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A história da corte lusitana no Brasil, em um de seus
momentos mais apaixonantes e revolucionários, tenta devolver

a seus protagonistas a dimensão correta dos papéis que
desempenharam duzentos anos atrás. Resultado de dez anos

de investigação jornalística.
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WALTER SEBASTIÃO

“Estou na estrada, tenho
viajado muito. Então, você fica
sem noção física de casa. Mais
que me sentir perdido ou en-
contrando outro caminho, sin-
to-me em casa o tempo todo,
em qualquer lugar. É a vida”,
afirma o compositor Makely
Ka. A observação vem a propó-
sito da música Sem direção de
casa, cujo título se refere a ver-
so de Like a rolling stone, de
Bob Dylan. Outras composi-
ções, trabalhando o tema das

miscigenações culturais, inte-
gram Cavalo motor, disco que
Makely está preparando. Hoje
à noite, o artista faz show na
Casa Una.

Código aberto, que se vale
de tradições poéticas ibéricas
para falar da cultura digital, é
uma das canções do roteiro.
Assim como Fio desencapado,
baião inspirado em verso do
rapper Mano Brown. “A vida, o
trabalho, o trânsito, hoje, são
fios desencapados”, brinca
Makely. Cavalo motor, explica
ele, é meditação sobre a sim-
biose entre o orgânico e o sin-
tético, o animal e a máquina, o
analógico e o digital.

“Gostaria que minha músi-
ca fizesse pensar. Quero refle-
tir sobre questões contempo-
râneas, como a tecnologia ou a
relação entre as pessoas”, ex-
plica. O show de hoje terá con-

vidados, como Titane. “Intér-
prete de força impressionante,
ela vira gigante no palco. É a
grande cantora com identida-
de com Minas Gerais”, afirma.
Outros parceiros desta noite
são os instrumentistas Rodri-
go Torino e Rafael Azevedo.

Makely Ka está disponibili-
zando gratuitamente, por
meio do aplicativo iTunes,
quatro músicas de Cavalo mo-
tor e do disco Autófago, de
2008. Como contrapartida, pe-
de respostas a um questioná-
rio sobre o perfil do usuário. A
expectativa é construir rede
de contatos, além de melhorar
a comunicação com os admi-
radores de seu trabalho.

M.O.R Coletivo M.O.R faz show esta noite, na Biblioteca
Pública Luiz de Bessa, para lançar o primeiro disco, batizado com
o nome da banda. Misturando samba, funk, baião, soul, congado,
rock, ciranda e ijexá, o trabalho da turma tem o aval de ninguém
menos que Titane. O coletivo (ffoottoo) nasceu da união entre as
bandas Mangassô, Ori Abá e o cantor Ronnaldo Marques. A
apresentação de hoje, às 20h30, conta com participações
especiais de Caio Plínio, Juventino Dias, Leonardo Brasilino,
André Salles-Coelho e Lígia Jacques. Ingressos custam R$ 5. O
teatro fica na Praça da Liberdade, 21. Em 19 de junho, às 10h,
M.O.R repete a dose no Centro Cultural Lagoa do Nado. Em 2 de
julho, o coletivo canta no Centro Cultural Padre Eustáquio.
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CAVALO MOTOR
Show de Makely Ka. Hoje, às 21h.

Casa Una, Rua Aimorés, 1.451,
2º andar, Lourdes, (31)3235-7314.

Entrada franca.

MAKELY KA
mostra canções

de seu
novo disco

MEDITAÇÃO
MUSICAL




