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INTERCÂMBIO

Artistas brasileiros levam música e literatura ao exterior,
e mostram suas obras na Sérvia e nos Estados Unidos

» GABRIEL DE SÁ

N
ão é de hoje que a cul-
tura brasileira encanta
os estrangeiros. O car-
naval carioca, por

exemplo, com passistas, alego-
rias e escolas de samba, é uma
das manifestações que mais
impressiona. Prova disso é que,
na Sérvia, há alguns anos, tive-
ram a ideia de promover algo
parecido com o que acontece
aqui, no primeiro trimestre de
cada ano. Contudo, um detalhe
chama a atenção: não há quase
nenhum brasileiro envolvido.

O festival Dani Brazila, que
significa “dias de Brasil”, acontece
na cidade sérvia de Novi Sad e
chega ao quarto ano em 2013. A
festa ocorre por lá entre 17 e 19 de
agosto, sob a batuta da ONG sér-
via Artkor e com apoio da embai-
xada brasileira e de entidades li-
gadas à cultura nacional, como a
escola de capoeira Senzala. Du-
rante os três dias, haverá work-
shops sobre música e literatura,
além de desfiles e shows.

Em 2007, o percussionista
sérvio Saša Ignjatovi criou a es-
cola de samba Sambansa. Mes-
mo sem nunca ter vindo ao Bra-
sil, ele arregimentou um time de
passistas e uma bateria para des-
filar pelas ruas da cidade no
evento e no decorrer do ano.

Ano passado, estima-se que 10
mil pessoas tenham participado

do festival, entre sérvios e mora-
dores de países próximos, como
Croácia, Finlândia, Áustria e Ale-
manha. Em 2013, uma novidade
une ainda mais o país europeu e
outro aspecto fundamental da
cultura brasileira. O ex-jogador
sérvio Dejan Petkovic, o Pet, que
jogou em times daqui entre 1997
e 2011, tornou-se uma espécie de
embaixador da iniciativa.

Ritmos
Para não dizer que o evento

não tem a participação direta de
artistas brasileiros, ano passado,
a flautista Meila Tomé, brasilien-
se que mora na Sérvia, adentrou
o grupo que organiza a festa. Foi

ela quem convidou a cantora
Naiara Lira, 27 anos, para se apre-
sentar lá em 2012 — a primeira
brasileira. Lira mostrou aos euro-
peus um repertório de sambas,
forrós, choros, ijexás, sertanejo
de raiz e música mineira. Agra-
dou. Conterrâneos, só havia uma
dezena . Lira acabou se ligando à
organização também.

Para a edição de agosto, a
cantora pretende levar outras
manifestações para lá. “Pensei
no samba de gafieira, uma qua-
drilha e um pouco de nossa gas-
tronomia. Quero apresentar a
eles também o sanfoneiro Sivu-
quinha”, diz ela. Naiara aprovei-
tará a ocasião para lançar seu
primeiro álbum, Retalhos.

CORPUS DELICTI — UM PROCESSO
» De Juli Zeh. Tradução: Marcelo Backes. Record,

256 páginas. R$ 39,90.

Um futuro no qual toda doença foi controlada, o homem se
desenvolve perfeitamente saudável, mas também
inteiramente monitorado, é o cenário da escritora alemã para
construir a narrativa futurista. Em troca da saúde eterna e
integral, perde-se a liberdade, mas a bióloga Mia Holl herda a
inquietude do irmão condenado a um crime e mergulha em
embates que questionam a perda da essência humana em
troca de uma vida asséptica.

O LIVRO DO TRAVESSEIRO
» Sei Shônagon. Tradução: Geny Wakisaka, Junko Ota, Lica

Hashimoto, Luiza Nana Yoshida e Madalena Hashimoto
Cordaro. Editora 34, 616 páginas. R$ 78.

Traduzido por uma equipe de 11 professoras do Centro de
Estudos Japoneses da Universidade de São Paulo (USP), o
clássico da literatura japonesa do século 10 é narrado por uma
dama da corte da Imperatriz Teishi. Sei Shônagon conta como
era a vida social no palácio e abre portas para a um Japão de
um tempo no qual os códigos de conduta eram extremamente
complexos e a etiqueta pautava o cotidiano.

