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“A dor da saudade, quem é que
não tem/ Olhando o passado
quem é que não sente saudade de
alguém?” Os versos de um clássi-
co de Elpídio dos Santos, que Su-
zana Salles, Lenine Santos e Ivan
Vilela gravaram no belo álbum
Caipira (2004) são típicos da me-
lancolia que permeia grande par-
te do universo da música interio-
rana. De volta à beleza desse can-
cioneiro, o trio lança Mais Caipi-
ra (Borandá), com show no Audi-
tório Ibirapuera amanhã e reper-
tório ainda mais raro, mais sofis-
ticação nos arranjos e interpreta-
ções, mas com menos “saudade”
num certo sentido.

O tom de nostalgia, no entan-
to, é inevitável: o universo que
eles cantam é profundamente lí-
rico, campestre, onírico, longe
da estridência e do vocabulário
sofrível dos agroboys novos ri-
cos do asfalto. As letras que a du-
pla canta, acompanhada da subli-
me viola de Vilela, são de uma in-
teligência rara dos matutos ob-
servadores, como a de Casa (Di-
tão de Taubaté) e Pinha no Pinhei-
ro (Geraldo Meirelles/Nhô Fio),
duas das mais alegres do CD.

O repertório é antigo, tem três
cançõesdeElpídiodosSantos,ou-
trasdeLuiz Vieira,CaciqueeTan-
gará, Joubert de Carvalho, Raul

Torres,ThéodeBarros,valsa, toa-
da, guarânia, algumas que antiga-
mente se chamavam sertanejas,
nalinhadeLuardoSertão,nãoexa-
tamente caipiras, como observa
Vilela. Mas elas respiram novos
ares que, segundo Lenine, “não
compartilham da ideia românti-
cadeum ‘mundocaipira’ idealiza-
do”, por isso não é saudosista.

Ivan discorda um pouco dele,
afirmando que o repertório é
mais nostálgico do que o de Cai-
pira. Suzana endossa o parecer
do cantor. “Acho
que Lenine quis
dizer é que o dis-
co não traz arran-
jos requentados,
é contemporâ-
neo. É um pouco
mais árido em re-
lação ao primei-
ro, porque é mais essencial.”

A única faixa que liga a canção
caipira genuína ao “sertanojo”
urbanoide é Fio de Cabelo (Mar-
ciano/Darcy Rossi). Galáxias dis-
tantes da sirene dos xororós, a
delicadeza do arranjo e da inter-
pretação a transformam radical-
mente em algo apreciável. “Relu-
tei em incluir essa canção no CD,
porque não faz parte da minha
história, mas da do Lenine”, diz
Suzana. “Mas acho que a gente
encontrou a essência dela, da me-
lancolia, da tristeza que ela tem.”

Vilela criou arranjos aparente-
mentesimples,masdefinaestam-
pa, ao mesmo tempo sofisticados
e econômicos, abordando de ma-
neira modernaum estilo tradicio-
nal. Ele tocou apenas um tipo de
viola em todas as faixas, variando
só a afinação, o que faz a diferen-
ça de uma para outra, sem que pa-
ra isso tenha recorrido a qualquer
arroubo de exibicionismo. “Viola
pra mim é um instrumento da re-
nascençaedobarroco,nãosepen-
sava muito em harmonia vertical,

acorde, massa so-
nora, mas mais
em contraponto.
Tento dar esse ca-
ráter para a viola,
diluindo um pou-
co essas harmo-
nias”,diz.Alémde-
le,emalgumas fai-

xa há o acompanhamento da per-
cussão sutil de André Magalhães,
que produziu o CD e vai tocar no
show de amanhã também.

Vindos de três escolas musi-
caisdistintas,Suzana,LenineeVi-
lela cada um “tem um aprofunda-
mento diferente nas suas bus-
cas”, como diz a cantora. Mas
quando se dá esse encontro em
torno da música caipira, é como
um descanso. “Apesar de trazer
toda essa carga, a gente forma ou-
tro espaço interno pra cada um,
que é muito prazeroso.”

O ENTARDECER
DE JON BON JOVI
✽
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J on Bon Jovi chegou à meia
idade. Seus pôsteres não
decoram mais as paredes
de fãs histéricas. Seu som

mudou para um rock pé no chão,
menos reluzente, que fala ao pro-
letariado americano em vez de
abraçar com abandono a eferves-
cência libertina do gênero.

Mas não foi por isso que suspi-
ros, moças e jaquetas de couro
deixaram de comparecer em
massa ao estádio do Morumbi,
na noite de quarta-feira, para um
show em que o roqueiro-colírio
de 48 anos desfilou sua extensa
lista de greatest hits e canções
do novo disco The Circle.

A banda de Bon Jovi, que, fora
o baixista, toca junto desde a for-
mação do grupo, no início dos
anos 80, teve a arrancada de um
Ford Galaxy. Custou para ir de
zero a cem, mas quando chegou

lá, por volta da sexta música,
manteve o ímpeto com consis-
tência em um show que durou
quase três horas.

Os solos eletrizantes de Ri-
tchie Sambora foram a injeção
eletrônica. Uma das últimas
grandes feras do rock virtuosísti-
co dos anos 80, o guitarrista arre-
piou em hits como Bad Medicine

e You Give Love a Bad Name até
que o cantor entrasse de corpo e
alma no show. Curiosamente, e
talvez como um indicador de
que realmente os tempos muda-
ram, isso aconteceu, em grande
parte, nas baladas, que foram os
pontos altos do show. Quando
fala de amor, mansinho, ao cora-
ção de suas tietes, Bon Jovi se
entrega como pouquíssimos ro-
queiros com tantos anos de car-
reira. Em Superman Tonight, do
novo disco, assim como nas anto-
lógicas Always e I’ll Be There For
You, o cantor transparece uma
sinceridade emocional bonita,
transformando canções que es-
tão a dois palmos da pieguice em
hinos apaixonados e honestos –
no Morumbi, a trilha de beiji-
nhos e carinhos das moças acom-
panhadas.

Desde seu apogeu, no final dos
anos 80, o frenesi que Bon Jovi
causa numa multidão feminina
não perde a força. Basta um rebo-
lado e meio sorriso insinuante
para que um estádio lotado ve-
nha a baixo. O roqueiro sabe dis-
so e jogou sujo com as moças ao
fazer um cover do hit country
Pretty Woman. Mas seu charme
é natural e, perto dos 50, tem um
quê curtido que derrete a mulhe-
rada de todas as gerações.

MAIS SOFISTICAÇÃO E
MENOS SAUDADE
Suzana Salles, Lenine Santos e Ivan Vilela voltam à beleza
do cancioneiro caipira em CD, com show no Ibirapuera
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Toda quinta 
no Estadão.

Saiba todos os segredos e dicas
de como beber e comer bem.

SUZANA
SALLES,
LENINE
SANTOS E
IVAN VILELA
Auditório Ibi-
rapuera. Aveni-
da Pedro Álva-
res Cabral,
s/nº, portão 2,
Parque do Ibira-
puera, telefone
3629-1075.
Amanhã, às 21
horas. R$ 30.

Galã. Bon Jovi levou as
moças ao delírio no Morumbi

Duas vozes e uma viola. O trio moderniza repertório antigo com toques sutis e essenciais
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