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┆ ruim ┆ ┆ regular ┆ ┆ ┆ bom ┆ ┆ ┆ ┆ ótimo

11 FILME
Gustave Staal/Reprodução

SOB O SOL DE SATÃ ***
Maurice Pialat (Lume, R$ 49,90)

Antes disponível apenas em VHS, a
versão em DVD permite rever esse belo filme com Gérard Depardieu e Sandrine Bonnaire. Baseado no romance
homônimo do escritor católico Bernanos (1888-1948), narra um escândalo,
numa província francesa, que envolve
uma jovem ultrajada e põe à prova a fé
e o narcisismo místico de um pároco.

11 LIVRO
O CONDE DE MONTE CRISTO ****
Alexandre Dumas; tradução de André Telles e
Rodrigo Lacerda (Zahar, 1.664 págs., R$ 49,90)

Gabo Morales/Folhapress

Edição de bolso (para capotes de inverno: 1.664 páginas em capa dura!) da premiada tradução em dois volumes (2008) desse livro do francês
Dumas (1802-1870). A vingança de
Edmond Dantès contra artífices de um
complô que o levara à prisão é o protótipo do romance de folhetim: maquinações amorosas e políticas dão tom de
aventura ao mito do herói burguês que
triunfa sobre a sociedade.

Ilustração de Staal em
“O Conde de Monte Cristo”

Bebê Kramer, à esquerda,
e Toninho Ferragutti
no BMW Jazz Festival

11 DISCO
COMO MANDA O FIGURINO ****
Toninho Ferragutti e Bebê Kramer
(Borandá, R$ 24,90)

Únicos representantes nacionais no
BMW Jazz Festival de 2012, o paulista
Ferragutti e o gaúcho Kramer expressam a riqueza e o virtuosismo do acordeão brasileiro. Com repertório que vai
da valsa e do jazz ao forró e ao choro, a
dupla recria ritmos populares com arrojo —como na faixa “Na Sombra da Asa
Branca”, variações sobre Luiz Gonzaga,
o centenário ícone da sanfona.
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AFFONSO ROMANO DE SANT’ANNA

Como é que essa flor veio da Ásia
para cá? Veio no vento? Ou um
pássaro ou alma penada a trouxe?

>>www.affonsoromano.com.br
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Mistério da flor de carne
Entãoláfomosnóscemitérioadentro.
Passamos por um coveiro e lhe perguntei onde estava a flor de carne, se havia
muita gente para visitá-la. Ele apontou o
local, eu lhe perguntando se estava tudo
calmo no cemitério, ele dizendo que tudo estava calmo demais.
Dizem que o monsenhor Rios viveu
na virada do século 18 para 19 e se notabilizou por dar sepultura digna aos escravos. Esses eram sempre postos em
covas rasas. Ou largados por aí, como
no Cemitério dos Pretos, que agora redescobriram aqui no Rio, perto da Praça Quinze, no Valongo.
Acabaram de fazer um livro sobre isto.Umhorror!Escravonãomerecianem
sepultura,apodreciaaolhosvistosdepois
demorto,depoisdevivermiseravelmente também na vista de todos.
Pois o nosso monsenhor saía a cavar
fundas sepulturas para esses infelizes. E

vai que um dia ele também morreu. E
vai que, daí a algum tempo, nasceu na
sua sepultura essa flor que fui ver. Flor
de carne. Tem cheiro, quer dizer: não
odor, fedor de carne podre. Se vocês entrarem no Google podem vê-la. Parece
um repolho. E tem cheiro não se sabe se
de carne de escravos ou do monsenhor.

Da vida morta, de morte viva?
Dizem que trouxeram botânicos de
todo o mundo para estudá-la. Todos se
perguntam: por que nasce só ali, naquela sepultura? Por que nasce e renasce ali há mais de 100 anos? Seriam as almas de escravos brotando do solo, agradecidas ao monsenhor? Vocês estão

