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Escola
Na lista dos indicados brasileiros ao Grammy Latino deste ano
estava Armandinho, com seu Retocando o choro. Em relação a seu
nome, como de resto em relação
aos demais, os que o indicaram tiveram sensibilidade. Armandinho
é unanimidade entre os músicos
brasileiros de qualquer quadrante.
É mais um dos bons representantes da escola brasileira do bandolim. Uma escola que se sustenta
sobre dois pilares, dois gênios do

instrumento e da música: o pernambucano Luperce Miranda e o
carioca Jacob Pick Bittencourt, o Jacob do Bandolim.
Dizem os conhecedores, como o
bandolinista Zezé Lopes, de Sete Lagoas, que Luperce era o técnico, virtuose imbatível, dono de “uma agilidade até agora não atingida por
quem quer que seja”, palavras do
próprio Jacob, e este seria o intérprete perfeito, “com uma execução
bem acabada, repertório precioso e

“Armandinho
é unanimidade
entre os músicos
brasileiros de
qualquer
quadrante”
extremo capricho em cada gravação”, no dizer de Henrique Cazes.
Jacob e Luperce transformaram o
bandolim num instrumento absurdamente expressivo. Inspirada por
eles, frutifica no Brasil uma escola
“terrível”, com gente como Déo Rian,
Joel Nascimento, Hamilton de Holanda, Armandinho – nitidamente
“luperciano”, inclusive por influência
de seu pai, Osmar Macedo, o inventor do trio elétrico, colega de Luperce
Miranda –, e tantos outros.

Escutando Mano Brown
Vida Loka – Parte 2, música do disco Chora agora/Ri depois, dos Racionais, é crônica e cinema. Um longametragem de ritmo lento, onde as reflexões contraditórias de um personagem jorram incessantemente. Lembra Terra em Transe, na identificação
visceral de questões pessoais com as
questões do tempo. O personagem
Mano Brown expõe sua consciência,
boa ou má, com dramaticidade e poesia, como o poeta Paulo, personagem
de Jardel Filho no filme de Glauber.
O personagem reflete sobre seu
destino e de seus guerreiros de fé: são
pretos, pobres (“há alguma contradição entre preto e dinheiro?”, pergunta) e não ignora que seus desejos estão
determinados por regras às vezes contrárias à sua natureza. Como um poeta romântico, gostaria de recuperar “o
saber inocente” (na expressão de Octavio Paz), sonhando com uma vida

simples e bucólica, onde não faltam
crianças empinando pipas, árvores
com frutas, cercas brancas, pés descalços etc., mas sabe, e os poetas românticos o sabiam, a que tempo pertence:
“em São Paulo, deus é uma nota de
cem – vida louca”. Os versos são simples e intensos, e nem sempre se preocupam com as flores do estilo.
Entre algo impossível, a presumível dignidade natural de cada ser, e
algo inegável, a força avassaladora da
corrupção materialista em nossa sociedade, os “guerreiros” seguem sua
sina e agüentam o tranco. Não deixam de se apoiar nas forças espirituais incorruptíveis – a forma mais
comum de resistência popular – tentando “firmar o nobre pacto entre o
cosmo sangrento e a alma pura”, conforme os versos de Mário Faustino. E
saúdam “o primeiro vida loka da história”, o personagem bíblico que “aos
45 do segundo arrependido/salvo e
perdoado, é Dimas o bandido”.
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A IDADE DA AMEIXA

Atores dão
vida a nove
mulheres
Nove mulheres a cargo de dois
homens, sem nenhum figurino
ou adereço que ajude a caracterizá-las. Apenas a boa interpretação
é parceira de Ílvio Amaral e Maurício Canguçu na peça A Idade da
Ameixa, em cartaz no Teatro Alterosa. A história, do argentino Aristides Vargas, se passa em uma casa onde vivem mulheres de três
gerações de uma família, em narração poética e emocionante, sob
a direção de Guilherme Leme.
“Não usamos caracterizações
femininas, e sim a interpretação
feminina, em um trabalho difícil,
mas enriquecedor”, comenta Ílvio. No palco, as irmãs Celina e
Eleonora apresentam as histórias
de sua mãe, Francisca, de suas irmãs Vitória e Jacinta e ainda da
avó, Maria, e das irmãs dela, Gumercinda e Adriática. “O espetáculo mostra como o amor faz
bem e o desamor é maléfico. Percebemos o quanto somos carentes de amor”, justifica Ílvio, que interpreta as irmãs anciãs Maria e
Adriática, além de Jacinta.
Vó Maria é uma mulher frustrada. Mesmo sendo a única entre
as irmãs da primeira geração a se
casar e ter filhas, nunca amou ninguém. “Ela é seca, sem paixão pela
vida”, explica mais uma vez Ílvio
Amaral. Adriática, por sua vez, “é
completamente louca”. Jacinta, filha de Maria, é vaidosa, sonhadora
e até hoje ama o garoto por quem
se apaixonou na juventude. Celina, a mais nova, é uma garota
cruel, principalmente com sua irmã, Eleonora.
“Estou encantado com esta
multiplicidade de personagens.
Comemoro 25 anos de carreira em
grande estilo”, diz o ator. “As pessoas vão rir muito em algumas situações e se emocionar bastante,
em outras. A peça vai atrair os mineiros, pois temos esta relação estreita com as famílias, quase sempre grandes”, prevê.
Para Maurício Canguçu, a mensagem é simples: “Temos de viver
com intensidade, acreditar que a
vida vale a pena e ir atrás de nossas
aspirações”. Segundo ele, o título
da peça se refere ao fato de as anciãs da família produzirem vinho
de ameixa – uma espécie de metáfora da velhice. Ele interpreta Gumercinda, Francisca, Vitória, Eleonora e a empregada da casa, Branquinha. “Branquinha é muito engraçada, vai provocar muitos risos”, avisa.
Eleonora, irmã de Celina, é inocente, questionadora. Francisca,
sua mãe, é a conselheira da família.
Cabe a ela incentivar as outras a lutar para tornar os sonhos realidade.
Gumercinda é retratada como
uma senhora ranzinza, que teve
um caso com o marido de Maria. “É
desafiador interpretá-las de cara
limpa”, admite Maurício Canguçu.
A IDADE DA AMEIXA
Peça com Ílvio Amaral e Maurício Canguçu, no Teatro Alterosa (av. Assis Chateaubriand, 499, Floresta). Hoje e dias
15, 22 e 29 deste mês, sempre às 21h.
Ingressos a R$ 30 (efetivo) e R$ 15
(meia-entrada para estudantes, menores de 18 anos e maiores de 60). Nos
postos do Sinparc: R$ 20 (efetivo) e
R$ (meia-entrada). Informações: (31)
3237-6611. Assinantes do ESTADO DE
MINAS/Uai têm 20% de desconto sobre
o valor do ingresso (cartão azul – até
dois ingressos; cartão prata – até quatro; cartão-ouro, até seis), não cumulativo com outras promoções.
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