E STA D O D E M I N A S

●

Q U A R T A - F E I R A ,

6

2 5

D E

A G O S T O

D E

2 0 0 4

CULTURA

MÚSICA
ETC.

NO PALCO

Pery Ribeiro faz show esta noite no Blackmail Piano Bar

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

Pioneiro da bossa
MARCOS VIEIRA

AILTON MAGIOLI
O Rio de Janeiro mais uma vez
será responsável pela retomada
da qualidade na música popular
brasileira, prevê o cantor e compositor Pery Ribeiro, de 67 anos.
Atração desta noite do Blackmail
Piano Bar, o filho de Dalva de Oliveira e Herivelto Martins recorre
à boêmia e envolvente Lapa carioca para justificar sua esperança. “O Rio é e sempre será a capital
cultural do País, e o que está ocorrendo aqui é muito sutil. A Lapa
não pára de inaugurar novas casas de música brasileira e é lá que
a gente percebe o movimento de
retomada para enfrentar a má
qualidade que domina o meio,
atualmente”, diz o artista, pelo telefone, admitindo que, além de
uma linguagem essencialmente
brasileira, o público está em busca de qualidade na música.
Preparando o lançamento do
CD Collors of My Bossa, simultaneamente no Brasil, Europa e Estados Unidos, com clássicos da
bossa nova e composições inéditas de sua autoria, Pery canta em
Belo Horizonte acompanhado de
Tito Freitas nos teclados. Ele afirma que seu reencontro com o
público mineiro terá bossa nova
e sucessos de Gilberto Gil, Djavan
e Althay Veloso, entre outros autores. “É um encontro rápido em
que acabo oferecendo algo para
ser apreciado na hora. Não se trata de nada para ser analisado,
mas sim para ser desfrutado no
momento”, explica o cantor, que
há seis anos vive entre Miami,
nos EUA, e o Brasil.

Primeiro intérprete da Garota
de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Pery Ribeiro
confessa que, nos últimos tempos, tem-se dedicado mais à
composição por dois motivos:
primeiro, pelo fato de a maioria
dos autores, hoje, cantar as suas
próprias músicas; depois pelo
fim do “peso de pai, que sempre
me impediu de arriscar no setor,
tamanho era o talento de Herivelto Martins”.

MUSICAL Outro projeto de Pery
Ribeiro é a montagem, em parceria com o diretor Maurício Shermann, do musical Dalva, inspirado no livro autobiográfico Minhas Duas Estrelas, que ele escreveu em homenagem aos pais. O
espetáculo, que terá Pery Ribeiro
interpretando a si próprio, deverá
abrir testes para seleção da protagonista. Apontada por Shermann
como uma das prováveis opções,
a cantora Claudya de Oliveira,
que viveu Evita Peron nos palcos
brasileiros, é demasiadamente
técnica, na opinião de Pery, para
viver a sua mãe nos palcos.
“Admiro profundamente a
Claudya, que é uma excelente
cantora e profissional, mas não a
vejo interpretando minha mãe.
Ela tem uma acentuada técnica
vocal que Dalva não tinha. Apesar
dos estudos que desenvolveu, Dalva de Oliveira era uma intérprete
intuitiva, que jamais permitiria à
técnica ultrapassar a emoção”, justifica o filho do mito. Segundo
afirma, ele gostaria de ver a cantora Marina Dantas, recém-saída do
reality show Fama, da Globo, fa-

Pery herdou o talento dos pais, Dalva de Oliveira e Herivelto Martins
zendo o teste. “Ela tem uma cara
de turca muito bonita, além de
timbre legal. Vou procurá-la para
fazer o teste”, anuncia, interessado
no talento da neta de Zé Dantas,
parceiro de Luiz Gonzaga.

PERY RIBEIRO
Hoje, às 21h, no Blackmail
Piano Bar (rua Gonçalves
Dias, 981, Funcionários).
Ingressos a R$ 20
(individual) e R$ 40
(mesa). Informações:
(21) 3262-0509.

DISCO

Como nos velhos bons tempos
DIVULGAÇÃO

KIKO FERREIRA

Simone e Ivan Lins lembram auge das carreiras em “Baiana da Gema”

A letra da sétima faixa do novo disco de Simone, Baiana da
Gema, gravado pelo selo do produtor Marcos Maynard, parece
um recado à grande indústria fonográfica, com seus esquemas de
divulgação viciados e produções
limitadoras: “parei contigo/
quando saquei teu jogo/(...)/ cansei de quem vive criando clima/(...)/ recuperei de vez/ minha
auto-estima”. Parei Contigo é uma
das 13 inspiradas faixas do CD, todas compostas por Ivan Lins, em
parcerias com Paulo César Pinheiro, Joyce, Celso Viáfora, Francisco
Bosco, Elisa Lucinda, Martinho da