A ARTE DE OUVIR O CORAÇÃO
» De Jan-Philipp Sendker. Tradução: Carolina Caires Coelho.

Paralela, 256 páginas. R$ 29,90.

Um advogado de Nova York desaparece logo após a formatura
da filha na faculdade de direito. Intrigada e preocupada, a
menina parte em busca do pai e, durante as investigações,
descobre uma carta que aponta uma possível solução. Era
uma carta de amor, escrita pelo pai há anos, para uma
mulher birmanesa da qual a moça nunca ouvira falar.
Começa aí a aventura de Julia, que cruza o mundo em busca
do pai e de seu próprio destino.

A VELOCIDADE DA LUZ
» De Javier Cercas. Tradução: Sérgio Molina. Biblioteca azul, 248

páginas. R$ 34,90.

Do encontro entre um escritor espanhol e um veterano norte-
americano da Guerra do Vietnã pode nascer um livro e é
sobre a escrita desta ficção, assim como havia feito em
Soldados de Salamina, que Cercas debate neste romance,
publicado originalmente em 2005. Do interior de Illinois ao
interior da Catalunha, o escritor conduz o leitor por um mar
de lembranças cuja costura ele tenta encontrar enquanto
divide as dúvidas com o público.

AS PEQUENAS MORTES
» De Wesley Peres. Rocco, 120 páginas. R$ 23,50.

O músico Felipe Werle é obcecado pela ideia do câncer em
consequência da contaminação do césio 137, em Goiânia.
Cansado de si mesmo e de seus próprios desejos, o
pretensioso cantor se transforma em escritor na esperança
de conseguir exorcizar as próprias angústias ao escrever um
livro. Wesley Peres é psicanalista e As pequenas mortes é seu
segundo livro. O primeiro, Casa entre vértebras ganhou o
Prêmio Sesc de Literatura em 2006.

MORTE EM PEMBERLEY
» De P. D. James. Companhia das Letras, 344 páginas. R$ 31.

A autora britânica foi buscar na obra de Jane Austen os
personagens para este romance policial. James ressuscitou
Darcy e Elizabeth para construir a história de um assassinato. O
casal de Orgulho e preconceito está casado e com dois filhos
quando precisa acudir a irmã de Elizabeth, cujo marido foi
assassinado no meio da noite em uma floresta. E é ao estilo de
Jane Austen, nome clássico da literatura inglesa, que o leitor
precisa se curvar neste policial contemporâneo.

AMOR
» De Isabel Allende. Tradução: Joana Angélica d´Avila Melo.

Bertand Brasil, 240 páginas. R$ 29.

A escritora chilena reuniu em um livro as melhores cenas de
amor de alguns de seus romances e contos a pedido do próprio
editor. Como se fossem contos, os textos estão reunidos sob
títulos escolhidos pela autora. Apenas ao final é o que leitor
descobre a fonte, o título original do livro no qual está a cena.
Allende preferiu dividir o livro em temas como primeiro amor,
paixão, ciúme e maturidade.

Livros

CADA HOMEM É UMA RAÇA
» De Mia Couto. Companhia das Letras, 200 páginas. R$ 35.

A segunda coletânea de contos do escritor moçambicano foi
publicada pela primeira vez em 1990 e tem como
protagonistas principalmente mulheres. Uma senhora
fissurada em estátuas, uma mulher russa que acompanha o
marido e mergulha na solidão da África distante, o fim de um
passarinheiro mágico, Mia Couto não poupa fantasia em sua
escrita cheia de humor, mas também de uma
tristeza latente.

Samba tipo
exportação

Tem artista brasileiro arru-
mando as malas para os Estados
Unidos. O compositor e escritor
paulistano Paulo Padilha teve o
CD-livro Na lojinha de 1 real eu
me sinto milionário, lançado no
fim do ano passado, escolhido
para representar o país no pro-
grama Arts Midwest World Fest
2013-2015, feito pela organiza-
ção americana Arts Midwest.
Músicos de todo o mundo vão se
apresentar e ministrar oficinas
sobre a cultura de suas regiões
em escolas e comunidades de
pequenas cidades do Meio-Oes-
te dos EUA. Padilha é o único re-
presentante do Brasil — e o pri-
meiro, vale ressaltar.

