xa com anzóis, chumbadas, linhas, canivete, alicate e outros apetrechos. Foi à
cozinha e misturou queijo, farinha de
trigo e o que mais precisaria uma boa
massa para atrair a gula de peixes. Tinha
na cabeça uma pequena lagoa que vira
quando fora a um povoado com um
ESTADO
DEquilômetros
MINAS ● S Á BdeA DBH,
O, 2 4
amigo,
a uns 80
comprar uma cachaça artesanal. Perderam-se e só depois de hora e meia, percorrendo caminhos de terra e poeira,
chegaram à casa do dono do alambique.
A lagoa ficou na memória. Vira-a do alto da estrada, cercada de mato. Devia estar abarrotada de gordas traíras, prontas
para serem fisgadas. Acordou no dia seguinte ainda no escuro. Providenciou
água, repelente, lanche, botou a tralha
no carro e tomou rumo. Ao volante, viuse assobiando uma música de Erasmo
Carlos, que fala de domingo de sol, anzol

alienação possível. Nem sabe explicar
acelerou sem se importa com a poeira
Fechou os vidros para deixar a poeicomo ouviu os arbustos se mexendo às
que invadia o carro pelas janelas aberra do lado de fora e dirigiu devagar, pacostas. Virou-se devagar. Viu, à esquertas. E que o buracos se danassem.
ra não atropelar os buracos. Passou peda, uma mulher com uma foice. À dilo povoado e por uma vendinha, dareita, outra, com um machado. As lâmiPergunta do Negão 1: Amigo leitor
quelas de balcão de madeira coberto de
nas brilhavam. Com certeza, afiadas.
quer saber “por que a polícia apreende
queijos curados, sacos de mantimentos
Pareciam irmãs. Morenas, baixas, saias
várias toneladas de drogas e na hora da
abertos no chão, à espera dos clientes, e
Dlinguiça
E M A I O defumada
D E 2 0 1 4 pendurada
● E D I T O R : em
J o ãcoro P a u l o C u n h a ● E D I T O R A - A S S I S T E N T E : Â n g e l a de
F a pano
r i a ●grosso
E - M A I abaixo
L : c u l t udos
r a . joelhos,
e m @ u a cai . c o m . bincineração
r ● T E L E F O só
N Eaparecem
: ( 3 1 ) 3 2 6uma
3 - 5 1ou
2 6 duas
belos despenteados e blusas rotas. O
toneladas, mesmo assim só maconha;
dões que desciam do teto. Ainda era ceolhar delas o gelou. A da esquerda faas mais caras nunca se vê?”
do e meia dúzia ou mais de homens já
lou: “É polibido (sic) pescar aqui”. Recoestava a postos diante do balcão, bebeCAVALO
lheu o anzol e fingiu de desentendido.
Pergunta do Negão
2: Rola na alta
ricando em prosas diversas e beliscanMOTOR
“Como assim, polibido?” A da esquerda
Corte legislativa projeto para acabar
do queijos e nacos de linguiça. Que indisse: “A lagoa é nossa!”. Avaliou a sicom o auxílio reclusão,
aquele pago às
veja! Rodou mais seis, oito quilômeO cantor e compositor
tuação, o olhar hostil das mulheres e
famílias dos condenados
por homicítros. Enfim, o entorno da lagoa. Deixou
Makely Ka lança disco
de plástico e pôs os pés na água. Nada
imaginou o fundo da lagoa cheio de cadios, roubo, sequestro
e
outros crimes
o carro sob uma árvore e, com a tralha
que registra sua
de vozes, de buzinas, de gente, violêndáveres decapitados. “E por acaso tem
e reverter o benefício
em favor das vítia tiracolo, entrou no mato. Atravessou
jornada pelos sertões
cia, principalmente violência. Só o canpeixe aqui?”. A da esquerda respondeu:
mas dos criminosos.
