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CULTURA
MARACATUABA

O músico mineiro Magno Alexandre lança hoje à noite,
no Museu Histórico Abílio Barreto, seu primeiro CD solo

Em dois tempos
DIVULGAÇÃO

AILTON MAGIOLI
Não a propalada harmonia
mineira que, de Chiquito Braga
a Juarez Moreira, passando obrigatoriamente por Toninho Horta, continua fazendo escola, mas
foi o rock a porta de entrada de
Magno Alexandre no mundo da
guitarra. “Era adolescente e,
além de Clube da Esquina, Milton Nascimento e Beatles, ouvia
muito Black Sabbath, Iron Maiden”, recorda o guitarrista de 33
anos, que lança hoje à noite, no
Museu Histórico Abílio Barreto,
o CD Maracatuaba, seu primeiro trabalho solo.
No disco, além da harmonia
de Toninho Horta, está escancarada a influência rítmica brasileira, que Magno Alexandre teve
acesso através do baterista gaúcho Nenê. “A visão que eu tinha
de guitarra, até então, era de muito barulho, de atitude mesmo”,
acrescenta Magno, lembrando
que, ao ver amigos de geração tocando o instrumento ao vivo,
acabaria achando “aquela barulheira meio sem graça”.

INFLUÊNCIA DO JAZZ Primeiro
grande guitarrista do jazz, o norteamericano Wes Montgomery
(1925-1968) foi o responsável por
mostrar ao jovem instrumentista
que havia outros caminhos no
instrumento, além do uso do pedal para distorcer o som, que Magno Alexandre julgava uma verdadeira “falcatrua”. “Vi que a guitarra crua dava um som meio violão”, recorda o guitarrista, que logo depois se matricularia na escola Ad Libitum, do também guitarrista Wilson Lopes, para se aprofundar mais no instrumento.
Depois de participar de cursos de teoria musical na Fundação de Educação Artística (Fea) e
Fuma (Uemg), Magno Alexandre encontrou dois grandes
mestres em Toninho Horta e Nenê, com quem acabaria tocando,
como ele recorda: “Conheci o
Nenê em 1993, em uma noite
instrumental no Belas Artes. De
repente, nós dois subimos no
palco para dar uma canja. Eu disse: ‘Meu Deus, é o cara!’ Mas já

O guitarrista Magno Alexandre reúne os amigos para explorar harmonias e ritmos bem brasileiros

era tarde demais. Tocamos e acabamos nos tornando amigos e
companheiros de música”.
Graças ao baterista gaúcho,
Magno descobriu os ritmos brasileiros. “Até então, a referência
era o jazz e a bossa nova, através
dos quais aprendia a improvisar”, explica. Já Toninho Horta,
que ele ouviu pela primeira vez
aos 15 anos, despertou-o para a
guitarra elétrica, além da harmonia. “Se já achava as harmonias
dele carregadas, imagina os acordes?”, interroga-se, admitindo
que a convivência acabaria por
mostrar-lhe que o caminho harmônico de Toninho Horta não ti-

nha nada a ver com outros estilos, apesar da assumida influência do jazz e de Tom Jobim na
obra do guitarrista mineiro.
Presentes em Maracatuaba,
Toninho e Nenê serão presenças
obrigatórias nos shows de lançamento do CD de Magno Alexandre hoje à noite – o guitarrista
apenas na primeira sessão. O pianista paulistano André Mehmari, o saxofonista mineiro Paulo
Márcio e o baixista mineiro
Enéias Xavier também vão participar dos shows, que prometem
reconstituir integralmente a sonoridade do disco, regado a maracatu, samba e baião, além de

tango e balada. Ainda tímido
quanto ao uso da própria voz,
Magno convidou Sérgio Santos
para fazer os vocalizes de Maracatuaba, prova do desenvolvimento da harmonia mineira, associada à rítmica brasileira.

