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SOM E IMAGEM

O grupo Paralamas do Sucesso lança seu quarto disco ao
vivo, “Uns Dias”, que chega ao mercado como CD duplo e DVD

Três noites
em Sampa
Primeiro foi o Skank no Olímpia (ou será
Olympia?), abarrotado de gente, sexta e sábado, no show Cosmotron, O Skank é irrepreensível no palco. Semana passada falei
um pouco do disco novo, que é excelente.
Nove músicas deste disco estão no show. O
Skank vai mandando arrasa-quarteirões para a loucura geral, e no meio disso apresenta canções preciosas, como Dois Rios, As Noites, Formato Mínimo. A platéia é convidada
a ouvir e atende. O show mistura curtição
geral e conteúdo, o melhor de dois mundos.
Domingo assisti ao show Clássicos, do
Uakti, no Sesc Vila Mariana. Tocaram também na sexta e no sábado. Vocês já viram o
show aqui em BH. Eu não havia visto. O Uakti continua o mesmo. A mesma magia, a
mesma genialidade. No repertório Bach,
Mozart, Ravel, Debussy, Stravinsky... No palco três músicos – Paulo, Artur, Décio – num
outro espaço, chamado música. Este espaço,
de arquitetura móvel, in-sólida, porém nítida, vai se mostrando através da devoção e
da maestria dos três. Na platéia todos parecem compartilhar um segredo de indizível
delicadeza. Presente também em cada instrumento, em cada arranjo, o músico-inventor Marco Antônio Guimarães. O Uakti é
uma grande síntese, a síntese eficiente de
tudo. Ocidente-Oriente, Erudito-Popular,
Tradição-Vanguarda, Altura-Timbre, SomRuído, Melodia-Ritmo, Corpo-Espírito, Passado-Futuro.

Museu Clube da Esquina
Chamados por Márcio Borges lá fomos
todos ao Bar Brasil iniciar os trabalhos para
fundação do museu. Entre os trabalhos, claro, dar conta de umas cervejas. No final, por
aclamação geral, quase todos os quadros da
diretoria foram preenchidos. Ganhamos
uma carteirinha: Associação dos Amigos do
Museu Clube da
Esquina, com a
foto da capa do
disco de 72 em
cores, aquela dos
dois meninos assentados, que a
gente teima em
achar que são
Milton e Lô na infância.
Depois
da
criação de uma
música genial,
inovadora
no
planeta, revolucionária no Brasil, sobre a qual
poderíamos
preencher não só
esta coluna, mas
todo o caderno
cultural, de comentários e elogios, seus atores
vêem-se diante
da inevitável responsabilidade de
organizar o acervo de sua obra,
de encaminhar
com todo o carinho sua herança
para o futuro.
Traço de uma
consciência mineira que, na história de nossas realizações, nem sempre foi seguido.
Na música todos poderemos fazer melhor.
Como diz um samba de Cartola, artista
de outros mananciais, “Continuam nossas
lutas/ podam-se os galhos, colhem-se as frutas/ e outra vez se semeia/ e no fim deste labor/ surge outro compositor/ com o mesmo sangue nas veias”.

Depois da
criação de uma
música genial,
inovadora no
planeta e
revolucionária
no Brasil, seus
atores vêem-se
diante da
inevitável
responsabilidade
de organizar o
acervo de sua
obra

Pintura etc.
Há beleza demais no mundo, disse Jorge
Luis Borges, depois repetido pelo jovem
com a câmera de vídeo em Beleza Americana. A sensibilidade deve esfriar um pouco,
como rede elétrica que se desarma ao receber uma forte descarga, do contrário morreríamos extasiados em poucos dias. Por isso
um bebê dorme tanto. Todos já viram um
agitando braços e pernas, os olhos arregalados, boquiaberto, indefeso diante da opressão do belo. Claro que escrevo tudo isso porque tem gente que pensa que a beleza já está morta há muito tempo. Se você for na exposição de Ivan Marchetti, na Estácio de Sá,
no Prado, verá que não é assim. Ivan, como
Borges, não cai em armadilhas vanguardistas. Procura a outra voz. Usa a figura, o desenho, a composição, a tela – afinal os limites servem para maior impulso, já dizia
Stravinsky –, mas a ousadia da cor, com suas
vibrações, com sua textura, e, acima de tudo, com a luz única da emoção, nos diz: não,
tudo isso é novo, você nunca havia passado
por aqui.