O cidadão pode
uma clareira, plantada de milho, quiade Minas Gerais.
to de pássaros. Era exatamente o que
“Não, mas é polibido pescar, e pronto!”.
abrir o site da Câmara dos Deputados e
bo e abóbora, e mais mato. Chegou à laqueria. Armou a vara, iscou um pedaço
Elas ocupavam as duas saídas possíveis.
opinar. E você? Apoia ou não aPÁGINA
propos-8
goa. Achou um bom lugar. Sentou-se à
de massa no anzol e o lançou na água.
Então, num estalo, meteu a mão no
ta? Ou muito antes pelo contrário?
beira do lençol d’água, tirou as botinas
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Stacey Kent lança o álbum The changing lights, com canções brasileiras, americanas
❚eDISCO
francesas. Cantora anuncia novo projeto de MPB com a participação de Menescal

GRANDES
NAS ÁGUAS
inspirações
O cantor e
compositor
Makely Ka lança
seu segundo
álbum solo, Cavalo
motor. O trabalho
é fruto da
experiência de
percorrer as
trilhas de João
Guimarães Rosa

BENOIT FEVERELLI/DIVULGAÇÃO

Algumas músicas já estavam prontas
quando ele começou a pedalar, outras foram
pensadas literalmente na estrada. “Como não
levava instrumento, gravava as melodias ou
anotava as letras e alguma ideia e, quando
encontrava alguém com instrumento, um
violeiro ou cantador emprestava o instrumento para eu desenvolver a forma”. Não foi
nada assim tão fora do normal para Makely,
que está habituado a compor no trânsito, em
salas de embarque e dentro de ônibus. “O clique inicial costuma ser assim. Depois vem o
processo de lapidação, de formatação da pedra bruta”, conta.

REFERÊNCIAS À exceção de uma música
(Baião para Gershwin, com Benji Kaplan), todas as músicas são assinadas apenas por ele. O
habitual talento para a seleção das palavras
surge já na faixa de abertura, Carrasco, referência a vegetação dos chapadões que guarda
semelhanças com o cerrado e a caatinga. A viagem forneceu matéria-prima para letras como Itinerário Tatarana, mas vários bons momentos do álbum, como Fio desencapado e
Baião branco, não estão relacionados de forma
tão óbvia a essa temática central.
“Meus trabalhos anteriores são muito distintos desse e foram feitos em momentos
completamente diferentes da minha vida. Mas
EDUARDO TRISTÃO GIRÃO
é possível reconhecer neles, principalmente
dos discos Danaide e Autófago, do ponto de
Falar de Cavalo motor, segundo disco solo vista estritamente musical, a minha pegada no
do cantor e compositor Makely Ka, não é tão violão, alguma recorrência das melodias mosimples. Ícone da geração Reciclo Geral, que sa- dais e ostinatos, o uso frequente de harmonias
cudiu a cena autoral mineira no início dos anos com cordas soltas, as afinações alternativas e a
2000, o artista concebeu um projeto complexo incorporação e consequente subversão de ritpara suceder seu álbum de estreia, Autófago, mos tradicionais”, analisa o artista.
lançado em 2008. De bicicleta, percorreu solitáCavalo motor, continua, contém muitas rerio os caminhos do jagunço Riobaldo, persona- ferências literárias, cinematográficas e musigem do livro Grande sertão: veredas, de Gui- cais, sendo os compositores Guinga e Elomar,
marães Rosa. Os quase 1,7 mil quilômetros pe- do ponto de vista harmônico-melódico, alguStacey
Kent,mineiro,
além de com
fundir
jazzpaisagens,
e MPB com
lo
noroeste
suas
per- mas das principais. “Conceitualmente, eu tisofisticação,
tem lhe
se cercado
dede
poetas
e
sonagens
e fatos,
serviram
inspiração.
