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Em show na Caixa, cantora e trio recriam de Michael Jackson a Nelson Cavaquinho

RIO - O conceito veio do grupo Música Ligeira, que Mario Manga (voz e violoncelo) e Fábio Tagliaferri (viola e
ukulele) tinham nos anos 1990 com o falecido Rodrigo Rodrigues: o de recriar, com uma formação de câmara e um
tanto de bom humor, um variado repertório da música popular mundial que vem desde os anos 1930. Com o velho
conhecido Swami Jr. (baixo e violão de sete cordas), Manga e Tagliaferri formaram mais tarde o Black Tie, trio com o
qual retomam, ao lado da cantora Isabel Garcia (a Blubell, revelada em 2007 com o disco “Slow motion ballet”), a
sua séria brincadeira. Nessa quarta-feira, às 19h, no Teatro de Arena na Caixa Cultural, o quarteto faz a sua
segunda e última apresentação no Rio para lançar o CD “Blubell & Black Tie”, editado pelo selo Borandá.

— A Isabel foi um achado, ela é uma cantora que pegou muito bem o espírito do Música Ligeira — avalia Swami Jr..
— O Fábio a conheceu em um projeto de música popular só com instrumentos de arco. Daí, resolvemos reunir essa
formação para acompanhá-la.

Escolher o repertório não foi difícil. Blubell, por exemplo veio com a ideia de mexer em “My generation”, do The
Who, um clássico do rock apreciado por todos do grupo. O baixista sugeriu então um “Luz negra”, samba imortal de
Nelson Cavaquinho. E aí foram entrando, de mansinho, um Michael Jackson (a balada “Ben”), um Cole Porter
(“Love for sale”), uma Édith Piaf (“La vie en rose”), um George Harrison (“Long, long, long”), uma Björk (“It’s oh so
quiet”, velha canção alemã, com letra em inglês, que a islandesa virou de cabeça para baixo em 1995), e o show
estava formado. Apenas duas concessões autorais foram feitas na escalação das canções do disco: “Blue”, de
Blubell (na qual ela cita “São Paulo, São Paulo”, do Premê, eterna banda de Mario Manga) e “Here”, do Música
Ligeira.

— São composições que funcionam bem no formato camerístico. E o melhor é que, quando elas vão para o palco,
adquirem uma outra dinâmica e crescem — promete Swami, que é diretor musical de Omara Portuondo e que está
começando a produzir o novo disco da dama da canção cubana.

Bolero e ‘Volare’ no palco

Depois de uma estreia na semana passada, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, com as participações de Zeca
Baleiro e da cantora Mariana Aydar (filha de Manga), o show de Bluebell com o Black Tie chega ao Rio com
algumas canções a mais do que no disco, como o bolero “Quizás, quizás, quizás” e o standard italiano “Volare”.

— A nossa intenção, daqui para a frente, é a de rodar o Brasil — adianta o baixista.

URL: http://glo.bo/17cXo5l

A música popular de câmara de Blubell & Black Tie http://oglobo.globo.com/cultura/a-musica-popular-de-camara-de-blubel...
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