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A música gosta
de Maria Rita
Maria Rita mostra seu talento, imenso, maior
que a barriga grávida, durante três noites no Palácio das Artes. Que é espaço perfeito para este tipo
de show. Muito bom, muito bonito, um dos melhores do Brasil. Tocar ali é tão bom quanto jogar
no Mineirão, suponho. Assistir ao show também.
“Imagine Belo Horizonte sem o Palácio das Artes,
e você tem a imagem de mim sem você”, poderia
ser um dos versos de Carlos Rennó para A Picture
of me Without You, de Cole Porter.
O público já sabe que Maria Rita é ela mesma,
e não “apenas” a filha de César e Elis. Se no início
havia saudade (ou necrofilia, como Lobão achava),
agora a qualidade de seu canto simplesmente se
impõe. O que não descarta as inevitáveis e bemvindas
lembranças que
pairam por aí.
Seu
talento
lembra o de
Elis, sim.
Ela vai andando como é,
e vai sendo como pode. No
show a que assisti, domingo,
menciona que
César Camargo
Mariano foi o
arranjador da
versão primeira
de Wilson Simonal para Menininha do Portão, uma das
melhores faixas de seu disco. Em outro
momento recorda ao público que cresceu
num ambiente
de carinho em
relação à música, longe de qualquer culto à personalidade. O nome Elis Regina guardado a sete chaves em seu cofre pessoal. Por enquanto.
A música gosta de Maria Rita. Tudo que ela
canta fica bom. Todos os fortes, todos os pianos,
qualquer sílaba da língua portuguesa ou de qualquer língua. Quando ela canta o bolero Dos Gardenias, parece ter vinte anos de baile. E o cenário
despojado, uma longa cortina púrpura e suas dobras, ganha significado inequívoco: estamos falando de uma bela tradição, a das grandes intérpretes de música popular, diante do microfone, a
banda acompanhando, a cortina cúmplice, emprestando seu afeto quente-mudo.
Tanto no show quanto no disco, Maria Rita
achou uma concepção musical de bom gosto.
Traz de volta a MPB, que os imbecis de vários
quadrantes juravam já ter morrido, mistura em
seu repertório Milton com Rita Lee com Marcelo
Camelo com vários outros, usa uma sonoridade
acústica vintage, de piano, baixo acústico e bateria (mais percussão), mas numa onda própria,
atual, enfim, mostra como ninguém o que sua
geração, esta rapaziada com menos de 30, está
pensando hoje.
Só senti falta daquele tempero na salada harmônica, daquela pimentinha do reino, daquelas
notinhas que eu e o Celsinho Moreira curtimos.
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O fado
Gosto de muitas coisas no fado, a começar pela palavra. Do fátum dos romanos ao fate dos ingleses significa oráculo, sorte, destino. Dizem que
é música do navegador português, daí tanta melancolia. Dizem que pode ter nascido no Brasil. Seria, como o blues, música do desterrado. Por isso
tanto destino, castigo, maldição. Música com uma
certa dose de melancolia é boa mistura. Para fazer
um samba com beleza, é preciso um bocado de
tristeza, já dizia Vinícius. Deve ser por isso que o
samba de Nelson Cavaquinho é tão bom.
Uma vez no Alfama, bairro antigo de Lisboa, fomos a uma casa de fados, “da fonte”, segundo nos
informou um português. O fado é ouvido em torno do vinho, à luz de velas. Apagam-se as luzes, a
conversa é suspensa, uma cantora envolta num
xale entra e se apresenta durante dez ou 15 minutos. Terminado o número o bar volta ao normal.
Meia hora depois tudo se repete, com outras cantoras. Enquanto elas cantam há um silêncio absoluto. É uma experiência incomparável. No acompanhamento apenas um violão e a guitarra portuguesa. As palavras cantadas brilham na penumbra, contando simples histórias das ruas, dos tipos
comuns de Lisboa e de qualquer cidade, com seus
desenganos de sempre. A língua portuguesa adquire uma beleza rara nestas canções, devido à
qualidade de seus letristas somada à intensidade
da interpretação. Palavras comuns : “fonte”, “vestido”, “barco”, “guitarra”, “muro”, parecem quase não
ter existido antes.
Na saída vimos uma das cantoras, tão competente como as demais, fumando um cigarro lá fora, no beco, já sem o xale tradicional. Olhei para
sua figura, agora uma menina moderna, algo ansiosa, os olhos ainda sombreados, calça jeans, parece que telefonava. Uma menina ainda nova para dar conta de uma grande tradição, uma menina
de muito talento, como Maria Rita.