nha sempre em mente o movimento armoescritores
em
projetos
Nascido
noseus
Piauí,
criadomusicais
em Minas Gerais rial e o manguebit, com todas as suas tensões
Makely Ka reelabora
e formado em eletrônica indústrial, o artista e interpenetrações antropofágicas. Mas há cireferências literárias,
construiu um sistema para transformar a tações explícitas ou veladas a Luiz Gonzaga, Jocinematográficas
energia mecânica de suas pedaladas em sé Miguel Wisnik, Bob Dylan, Nick Drake, Geore musicais
energia elétrica. Assim, partiu para a viagem, ge Gershwin, Tom Zé, Caetano Veloso, Lia de
realizada entre julho e setembro de 2012, ga- Itamaracá”, afirma.
rantindo bateria suficiente para o farol da biDo mundo das letras, Makely cita Vicente
MARCO ANTONIO GONÇALVES JR./DIVULGAÇÃO
cicleta, máquina fotográfica, computador, García-Huidobro, Walt Whitman, KonstantíAILTON MAGIOLI
Gimbel e Tom Jobim), O bêbado e a equilicrevemos o tempo todo. Ele chegou a falar
celular e um gravador. A partir dos registros nos Kaváfis, Antônio Risério e Eduardo Viveibrista (João Bosco e Aldir Blanc), Like a lover
que as nossas mensagens, por e-mail, podeque fez em áudio, vídeo e foto, criou projeto ros de Castro. Referências de cinema também
(bouzouki), o multiinstrumentista Felipe JoNem bem lançou Marcos Valle e Stacey
(Nelson Motta, Alan Bergman e Dori Caymriam dar um livro”, orgulha-se a cantora, saque engloba exposição fotográfica, docu- lhe vêm à mente ao falar do novo trabalho,
sé, o grupo Cataventoré (inspirado nas banKent ao vivo, produto da parceria com o múmi) e This happy madness (Gene Lees, Vinilientando que mesmoPEDALADAS
vindo de países difementário, livro, palestra, instalação, site inte- entre elas, produções de Glauber Rocha (Terdas
de
pífanos),
o
guitarrista
Arto
Lindsay e
sico brasileiro, que chegou ao mercado no
cius de Morais e Tom Jobim).
rentes, ela e o compositor brasileiro estão
rativo e, claro, as 15 faixas reunidas no disco. ra em transe, por exemplo), Cláudio Assis
os
cantores
Sérgio
Pererê,
Suzana
Salles
e
fim do ano passado, a cantora americana
Paralelamente à turnê do novo trabalho, a
partilhando sensibilidade.
“O amor
à natureMakely
Ka chegou
a pedalar por 80 quilômetros sem encontrar
“O motor da viagem foi o desejo de conhe- (Amarelo manga), Walter Salles (Abril despeMaísa Moura. Avelar Jr., Maurício Ribeiro e
volta ao Brasil para o lançamento de The
cantora americana continua excursionando
za, por exemplo, nos inspira
muito”,
diz adurante
res- sua viagem pelo interior mineiro.
uma única
pessoa
VOZ
DE eJOÃO
cer essa
região
encontrar as referências da daçado) e Cao Guimarães (A alma do osso). A
Leandro César escreveram alguns arranjos.
changing lights, 10º álbum de estúdio de carcom o músico brasileiro Marcos Valle. “Fizepeito do Menescal, reconhecido
colecionador
Entre as curiosidades que observou nessa
experiência, está a
LITERATURA
minha própria identidade. Quando vim do lista do artista ultrapassa tudo isso e é real“Apesar do tema e da ambientação, eu não
reira, no qual, além de em inglês e francês,
mos alguns shows no Japão há três semanas
de bromélias, no Rio deimpossibilidade
Janeiro, onde de
vive.
seguir pelo trajeto planejado. “A cartografia
Nordeste,
anos de idade, trouxe um mente longa.