DOIS TEMPOS
Shows de lançamento do CD
“Maracatuaba”, de Magno
Alexandre. Museu Histórico Abílio
Barreto (av. Prudente de Morais,
202, Cidade Jardim), hoje, às 19h
e às 21h. Entrada franca,
mediante a retirada de ingresso
a partir das 18h. Informações:
(31) 3277-8573. O CD será
vendido no local a R$ 20.

Joanna festeja 25 anos de carreira
DIVULGAÇÃO

Os 25 anos de trajetória da
cantora Joanna estão revistos
no CD Entre amigos, que ela
acaba de lançar pela Universal
Music. O trabalho apresenta 14
faixas, em parcerias que marcaram a carreira da artista. Escolhidas num universo de mais de
100 canções, as que Joanna relembra no novo CD fazem um
resumo de sua obra. O critério
de definição, ela diz, foi mesmo
intuitivo, uma vez mais abrindo
campo para a subjetividade de
seu canto. “A única maneira razoavelmente fácil de escolher
entre tantas foi deixar o coração agir”, comenta, do Rio de Janeiro, por telefone.
Em Codinome beija-flor e
Nunca sofri por amor, Joanna
relembra a amizade com Cazuza, que rendeu muitos frutos
também no campo profissional. Ela conta que conheceu o
ídolo pop através de Lucinha
Araújo. “Tive o privilégio de conhecer o Cazuza fora dos palcos, aquele artista com personalidade dócil e meninão que ele
era, o inverso do que se sabe
através da mídia”, comenta.
Também como homenagem
póstuma, ela lembra Gonzaguinha, com Quarto de Hotel. A

canção a reaproxima do ídolo,
“um dos maiores poetas da música brasileira”, como ela o descreve. Joanna se orgulha de ser
lembrada como a cantora que
mais gravou músicas de Gonzaguinha e se alegra de, certa feita,
no início da trajetória, ter recebido a visita e um conselho dele
depois de um show. “Gonzaguinha disse que não havia gostado
do show, que eu deveria ficar
com os olhos mais abertos para
cantar para quem me amava.
Foi um momento especial e
uma lição para mim”, diz.
Maninha, de Chico Buarque,
está entre as faixas mais celebradas do CD. Nela, a cantora
divide os versos com Maria Bethânia. Joanna conta que este é
um encontro desejado há muito, mas só agora consolidado.
Para ela, Bethânia tem o lugar
de um referencial certeiro de
trabalho bem-cuidado e honesto com o público.
Joanna comemora os 25 anos
de carreira ressaltando o privilégio de ter começado em um tempo em que era possível o desenvolvimento a longo prazo de um
artista. Hoje, avalia, o mercado e
a indústria fonográfica investem
em talentos que oferecem retorno rápido e que podem ser substituídos em curto tempo.

