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Bar A Obra promete fazer a festa dos independentes com
terceira edição do Primeiro Campeonato Mineiro de Surfe

CHICO AMARAL
Email para esta coluna: cultura.em@uai.com.br

Uma referência
da nova geração

WALTER SEBASTIÃO
Bandas de rock alternativo se
encontram, a partir de hoje, em
Belo Horizonte, para celebrar um
gênero pouco divulgado, mas
que todo mundo conhece, mesmo que só um pouquinho: a surf
music. Nascido na Califórnia
(EUA), nos anos 60, nos primórdios do rock’n’roll, o gênero sempre foi associado a festas na
praia. Divertido, dançante, moleque, muitas vezes instrumental,
propõe uma música que seja algo como sentir a água no corpo
quando se está surfando.
O nome do festival de Belo
Horizonte, o único no gênero,
explica bem o espírito da coisa:
Terceiro Primeiro Campeonato
Mineiro de Surfe. Claudão Pilha,
organizador do evento, avisa
que, atualmente, em todo o
mundo, está em movimento
uma “terceira onda” da surf music (a segunda foi nos anos 80). O
emblema sonoro é a mistura de
rock com influências nacionais/regionais, feita por grupos
como Bitch Boys (Eslovênia),
Cosmonauti (Itália), Ambervisions (EUA) e os brasileiros Netunes, Retrofoguetes, Maremotos,
Pata de Elefante e Gasolines.
“Cada onda surgiu num espa-

ço de tempo de 20 anos, de gente
que ouviu o que foi feito anteriormente e passou a fazer o estilo do seu modo, com jeito diferente, revê o gênero com outros
olhos e outros óculos”, brinca
Claudão. O momento é de mistura com violas caipiras, o brega,
o reggae, forró, Mutantes, Incríveis e por aí vai, diz, explicando
que as bandas que tocam em Minas têm produção própria, andam tocando em festivais e
chamam a atenção internacional. “E os gringos têm razão,
são ótimas.”
“O espírito do campeonato é de união”, prossegue
Claudão. “Todos têm muita
vontade de mostrar ao público o que cada um está fazendo, que se trata de uma
cena musical rica, que dá
muitos frutos e está sempre
em atividade.” Para justificar,
Claudão lembra que a mostra é muito bem recebida e
sucesso inclusive na venda
de discos e camisetas. “Música boa, momentos felizes,
cerveja gelada e feriado”, garante, confirmando, entre os
convidados, Fabrício Nobre
(MQN), da Monstros Discos e
promotor dos festivais Goiânia
Noise e Bananada.

DIVULGAÇÃO

Irreverência pouca
é bobagem

LEONARDO AVERSA

A banda goiana
MQN é um dos
destaques do
festival, que agita a
capital mineira até sábado

TERCEIRO PRIMEIRO CAMPEONATO DE SURFE
De hoje a sábado, a partir das 23h, no bar A Obra (rua Rio Grande do Norte, 1.168, Savassi),
apresentação dos grupos Reverb All Stars, Thesurfmotherfuckers, Los Muertos Viventes, Caipirinhas,
The Dead Rocks, Gol!, Del Tombs, Superstereosurf, Violenturis, Psicotropicos Deluxe, Estrumental e
MQN (GO). Informações: (31) 3215-8077 e 3261-9431. Ingressos a R$ 6 (quarta) e R$ 8.

Versatilidade

CLÁSSICOS
PAULO LACERDA

Duo espanhol faz
recital de piano
AFFONSO DE SOUZA

Maria Blanco e José Miguel Martinez se apresentam no Palácio das Artes

Por acaso você já escutou os discos dos Los
Hermanos? Para quem gosta de música e letra, é tudo muito instigante. Extensas letras
sentimentais com deslizamentos inteligentes
entre o banal e o inesperado (“tô voltando,
não sei quando, pra roubar teu coração/ vou
chegar no final de mais uma canção”), outras
experimentais, como Cadê teu suin, onde cada palavra se completa na próxima (“cadê teu
repi/ quem é teu padrinh/ onde é que tu to/
ca...”), outras non-sense, como Cher Antoine,
saída do caderno de francês. Citei três canções
do Bloco do Eu Sozinho. Os outros discos, Los
Hermanos (ffoto ) e Ventura, são tão bons
quanto. As músicas estão à altura das letras.
Uma das piores pragas que assolaram a música popular nos últimos anos foi o desequilíbrio entre letras “geniais” e composições medíocres. Los Hermanos escapam disso com
uma música interessante, rock e MPB, onde
cabe, além disso, praticamente tudo: valsas,
marchas, ska, guitarras mexicanas etc., com
modulações inesperadas, melodias que enganam o óbvio, mas que não soam difíceis,
compassos diferentes do quaternário de sempre, boas e longas passagens instrumentais.
Los Hermanos talvez sejam, com justiça, a
grande referência de sua geração.