O músico de 48 anos desem-
barcará no país em duas ocasiões,
em 2014 e 2015. No total, passará
por dez cidades, em estados como
Pensilvânia e Minnesota. “Será
uma semana em cada uma delas.
Os locais têm perfil de interior”,
comenta o artista. Alunos de esco-
las públicas e universidades terão,
com ele, aulas de canto, percus-
são e ritmos como samba e baião.
Para os shows, a ideia é, além do
repertório autoral, fazer uma pa-
norama da música brasileira,
passando por Adoniran Barbosa,
Noel Rosa e Dorival Caymmi.

O quarto disco solo do artista
— em que, a cada faixa, há tam-
bém um texto que dialoga com
elas — traz crônicas urbanas
com uma pegada essencialmen-
te de samba, ao estilo de Noel e
Chico Buarque. “É sobre um
compositor do século 21 em cri-
se com toda essa loucura, an-
dando pela cidade de São Paulo
e catando os fragmentos de
poesia”, explica ele. “Além de
abrir as portas de meu trabalho
artístico nos EUA, quero trocar
com as outras pessoas, quebrar

o gelo e me aprofundar na cul-
tura de outros lugares do mun-
do”, comenta. O desafio maior é
estar com o inglês na ponta da
língua. “Vou tentar melhorar até
lá”, diverte-se, “mas ele nem es-
tá tão ruim assim”.

NA LOJINHA
DE 1 REAL
EU ME SINTO
MILIONÁRIO
CD-livro de Paulo
Padilha. Lançamento
Borandá, 13 músicas.
Preço: R$ 29,90.

O festival Dani Brazila acontece, desde 2010, na cidade sérvia deNovi Sad

Naiara Lira fará showpelo segundo ano consecutivo na Sérvia

Paulo Padilha: “Nos EUA,
quero quebrar o gelo eme
aprofundar na cultura de
outros lugares”
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Paulo Padilha faz samba do cotidiano
Quarto álbum comemora 15 anos de carreira com crônicas e músicas

por Beto Feitosa

Paulo Padilha junta sambas que podem ser reggae ou marchinha. Traz letras que são
crônicas, poesias, filosofias de botequim e rápidas histórias. Tudo isso em seu novo CD, que
também é um livro, o encarte que ganhou vida própria e cresceu. Músicas e crônicas,
crônicas musicais. Criatividade crônica transformada em música. Conjunto exposto nas
prateleiras em Na lojinha de um real eu me sinto um milionário, quarto trabalho do
cantor e compositor paulistano, que chega pela gravadora Borandá.

A inspiração de Padilha vem do dia-a-dia, fatos corriqueiros que viram samba no olhar afiado
do artista. Como na faixa que batizou o disco, Na lojinha de 1 real : "É lá que eu me sinto na
Daslu". A mesma esperteza passa pelas demais composições do álbum. Em Partido baixo cria
um novo gênero "você requebra a parte de cima / e deixa dura a parte de baixo", explica.
Brincando de revisitar assuntos já clássicos a sogra aparece em Eu sou ela amanhã: "Minha
mulher tá cada vez mais parecida com a minha sogra".

A vida de artista inspira Escanteio, história (reais por aí) de uma cantora com múltipla
personalidade e crise de identidade. O assunto já tinha aberto o álbum com Eu e minhas

ideias geniais - "que o mundo precisa conhecer". Nessa cita o nome de Itamar Assumpção e ainda reverencia o compositor no arranjo desse
reggae, que traz os vocais femininos de duas de suas Orquídeas: Suzana Salles e Vange Millet. Pastoras pop, Nenê Cintra e Juçara Marçal
dão vida ao coro em diversas faixas. Outra voz convidada chega no espertíssimo dueto com Mart'nália em Pré-pago pai de santo. A
formação base do disco é formada pelo próprio Padilha (voz e violão de nylon), Leonardo Mendes (violões de aço e baixo) e Samba Sam
(percussão). Esse trio está sozinho para uma versão surreal de Summertime, que vira Só me trai.