A cantora Joanna resume sua carreira nas 14 faixas de “Entre amigos”
“Há muitos artistas jovens,
com grande potencial, precisando de espaço”, diz. “Estamos vivendo um momento oscilante
da música brasileira, com uma
conjuntura que aponta muitas
dificuldades em se optar por qua-
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Aquela noite
Nunca ouvi Tom Jobim ao vivo. Em 1981,
poderia ter ouvido, em Belo Horizonte mesmo. Mas fui honrar o compromisso de tocar
num boteco. Hoje o boteco já fechou, Tom Jobim já partiu, não ficou nada, a não ser um
certo arrependimento.
Talvez não importe tanto ver o ídolo.
Não vi Elis Regina, nem um monte de gente. Certa vez fui a um show de Bob Dylan e
não agüentei a chatice de suas “releituras”.
“Ver” Bob Dylan não melhorou minha relação com sua arte.
Já vi João Gilberto, já vi Charles Mingus.
Também não foram shows que mudaram as
coisas para mim. Tenho um amigo que assistiu à apresentação dos Beatles no Ed Sullivan
show pela TV, nos Estados Unidos. Era o início
de uma revolução. Ele não ligou muito. Nem
sabia quem eram aqueles caras e na época estava ligado era em João Gilberto. Acho legítimo. Ele tentou prestar atenção na música, e
não no nome.
Parece que há um momento especial na
carreira de um artista, um ponto no tempo, o
qual vale a pena presenciar. José Domingos
Raffaelli, o crítico de jazz, já viu Thelonius
Monk e John Coltrane juntos (além de toda a
constelação de grandes nomes do jazz, inclusive Charlie Parker), em Nova York, 1957. Nada
mal, hein?!
Houve
um
show dos Rolling
Stones em Londres, em 1969, com
Mick Taylor no lugar de Brian Jones.
Gostaria de estar
lá. É a cristalização
de uma época, de
uma filosofia, de
uma cultura viva e
intensa, no calor
da hora. Como um
show de Elis e Baden no Rio de Janeiro, em 1965,
que outro amigo
presenciou.
O show de Tom
Jobim, para nós
que não vimos e
para os poucos
que lá estiveram e
querem relembrar,
está sendo apresentado em disco pela parceria Jobim/Biscoito Fino. No repertório Por causa de você, Retrato em branco e preto, Água de
beber, Águas de março e outros clássicos. Não
será o disco mais importante do mestre, com
certeza. Pode interessar mais aos músicos,
pois trata-se de Tom, seus acordes, sua música
da maneira mais despojada.

Parece que
há um
momento
especial na
carreira de
um artista,
um ponto no
tempo,
o qual vale
a pena
presenciar

No olho do furacão

PARCERIAS
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lidade. O mercado tem uma condução muito quantitativa”, analisa a cantora, que inicia turnê nacional do CD Entre amigos em fevereiro pelas capitais do Nordeste, esperando incluir Belo Horizonte na rota do Sudeste.

Falando em calor da hora, fui lá no Lapa
Multishow ver Os Racionais. Ritmo e poesia.
Conscientização e diversão, como uma das
músicas anuncia.
Horário difícil: os caras só tocam das três
em diante. Mesmo assim fui ver os artistas
mais importantes do momento, no calor da
hora. O show foi aberto pela banda Hosana
Bronks. Já estava bom.
Troca-se o DJ. Entra KL Jay, o DJ dos Racionais, que coloca um funkezinho pop. Espera.
Os Racionais entram. Explosão. Cumplicidade artista/público até a última música, Vida
loka parte 2. O show é de uma intensidade
impressionante, mesmo para mim, que não
conhecia as letras.
Para acompanhar Caetano e Bob Dylan,
entrei no mundo da letra. Para acompanhar
Miles, João Gilberto, Chopin, tive de sair desse mundo. Para seguir os Racionais é preciso voltar. Sem problema, tudo vale a pena se
a alma não é pequena, já dizia aquele rapper
de Lisboa.
Racionais estão no olho do furacão exatamente por serem a voz mais potente da periferia. Tudo que interessa à maioria excluída, negra e pobre, está no seu discurso. Radiografia visceral do País, que não perde nada: o esfacelamento das grandes cidades, o
apartheid social, a crise dos valores, o materialismo doentio bem como as aspirações
materiais dos abandonados, o crime e a violência, a necessidade de religião como em
Dylan. Só que, ao contrário da classe média,
retratada por Cazuza (outro grande artista
da palavra), os Racionais têm um foco, uma
ideologia. Atuam pela dignidade, pela emancipação dos brasileiros pobres, pretos ou
mulatos em sua maioria. Não são os primeiros e únicos, nem pretendem. Outras vozes
de resistência se juntam às suas, dentro e fora do rap. Trata-se do fenômeno musicalcultural-político-social mais importante do
País, no momento.
Através da batida, a palavra reina soberana. Cultura oral em sentido pleno. O balanço
não pode ser descartado, a diversão é tão importante quanto a informação. Mas a estrela
é a palavra.

