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Tributo aos orixás
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s cariocas estão carentes do rei do partido-alto, mas Almir

nem pensa em voltar a morar no Rio. Vivendo no interior

de São Paulo, o bamba garante que está “light”, só bebe água
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e planeja um DVD em breve. Tudo sem deixar a banana

comer o macaco.

Gloria Bomfim grava inéditas de PC Pinheiro

ARI KAYE
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O futuro do pretérito, uma Lapa autoral

“A nova geração da Lapa ficou marcada por ser
saudosista demais.” A afirmação é de Gabriel Azevedo,
um dos vocalistas do grupo Casuarina. Ele tem razão. A
opinião é compartilhada por Moyseis Marques, outro
integrante dessa jovem safra que tenta colocar a cabeça
para fora d’água. “Antes de criar, temos que ouvir de
tudo”, lembra Moyseis. Do seu jeito, mas com uma pitada
de boas referências, a garotada resolveu criar.

Um bom exemplo é o Galocantô. Diferentemente de
Casuarina e Moyseis, que em seus primeiros discos
apostaram em clássicos, o “Galo” lançou um CD de
estréia só com inéditas. Grande parte feita pelos
integrantes do conjunto. “Não tivemos medo, achamos
que o mercado já estava saturado de regravações”,
explica o vocalista Rodrigo Carvalho. É inclusive dele,
em parceria com Fred Camacho, a música que dá nome
ao álbum  “Fina Batucada”.

Embora busquem mudar a imagem de “saudosistas
demais”, os novos compositores carregam consigo a genealogia
musical adquirida durante anos de Lapa. Seguem, por isso, a
tendência de exaltar os grandes nomes do samba.
“Quando falo nos ‘tempos idos de Cartola’ é em forma
de respeito. Cresci com muita música brasileira em casa,
aos poucos ia identificando os autores. Lembro do dia
que ouvi falar pela primeira vez de Cartola, ainda
criança”, conta Rodrigo Carvalho.

Moyseis traz em seu primeiro CD o clássico “14 anos”,
de Paulinho da Viola, e a bela “Nomes de favelas”, de
Paulo César Pinheiro. E exalta a dupla PC-João
Nogueira na sua “Prece à inspiração”. “Os grandes
compositores são as minhas fontes bibliográficas.
Uma pessoa já me falou ter pensado que um
samba meu fosse do Paulinho. Isso é um elogio,
mas ao mesmo tempo parece que minha melhor

THIAGO DIAS música não fui eu que fiz”, diz Moyseis, rindo da própria
ironia.

Teresa Cristina começou com um álbum duplo de
canções de Paulinho da Viola e, em seguida, se arriscou
a gravar suas próprias músicas. É o caso de “Portela”,
“Lavoura” e a bela “Candeeiro” (“Candeeiro / Eu careço de
luz o ano inteiro / Minha gente inda dança fevereiro / E eu
correndo na rua a lhe chamar, candeeiro”). Em seu último CD,
“O mundo é meu lugar”, a cantora mesclou músicas próprias
com clássicos de Paulinho, Noel Rosa e Chico Buarque, entre
outros compositores.

Já o Casuarina, após um disco só de regravações, pôs
na rua o “Certidão”, exclusivo de inéditas. Das 14 faixas,
só quatro não levam assinatura de alguém do grupo. No
repertório, “É, João”, de João Cavalcanti, parece
conversar com o xará Nogueira sobre a arte de compor,
tabelando com as reflexões de “Poder da criação”. Já a
faixa que dá nome ao disco, também de João Cavalcanti (com
João Fernando), posiciona com clareza o caminho autoral do
grupo : “Desata a criar também / Que a nossa natureza /
Precisa brincar de deus / Provar que é dos seus”.

SAMBA NO DNA. Jovens como Diogo Nogueira,
João Cavalcanti e Inácio Rios carregam ainda o peso de
serem filhos de nomes consagrados. Respectivamente:
João Nogueira, Lenine e Zé Katimba. “Se eu não
homenagear meu pai, quem vai homenageá-lo?”,
pergunta Diogo ao ser questionado sobre as críticas
que recebeu por formar seu repertório basicamente com
músicas do pai famoso nos shows e disco de estréia.