Dois jovens pianistas espanhóis, Maria del Mar Blanco, de
23 anos, e José Miguel Martinez
Carrobles, de 29, participam
hoje do projeto Quarta Lírica e
Instrumental, às 19h, na Sala
Juvenal Dias do Palácio das Artes. É a primeira vez que eles tocam no Brasil. Chegaram a Belo
Horizonte por iniciativa do mineiro Marco Aurélio Bréscia,

primeiro organista da Catedral
de Toledo, na Espanha, onde
atuam juntos.
Maria Blanco, que começou
estudar música aos 11 anos,
passou pelo Conservatório
Profesional de Música de la Comunidad de Madri, onde estudou piano e música de câmara,
e atualmente faz especialização com Jesús Gomes Madrigal. “Já gravei dois discos, ao vivo, em Madri, e fiz também
um recital, com a presença dos
reis da Espanha, com renda
destinada às vítimas do ataque
terrorista de 11 de setembro,
nos Estados Unidos”, conta.
“Estou adorando tocar no Brasil, terra de Villa-Lobos, compositor que admiro muito.”
Professor do Conservatório
de Música de Toledo, José Miguel Martinez tem no currículo o prêmio de “Certamen de
Música Joven”, num encontro
europeu de jovens artistas, na
Alemanha. Um dos coordenadores do Curso Internacional
de Música Martin Codax, ele
também não esconfe a felicidade de se apresentar no Brasil. “Um de meus melhores
momentos foi tocar, em Madri, a Fantasia para Saxofone
e Piano, de Villa-Lobos”, acrescenta.
O programa que o duo reservou para hoje será dividido
em duas partes. Na primeira,
Variações em Fá Menor, de Joseh Haydn, e a Sonata em Fá
Menor, de Mozart. Na segunda
parte, Terceira Balada op. 47 ,
de Chopin; 16 Waltzer op. 39,
de Brahms; Sevilla, Suite Espanhola nº 1, de Albeniz, e Três
Danzas Españolas.
QUARTA LÍRICA E INSTRUMENTAL
Recital dos pianistas Maria Del Mar
Blanco e José Miguel Martinez, hoje, às
19h, na Sala Juvenal Dias do Palácio das
Artes (av. Afonso Pena, 1.537,Centro).
Informações: (31) 3237-7399.

Érika é uma artista versátil. O adjetivo não
vale um décimo do substantivo, é claro. Érika
toca, compõe, canta, desenha, pensa e cala.
Ouvi seu disco, que registra um show realizado no seu quarto, na rua Abre Campo, no Santo Antônio, BH. Ela
sozinha com um
violão e um gravador. A platéia não
foi convidada. No
encarte do disco,
feito por ela, que é
artista plástica, encontram-se estas
informações
e
mais: desenhos do
seu quarto, explicações caseiras sobre a produção,
agradecimentos
“aos inventores das
máquinas, aos fabricantes de sorvete, aos motoristas
de ônibus”. Ela me
fez lembrar algumas coisas: o nonsense de Lúcio Tadeu, que, com Fernando
Brant,
ca(n)tou as pulgas
do cine Pathé; Pato
Fu e Nando Reis; a
capa lembra e rima com as de Frank Zappa,
com suas divertidas ironias. O disco de Érika é
precário e consistente ao mesmo tempo. É
um disco-demo de suas composições, que vale plenamente como objeto artístico. A faixa
candidata a hit por enquanto é Secador, Maçã e Lente; muitos votos, porém, para Copo de
leite quente queima os dente da gente, principalmente os dente da frente, estudo da prosódia gaúcha, digamos assim.

O disco de
Érika é
precário e
consistente
ao mesmo
tempo. É um
disco-demo
de suas
composições,
que vale
plenamente
como objeto
artístico

Bandoneón
Nada como a poesia da música sem palavras, apenas sons e artesania musical. Já faz
dois anos que Rufo Herrera nos brindou com
seu trabalho Bandoneón, junto à Orquestra
Experimental da UFOP, por ele dirigida. Composições diversas de sua autoria, e outras de
Bach, Piazzolla e Angel Villoldo, nos colocam
imediatamente dentro dessa experiência
singular que é a música. No encarte, muito
bem escrito, ele relata seu reencontro com o
instrumento, do qual é um virtuose, após
anos de outras procuras, nos quais se dedicou principalmente à composição. Rufo domina com a mesma competência a escrita
para orquestra. A música que resulta destes
seus múltiplos dons é colorida e ao mesmo
tempo concisa; às vezes densa e emocional,
às vezes meditativa e lírica; de todo modo,
expressiva. Possui, se não me engano, essa
doce luminosidade outonal que no momento inunda a cidade.

