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Um banho de percussão
Em novo disco,
Naná Vasconcelos
faz homenagem a
Mãe Menininha
Franco Caldas Fuchs

franco.fuchs@redebahia.com.br

Por ser um dos maiores
mestres do berimbau, instru-
mento típico da Bahia, muitos
desavisados até hoje pensam
que Naná Vasconcelos, 66
anos, é baiano. Assim apontou
o próprio músico recifense,
em conversa por telefone com
o CORREIO.

Atração confirmada do se-

gundo Festival de Jazz do Ca-
pão, que acontece de 11 a 12 de
fevereiro, Naná estabelece
mais uma forte ligação com
nosso estado em seu 23º ál-
bum:SinfoniaeBatuques(Co-
co Produções/ Azul Music).

Basta dizer que a primeira
das12músicasdodiscosecha-
maMenininhaMãeeédedica-
da a Mãe Menininha do Gan-
tois (1894-1986). Naná não a
conheceu pessoalmente, mas
diz que recebeu “um chamado
espiritual” para compor uma
música em homenagem a uma
das mais famosas sacerdotisas
do candomblé, já celebrada
também por Dorival Caymmi
(1914-2008) em Oração de
Mãe Menininha.

Naná, porém, prefere não
entrar em detalhes sobre co-
mo recebeu esse chamado so-
brenatural. O fato é que ele se
transformou em uma singela
canção, interpretada por um
coral infantil, ligado a uma
ONG pernambucana.

PRA OUVIR E VER Na faixa
seguinte, Batuque nas Águas –
Aquela do Milton, a simplici-
dade logo se mistura ao expe-
rimentalismo e Naná desen-
volve sua composição a partir
de batidas na água. Cenas dis-
so podem ser vistas em um cli-
pe multimídia contido no CD.
“Essa música eu comecei a fa-
zer no mar. Depois, fui para a
piscina lá de casa, com água na

Considerado um dos maiores percussionistas do mundo, o pernambucano Naná Vasconcelos, 66, utiliza a água como instrumento em composições de seu disco Sinfonia e Batuques
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Naná com a filha Luz Morena, 11 anos. Ela compôs três faixas do álbum

EMILIANO DANTAS/ DIVULGAÇÃO

Música Naná Vasconcelos

Respeitado mundialmente como
percussionista, Naná Vasconcelos
lança Sinfonia e Batuques. Em seu
23º disco, o recifense funde música
popular e erudita, e homenageia a
ialorixá baiana Mãe Menininha. Em
fevereiro, ele faz show e oficinas
no Festival de Jazz do Capão

Recifense baiano
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altura do peito, e fui estudan-
do os sons. Com o choque da
mão na água, você consegue
todas as frequências, do grave
ao agudo. E, aos poucos, des-
cobri a sonoridade que que-
ria”, diz ele, não por acaso,
eleito oito vezes como o me-
lhor percussionista do ano pe-
la revista de jazz Down Beat.

Mas além de buscar experi-
mentações inusitadas – como
em Chorrindo, criada a partir
de suas risadas e choros –, Na-
ná deseja compor músicas ca-
pazes de estimular o lado vi-
sual dos ouvintes, como faz
especialmente em Lamentos.

Nessa faixa, que traz o ba-
rulho de água aliado a sons de
chicotes, correntes e gritos, é
possível imaginar cinemato-
graficamente um navio ne-
greiro a singrar pelo mar, en-
quanto escravos são martiri-
zados no porão. De forma se-
melhante,emSinfoniaeBatu-
ques, dá pra ver/ouvir como
seria o encontro de uma or-
questra, que ensaia num par-
que, com um grupo de batu-
cada que passa no local.

“Acredito no potencial vi-
sual da música, e isso tem
muita influência do Villa-Lo-
bos, que gosto muito. Então,
minha ideia é contar histórias
através dos sons”.

