qualidade
JANAINA CUNHA MELO
Skank, Maria Rita, Armandinho
e Xuxa estão entre os brasileiros
que concorrem ao Grammy Latino 2004. A premiação será hoje,
no Shrine Auditorium, em Los Angeles, e vai ser transmitida pelo
SBT. Este ano, serão destacadas as
gravações lançadas entre 1º de
abril de 2003 e 31 de março de
2004, em 43 categorias. Delas, sete
são exclusivamente dedicadas à
música brasileira.
A expectativa do resultado, comenta Telo Borges, premiado no
Gramy Latino 2003, não se compara às conseqüências imediatas
do recebimento do prêmio. Vencedor, em parceria com Milton
Nascimento, com a música Tristesse, Telo conta que o destaque se
dá não apenas no cenário artístico
latino-americano, mas mundial.
“O Grammy representou um carimbo de qualidade no meu trabalho de composição”, diz.
O “carimbo” a que o compositor se refere teve como conseqüência imediata maior atenção
da mídia nacional, aumento da
expectativa por novos trabalhos
e crescimento considerável do
número de convites para shows.
“De um momento para outro, os
rumos da minha carreira se tornaram alvo de um interesse
muito maior. O prêmio, de certa
forma, mudou minha história

musical”, reconhece Telo Borges,
que recebeu a notícia, ano passado, num telefonema do parceiro
Milton Nascimento.
Dos brasileiros, quem concorre
em maior número de categorias é
a cantora Maria Rita. Ela está indicada para os prêmios de Gravação
do Ano, com A Festa, além de Melhor Álbum de MPB, Álbum do
Ano e Artista Revelação. Xuxa, que
apresenta um dos prêmios da noite, também foi indicada pelo terceiro ano consecutivo na categoria
Melhor Álbum Infantil. Os mineiros do Skank disputam a categoria
Gravação do Ano, com a música
Dois Rios, e deixaram Belo Horizonte ontem, para acompanhar a
cerimônia em Los Angeles. Alejandro Sanz, Julieta Venegas e o duo
Bebo Valdés e Diego El Cigala estão
entre os hispano-americanos.
A 5ª edição do Grammy Latino
reúne as comunidades hispânica,
brasileira e portuguesa para homenagear os mais variados gêneros musicais, incluindo pop, rock,
regional mexicano, jazz e clássico,
entre outros. A música brasileira é
considerada um gênero específico. O critério, na avaliação do compositor Telo Borges, é pertinente,
pela diversidade das manifestações musicais do País. “O Brasil é
de fato continental e, além da riqueza, a nossa música tem uma
diversidade que torna válido esse
critério”, avalia.

PRÊMIOS PARA A MPB
● Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro
● Melhor Álbum de Rock Brasileiro
● Melhor Álbum de Samba/Pagode
● Melhor Álbum de Música Popular Brasileira
● Melhor Álbum de Música Romântica
● Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras
● Melhor Canção Brasileira

NO PÁREO

VERA GODOY

MARIA RITA
Gravação do Ano (A Festa), Melhor Álbum de MPB,
Álbum do Ano e Artista Revelação
SKANK
Gravação do Ano (Dois Rios)
JOVINO SANTOS NETO QUINTETO
Melhor Álbum de Jazz Latino por Canto do Rio
ARMANDINHO
Melhor Álbum Instrumental por Retocando o Choro
PAULO MOURA
Melhor Álbum Instrumental por Estação Leopoldina
RICARDO SILVEIRA
Melhor Álbum Instrumental por Noite Clara

Hermeto Pascoal é uma das atrações do festival

XUXA
Melhor Álbum Infantil Latino por Só para Baixinhos

Disco de cabeceira

ALEGRIFES E RABUJOS
Melhor Álbum Infantil Latino pela trilha da novela,
que estréia dia 13 no SBT
TOM CAPONE
Produtor do Ano