Com muito humor a linhagem de sambista-cronista passa por Noel Rosa e Adoniran Barbosa. O cotidiano vira arte no olhar atento de Paulo
Padilha, que com esse trabalho comemora 15 anos de carreira solo. Antes Paulo Padilha foi um dos criadores, baixista e produtor no grupo
Aquilo del Nisso. De seu álbum anterior (Samba deslocado descolado samba , de 2006) teve músicas regravadas por Marcos
Sacramento e Simone.

Com letras inteligentes Paulo Padilha segue o dia a dia de um artista questionador em uma grande metrópole. "Por que fazer novas canções,
com tanta música velha e boa pra gente ouvir?", lança no texto logo nas primeiras páginas. A resposta está nas músicas que seguem,
necessárias. Um samba moderno e esperto, malandro paulista pai de família. Valem os acordes e as palavras, a literatura e a música -
crônica na veia.

Compartilhe: http://www2.uol.com.br/ziriguidum/1305/130510-01.htm
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Catarse literomusical criativa 
 
 
A vida de um compositor que teima em viver de trabalhos autorais passa por uma existencial 
oposição recíproca entre as perspectivas oportunizadas pelas novas tecnologias e a dificuldade 
de pagar as contas no final do mês. Muitos desses artistas já não conseguem saber se correm 
ou se ficam para serem comidos pelo bicho da competitividade e da fama. É o tema do livro-cd 
Na Lojinha de Um Real Eu Me Sinto Milionário, do compositor e cantor paulistano Paulo Padilha 
(Borandá, 2012), produção autobiográfica que inclui um pouco de vida alheia, como a da cantora 
que fingia ser sua própria produtora ao tempo em que entregava pizza para reforçar o orçamento 
(Soube, p. 19). 
 
O tom desse trabalho de Padilha é o sentimento de inutilidade e teimosia presente no cotidiano 
do músico brasileiro que se vê pressionado por padrões de ofertas inclusivas de consumo, mas 
destituídos de qualidade no processo de discernimento. E ele canta: "O balanço tá bom só que 
eu não me encaixo" (Partido Baixo, p. 25). O autor demonstra total compreensão de que vive 
numa espécie de tempo errado e, sem saber como consertar essa realidade, trata de regurgitá-
la numa catarse literomusical criativa. 
 
O livro-cd de Paulo Padilha é cômico e perturbador em sua função de espelho, diante de um 
compositor que samba os seus sentimentos e dificuldades sobre parte significativa da situação 
atual da criação artística. Relato sonoro, literário e visual, feito na primeira pessoa de um artista 
que vai transformando o cotidiano em canções e crônicas intersemióticas cheias de provocantes 
revelações de uma vivência marcada por toda sorte de pressão psicossocial que aflige a quem 
tudo pode ser delegado, por "passar o dia fazendo música" (Todo tipo de tarefa, p. 26). 
 
Em formato alternativo dos anos 1980, a publicação recontextualiza a estética de Somos todos 
assassinos, antológico livro independente do escritor mineiro Sebastião Nunes, que escracha o 
lado obscuro da produção publicitária. Paulo Padilha trilha a mesma ironia de um mundo no qual 
o dinheiro está na base das relações entre as pessoas e expõe seu olhar musical na cadência 
de variadas ilustrações com textos de máquina de escrever, imagens recortadas, estampas 
rebaixadas e, como não poderia deixar de ser, a reprodução da moeda e da cédula de um real. 
Na advertência grafada na página de copyright, o espírito da coisa: "Use o bom senso. Se é para 
curtir e divulgar, pode espalhar! Se vai faturar, é bom pagar!" 
 
Nessa vida de quem vive a compor até em fila de banco, às vezes o artista fica no desamparo: 
"Eu bato o escanteio / Corro pra cabecear / Eu mesmo faço a jogada / Sento na arquibancada e 
grito gol! / Toco pandeiro, frevo, samba, rock, funk, soul / Armo o circo, vendo ingresso, e vou 
assistir o show" (Escanteio, faixa 6, p. 21). E para quem abandona o barco, trai a causa, pula do 
bonde, tira o time e deixa o sujeito sem clima, ele manda um refrão encolerizado: "Vai te catá, 
vai te catá / Que tem, vai, vai / Vai te catá, vai te catá / Que tu tem, vai, vai" (Idem).  
 
