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Duo perfeito
Foi o de Benedito Lacerda e Pixinguinha. A
ordem nos discos é essa: primeiro a flauta, mais
nobre e antiga, depois o saxofone, jovem plebeu. A dupla chega ao CD, com o relançamento
de antigo álbum da RCA Victor, de 1966, com
doze pérolas do choro.
A primeira nota é do sax, aquela nota longa
que inicia André do sapato novo. O choro, vocês
conhecem, é movimentado; a nota não: é longa, solitária. Talvez seja o apito do trem da Central que anuncia a chegada de André (Victor
Correia). É um ré grave de expectativas. O som
de Pixinguinha é lindo. Desconfio (não me pergunte por quê) que seu tenor era aquele afinado em dó mesmo, chamado tenor melody, o
mesmo de Lester Young (o sax tenor mais comum tem afinação em si bemol).
Portanto aquele primeiro ré, amplo, corajoso, sem vibrato, com a pegada certa para
um ré grave, já anuncia um músico experiente no comando. O que logo é confirmado
quando o choro entra e Pixinguinha apóia a
interpretação esplêndida de Benedito com
contrapontos geniais.
Se o LP que deu origem ao CD é de 1966, as
gravações são anteriores: vão de 46 a 50. Nelas, alguns clássicos como Um a zero, Naquele
tempo, Vou vivendo, outras menos conhecidas como a polca O gato e o canário, obra-prima, de agilidade impressionante. A obra funciona como metáfora divertida da dupla. O
sax, no contraponto, espera. Seu ataque tem
que ser seco e preciso. O flautim brinca exuberante, cristalino, apetitoso.

SHOW

Belo-horizontino tem chance de assistir amanhã ao show
da cantora Alaíde Costa, atração do Projeto Pixinguinha

A vez de Alaíde

DIVULGAÇÃO

DANIELA MATA MACHADO
Uma das damas da música brasileira, Alaíde Costa aterrissa amanhã em Belo Horizonte para se
apresentar no palco do Teatro
Francisco Nunes como a grande
estrela da terceira caravana do projeto Pixinguinha, ao lado do multiinstrumentista Filó Machado –
que a cantora destaca como um
dos grandes compositores brasileiros da atualidade –, do músico
Guilherme Vergueiro e do poeta
urbano Escurinho. A banda composta por Chiquito Braga (violão),
Franklin da Flauta (sopros), Laudir
de Oliveira (percussão), Jamil Joanes (baixo) e Thiago Silva (bateria)
acompanha os quatro.
No show, a cantora promete
mostrar músicas novas e algumas mais antigas, mas não muito
conhecidas, tais como Absinto, de
Fátima Guedes, e Amor é outra liberdade, de Sueli Costa. Diz ainda
que deve fazer uma homenagem
a Pixinguinha. “Mas certamente
não vou cantar Carinhoso”, avisa.
Aos 68 anos de idade e 50 de
carreira, Alaíde sagrou-se como
diva da MPB, mas se mantém fora da mídia. “Nunca fui chegada a
fazer concessões. Recuso-me a
cantar coisas mais populares, não
porque tenha preconceito, mas
porque não é isso o que sinto. Se
fizer, tenho certeza de que vou
me dar mal”, explica. Ela sempre
teve grande afinidade com a bossa nova e gosta de dizer que é a
única negra que não canta samba. Por isso mesmo, estranhou as
críticas feitas à inclusão de seu
nome entre os selecionados para
o Projeto Pixinguinha: “O projeto sempre foi voltado para os artistas que estão fora da mídia e
eu me enquadro aí”.

Alaíde Costa fará homenagem a Pixinguinha, mas avisa que não cantará “Carinhoso” amanhã
Sobre o retorno do projeto,
aliás, Alaíde Costa diz que está
achando “maravilhoso”. Ela chegou a participar da segunda edição do Pixinguinha, em 1978,
apresentando-se inclusive em
Belo Horizonte, ao lado de Turíbio Santos. Diz que a iniciativa
“continua sendo muito importante”. A cantora foi parceira de
Vinícius de Moraes e Tom Jobim
e se firmou como intérprete pelas mãos de ninguém menos do
que João Gilberto. Não poupa elogios a Filó Machado, instrumentista que chegou a abrir o show

de Nina Simone em Cannes e se
apresenta nesta terceira caravana
do projeto a seu lado: “Ele é muito bom e só agora suas chances
estão surgindo”.
Também muito prestigiado
no cenário internacional, Guilherme Vergueiro tem nove
discos lançados e passagens pelos mais importantes festivais
de jazz nacionais e internacionais. Completando o quarteto
de peso que mostra seu trabalho em BH, o pernambucano
Escurinho – poeta, compositor,
cantor e percussionista – tem

sólido trabalho na produção de
trilhas sonoras, incluindo a que
criou para o espetáculo Vau da
Sarapalha, que lhe rendeu o
prêmio da categoria, em 1992,
no XIII Festival Nacional de Teatro, em São Paulo.