MARISTELA MARTINS/DIVULGAÇÃO

Entrei no cemitério de Vassouras
com Turíbio Santos. Estávamos ambos
vivos. Vivíssimos. Íamos até fazer um
concerto de música e poesia no Mara
Hotel naquela mesma noite. Mas de dia
fomos ao cemitério.
É que nos haviam dito que ali floresce uma flor de carne. Cemitério, carne,
flor. Muito estranho. Mas, como Vassouras é uma cidade cheia de lendas e
naquele cemitério tem a fina flor da nobreza imperial, lá fomos.
O cemitério é atrás daquela praça
linda, daquele igreja no topo da colina,
depois de uma alameda de gigantescas
e sombreadas árvores. Haviam nos dito que a tal flor irrompe de uma sepultura sempre em novembro. Os mais fatalistas dizem que ela brota exatamente no 2 de novembro, dia dos mortos. O
fato é que ela aflora na sepultura do
monsenhor Rios, só ali.

vendo que não é necessário ir aos cinemas ver vampiros que estão na moda
para conversar com o mistério.
Disseram-me que em Java tem uma
flor semelhante. Descubro que no Japão tem uma Amorphophallus titanum (olha que nome vital, fatal!) conhecida como flor-cadáver, que é carnívora, devora insetos.
Como é que essa flor veio da Ásia para cá? Veio no vento? Ou um pássaro
ou alma penada a trouxe?
Éumaplantapequena.Pareceumcoração. Ela lança uma haste de 30 ou 50
centímetros. Hoje uma cerca de ferro a
protege. Fotografei-a. Olho em torno da
sepultura do monsenhor e vejo uma série de agradecimentos de crentes que receberam alguma graça creditada a ele.
Turíbio e eu ali, naquele sol esplendoroso, contemplando o escuro mistério.
Conversamoscomocoveiro.Eleconvive
com o mistério e é bem-humorado.
Saímos do cemitério.
Láforaamúsicaeapoesianosesperavam. Outros mistérios.

❚ INSTRUMENTAL
Os acordeonistas Bebê Kramer e Toninho Ferragutti lançam
o álbum Como manda o figurino, com valsa, choro e baião

SANFONA
autoral

Fundação Clóvis Salgado apresenta

SINFoNICA
POP

Orquestra Sinfônica
de Minas Gerais

Dia 2 de dezembro de 2011 • 20h30
Grande Teatro do Palácio das Artes
Informações: (31) 3236-7400
fcs.mg.gov.br

Aggeu Marques
e Yesterdays - Beatles
in Concert
Participação: Coral Voz e Cia

INGRESSOS À VENDA
R$ 40 (inteira) e R$20 (meia)
Apoio

Realização

Bebê Kramer e Toninho Ferragutti levaram trabalho do duo a todo o país
EDUARDO TRISTÃO GIRÃO

S

eguindo exemplo do
que acontece com a viola caipira e o violão, o
acordeom (que também é um instrumento
muito conhecido dos brasileiros)
pouco a pouco se estabelece em
novo patamar no país, deixando
de ser apenas o “fole” do forró. Entusiastas ainda não são tantos,
mas existem, como fica explícito
em Como manda o figurino (Borandá), disco inteiramente dedicado ao que pode ser chamado de
“repertório sanfoneiro contemporâneo autoral”, gravado pelos
acordeonistas Toninho Ferragutti
e Bebê Kramer.
“Vejo muita gente se entusiasmando pelo acordeom por causa
das possibilidades musicais que
ele oferece. Tem cada vez mais
gente tocando o instrumento no
Brasil. Gente bem informada e,
inclusive, muitos pianistas. No
Nordeste e no Sul sempre houve
muitos acordeonistas e agora o
que se vê é muita gente tocando
nos grandes centros”, avalia o
paulista Toninho, de 52 anos. Nome do primeiro time da cena instrumental brasileira, o músico já
gravou com nomes nacionais e
internacionais e lançou CDs essenciais à evolução da música feita para acordeom.
Pertencente a geração mais jovem, Bebê, 33 anos, já vislumbra
carreira bem-sucedida. Radicado
no Rio de Janeiro, já dividiu palco
com grandes nomes, lançou CDs
em trio próprio e grupo e recebeu
elogios a sua atuação em turnês
pela Europa. Por falar em show,
foi no palco que ele e Toninho se
conheceram, convidados para
participar da mostra de duos Reflexos. “Nunca havíamos tocado
juntos. A curadora achou que daria pé e deu liga mesmo”, lembra
o veterano. Depois disso, foram
mais 54 shows em duo nas regiões Sul e Sudeste pelo circuito
Sonora Brasil.