DIVULGAÇÃO/MAURÍCIO VALLADARES

Com shows acertados nos Estados Unidos e Europa, os Paralamas do Sucesso preparam novo disco de inéditas para o início do ano que vem

Maioridade do
rock nacional
MARIANA PEIXOTO
Quarto registro ao vivo de uma
banda tem um quê de exagero.
Mas há que se relativizar o lançamento de Os Paralamas do Sucesso - Uns Dias Ao Vivo. Primeiro
porque se trata de um projeto de
um grupo que soma 21 anos. E segundo por se tratar do produto de
uma banda que passou por um
forte trauma. A turnê que está
completando um ano e meio carrega uma forte conotação de renascimento. Na verdade, o projeto
nasceu somente como DVD. A
EMI, gravadora do grupo, decidiu
ir mais fundo. O produto acabou
se desdobrando em outros três.
Além do DVD com 26 faixas, Uns
Dias Ao Vivo também se tornou
CD simples (com 14 músicas), duplo (com 26) e CD/DVD.
Gravado numa única noite de
novembro no Olympia, em São
Paulo, o show tem um tom de celebração. A seu lado, Herbert Vianna, João Barone e Bi Ribeiro tiveram vários colegas de geração. Dado Villa-Lobos (guitarrista da Legião Urbana), Edgard Scandurra
(guitarrista do Ira!), Frejat (vocalista e guitarrista do Barão Vermelho), George Israel (saxofonista do
Kid Abelha), Nando Reis e Paulo
Miklos (ex-baixista e vocalista dos
Titãs, respectivamente). Se olhadas
sob esse ângulo, as participações
de Djavan e Black Alien parecem
fora de contexto. Mas como explica o baterista João Barone, os convidados têm importante passagem na história do grupo.
“Todos eles dividiram palco
com a gente em várias ocasiões.
Não havíamos encontrado de novo o Djavan depois da gravação de
Uma Brasileira (1996). Dessa vez,
quando o chamamos, ele podia
participar do show, o que não conseguiu em outras ocasiões. Já o Black Alien (que cantou no Planet
Hemp) representa a nova geração
do hip hop. Recentemente ele esteve com o Bi no Reggae B (projeto
paralelo do baixista dos Paralamas) e também participou de um
disco do Herbert.”
O repertório do show foi basicamente o da turnê Uns Dias. Até
a ordem foi obedecida. Como a
primeira parte é muito centrada
no trio e nas músicas com uma
pegada mais rock, a apresentação
teve dois momentos. No início,
os três paralamas ficaram num
pequeno palco no meio do
Olympia. Como disse Villa-Lobos,
o espaço mais parecia um ringue.
Público e músicos se confundem
mais de uma vez. As músicas da
segunda parte, como demandam
a participação dos instrumentis-

tas que acompanham os Paralamas há muitos anos (João Fera
nos teclados, Eduardo Lyra na
percussão, Monteiro Jr. no sax e
Bidu Cordeiro no trombone), foram apresentadas no palco tradicional da casa de shows.
Barone explica que um dos
motivos que justifica mais um
disco ao vivo é que boa parte das
músicas antigas não havia sido
registrada no formato em discos
anteriores. Nos extras do DVD
aparece Andreas Kisser, do Se-

pultura, em um show da banda
no projeto Pão Music. A participação dele acabou se tornando
mais interessante do que a dos
outros porque o grupo teve que
adaptar a faixa Mensagem de
Amor ao peso da guitarra de Kisser. Outro atrativo é o making of,
que inclui cenas dos Paralamas
em outros shows. Foi dada muita ênfase das apresentações da
banda no final do ano passado
no Luna Park, maior casa de shows de Buenos Aires.

TODAS AS FAIXAS
O Calibre, Running on the spot (com Edgard Scandurra),
Trac-Trac (com Scandurra), Mensagem de Amor, Selvagem,
Soldado da Paz (com Dado Villa-Lobos), Que país é este?
(com Villa-Lobos), Seguindo estrelas, Meu Erro, Cuide bem
do seu amor, Longo Caminho, Tendo a lua (com Nando
Reis), Será que vai chover?/Assaltaram a gramática/O Filho
Pródigo (com Black Alien), Dos Margaritas, Depois da
queda o coice, Ska (com George Israel), La Bella Luna (com
Israel), Uns Dias (com Frejat), Caleidoscópio (com Frejat e
Israel), Ela disse adeus (com Israel), Lanterna dos Afogados
(com Djavan), Uma Brasileira (com Djavan), O Beco (com
Paulo Miklos), Alagados, Lourinha Bombril

Sobre a turnê Uns Dias, Barone
conta que o grupo já está “tirando
o pé do acelerador”. “A gente tem
que guardar tempo para poder
trabalhar o material que o Herbert
está compondo. Mesmo assim,
não vamos parar de fazer shows.
Para o Herbert é muito importante continuar tocando.” Depois da
Argentina, a banda vai para os Estados Unidos e a Europa. Na primeira semana de abril o grupo
parte para três shows nos EUA
(Nova York, Washington e Miami).
Em julho, participa, pela quinta
vez, do tradicional Festival Montreux, na Suíça, seguindo para Itália, Alemanha e Inglaterra. Quanto ao disco de inéditas, o baterista
pouco diz. “No melhor estilo Paralamas, ele não tem hora nem dia
para sair. Numa previsão otimista, até o fim do ano vamos ter um
repertório legal para gravar no início de 2005.”
OS PARALAMAS DO SUCESSO UNS DIAS AO VIVO
CD, CD duplo, DVD e CD/DVD. Áudio
produzido por Carlo Bartolini e vídeo
dirigido por Daniel dos Santos, Márcio
Canella e Marcos Olívio.