PROJETO PIXINGUINHA
Show com Alaíde Costa,
Filó Machado, Guilherme
Vergueiro e Escurinho
Amanhã, às 21h, no Teatro
Francisco Nunes (av. Afonso
Pena s/nº – Parque Municipal,
Centro). Ingressos: R$ 5
(venda a partir das 10h).

REPRODUÇÃO

Bach, Mozart
e Beethoven
Um jovem estudante de piano observa que
minhas preferências vão para Bach e Beethoven,
mais que para Mozart. Não sei, pode ser que sim.
Fiquei fã de Beethoven quando comecei a ler no
piano, de modo amador, uma sonata. O compositor dá a impressão de abarcar toda a música
ocidental, mais que Mozart, pela sua posição privilegiada no tempo.
Não quer dizer que lhe seja superior. Talvez
não seja. Talvez ninguém seja superior a Mozart
(o concerto de Nelson Freire e OSMG na semana
passada, com músicas de Copland, Mozart e
Grieg, foi um exemplo: o concerto mozartiano
de repente cintila no espaço, com sua perfeição
sonora). Ninguém, exceto Bach.
É mais difícil gostar de Beethoven, pela
dureza dos acentos,
pela avareza melódica
(falta do dom ou escolha estética?) , pela sobrecarga emotiva.
Mozart parece perfeito, técnica e espiritualmente. Não é apenas brilhante, rococó,
aristocrático, mas é
também profundo,
capaz de um discurso
harmônico complexo. Luzes e sombras
que encantam qualquer ouvinte. Mozart
é um gênio que nos
chega com facilidade.
Beethoven tem que ser alcançado.
Todo gênio parece comungar com os poderes
celestes. Beethoven não. Seu gênio sugere claramente um esforço no limite do humano. Sua
obra transpira essa contingência terrena. Revela,
como poucas, o cerne da questão artística: trabalho e nada mais.
E Bach? O infinito Bach, o mais antigo dos três,
é o santo de nossa devoção. Antes de Beethoven,
já dava a impressão de ter esgotado o assunto
música. Porém, do seu modo: polifônico e contrapontístico, numa perfeita tapeçaria melódicoharmônica. Arte artesã, como a música sempre
foi, dotada de tal espírito que se torna um espelho capaz de refletir o passado e o futuro.

Mozart é um
gênio que
nos chega
com
facilidade.
Beethoven
tem que ser
alcançado.
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QUADRINHOS

Nação HQ
mergulha na
nostalgia
De hoje a domingo, os apreciadores de histórias em quadrinhos têm um ponto de encontro.
O Festival Nação HQ 2004 vai oferecer lançamentos de publicações, exposições, palestras, debates, gibiteca e oficinas. O evento é
promovido pela Associação Cultural Nação HQ e o Emcomum
Estúdio Livre.
Como vem-se tornando uma
tônica nos eventos sobre quadrinhos, há espaço também para
atividades ligadas a territórios
fronteiriços. No sábado, às 16h,
por exemplo, é hora dos RPG,
com apresentação de cenários de
jogo pelo grupo O Círculo.
O festival é temático. A idéia
central, que serve de subtítulo ao
evento, é Terra da nostalgia. Atividades em diversos destes territórios fronteiriços seguirão uma espécie de cronologia desde os anos
60 até os dias atuais. O evento homenageia, também, a história da
televisão no mesmo período.
Uma das exposições referese diretamente a este tema. Em
O tempo em rascunho, Vítor
Garcia, Carlos Fonseca, Fernando Rabelo e Guga Schultze expressam, em desenhos rápidos,
sua visão das décadas de 60, 70,
80 e 90. Mas o ponto alto das
mostras é a exposição das ilustrações de Miguelanxo Prado
sobre Belo Horizonte para a série Cidades ilustradas.

FESTIVAL NAÇÃO HQ 2004
Abertura hoje, 18h. Bahia Shopping
(rua da Bahia, 1.022, Centro), até
domingo, com programação nos
outros dias a partir das 10h.
Informações: (31) 3271-0124,
ascom@quadrinho.com

