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Sérgio Santos convida o percussionista Marcos Suzano
e o violonista Sílvio D’amico para apresentação no MAP

Milonga
dos invisíveis

MYRIAM VILAS BOAS

Foi Ed Motta quem me falou do músico argentino Rodolfo Alchourron. No site www.rodofoalchourron.com encontra-se material sobre
ele: discos, vídeos, fotos, biografia.
Qualquer comentário sobre música só serve
pra quem já conhece a música comentada, como observou Ezra Pound. Podemos dizer que tal
peça é intensa, sublime, ou isso e aquilo, e o leitor
ficará mais ou menos na mesma.
Vale, porém, a dica do Ed, o maior gourmet de
música do País. No site podemos baixar músicas
em formato MP3, como a milonga citada.
Aí poderemos concordar que Alchourron faz
música com grande profundidade, lembrando,
talvez, o nosso Egberto Gismonti.
O músico, falecido em 1999, foi guitarrista,
compositor e arranjador. Colaborou com Astor
Piazzolla e Michel Legrand, entre outros. Deixou
nove discos gravados; ao longo dos anos foi despindo sua música de referências estrangeiras para se concentrar na paisagem musical portenha.

Os Irmãos Químicos
DIVULGAÇÃO

Os músicos Marcos Suzano e Sérgio Santos vão mostrar canções dos quatro discos com compositor mineiro, no Museu de Arte da Pampulha

Amizade sonora
Que os ingleses estão inventando pra valer,
Wayne Shorter já havia comentado há uns quatro anos. Talvez ele estivesse pensando nos Chemical Brothers. A dupla Ed (Simons) e Tom (Rowlands) produz uma das mais ousadas combinações de pop com experimentação eletrônica.
A estética está mais para o som de DJs do que de
músicos: bases eletrônicas não-lineares, sem
melodias e harmonias, com colagens, ruídos, interrupções (às vezes insuportáveis), quebrando
o tempo todo a linearidade da audição.
Radicalismo eletrônico que aos poucos vai
sendo devorado pela música pop. Como alguém
me falava outro dia, a música eletrônica, pop ou
não, é uma árvore que enriquece a floresta musical. Se fosse a única espécie existente, a paisagem seria um tanto
inóspita. Ao lado de outras espécies, sua contribuição é significativa.
Dois momentos do
Chemical Brothers: o
aclamado Dig Your Own
Hole (que título poético!), segundo disco (97),
bastante experimental,
e o último trabalho, Come With Us (2002), mais
dançante.

A música
eletrônica,
pop ou não, é
uma árvore
que enriquece
a floresta
musical

Os músculos da música
O documentário Nelson Freire, de João Moreira Salles, captura, em vários momentos, a dedicação do músico e uma quase solidão, dois lados
da mesma moeda. Todo músico assim o é por
destino. Contraparte lógica de seu esforço é a humildade, que em Nelson Freire é mais visível que
sua casaca de duas tiras. Fugindo dos holofotes
para não tirar o foco da única coisa que interessa no ofício – a própria música – sua figura sutilmente gauche nos dá uma lição de concentração
e de ética.
Mesmo o esforço físico dos músicos, inevitável, em Nelson é ágil e discreto o bastante para não causar dispersões. Protegido assim por
sua imensa técnica o pianista já se aloja no espírito da música. Técnica é espírito, espírito é técnica. As correias movem-se juntas o tempo todo. O fato de Mozart por ele ser interpretado
com alguma elasticidade, e seu Chopin se aproximar de um “mozartismo” sem arroubos, é a
clara prova disso.
No filme de Moreira Salles não se esconde o
trabalho braçal por trás do gênio. Ao contrário,
vemos – sim, parece inacreditável – o pianista
preocupado com determinada passagem de
Brahms para, ao final, nos bastidores, comentar:
“Viu?, aquilo saiu!”.
Surpreendente também, e deliciosa, é sua admiração por Errol Garner, o pianista de jazz. “É o
músico que toca com mais prazer, entre todos
que já ouvi; quando eu toco, tem de haver pelo
menos um pouquinho disso”.
Entre cenas domésticas de elegante discrição
e as apresentações públicas, o documentário
Nelson Freire retrata o trabalho do músico com
profundidade incomparável.

AILTON MAGIOLI
É para celebrar as parcerias
mais duradouras de sua carreira
que o cantor Sérgio Santos sobe
ao palco do auditório do Museu
de Arte da Pampulha hoje à noite, onde além de privilegiar repertório de seu mais recente disco (Sérgio Santos), ele vai aproveitar para fazer um “apanhado”dos
outros três: Aboio, Mulato e Áfrico. Presente nos quatro discos
que Sérgio já gravou, o percussionista carioca Marcos Suzano não
poderia faltar. “É um dos músicos
mais influentes da atualidade, no
Brasil e no exterior. No Japão, o
Suzano é ídolo”, diz, empolgado,
o cantor que também estará recebendo o violonista mineiro Sílvio D’amico, que só não participou do último disco de Sérgio.
“Além de exímio instrumentista,
ele compreende a minha música
de forma muito completa”, diz a
respeito do violonista.
Segundo Sérgio Santos, apesar
da intensa convivência em estúdios, nunca havia feito show com
os dois instrumentistas. “Com o