A situação não é nada fácil para quem se acha incompreendido e sonha com um drummondiano 
"mundo, mundo, vasto mundo" apreciando a sua criação. Na faixa-crônica 1, Eu e minhas ideias 
geniais, o autor faz uma fala em reggae, como um cantador que recebe mote para um xote. 
Ataca de Itamar Assumpção, inclusive convidando as cantoras Suzana Salles e Vange Milliet 
para um coro na pegada "Isca de Polícia". Como as coisas não funcionam assim, ele, na liseira, 
acaba viciado em telefonia, como descreve em Pré-Pago Pai de Santo (faixa 10, p. 31), para a 
qual contou com o auxílio luxuoso da Mart'nália. 
 
Numa e outra de ficar inventando coisa, ele caiu na besteira de calcular quantas músicas cabem 
em equipamento de armazenamento digital e isso só contribuiu para aumentar sua angústia ao 
chegar a conclusão de que "Seriam necessários 34,3 metros lineares de estantes para 
armazenar  3.428,5  LPs  e  aproximadamente  9  anos,  4 meses  e   26 dias para ouvir todas as 
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canções de um tocador de mp3 com 120 GB" (p. 49). A pior conclusão estava por vir: se ouvindo 
um velho long-play por dia, sem repetir uma só faixa, a pessoa precisaria de uma década, não 
há muita razão para alguém fazer novas canções. Isso pode até ter algum fundo de verdade, 
mas, diante de tal constatação, a dúvida que surge para o compositor é o que ele vai fazer com 
o seu impulso criativo. 
 
Tendo ou não quem vá ouvir, conseguindo ou não viver de música, o que Paulo Padilha mostra 
nesse trabalho é que o compositor à vera é aquele que nunca entrega os pontos. Foi assim 
quando ele levantou o astral ao entrar em uma dessas pequenas lojas populares de preço único: 
"Na lojinha de 1 real / Eu me sinto um milionário / Vasculhando corredores /Escolhendo 
escorredores de prato / Cores sortidas, baixelas de plástico / Fala, filhinho / Fala o que você quer 
/ Pega o brinquedo / Pega, eu insisto / Filosofia de hoje / Compro, logo existo" (Lojinha de 1 
Real, faixa 2, p. 7). Neste samba, o compositor experimenta a sensação de "eu posso atender a 
vontade do filho”, cujo comportamento foi moldado pelo mercado de consumo. 
 
Muito boa também é a crônica-canção em que o autor revela o quanto gostaria de ter a 
oportunidade dada aos autores de livros de autoajuda. "Sempre olho aquelas gôndolas com CDs 
e livros de autoajuda e fico pensando, puxa, será que algum dia terei a honra de estar aqui, 
dividindo o espaço com essas maravilhas da cultura de massa?" (Guia fácil para lidar com 
pessoas difíceis, p. 9). É o compositor em situação de exílio, de desencanto, de cara com aquele 
vazio da solidão de Caetano, em London, London, um vagar sentido, enquanto as pessoas 
parecem passar apressadas com suas dores silenciosas. E o compositor fica indignado por 
transformar tudo isso em canção, esse "serviço sujo, que não enche a barriga dos meus filhos, q 
não alivia o trabalho da minha mulher, q não paga o salário da empregada, que não paga 
escola"... (Idem). 
 
O pior é que ao comprar o guia na banca de jornal, ele descobre que a autora é sua mulher, 
aquela que consegue aguentá-lo, que tanto o atura, investiu na literatura. "Pois é... não é fácil 
casar com um compositor. No começo é lindo. Ele faz uma canção pra você. Suas amigas 
morrem de inveja. Depois começa a fazer canções pras suas amigas, com o pretexto de não 
magoá-las" até o dia em que, dizendo que se inspirou na história de um amigo, faz uma música 
para a sogra: "Minha mulher / Tá cada vez mais parecida com a minha sogra / Salga a comida, o 
joelho não dobra / Dorme na frente da televisão / Tá engordando, anda arrastando o chinelo de 
dedo / Ai meu Deus, eu tô com medo, / De enfrentar a situação" (Eu sou ela amanhã, faixa 4, p. 
12). E conta que no começo a sogra estranhou a canção, mas quando viu que fazia sucesso nos 
shows, passou a pedir: "Paulo, toca aquela que você fez em minha homenagem!" (p. 13). 
 