pretendia fazer um disco regional. O sertão serMuito aos
antestrês
de gravar
ela volta a cantar em (bom) português, apee, uh lá, lá!, como era linda a química da genO barquinho, que gravou
em
The
chando sertão é labiríntica e mistura o realAcom
o imaginário;
as
habilidade
com idiomas
sertão
difusosketches,
e disperso
mim. Enviu como inspiração pelo seu caráter ambíguo,
Brazilian
em dentro de sar
do inevitável sotaque.
te no palco. Era uma força poderosa”, afirma
ging lights, como admite, não é simplesmeninformações sempre levavam a outrosnão
caminhos
e eu sempre
tão, sempre
aqui na condição de reti- AMBIENTAÇÃO Para costurar tudo com coepela universalidade do deserto, do agreste tão
é um aspecto
isolado
2001, no estive
qual registra
De quebra, Stacey ainda anuncia um noStacey, cujo forte sotaque americano dá
te uma bela canção. “É muito mais do que isrante,
forasteiro
que
precisava
voltar
para
se
rência,
foram
três
anos
de
“maturação”
do
grávido
de
sons
e
sentidos.
Acho
que
isso
se
reme
perdia
neles.
Acho
que
isso
reflete
a
forma
daquelas
pessoas
na formação de Stacey
clássicos de Tom Jobim
vo trabalho ligado à música brasileira, desta
charme especial ao português que fala com
so”, garante Stacey, que classifica o parceiro
reconciliar
comcruzados,
suas origens. Por outro lado, projeto, para o qual foram convocados os
fletiu na música nos pequenos detalhes: um
lidarem com
o espaço,
pela Ela
racionalização
é diplomada em
como Caminhos
vez ao lado de Roberto Menescal, de quem
desenvoltura. Em dezembro, como antecipa,
como um homem generoso.
Além
de assi-que não passaKent.
fui criado em Minas, minhas referências tam- produtores de música eletrônica Lucas Mitimbreinefável,umsomquaseinaudível,alguns
positivista
das
cidades
planejadas.
Às
vezes,nos
umEUA
sinalequase
letras
fez curso
ela inclui no novo disco o clássico O barquiela e Valle estarão nos Estados Unidos, senar a música com o parceiro Ronaldo BôscoLígia e Só danço samba,
bém estão aqui. A viagem foi, portanto, uma randa (oscilloID) e Patrícia Rocha (m ut), o
elementos sutis que podem fazer o ouvinte sair
é determinante,
como um
tronco marcado.
Eu me
de literatura
comparada
nho, da parceria com Ronaldo Bôscoli. “Já esguindo posteriormente para a Europa. “Que
li, para a qual tambémimperceptível
fez o arranjo,
no noStacey
Kent já teria
se questão ontológica.
forma
de resolver
essa
grupo
de
música
experimental
O
Grivo,
Déda
trilha
demarcada
e
se
perder
na
audição.
São
perdi diversas
vezes, mas sempre fui acolhido
pelos moradores,
tamos trabalhando juntos, mas o disco vai fidelícia compartilhar as canções de Marcos
vo disco de Stacey, o músico
e compositor
na Inglaterra.
O que
envolvido
comacaba
a MPB,ou
a começa em
Afinal,
o sertão
Minas”, cio Ramos (Uakti), os músicos gregos Kostas
várias
camadas
de
sons
superpostas
que
vão
se
car para mais tarde”, reage, ao telefone, a canValle com o público”, resume.
brasileiro gravou a guitarra
em A
tarde e na muito generosos”,
que foram
invariavelmente
explica a relata.
presença de
exemplo de outras
conta Makely.
Skoulas
(lirarecentemente
cretense) e Dimitris
Vasmaris
revelando a cada nova audição”, finaliza.
tora americana,
que esteve
em
faixa-título do disco que, escrita para a canpoetas e escritores em
cantoras de jazz
São Paulo para divulgar The changing lights.
NATUREZA Já o encontro com Roberto Metora, em inglês, “é cantada por uma artista
seus discos. No novo
americanas. A relação da
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