Suzano eu fiz, mas não com este
repertório”, salienta Sérgio Santos que, tendo em vista a participação dos dois em sua carreira,
vai passear por todo o repertório.
Na opinião do cantor, o trabalho
que vem desenvolvendo ao longo dos anos com Sílvio D’amico e
Marcos Suzano é quase uma parceria. “Se não é na criação da música, ela acaba sendo na concepção, na forma de realizar o trabalho”, explica. “Áfrico soa como soa
por causa do violão de Sílvio”, elogia. “Assim como Mulato, um disco que não tem bateria, é o que é
devido à presença do Suzano, que
também fez Aboio. O lado percussivo dos dois é todo dele”,
acrescenta Sérgio Santos.
Apesar de nunca ter concretizado parceria de composição
com nenhum dos dois, o cantor
não esconde que existe vontade
para isso. “Mas é uma questão de
oportunidade, de parar e fazer”,
explica. Em plena temporada de
shows de lançamento do mais recente disco, Sérgio que no mês
que vem será atração da Conexão
Telemig Celular de Música, viaja-

rá, a seguir, para a Alemanha, onde a convite da cantora mineira
Rosani Reis, que reside naquele
país, vai-se apresentar em Hannover, Dusseldorf, Bonn e Essen.
Selecionado entre as novas atrações do projeto Pixinguinha, Sérgio Santos também vai excursionar pelo Brasil com elenco que
terá, entre outros, a cantora Joyce.
■ PARCERIA E

AFINIDADE
Para Marcos Suzano, a integração musical entre ele e Sérgio
Santos se deve ao fato de não haver um estilo ou formato para
eles se enquadrarem. “O nosso
som se encaixa muito bem”, explica o percussionista carioca
que, além da composição, elogia
também o violão do amigo. Com
o terceiro disco solo (Atarahi, cujo significado é novo em japonês), Suzano que se tornou conhecido a partir da parceria com
artistas como Zizi Possi (Sobre todas as coisas), acabaria sendo responsável pela realização de um
verdadeiro clássico da MPB, ao

gravar ao lado de Lenine o disco
Olho de peixe, de 1993. Posteriormente, ele faria os solos Sambatown, de 1996, e Flash, de 2000.
Já Sílvio D’amico atribui o seu
envolvimento com Sérgio Santos
à afinidade pessoal. “Admiro a
qualidade do trabalho do Sérgio.
Ele é um dos melhores compositores brasileiros da atualidade”,
diz o violonista, lembrando que o
que torna a parceria profunda é o
amor pela música. D’amico que
viveu na Itália por 13 anos, é natural de Minas Gerais mas vive
no Rio de Janeiro. Além de apresentações solo, ele vem trabalhando em espetáculos teatrais,
tendo integrado as bandas dos
espetáculos Elis – Estrela do Brasil e Ópera do malandro. Paralelamente, retorna de tempos em
tempos à Itália, onde cumpre
agenda anual de shows.

SÉRGIO SANTOS, SÍLVIO D’AMICO E
MARCOS SUZANO
Hoje, 21h, no Museu de Arte da
Pampulha, av. Otacílio Negrão de
Lima, 16.585, Pampulha,
(31) 3443-4533. R$ 7.

LANÇAMENTO

Renascimento em tom pop
LÍVIA STÁBILE
A flor de lótus na capa e a figura de um esqueleto simbolizam o
renascimento, a procura de um
novo caminho para a banda LS
Jack, que lançou o CD Jardim de
cores, na semana passada. Antes
que cause estranheza, o grupo
explica que o disco estava sendo
produzido desde outubro do ano
passado e, já adiantado quando o
vocalista Marcus Menna sofreu
uma parada cardiorrespiratória,
durante uma cirurgia de lipoaspiração. Para eles, as letras com
mensagens místicas e toques espirituais representam exatamente o momento por que passam,
portanto, nada mais justo do que
dividi-lo com os fãs.
“É um disco de momento. Ficamos espantados quando, após
a internação do Marcus, começa-

mos a escutar a voz guia que ele
havia deixado pronta”, conta o
baterista, Bicudo. Explicando
melhor: no dia 28 de junho a
banda entrou no estúdio, dois
dias antes da cirurgia de Menna.
O primeiro processo foi a gravação da voz guia do vocalista, que
serve de base para a gravação dos
instrumentos. “Marcus sempre

gravou dando tudo de si. O curioso é que ele pediu para regravar
algumas músicas, o que era desnecessário, porque sabia que teria de ficar alguns dias em repouso, após a cirurgia”, lembra.
A banda, ficou algum tempo
parada, no entanto, concluiu que
a melhor maneira de estar próxima do vocalista era finalizando o
CD. “As letras estão mais profundas, parecem prever o que aconteceu. Parece que o disco queria
ser lançado”, destaca. O primeiro
single, que já nas rádios, é o Meu
sossego, com letra de Marcus,
Bicudo e Sérgio Ferreira (violão
e vocal da banda). Os versos “Só
eu, entendo a minha solidão/
tomado pela sensação de não viver mais/ quero viver mais”, entram no clima intuitivo que o
grupo quer ressaltar.
Acompanhando o estilo mais

descompromissado da voz guia
de Menna, os instrumentos se
revelam mais soltos, segundo Bicudo, porque muitas das gravações tiveram apenas um take.
“Conseguimos captar uma energia mais visceral, bem natural.
Acredito que as músicas, com
mais guitarras torcidas, resultaram em um rock progressivo, seguindo mais nosso estilo”, relata
o baterista. A banda, por enquanto, segue apenas divulgando o
CD. “Esta semana começamos a
ensaiar covers do Rush, que fazíamos antes de a banda estrear.
Devemos fazer um show em dezembro, no Rio de Janeiro, mas
só para distrair um pouco”, afirma. “É impossível pensar em
substituir o Menna, ou fazer shows sem a presença dele. Estamos
esperando sua recuperação, rezando muito”, finaliza.