Vila, Flora Figueiredo, Aldir Blanc
e o escudeiro Vitor Martins.
O clima do disco, produzido
por Paulinho Albuquerque, com
arranjos de Gilsoin Peranzzetta e
do próprio Ivan, é o das décadas
de 70 e 80, quando a cantora e
Ivan viviam seus melhores momentos. Aquela era uma época
em que a chamada MPB não precisava cumprir metas de venda.
As gravadoras investiam em artistas de prestígio, que serviam
para engordar os catálogos que
hoje garantem as coletâneas de
R$ 9,99 nos supermercados. Havia liberdade criativa e a direção
artística das grandes companhias
estava a cargo de executivos que
gostavam tanto de música quanto de números.
Não é por acaso que o material de divulgação traz a o letrista e produtor Hermínio Bello de
Carvalho contando casos do início de carreira de Simone, a partir de 1973, e defendendo a versatilidade e o sotaque da ex-jogadora de basquete que, ao entrar no circuito dos grandes vendedores de discos, gravou LPs e
CDs de gosto duvidoso.
Baiana da Gema poderia ter
sido feito na vizinhança de discos célebres de Ivan, como Somos todos iguais nessa noite, e
de Simone, como Cigarra. Aberto com o samba que dá nome ao
disco, brincando com as paisagens do Rio de Janeiro e Salvador, o CD tanto celebra a intéprete classuda de temas lentos, como Por Favor (Ivan Lins e Aldir
Blanc) como a animadora de pistas de Saravá! Saravá! Saravá!
(Ivan e Martinho da Vila).
E mais: a cantora, que divide
microfones de igual para igual
com Dudu Nobre, Zeca Pagodinho e Martinho da Vila, confirma
o talento de Celso Viáfora, co-autor dos dois melhores temas do
disco, Atlântida e Veneziana. À
vontade ao lado amigo Ivan Lins,
que participa de 11 faixas e em
mais de uma dezena de fotos
descontraídas no encarte, Simone assume as rédeas da carreira e
acerta em forma e conteúdo.

João, o arranjador
Coisa pouco vista em João Gilberto é sua capacidade de escolher vozes dentro da harmonia, colorindo cada passagem com matizes inesperados, dando uma elegante cintilação a estes
tons. É a qualidade de um perfeito arranjador
concentrada em um único instrumento. Dizendo isto estamos considerando que João Gilberto é um pouco muito mais que o inventor de
uma nova batida e cantor revolucionário. João
é um tremendo músico, sempre capaz de uma
visão original sobre qualquer canção.
Os seguidores de João Gilberto nunca alcançam sua qualidade de arranjador. Pegam
aqueles acordes de sétimas e nonas pré-estabelecidos, cantam suave, e pronto, estão satisfeitos. Em qualquer música o burilamento da
harmonia feito por João Gilberto é minucioso, sofisticado e, ainda assim, fácil de se perceber. Tal qualidade ressalta especialmente em
três peças instrumentais: João Marcelo, do disco gravado no México com João Donato na cozinha e na sala; Na Baixa do Sapateiro, do disco branco (Verve), e Um Abraço no Bonfá, do
segundo disco, de 1960.
Vejamos, por enquanto, a primeira delas.
João Marcelo é uma espécie de choro, onde a
melodia se abriga inicialmente na ponta dos
acordes: a nota mais aguda canta a melodia. É o
procedimento normal no violão; os outros dedos, indicador e médio, harmonizam; o polegar
faz a linha do baixo. Trata-se, portanto, de um
quarteto de vozes (o quinto dedo, o mindinho, é
pouco usado no Brasil,
ao contrário da escola
flamenga, por exemplo). Porém, na segunda parte, a melodia
passa para a voz mais
grave, a comando do
polegar, e os outros
dedos harmonizam.
Experiências de violonista, certamente, mas
também do cantor
proveniente dos conjuntos vocais pré-bossa nova. Na repetição
de tudo isso, as flautas
retomam o primeiro
tema, enquanto o segundo ficará com as
cordas. Perto do final
voltam aquelas para
terminar a melodia. O
importante é que,
quando os outros instrumentos entram, o
violão não é mais o do começo, o arranjo não é
preguiçoso. João agora acompanha os solistas,
dando uma leve balançada na batida, imprimindo sua marca no choro. Às vezes as notas do
seu baixo coincidem com as cordas, para logo
depois tomarem outro rumo.
João Marcelo é um choro moderno, próximo
a um estudo para violão. Abrange, num arco
prodigioso muito característico do artista, décadas de música brasileira, do maxixe de João Pernambuco às harmonias de Garoto, passando
por Radamés, resvalando em Villa-Lobos e chegando, enfim, na bossa nova.
Em outra ocasião a gente fala da Baixa do Sapateiro (que é extraordinária em tudo de que
estamos falando) e do Abraço no Bonfá.
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perceber

REPRODUÇÃO

João Gilberto tem como maior virtude a originalidade

Partituras
Experimentando os acordes de João Marcelo no violão, penso em algo muito óbvio e simples: alguém podia responder – o Ministério da
Cultura, as universidades, o mercado editorial,
os músicos – por um programa que documente a música popular brasileira em partituras. O
material que se tem para estudo é ainda esparso. Há muita coisa, não tudo, de Pixinguinha,
por exemplo. De Tom Jobim também, com os
livros de Almir Chediak e o Cancioneiro Jobim,
da Jobim Music. Chediak, aliás, deu início a uma
nova era, com seus songbooks (Noel, Chico, Caetano, Edu, Gil, bossa nova etc.). Sabemos de outros livros em andamento, como os de Milton
Nascimento e Toninho Horta. Mesmo assim, é
só a ponta do iceberg.
Tom Jobim certa vez observou que a música
escrita é que permanece. Se você quer aprender
a música de um grande músico popular, o disco – o ouvido – é o melhor caminho. Mas a partitura (com qualidade) torna tudo mais rápido,
mais claro e eficiente. Para a pedagogia musical
é imprescindível.