FILHA DE PEIXE Entre sam-
bas (Pra Elas; Santa Maria),
xaxados (Pó de Chinelo) e ma-
racatus (Recife Nagô), ou-
ve-se também em Sinfonia e
Batuques o piano da filha de

Naná, Luz Morena, de 11 anos,
em três faixas criadas por ela:
Mistérios, Pedalando e Can-
ção para Nanile. A filha come-
çou a estudar piano por conta
própria e aos 8 anos venceu o
concurso de piano Magda Ta-
gliaferro, famoso por revelar
talentos infantis.

“Ela estuda música erudita
e tem essa veia de composito-
ra. Normalmente, quando
volto de uma viagem, ela me
mostra suas criações prontas.
Eu não me meto em nada”.

INDEPENDÊNCIA Como pro-
dutor desse disco, viabilizado
graças a um edital da Secreta-
riadeCulturadePernambuco,
Naná celebra a autonomia que
teve para fazer as suas esco-
lhas musicais.

“Qual gravadora acredita-
ria em Sinfonias e Batuques?
Em uma gravadora, se digo
que vou gravar com crianças,
eles querem que eu faça isso
com um coro profissional, e
não é o que eu quero, porque
gosto de coisas espontâneas.
Assim como não quero que me
digam quanto tempo uma
música minha tem que du-
rar”, exemplifica.

Para ele, em geral, os artis-
tas independentes estão por
trás das músicas mais interes-
santes. “Pegue o grupo Tam-
bor Lelé em Minas, ou a Or-
kestra Rumpilezz, na Bahia,
que é maravilhosa. A riqueza
está com os alternativos!”.

Mas,apesardocomentário,
Naná também reconhece o
valor de muitas figuras, prin-
cipalmente baianas, ligadas
ao mainstream.

“Em nosso país, temos tanto
música popular como música
‘prapular’,comexcelentequa-
lidade. Basta ouvir Ivete, Clau-
diaLeitte,Daniela...Sevocêes-
cutar atentamente, percebe ali

influências da chula, do samba
de roda. Então, não é algo po-
bre”, opina ele, fã absoluto de
Carlinhos Brown.

“Ele tem essa facilidade de
fazer hits e tem um lado ro-
mântico, de compor melodias
lindas. Não é por acaso que os
discos dele são tão elogiados.
Adoro ele e sempre peço: Car-
linhos, arranja um lugar pra
eu ficar no Candeal, um bar-
raquinho!”, diverte-se.

CONEXÃO BAHIA Animado
com a perspectiva de se apre-
sentar e ministrar workshops
no Festival de Jazz no Capão,
Naná afirma que tem muita
vontade de fazer também um
show de Sinfonias e Batuques
em Salvador.

Por diversos motivos, a ca-
pital baiana é importantíssi-
ma para o artista. Ele observa
como seu recente projeto,
Língua Mãe, organizado com
crianças de Brasília, Angola e
Portugal, em torno de músicas
folclóricas, vem diretamente
de um projeto criado em Sal-
vador, em 1994. Este se cha-
mava ABC Musical e gerou um
show com a participação de

um coro de crianças carentes
no Teatro Castro Alves.

Quatro anos depois, ele
quase dirigiu uma instituição
chamada Fundação ABC das
Artes, no Pelourinho, voltada
para crianças. “Só não fui
adiante porque, no fim, vi que
não aguentaria morar no Pelô,
onde ninguém dorme com
tanto agito. Não estava prepa-
rado”, diz, aos risos.

Naná garante ainda que a
experiência de ter sido diretor
artístico do Panorama Per-
cussivo Mundial (Perc Pan),
entre 1995 e 2000, lhe devol-
veu a vontade de fixar resi-
dência no Brasil. Desde 1999,
ele voltou a morar em Recife,
após décadas no exterior.