DE CONCERTO “Não deu tempo
de escrevermos nada juntos”, contaToninho.Poressemotivo,incluíram no disco cinco músicas de cada um dos dois e uma parceria de
Bebê com o baixista gaúcho Guto
Wirtti, Outra valsa. O repertório é
aberto com Na sombra da asa
branca, faixa mais longa do álbum
(pouco mais de oito minutos) e
uma das mais complexas. Caminhante e Choro da madrugada
têm influência do choro, enquanto Outra valsa e Negra dialogam
com a valsa, embora de maneira
não tradicional.
“Panopramangaéumadasfaixas do disco que apontam para
uma direção bacana, com a gente
trabalhando sobre o desenho rítmicosemterumalinhamelódica”,
exemplifica Toninho. O fato de terem feito um disco inteiro apenas
comdoisacordeonsenenhumoutro instrumento adicional, salienta,evidenciouaspossibilidadesem
termos de dinâmica e timbre. “Tocando dessa forma, muitas vezes
menos é mais. É importante manteroritmoeofatodetermosexperiência na música popular ajuda
umafazerbaseparaooutroeater
suingue e ataque”, continua.
Aintençãododuoémostrarao
públicooacordeom“deconcerto”.
“Esse instrumento forma um panorama muito rico no Brasil, mas
nãoháaquiumcircuitoparatocar
acordeomnopalco,semauxíliode
outros instrumentos. Quase sempre as apresentações são feitas em
grupo e não em solo ou duo. Na
Europa isso existe. Queremos
mostrarqueissoexisteerecuperar
espaço. Não estamos inventando
nada”, afirma Toninho.

NA INTERNET

MÚSICA
Ouça faixas do disco

HOJE EM DIA - BELO HORIZONTE, SEGUNDA-FEIRA, 12/12/2011
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Duplarevigoraosomdoacordeom
Disco “Como manda o figurino” oferece ritmos como forró, a tradicional música gaúcha e o sertanejo
CINTHYA OLIVEIRA
cioliveira@hojeemdia.com.br

Quem gosta da sonoridade do acordeom não pode deixar de ouvir o belíssimo “Como manda o figurino”, álbum que conta, exclusivamente, com a “sanfona paulista” de Toninho Ferragutti
e a “gaita gaúcha” de Bebê
Kramer.
A ideia não é inédita,
mas uma raridade na produção fonográfica contemporânea. “O material de acordeom em meio a gêneros
musicais populares é farto.
Mas esse formato de concerto de câmara para o instrumento é algo que não existe
há muito tempo”, conta Ferragutti, que assina cinco faixas das 11 do disco – o amigo
assina as seis restantes.
A união entre os dois instrumentistas nasce meio
sem querer. Ambos são convidados a participar de “Ref lexos”, mostra que reúne
duos do Brasil e do mundo
no início do ano. Eles não se
conheciam pessoalmente,
mas a química é tão boa que
Ferragutti convida o novo
amigo para participar do
projeto do Sesc Sonora Brasil, cujo objetivo é incentivar turnês de artistas pelo
Sul e Sudeste. O artista tinha pensado em evidenciar
suas composições para violão e violoncelo durante a
longa viagem, mas vê ali
uma ótima oportunidade
para divulgar a ótima parceria que havia acabado de
nascer.
Antes de cair na estrada
para visitar 54 cidades entre
os dias 31 de agosto e 10 de
novembro, os dois entram
no estúdio para registrar o belo encontro. “Decidimos gra-

var mesmo sem gravadora ou
patrocínio. Só depois é que
conseguimos parceria com a
Borandá para a distribuição
do álbum”, registra o instrumentista, lembrando que o
duo também se apresentou
este ano na Holanda.
O repertório de “Como
manda o figurino” nasce
dos ensaios. Em suas 11 faixas, é possível observar a versatilidade de ambos, já que
as composições evidenciam
inf luências de diferentes ritmos, como forró, a tradicional música gaúcha e o sertanejo tradicional.