Na vida de compositor, essa confusão toda deixa o indivíduo com insônia e ele começa a 
maquinar uma forma de ter alguma serventia. Na madrugada lenta só pensa em deliberar sobre 
algo, em ter a sensação de utilidade. Imagina alguém implorando por uma canção, de modo que 
pudesse furar todos os prazos de entrega, como fazem os carpinteiros, os encanadores, 
pedreiros, jardineiros, técnicos de computadores, médicos, dentistas, advogados e prestadores 
de serviço em geral. Tem um tipo de devaneio como o da Jenny dos piratas de Bertolt Brecht e 
Kurt Weill que, ao limpar as mãos no avental inspirava a convicção de que um dia seria 
arrebatada por um navio de sedutores cinquenta canhões. 
 
Em seu desejo de ser tão necessário, o compositor toma uma atitude concreta e serra as pernas 
da mesa e o braço do violão para fazer uma mesa de centro de sala para a festa de aniversário 
dos filhos. E confessa: "Fiz tudo com consciência / Paciência e determinação / Com a ciência de 
um bruxo / Num ritual de mutilação / Movido por um impulso / Que gritava dentro de mim / 
Preciso cometer um ato / Com começo, meio e fim" (Serrei as pernas da mesa, faixa 5, p. 15). À 
noite, os convidados fazem comentários elogiosos ao móvel... "E la nave va", num enredo 
felliniano que dá sobrevida à criatividade nesse funeral que pode até parecer, mas certamente 
não é da literatura nem da arte. 

 

Catarse literomusical criativa - Artigo publicado no Jornal Diário do Nordeste, Caderno3, pág.2. Quinta-feira, 11 de Outubro de 2012. 
Fortaleza, Ceará, Brasil.   www.flaviopaiva.com.br   flaviopaiva@fortalnet.com.br 
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Paulo Padilha lança CD-Livro pelo selo Borandá

Posted on dezembro 11, 2012 by Luis Delcides

Curtir 2 pessoas curtiram isso. Seja o primeiro entre seus amigos.

 

Narrar o cotidiano de um músico brasileiro numa metrópole
latino-americana e caótica do século XXI. Dessa forma , o
cantor, compositor, instrumentista e agora escritor Paulo
Padilha lança o cd-livro Na Lojinha de Um Real Eu Me Sinto
Um Milionário  , uma obra com músicas e um livro de crônicas
lançada pelo selo Borandá.

De maneira bem humorada, mas nem por isso menos
profunda, Padilha faz uma reflexão a respeito da criação
artística. No cd, o músico é acompanhado por Leonardo
Mendes (guitarras, violão e contrabaixo) e Samba Sam
(repique, tamborim, agogô, surdo, cajon, pandeiro). Entre as
participações especiais, destaque para as cantoras Mart’nália,
Juçara Marçal e Nenê Cintra.

O livro-CD marca os 15 anos do carreira discográfica solo de
Paulo Padilha. Formado em composição pela Faculdade de
Música da Universidade de São Paulo (USP), ele foi um dos
criadores do Aquilo Del Nisso, atuando como baixista,
arranjador e produtor.

Participou de quatro discos do grupo, entre eles, o premiado
“Chico Buarque Instrumental” (1994). Sua estreia em um
trabalho individual aconteceu em 1997, quando lançou o CD

“Cara legal” e redirecionou sua carreira para as canções.

Depois seguiram-se os álbuns “Certeza” (2001) e “Samba descolado” (2006). Este último lhe
rendeu uma maior aproximação com o universo do samba e possibilitou que Padilha viajasse em
turnê pelo Projeto Pixinguinha, dividindo o palco com o portelense Monarco. Além disso, a música
“Love” projetou o compositor nacionalmente, ao entrar na  trilha da novela “Insensato coração”
(TV Globo, 2011) na interpretação da cantora Simone.
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