Bicampeão na disputa de samba-enredo da Portela,
que tirou um honroso quarto lugar no

desfile de 2008, Diogo também se
arrisca compondo e não faz feio em
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seu primeiro trabalho, o DVD “Ao vivo”. Ele e Inácio
seguem juntos nas homenagens aos mestres. Em
parceria, escreveram “Samba pros poetas”, que cita João
e Katimba. E, curiosamente, cada um leva no corpo uma
tatuagem com o rosto do pai.

Para João Cavalcanti, o parentesco não interfere em
nada. “Nunca tive medo. Ser filho do Lenine nunca foi
causa, mas conseqüência. O DNA acaba falando mais
alto”, diz o vocalista do Casuarina, que, assim como o
pai fazia no Suvaco de Cristo, gosta de disputar samba
nos blocos do Rio de Janeiro e compõe até marchinhas
para os concursos na Fundição Progresso.

O pai de Diogo dizia que “existe uma força maior
que nos guia”. A nova geração mostra que isso é
verdade, influenciada pela obra dos bambas como João.
Quando o verso vem vindo e vem vindo uma melodia, o
povo começa a cantar. Seja samba do presente, do passado
ou do futuro.

DOCUMENTÁRIO. A caminhada da nova geração da
Lapa deverá virar, em breve, um documentário. Dirigido pelo
jornalista Bruno Maia, o trabalho investiga a história da geração
que recuperou a memória do samba no Rio. Como pano de
fundo, outro importante resgate para a cidade: o bairro da
Lapa. O documentário está em fase de produção e abordará,
entre outras questões, as razões de tanta devoção ao passado
e a busca por uma nova sonoridade dessa geração.

Leia mais sobre Casuarina, Diogo Nogueira e
Moyseis Marques em www.osamba.net

MoysMoysMoysMoysMoyseis (esq) e Rodrigo Carvalhoeis (esq) e Rodrigo Carvalhoeis (esq) e Rodrigo Carvalhoeis (esq) e Rodrigo Carvalhoeis (esq) e Rodrigo Carvalho
Nova geração de sambistas da Lapa busca identidade
própria, mas sem deixar para trás o que aprendeu com os
grandes bambas do passado

FOTOS DE DIVULGAÇÃO
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Gloria Bomfim grava tributo aos orixás

Uma viagem. Assim Gloria Bomfim define sua
trajetória. Viagem que pode ser entendida de maneira literal
e abstrata. Do interior da Bahia, de onde saiu ainda menina
da pequena cidade de Areal, até a gravação do primeiro
disco “Santo e orixá” (Acari Records), talvez o sentido
abstrato da palavra seja o mais indicado para ilustrar o
que foi a vida dessa cantora de 50 anos.

Nascida numa família de músicos, começou a cantar
com apenas oito anos. Se apaixonou por uma canção em
especial, “Viagem”  (Paulo César Pinheiro e João de
Aquino), na época executada nas rádios na voz de Marisa
Gata Mansa. “Esperava meu pai voltar do trabalho para
casa, de madrugada, para pôr na estação de rádio para
mim”, lembra Gloria.

Ela cantava tanto a música que não demorou muito a
ser notada. Seu Tutu, homem que organizava as festas
em Areal, passou a convidá-la para cantar em seus
eventos. Gloria partia no lombo do jegue peregrinando
em cida-des como Bom Jardim e Jacuípe.

“Como eu era muito pequena, tinha que subir num
caixote para cantar. Depois, passei a ser conhecida como
a menina da música ‘Viagem’. Com 14 anos, a minha
primeira viagem realmente aconteceu”, conta ela. Traba-
lhando em uma casa de família, pediu de presente uma
passagem para o Rio de Janeiro. “Vim ao Rio conhecer o
dono da música ‘Viagem’. Enquanto eu não o conhecesse
não sossegava”, lembra.

