
PistaSertaneja-
remixes
Vários
Oprojetodacoletâneaésimples: reunirversões,
comotoqueseletrônicos,dealgunsdosprincipais
sucessosdomomentonouniversosertaneja.O
resultadoépositivo?Não.Atentativadedarum
armodernoasmúsicasacabamnumacaricatura
dedancemusic,quesoaestranhaaocasarcom
cançõesdeamorrasgado.Seéparaouvir
“Meteoro”,deLuanSantana,e“Fugidinha”,
deMichelTeló,quesejamnooriginal cafona.
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Betweentwo
lungs
Florence+TheMachine
“Betweentwo lungs”éotítulodestaversão
estendidadodiscodeestreiadoprojetoda inglesa
FlorenceWelsh,“Lungs”(2009).Musicalmente,a
cantoraeseusparesnãotrazemgrandes
novidades.Odisco,noentanto,seseguraemboas
performancescomo“Dogdaysareover”,emque
Florencesoacomoumaversãoatualizadadamusa
PattiSmith.OdestaquedoCDbônuséumpacote
deversõesacústicasdaprincipaiscançõesdodisco.

NANÁVasconceloséumdos
percussionistasmaisconceitua-
dosdomundo. Já tocoucomMi-
lesDavis ePatMetheny, entre
outros
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Mybestfriend
isyou
KateNash
Segundoálbumdacantora inglesaKateNash,“My
bestfriend isyou”representaumpassoadiantedo
eficiente“Madeofbricks”(2008).Ficadifícil
entendercomoa jovemaindanãoestouroudevez
comooutrasdesuasconterrâneas.Odiscotraz
umacoleçãodepérolaspop,quevãodecanções
dançantes,que lembramKatePery(“Kissthat
grrrl”e“IGotasecret”),aumrockchapadãoque
remeteaosPixies(“I just loveyoumore”).
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Opercussionista e
compositor recifense
NanáVasconcelos
lança seu novo
álbum“Sinfonia&
Batuques”, emque
revela sua filha como
autora e pianista

Dehumanizer
BlackSabbath
Lançadoem1992, "Dehumanizer"sooucomoum
alívioparaosfãsdoBlackSabbath.RonnieJames
Dio,ocompetentevocalistaquesubstituiuo
fundadorOzzyOsbourne,estavadevolta,depois
deumadécada lançandobonsdiscoseassistindo
suaex-bandaseafundandoemdiscosmedíocres.
Oretornonãoduroumuito(apenasumdisco),mas
legouumdosbonse injustiçadosálbunsdo
Sabbath.Destaquepara“ComputerGod”e“TV
Crimes”.AnovaediçãotrazumCDextra,comtrês
faixasdeestúdioecincogravadasaovivo.
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Sinfonia&Batuque
sNaná
Vasconcelos

NELSONAUGUSTO
Repórter

IDNaná
Vasconcelos:
percussão
experimental
eflertecoma
tradição

O
irrequieto instru-
mentista nascido
em 2 de agosto
de 1944, na Vene-
za Brasileira, Ju-

venal de Holanda Vasconce-
los, conhecido na cena musi-
cal mundial como Naná Vas-
concelos, disponibiliza no
mercado o seu mais recente
álbum, “Sinfonia & Batu-
ques”. No CD, o papai coruja
apresenta sua cria, a pianista
e também compositora Luz
Morena, que assina três fai-
xas, “Mistério”, “Pedalando”
e “Canção para Nanili”. As
três funcionam como vinhe-
tas, já que cada uma não ultra-
passa dois minutos, nas quais,
a pequena artista também to-
ca seu instrumento.

Produção
Registrado entre os meses

de maio e junho de 2010, em
Recife, “Sinfonia & Batuques”
teve a direção musical do pró-
prio Naná Vasconcelos, que
também tocou suas tradicio-
nais percussões e cantou,
além de dividir os arranjos
com Carlinhos Borges e César
Michiles, que também tocou
flautas. O álbum foi lançado
com patrocínio do Governo de
Pernambuco, através da Fun-
cultura, teve apoio da Funarte
e produção de executiva de
Isa Melo, da Coco Produções,
numa parceria com a More-
nanáProduções Artísticas,res-
ponsável também pela Azul

Music, distribuidora do novo

CD do artista.

Experimental
Característica maior da atua-
ção de Naná Vasconcelos co-
mo instrumentista, o experi-
mentalismo já começa na
abertura do CD, na faixa “Me-
nininha Mãe”, homenagem à
baiana Escolástica Maria da
Conceição Nazaré, a Mãe Me-
nininha do Gantois. Na músi-
ca, a percussão, inspirada nu-
ma gravação dos ritmos das
ondas do mar, em perfeita sin-
tonia com as cordas, realiza
uma atmosfera sonora bem
suave com apoio de um coro
infantil, cantando o tributo na
letra.

O barulho das ondas do
mar continua sendo o fio con-
dutor em “Batuque nas águas
(Aquela do Milton)”, dedica-
da a Milton Nascimento, onde
um solo de flauta inicial é mes-
clado com um coro ritualísti-
co, na segunda parte do tema.
O ritmo muda um pouco em
“Pra elas”, um autêntico sam-
ba de roda pautado em muitas
percussões, com destaque pa-
ra o pandeiro , as quais mistu-
ram-se ao violão de sete cor-
das, bandolim e o cavaqui-

nho, com a negritude da voz
de Nana Vasconcelos louvan-
do: “Requebra, requebra, re-
quebra, que eu quero ver...
morena manhosa, morena
dengosa...”. O final é enrique-
cido com um criativo solo de
trombone do Deco.

A faixa-título é uma tema
instrumental que é a maior
música do disco e dura
6m30seg, o singelo início sin-
fônico ganha ares apoteóticos
de batuque na segunda parte,
com muitas cordas e percus-
sões, para depois retornar ao
ameno clima do começo e fa-
zer jus ao seu nome. Outra
que é um espelho de seu título
é “Lamentos”, onde mais uma
vez a água é a inspiração rítmi-
ca na qual as percussões que
sugerem até sons de correntes
e chicotadas, nos remetem ao
pranto do escravo em navios
negreiros.

Ao contrário do tema ante-
rior, em “Chorrindo”, Naná
Vasconcelos volta a improvi-
sar, só que, dessa vez apenas
com vozes. Solos vocais de ri-
so e choro, constantes duran-
te mais de dois minutos e sem
a inclusão de instrumentos,
são interrompidos brusca-
mente com um grito, que pede
“Silêncio”,encerrando
a música.

Um discreto forró
pé-de-serra instru-
mental, misturando
percussões, flauta e
acordeom está em
“Pó de chinelo”. Na li-
túrgica “Santa Maria”a
letra reza, “Teu olhar
mamãe/me faz lem-
brar só a luz do dia”. A
canção de J. Michiles,
“Recife nagô”, encer-
ra o CD com percus-
são de baque virado.
Nela, Naná Vascon-
celos, repete incan-
savelmente no re-
frão, o nome do rit-
mo “maracatu”. o

Nanás alturas
com percussões

CD
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