“Eueraconhecidonomun-
do, mas era um mito aqui, e no
Perc Pan senti essa necessida-
de de as pessoas ouvirem o
meu trabalho. Ninguém quer
saber de você se você não está
aqui, porque no Brasil tem
muita coisa acontecendo. Pra
onde você olha têm três su-
perstars. Já no país do Julio
Iglesias só tem ele”, brinca.

Do Perc Pan ele guarda boas
lembranças, como ter reunido
Gilberto Gil e Milton Nasci-
mento, que tocaram juntos, e
ligar Caetano Veloso à banda
de percussão Didá.

Quanto à sua saída do fes-
tival, em 2001, ele diz que foi
motivada por divergências
em relação aos rumos toma-
dos. “O Perc Pan estava viran-
do outra coisa e hoje acho que
ele não pode ser chamado de
Panorama Mundial. A troca de
informações com vários artis-
tas internacionais de peso já
não acontece como antes”.

SEM PARAR Mesmo após um
ano cheio de projetos, Naná
diz que não está nem um pou-
co interessado em pegar umas

Naná se diz fã de Carlinhos Brown. Na foto, eles, no Perc Pan de 1995

H Disco Sinfonia e Batuques
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H Preço R$ 25, em média

Por influência
do Villa-Lobos,
acredito no
potencial
visual da
música. Minha
ideia é contar
histórias
através
dos sons

No país,
temos música
popular e
música ‘pra
pular’, ambas
de excelente
qualidade.
Basta ouvir
Ivete, Claudia,
Daniela...

ALICE RAMOS/ DIVULGAÇÃO

Compilação celebra 10 anos de sucesso da festa Brazooka
Enquanto a música eletrônica in-
ternacional atingia o seu auge no
ano 2000, o DJ carioca e crítico de
cinema Marcelo Janot criou uma
noite dedicada exclusivamente à
música brasileira. Surgiu assim, na
boate Casa da Matriz, no Rio, a festa
Brazooka. A balada se tornou um
fenômeno que embala os cariocas
até hoje. Celebrando esse sucesso,
Janot – que já tocou na abertura do
show dos Rolling Stones em Copa-

cabana e no Brazilian Day, em Nova
York – lança agora o disco O Som
Brazooka do DJ Janot: 10 anos (Du-
bas/R$ 25). Nessa compilação, ele
reúne 18 sucessos que fazem a pista
tremer. Entre eles estão 16 Tonela-
das, do Funk Como Le Gusta; Nem
Vem Que Não Tem, de Wilson Si-
monal, em versão remix; e Cari-
nhoso, de Pixinguinha, em uma
versão ska da Orquestra Brasileira
de Música Jamaicana. Marcam pre-

sença ainda vários hits de artistas
baianos, como Alegria, Alegria, em
versão original de Caetano Veloso;
Swing do Campo Grande, dos No-
vos Baianos, em releitura do Fino
Coletivo; e A Menina Dança, de
Moraes Moreira, cantada por Mari-
sa Monte. Integram o versátil re-
pertório desde o ‘tema do Sílvio
Santos’, passando pelo samba-en-
redo É Hoje, com Dudu Nobre, e
Alô Fevereiro, de Roberta Sá.

férias em janeiro. “Preciso es-
tar sempre em movimento.
Tanto que faço shows este mês
no Rio e em São Paulo, e já
componho músicas para um
novo disco”.

Este será feito com os par-
ceiros Carlinhos Borges, César
Michiles e Lui Coimbra.
“Quando fazemos shows jun-
tos, a gente se diverte. A mú-
sica fica villalobiana, depois
vira bandinha de forró... En-
fim, eu gosto dos extremos
sons, não extrema-unção!”,
cai na gargalhada, e continua:
“Gosto de misturar erudito
com popular, e os recursos
eletrônicos me ajudam a fazer
essa mistura”.

Já em março, pelo 11º ano,
Naná segue no mesmo pique e
comanda a abertura do Car-
naval de Recife, com os tam-
bores de maracatu.

Naná à frente do Carnaval de Recife, onde já recebeu Maria Bethânia
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