Já em terras cariocas, assim como na infância, Gloria
não passava despercebida por onde ia. Foi trabalhar na
casa de Renato Aragão e, nos intervalos do serviço, era
convidada pelo filho dele para acompanhá-lo nos ensaios
de sua banda. Até no Show de Calouros de Silvio Santos
ela esteve: “Cantei ‘Lama’ (Mauro Duarte), tirei nota
7", diz ela, orgulhosa e sorridente.

Cantou nas rodas de subúrbio e passou a freqüentar
a Portela, onde conheceu o Mestre Marçal. “Por incrível

      THALES RAMOS e EMILIANO MELLO

não falam de música, até por conta da timidez dos dois. “É
sempre ‘bom dia Gloria, bom dia seu Paulo’. Nunca
conversamos sobre música”, conta.

Mas com o tempo, a admiração tornou-se recíproca.
Tanto que Paulo abriu mão de um projeto pessoal – um
disco com músicas relacionadas ao candomblé – em
função do disco de Gloria. Boa parte do repertório de
“Santo e orixá” já estava composto, coube a Paulo fazer
mais quatro ou cinco músicas para fechar o álbum. “Ela
vai fazer isso melhor do que eu”, disse ele, na época.

Sabia o que estava dizendo. O disco produzido por
Luciana Rabello é belíssimo e respeita bastante a
essência de Gloria que, além de filha de Yansan, é
Yalorixá. “Dessa vez não fiquei com medo. Aceitei na
hora o convite”, finaliza.

Gloria Bomfim Gloria Bomfim Gloria Bomfim Gloria Bomfim Gloria Bomfim      Cantora lança disco de estréia com 14 faixas inéditas de autoria do poeta Paulo César Pinheiro

DIVULGAÇÃO

que pareça, quando a coisa começava a ficar séria, eu
travava e não queria cantar. Havia dias em que queria
curtir, mas pediam para eu cantar.”

Em 1987, muito sem querer, ela realizou seu sonho.
Foi trabalhar na casa de Luciana Rabello e Paulo César
Pinheiro. Sem ter a menor noção de quem eram os dois,
Gloria hoje conta com bom humor como foi a descoberta:
“Trabalhava lá há um tempo. Um dia estava cantando
‘Viagem’, a Lu passou e disse para eu parar de puxar o
saco do patrão.” Nervosa, foi cobrar explicações à patroa,
quando Luciana lhe explicou que a música que cantava
era do PC. “Larguei tudo que estava fazendo e nunca
mais voltei lá”.

Luciana teve que ir buscá-la, mas Gloria nunca mais
teve coragem de cantar na f rente do patrão. Até hoje,
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O sensato destino de Almir

Tupã, a 520 quilômetros de São Paulo, tem cerca de 65 mil
habitantes. Um deles sabe bem o valor que tem o silêncio de uma
pequena cidade: Almir Guineto, que há cinco anos trocou a batucada
dos grandes centros pela paz no interior paulista. O compositor jura
que agora só bebe água, tenta parar com o cigarro e que não cai
mais nas tentações como antigamente. “Ninguém é de ferro.
Descobri isso com a idade”, diz o sambista de 61 anos. O exílio o
afastou das rodas cariocas, que sentem falta da presença constante
do bamba. Mas ele nem pensa em voltar a morar na terra natal.
“Venho de 15 em 15 dias ao Rio. Estou sempre na ponte-aérea,
não dá para ter saudades de morar aqui”.

Almir deixou o Rio de Janeiro e o morro do Salgueiro cedo. Em
1969 já estava morando em São Paulo para tocar cavaquinho com
os Originais do Samba. A ida para o interior veio após o casamento
com Cristina, neta de uma líder de escola de samba em Tupã. “É a
cidade dos aposentados. Todo mundo me pergunta como eu deixei
a praia para morar lá. Mas a gente descobre que dá para se adaptar
a qualquer lugar. Não saio mais do mato não”, afirma Almir  enquanto
conversava com O SAMBA no hotel Rondônia.