CONCERTO

AFFONSO DE SOUZA
A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e o Coral Lírico do Palácio das Artes atuam juntos em
mais uma realização da Série de
Concertos TIM. Os corpos estáveis da Fundação Clóvis Salgado
apresentam o Réquiem, de Giuseppe Verdi, hoje e amanhã, às
20h30, no Grande Teatro. Convidado para reger coro e orquestra,
o maestro carioca Roberto Duarte é quem vai dirigir a apresentação. O concerto conta com a participação especial da soprano
Gabriela Pace, da mezzo-soprano
Adriana Clis, do tenor Fernando
Portari e do baixo-barítono Stephen Bronk.
Considerada umas das mais
importantes obras sacras do século XIX, esta missa de Verdi foi
composta em 1873, em homenagem ao escritor e poeta italiano
Alesandro Manzoni, por quem
ele tinha profunda admiração. Para o maestro Roberto Duarte, Verdi fez de seu Réquiem uma obra
complexa, difícil de ser executada, mas maravilhosa. “Alguns movimentos, como o Dies Irae, exigem participação de toda a or-

questra”, explica. “As tramas polifônicas e a coerência harmônica
da obra são impressionantes”,
conclui, lembrando que a obra estreou na Basílica de São Marcos,
no primeiro aniversário da morte
de Manzoni, em maio de 1874.
Discípulo e assistente de Eleazar de Carvalho e Francisco Mignone, o maestro Roberto Duarte
fez aperfeiçoamento na Itália e
Alemanha e foi regente titular e
diretor artístico das sinfônicas
do Rio de Janeiro e do Paraná.
Sua edição de Il Guarany, de Carlos Gomes, para a Funarte, representa um marco no trabalho de
revisão. Recebeu da APCA o prêmio de melhor regente do ano,
em 1994 e 1997. Atualmente, é
diretor musical e regente titular
da Orquestra Unisinos, no Rio
Grande do Sul.
RÉQUIEM DE VERDI
Grande Teatro do Palácio das Artes,
av. Afonso Pena, 1.537, Centro, (31)
3237-7399. Hoje e amanhã, 20h30.
Concerto da Orquestra Sinfônica de
Minas Gerais e o Coral Lírico Palácio
das Artes, regidos pelo maestro
convidado Roberto Duarte. R$ 15
(inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada
para estudantes, menores de
18 anos e maiores de 60).

Maestro Roberto
Duarte rege a
Orquestra Sinfônica
de Minas Gerais

PAULO EDUARDO LACERDA

É hora de ouvir Giuseppe Verdi

Pelo menos por uma semana: Miles in the
Sky. Disco de 1968, uma safra excepcional, em
que Miles Davis tinha a seu lado Wayne Shorter,
Herbie Hancock, Tony Williams e Ron Carter.
Grooves funkeados, temas de melodia abstrata e harmonia nada óbvia, concepção jazzística na execução. Hancock, a pedido de Miles, ao
piano elétrico em uma faixa , pela primeira vez.
Tony Williams livre, dialogando com os solistas.
Miles e Wayne improvisando como poetas-pintores. Participação de George Benson. Obra com
um pé no fusion e outro ainda no jazz.
Uma estranha combinação de dança com
profundidade musical . Arte moderna com
competente torção dos parâmetros, como em
Pablo Picasso, uma reconhecida admiração de
Miles, que também gostava de pintar. Sem cair
no abstracionismo do free jazz, como John Coltrane havia caído.
Hancock no auge de sua maestria, assim como Shorter, que vinha se tornando “O Compositor”. Em 1969, o primeiro gravaria com Milton
Nascimento. Anos depois, seria a vez de Wayne.
O leigo em pintura consegue, hoje, admirar
Picasso, Matisse, Miró. Muitos apreciadores de
jazz não alcançam o Miles de 1967 em diante.
Pertencem a esta safra, entre outros, os ótimos Nefertiti, Water Babies e Filles de Kilimanjaro. Logo depois teríamos In a Silent
Way e Bitches Brew, de 1969. É a consumação
da fusão jazz-rock.

Outro cânone
No dia em que José Ramos Tinhorão e Júlio
Medaglia, em suas freqüentes considerações sobre a música popular brasileira, compreenderem a importância de Milton Nascimento, poderemos finalmente confiar em seus conhecimentos musicais.
Eles e outros comentaristas passam e repassam os capítulos da mesma maneira: tradição,
bossa nova, tropicalismo.
Vejam só, nem os entendidos conseguem
acompanhar Miles ou Milton. Vamos falar claro: depois da bossa nova, o cara é Milton. Entendam isso e podem falar o que quiserem, inclusive que a canção, o disco ou a MPB morreram.