NO CANECÃO

Os filhos se juntam para prestar homenagem ao mestre
Dorival Caymmi, que completa 90 anos nesta sexta-feira

A família

toda reunida

FERNANDO SOUZA/DIVULGAÇÃO

AILTON MAGIOLI
A grande homenagem que
Nana, Dori e Danilo poderiam
prestar ao patriarca Dorival
Caymmi em seu 90º aniversário,
nesta sexta-feira, já está pronta e
o que vier de agora em diante
(DVD e shows) será lucro para o
público, segundo afirma Nana
Caymmi que vai se juntar aos irmãos no fim de semana, no palco
do Canecão, no Rio de Janeiro, para comemorar a data.
De repertório exclusivamente
dedicado aos sambas do pai, o CD
Para Caymmi, de Nana, Dori e Danilo, que os três filhos estão lançando, é mote para que o autor
dos mais célebres versos sobre o
ritmo genuinamente brasileiro
veja uma de suas máximas consagradas, internacionalmente.
Afinal, no momento em que chega aos 90 anos de idade o autor do
Samba da Minha Terra (“Quem
não gosta de samba/ bom sujeito
não é/ é ruim da cabeça/ ou doente do pé”), não por acaso o Ministério da Cultura e o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) propõem à Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Educação, Ciência e Cultura (Unesco) a
candidatura do samba (música e
dança) ao título de “obra-prima
do patrimônio oral e intangível
da humanidade”.
No Rio, para onde viajou na semana passada, para se submeter
a check up mensal, depois de
mais uma temporada em Pequeri, na Zona da Mata, terra natal de
sua mulher Stella Maris, Dorival
Caymmi poderá até comparecer
ao show do Canecão. “Se mamãe
for, ele vai”, diz Nana Caymmi, antecipando a condição para a presença de Dorival. Segundo ela, o
problema maior é o estado de
saúde da matriarca, apesar de o
horário do espetáculo carioca
também ser avançado para Dorival sair de casa. “A família está trabalhando para ele não ser aporrinhado”, esclarece a filha.

EM PEQUERI Apesar de homenagens pelo aniversário de Caymmi
em todo o País, em Minas Gerais,
até agora, a única prevista foi
adiada até que a Câmara Municipal de Pequeri aprove o projeto
da vereadora Stella Mary Rodrigues e a família Caymmi retorne
à cidade. Trata-se da inauguração
do Espaço Cultural Família
Caymmi, que a Prefeitura de Pequeri está implantando em imóvel do centro da cidade de 3 mil
habitantes. Se aprovado, em breve a população de Pequeri, onde
Caymmi foi presidente de honra
do extinto Festival de Música de
Pequeri, terá auditório apropriado para ver shows, além de espaço para a realização de exposições e outros eventos.
Desconfiada, a filha Nana
Caymmi teme “jogada politiqueira”com o nome da família, informando que, durante recente passagem dos Caymmi pela cidade,
ninguém foi procurado para ser
comunicado do assunto. “Mostraram apenas a casa, que estariam correndo para arrumar”, recorda. O assistente social Raul
Salles, ex-secretário municipal de
governo, diz que o prefeito Rafaneli Salles de Almeida aguarda
apenas a aprovação do projeto
para marcar data de inauguração
com a família.
“O casal Dorival e Stella Caymmi já concordou com a homenagem à família”, diz o porta-voz do
prefeito que, anteriormente, foi
responsável por encaminhar à
Câmara de Pequeri documento
sugerindo a criação de um proje-

to inspirado em campanha liderada pelo próprio Dorival Caymmi, propondo o retorno do nome
original da cidade (São Pedro do
Pequeri) até hoje ignorado.
“Neste país de m… não sabem
sequer quem é o meu pai”, protesta Nana Caymmi, referindo-se
ao fato de, somente com a inclusão do samba na trilha da novela
global Celebridade, muitos estarem descobrindo que A Vizinha
do Lado é de autoria de Dorival
Caymmi. “Daí a decisão de chamar meus irmãos para gravar o
disco com os sambas dele, para
dar a ele um presente que marque o povo”, diz Nana, lembrando
que não existe apenas samba carioca no Brasil.
Longe de querer fazer uma homenagem saudosista, de referências exclusivas à Bahia natal de
Caymmi, os filhos mesclaram o
repertório do disco com sambas
de temática baiana (Você já foi à
Bahia?, Saudade da Bahia, Trezentas e Sessenta e Cinco Igrejas e São
Salvador) a outros mais sensuais,
tais como O Dengo, Requebre que
eu dou um doce e o sucesso A Vizinha do Lado. Acompanhados de
João Lyra (violão), Jorjão Carvalho
(baixo) e Jurim Moreira (bateria),
Nana e Danilo sobem ao palco sob
a batuta de Dori (violão, arranjos e
direção musical) em show que vai
contar ainda com as presenças de
Cristóvão Bastos (piano), Dom
Chacal (percussão) e Beloba e Marcos Esguleba (ritmo).
PARA CAYMMI, DE NANA,
DORI E DANILO
Show de lançamento do CD comemorativo dos 90 anos de Dorival Caymmi, sexta
e sábado, às 22h, e domingo, às 20h30,
no Canecão (avenida Venceslau Braz, 215,
Botafogo, Rio de Janeiro). Ingressos de R$
25 a R$ 70. Informações: (21) 2543-1241.

Dorival Caymmi recebe o carinho dos filhos Dory, Nana e Danilo