Hotel que acabou virando a casa carioca do bamba, no bairro
do Catete, Zona Sul. É nele que o compositor se hospeda sempre
que viaja à cidade. Chama os funcionários pelo nome e é tratado
com carinho. Gosta de provocar o espanhol dono do local. “Olha o
Real Madrid aí, gente!”, grita ao ver o amigo, como se imitasse
Neguinho da Beija-Flor. Coincidentemente, encontra o time
feminino de basquete de Ourinhos, também do interior paulista.
“Essas meninas são lá da minha área”, avisa, antes de provocar as
jogadoras e perguntar sobre o resultado da partida no dia anterior.

THIAGO DIAS, EMILIANO MELLO e THALES RAMOS Almir diz não ter saudade de morar no Rio, mas ela já bateu
forte em seu peito. Quando deixou o Salgueiro para acompanhar
os Originais do Samba, grupo que contava com seu irmão
Chiquinho, foi difícil segurar a onda. “Eu era diretor de bateria da
escola. No primeiro carnaval que passei longe, em Recife, chorava
ao ver o desfile na televisão”, lembra.

A mudança para Tupã representa também o início de um
novo estilo de vida do cantor. Nos anos 80, quando o pagode
estourou no Brasil, Almir ficou marcado por faltar muitas
apresentações. Ele reconhece que “ficar bêbado todo dia” não vale
mais a pena. “Tinha uma época que o pessoal só entrava no show
depois que eu e o Zeca (Pagodinho) já estávamos na casa. A gente
faltava muito, isso era um absurdo”, admite.

Na chácara em Tupã, nada de pagodes. Lá reina a tranqüilidade
e o samba perde para o sertanejo no gosto popular. “O negócio é
cantar para boi”, diz Almir sobre as festas de peão. Hoje, ele garante
que está mais “light”. “Parei de beber há quatro anos, não faço mais
nada. Até cerveja sem álcool eu parei. Agora é só água, a vida fica
mais fácil assim. Você fica velho e amadurece, as tentações vão
embora”, ensina.

Segundo o cantor, “a juventude dá muita coragem”. Antes da
despedida, a equipe do jornal pergunta se há arrependimento de
algum dos exageros do passado. A resposta é sincera, como a música
de Almir: “Não, de nada”. É a idade que traz experiência e a
sabedoria para saber parar. “Quando a banana come o macaco é
que é fogo”, filosofa. Entenda como quiser.

Boi, amendoim e Almir Guineto. Estas são as três estrelas de
Tupã, cidade no interior de São Paulo que tem na agropecuária a
principal fonte de renda da população. A música preferida é a
sertaneja, porém a presença do carioca faz o samba ser respeitado.
“Sabemos da obra do Almir, de tudo que ele fez pelo samba. É
uma honra tê-lo aqui, pois Tupã não tem celebridades”, diz o
prefeito Waldemir Gonçalvez Lopes.

O compositor garante não sentir saudades do tempo em que
era o maior nome do pagode no Brasil, pois “nem podia sair de
casa”. Mas em Tupã, a rotina de autógrafos continua quando
anda nas ruas. Coisa rara. “Ele não sai muito de casa não. Fica
mais trabalhando, mas parece que ele gosta muito da cidade”,
conta o prefeito.

Almir reconheceu que já adotou Tupã e que não pretende
“sair do mato”. Carinho que será recompensado. Waldemir revela,
em primeira mão ao SAMBA, que prepara uma homenagem ao
morador ilustre: “Um amigo dele tem conversado conosco sobre
uma forma de homenageá-lo na cidade. Gostei da idéia, mas
ainda não sei o que pode ser. Tem que ser alguma coisa que case
com a personalidade dele. Estamos pensando”. O cantor ainda
não sabe disso. Pelo menos até ler esta página.

