COMO MANDA O FIGURINO
Toninho Ferragutti e Bebê Kramer
É difícil pensar a cultura e a música popular do Brasil sem o acordeom. Sanfona, gaita,
concertina, harmônica - os nomes do instrumento são tão diferenciados quanto a própria
maneira de sua inserção na tradição musical de nosso país.
Toninho Ferragutti é nascido em Socorro, interior de São Paulo, e vive há muitos anos na
capital paulista. Bebê Kramer nasceu em Vacaria, interior do Rio Grande do Sul, e hoje
mora na cidade do Rio de Janeiro. Foram convidados para se apresentar juntos na mostra
chamada Reflexos, no início de 2011, que reuniu duos de instrumentistas do Brasil e do
mundo. Logo depois desse encontro, receberam um convite para participar também de
um projeto do SESC chamado Sonora Brasil, percorrendo todo o sul e sudeste do Brasil
com shows que mostrassem um repertório de música contemporânea escrita para o acordeom. Assim nasceu o duo e, com ele, a vontade de registrar em CD o resultado de um
encontro tão frutífero e prazeroso quanto, até certo ponto, inusitado.
O que inicialmente parece tão distante, em termos geográficos, revela-se em imensa e profunda afinidade quando observado de um ponto de vista cultural, histórico – e prova disso
é o CD “Como Manda o Figurino”, lançado agora por esse duo de experientes acordeonistas através do selo Borandá.
No nordeste do Brasil - onde o acordeom é conhecido como sanfona -, mais precisamente
com a construção da malha ferroviária brasileira pelos ingleses no começo do século XX,
o instrumento deu origem a um novo rítmo: o forró, hoje largamente conhecido e admirado em todo o Brasil (e até no exterior). Luiz Gonzaga, o mais conhecido sanfoneiro do
Brasil e criador de outro ritmo popular e dançante, o baião, foi o pioneiro na divulgação
dessa música tipicamente nordestina que tem no acordeom seu principal suporte harmônico. Foi seguido de perto por Dominguinhos, Sivuca e Oswaldinho, dentre tantos
outros acordeonistas brasileiros procedentes daquela região. Em São Paulo, o maior centro urbano da América do Sul, com mais de 20 milhões de habitantes, todo o Brasil se faz
presente – e o acordeom encontra-se permanentemente incorporado à tradição musical
local por força principalmente dos trios de forró dos inúmeros migrantes procedentes do
Nordeste, ao longo dos anos.

Já no sul do país, o acordeom é mais conhecido como gaita e, em toda a região - mais
especialmente no estado do Rio Grande do Sul -, o instrumento ficou muito conhecido
devido ao fato de sua música tradicionalista ter a gaita como “majestade e rainha” dos
bailes. Assim, grandes nomes do instrumento surgiram e tornaram-se precursores da
música gaúcha: Adelar Bertussi, Albino Manique e Edson Dutra são apenas alguns dos
acordeomistas autores de conhecidos vanerões, chamamés, mazurcas, milongas, todos
ritmos típicos da música do Sul.
“Nossos perfis musicais e rotinas são muito parecidos”, revela Ferragutti. “Gravamos,
acompanhamos diversos artistas, tocamos na noite, dividimos o dia compondo e estudando, sempre com o pé na estrada. E isso tudo reflete muito na nossa música e na nossa maneira de tocar.”
Nas 11 faixas de composições próprias que formam o CD “Como Manda o Figurino”
(cinco de Ferragutti e seis de Kramer, uma delas em parceria com o também músico e
amigo Guto Wirtti), o entrosamento perfeito desses dois virtuosos do acordeom surpreende pela sonoridade envolvente e pelos diálogos incrivelmente criativos e leves – divertidos, até! – que eles constróem de forma brilhante com seus instrumentos.
“Eu trouxe um certo sotaque gaúcho para a música do Ferragutti”, confessa Kramer. E
não é difícil comprovar a veracidade da afirmação ao se ouvir, por exemplo, a belíssima interpretação do duo para a composição Forró Classudo, de Toninho Ferragutti. Em contrapartida, o ar alegre que a tradição nordestina empresta à musicalidade de Ferragutti se
mostra muito claramente, por exemplo, em Choro Esperança, tema belíssimo e lírico de
Kramer.
Um dos maiores nomes da música brasileira, o compositor e violonista Guinga, amigo
querido tanto de Ferragutti quanto de Kramer, endossa as afinidades musicais dos dois
instrumentistas de forma muito poética, no encarte do CD: “... dois sanfoneiros videntes
/ fazem um futuro presente (...) / sei que eles vão adiante/numa procissão constante / descalços, desnudos / (...) dois gênios brasileiros”.
De fato, não importa se é sanfona (como é conhecido no nordeste) ou gaita (como é
conhecido no sul): de forma cuidadosa e, ao mesmo tempo, despretensiosa, norte e sul,
terra e asfalto, densidade e leveza, tradição e inovação misturam-se no CD “Como Manda
o Figurino”, trabalho primoroso e raro que já nasce como referência da riquíssima escola
brasileira do acordeom.

BORANDA
Com a certeza de que há público e mercado ainda não
descobertos pela música brasileira, tanto no Brasil como no
exterior, o selo Borandá (nome de uma canção de Edu Lobo
e também uma expressão nordestina que significa ‘vamos
embora andar’) tem uma nova concepção para a produção
e promoção da arte brasileira. A empresa trabalha os projetos de seus artistas a partir do chamado “conceito 360
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com estratégia e inovação.
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