“Aprendemos
muito um com o
outro, há uma troca
sempre rica
quando tocamos”
“Aprendemos muito um
com o outro, há uma troca
sempre bastante rica quando tocamos. O Bebê vem de
Vacaria e tem uma inf luência enorme da música gaúcha, enquanto que eu sou do
interior de São Paulo e tenho outra bagagem”, afirma Ferragutti.
Como o acordeom é um
instrumento que costuma
emocionar a maioria das pessoas – é incrível como desperta um sentimento nostálgico
–, a receptividade do duo tem
sido a melhor possível.
Ferragutti e Kramer têm
conseguido lotar tanto salas
destinadas a concertos quan-

to espaços em locais abertos.
“Participamos do Floripa Instrumental, onde tocamos para uma praça lotada de pessoas que nos receberam muito bem. O acordeom encanta
os espectadores porque trabalha com sentimentos opostos de melancolia e alegria”.
Em 2012, a parceria continua. A dupla volta a viajar pelo programa Sonora Brasil e
vai compor em conjunto para montar um outro repertório. “Tocar nesse formato é
muito gostoso e esperamos
que mais pessoas se interessem pelo acordeom”, considera Ferragutti.
Ele lançou discos muito
bem reconhecidos pela crítica (como “Sanfonemas”, de
2000) e tocou com diversos
artistas famosos, casos de
Gilberto Gil, Edu Lobo, Antonio Nóbrega, Elba Ramalho,
Mônica Salmaso, Geraldo
Azevedo, Zé Ramalho, Dominguinhos, Lenine e Marisa Monte.
O jovem Bebê Kramer –
ele tem 33 anos – costuma dividir o palco com alguns dos
maiores instrumentistas e
compositores do país, gente
como Hermeto Paschoal,
Guinga, Toninho Horta, Moraes Moreira, Hamilton de
Holanda, Guinga, Renato Borghetti e Yamandú Costa.
Bebê Kramer foi considerado uma revelação no Festival do Acordeom Mundial,
realizado na Áustria, destaque que lhe abre portas para
excursionar pela Europa.
No site “www.boranda.
com.br/toninhoferragutti” é
possível ouvir todas as músicas do álbum, além de conferir um vídeo em que os dois
artistas falam da importância do acordeom em suas vidas e do início da parceria.

MARISTELA MARTINS

Bebê Kramer e Toninho Ferragutti: instrumental que rende aceitação no Brasil e no exterior

DISCOS/LANÇAMENTOS
COQUEIRO VERDE

WARNER

Guitarrista considerado um dos
maiores nomes do blues
brasileiro, Big Gilson lança o
primeiro DVD, após 14 álbuns,
quatro deles com a banda Big
Allanbik. Aqui, o artista apresenta
composições próprias e
homenagens a nomes como Rory
Galagher e Jimi Hendrix.

REVEILLON
BRANCO & PRETO
LABAREDA CLUBE

A Warner relança três discos
clássicos da banda Inocentes,
precursora do punk rock em São
Paulo. “Adeus Carne”, de 1987,
e “Inocentes”, de 1989, voltam
às lojas da mesma forma das
versões antigas - só que
masterizadas. Já o histórico
“Pânico SP” aparece como uma
edição comemorativa, com
outras seis faixas gravadas este
ano. Assim, além de “Rotina”,
“Ele disse não”, “Expresso
Oriente” e a faixa-título, o disco
conta com as novas “As
verdades doem”, “Rota de
colisão”, “Vermes”, “Violência
e paixão”, “Velocidade
indefinida” e “A face de Deus”.
ST2

A MELHOR FESTA DE ANO NOVO DA
PAMPULHA, COM VISTA PRIVILEGIADA
PARA O SHOW DE FOGOS DA LAGOA.
ÁREA EXTERNA TOTALMENTE COBERTA
COM BOITE ITINERANTE.
O CONVITE DA ÁREA EXTERNA INCLUI:
RAVIOLI E CAPELLETI AO SUGO ou MOLHO PARISIENSE.
PETISCOS E BEBIDAS ESTARÃO Á VENDA.
NÃO PERMITE ACESSO AO SALÃO SOCIAL.

INFORMAÇÕES: 31 3491-5222.
ENDEREÇO: AV. PORTUGAL, 4020. PAMPULHA.

CONSULTE TAMBÉM A DISPONIBILIDADE
DE CAMAROTES E MESAS NO SALÃO SOCIAL.

Está disponível no Brasil o
DVD “Look through any
window: 1963-1975”, da banda
britânica The Hollies. A
retrospectiva traz 22
apresentações feitas no
período mostrado no título,
abrangendo as faixas mais
bem-sucedidas do grupo. O
produto traz ainda novas
entrevistas com os integrantes
Graham Nash, Allan Clarke,
Tony Hicks e Bobby Elliott.
Os extras trazem ainda dez
minutos com imagens da
gravação na Abbey Road
Studios e filmagens caseiras
registradas nos
bastidores da turnê
realizada nos anos 1960.

