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Vida* Contrariando quem aposta na
rivalidade cultural entre baianos e
pernambucanos, Naná Vasconcelos
homenageia Mãe Menininha na
abertura do Carnaval do Recife,
com participação de Caetano
Veloso, e Alceu Valença reverencia
Dorival Caymmi e Jorge Amado

Bahia & Pernambuco

Maracatus
saúdam
Mãe
Menininha
Naná Vasconcelos
celebra o povo
nagô e recebe
Caetano no Recife
Hagamenon Brito

Um dos maiores percussio-
nistas do mundo, Naná Vas-
concelos, 64, abre oficial-
mente o Carnaval do Recife há
oitos anos consecutivos. Na
sexta-feira da folia, às 19h, ele
rege várias nações de maraca-
tu na praça do Marco Zero, no
centro da capital pernambu-
cana, e recebe um convidado
especial. Este ano, dia 20 de
fevereiro, o convidado será o
cantor e compositor baiano
Caetano Veloso e o anfitrião
reverenciará a Mãe Menini-
nha do Gantois (1894-1986), a
ialorixá mais famosa da Bahia
e do Brasil, e Dona Santa
(1877-1962), a rainha dos ma-
racatus do Recife.

“Elas são duas grandes re-
presentantes do povo nagô,
que é o grande homenageado
do encontro de maracatu em
2009. Serão 14 nações, cerca
de 600 batuqueiros, uma coisa
extraordinária para uma pla-
teiade30mil,40milpessoas”,
explica Naná Vasconcelos, por
telefone. A homenagem à
mãe-de-santo soteropolitana
inclui uma música inédita do
percussionista, Menininha
Mãe (veja boxe com letra), que
será interpretada pelo grupo
Voz Nagô, formado por cinco
cantoras negras.

O músico pernambucano
não chegou a conhecer Mãe

Menininha pessoalmente,
mas, claro, entende muito
bem o que a ialorixá represen-
ta para a cultura afro-brasi-
leira. “Jamais pensei em fazer
uma música para ela, ainda
mais porque Caymmi compôs
um clássico como Oração da
Mãe Menininha. Mas aconte-
ceualgoespiritual,queprefiro
nãorevelar,efizessamúsica”,
diz.

Consolidada com um dos
grandes eventos do Carnaval
de Recife, a abertura coman-
dada por Naná Vasconcelos
venceu a complicada missão
inicial de reunir nações de
maracatu que, historicamen-
te, guardam suas rivalidades e
não gostam de se misturar.
Com a sua habilidade e pres-
tígio, porém, o músico conse-
guiu harmonizar as diferenças
e ainda convidar grandes no-
mes da MPB para o encontro,
como Marisa Monte e Elza
Soares, em 2008, e Maria Be-
thânia, em 2007.

CARNAVAIS RIVAIS Tradicio-
nalmente avessa à multidão
do Carnaval, a filha mais fa-
mosa de dona Canô viu ima-
gens do encontro de maraca-
tus pela televisão, ficou en-
cantada e aceitou o convite do
percussionista, com quem
havia acabado de trabalhar
nos belos álbuns Pirata (2006)
e Mar de Sophia (2006). O figu-
rino e a expresão facial de Ma-
ria Bethânia nos registros fo-
tográficos da sua participação
não deixam dúvidas sobre
quanto ela gostou da expe-
riência.

Colorido e vibrante cortejo

sic (anos 80), mas Naná Vas-
concelos e Alceu Valença não
apostam nessa disputa.

“O Carnaval de Salvador
tem mais senso de mercado,
de marketing. É mais pop. O
dinheiro que circula no cama-
rote Expresso 2222 é maior do
que todo o custo do Carnaval
de Recife (risos). O Carnaval
aqui possui maior variedade
de ritmos e é mais ingênuo”,

Carnaval Homenagem

carnavalesco de origem afri-
cana, com tambores que lem-
bram uma parede de trovões,
o maracatu é um dos vários
elementos que diferenciam a
festa pernambucana da folia
baiana. Há quem aposte na ri-
validade entre os carnavais
dos dois estados e não custa
lembrar que o frevo de Per-
nambuco está na base do trio
elétrico (anos 50) e da axé mu-

Naná
Vasconcelos

regendo 14
nações de

maracatu no
Marco Zero,

em Recife

Maria Bethânia e Naná no Carnaval do Recife, em 2007

Caetano: convidado deste ano
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