O responsável pela mudança de Almir para Tupã foi sua

Celebridade de Tupã

Almir GuinetoAlmir GuinetoAlmir GuinetoAlmir GuinetoAlmir Guineto          não troca ‘o mato’ pelo Rio de Janeiro

ARI KAYE

THIAGO DIAS

Veja mais fotos de Almir Guineto e de outros
bambas no site www.osamba.net

esposa Cristina, natural da cidade. A avó dela, dona Zefa, ficou
famosa como líder da escola de samba Carioca. O casal mora no
bairro Vila Inglesa. É Cristina quem toma conta da agenda do
marido, marca shows e faz contatos. Quando não viaja com o
músico, monitora os passos de Almir para saber se todos os
compromissos foram mantidos. “Se não conseguir falar com ele,
me avisa que eu dou um jeito de achá-lo”, disse Cristina, de São
Paulo, poucos dias antes da confirmação desta entrevista.

Tudo correu sem problemas, o bamba apareceu na hora
marcada, e, à noite, a esposa fez questão de telefonar para a
equipe de reportagem para saber como tudo havia saído. “Ele é
uma pessoa ótima, tem um coração grande. Apareçam no show
dele, ele vai adorar”, convidou.

No Rio, Almir ainda participou da gravação do DVD de
Dudu Nobre e de uma matéria especial para a TV Globo, no
Pão de Açúcar. Depois, voltou para Tupã. Pode parecer longe,
mas a internet diminuiu a distância. Pela rede, mantém contato
com fãs (tem até perfil no orkut) e recebe convites para
apresentações. “Eu nem conhecia isso, mas ficou tudo mais fácil.
Recebo muita proposta para shows pelo meu site. E respondo,
com minha esposa, todas as mensagens e e-mails que recebo
pela internet”.

Tudo em paz, com a tranqüilidade que Tupã permite. “Os
homicídios são raros, temos bons hospitais, boas escolas, 100%
de água e esgoto, ruas totalmente asfaltadas”, gaba-se o prefeito.
Comemora a celebridade: “Lá só tem ladrão de galinha. Tupã é
bom para caramba”.
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“Deixei meu nome marcado”, diz partideiro
THIAGO DIAS, EMILIANO MELLO e THALES RAMOS

ARI KAYE

Na década de 80, Almir Guineto chegou a fazer cinco
shows por noite, 67 por mês. “Era uma ignorância”, classifica o
sambista, que não tem a mesma badalação de 20 anos atrás,
mas segue como um dos artistas mais lembrados nas rodas.
Nesta entrevista exclusiva, o bamba afirma não ter saudade
da época em que já foi um Zeca Pagodinho. Enquanto busca
uma vida de tranqüilidade no interior de São Paulo, curte ver
seus sambas cantados em qualquer lugar que vá. A agenda,
garante, está cheia de shows, apesar de não lançar disco desde
2002 (“Todos os pagodes”). Ao SAMBA, revela que já recusou
oito propostas para gravar  novamente, mas agora pensa em
aceitar um projeto de DVD ao vivo para satisfazer os fãs.

O SAMBA: Almir, você é carioca e mora em São Paulo há
quase 40 anos. Onde você se sente mais reconhecido?

ALMIR GUINETO - No Brasil todo. Toquei muito, estourei
em 1980 com dois discos, um meu e outro com o Fundo de
Quintal. Depois, “Caxambu” fez muito sucesso. Tenho um
repertório que todo mundo conhece, ninguém esquece. Até os
jovens cantam minhas músicas. Deixei meu nome marcado.
Hoje, nem preciso correr atrás de show, o pessoal me liga.

E como era ter tanto sucesso?
- Dava terror trabalhar. Eu ficava louco, não tinha

tranqüilidade. Já tive média de 67 shows por mês e caí doente.
Não lembrava de nada. Eu tinha uma mansão em Copacabana
e não vivia para ela, não dava. Então não tinha graça. Ganhei
dinheiro, mas trabalhar que nem um louco não é bom não.

Sente saudade daquela época?
- Não, porque eu não tinha sossego. Foi um tempo bom,

com muito assédio de fãs. Mas era complicado. Tinha que ser
profissional e ter responsabilidade, acordar cedo para “fazer
loja”. Era assim que o disco estourava, indo de loja em loja.

Você poderia ter mais dinheiro hoje, não?
- Não ligo para dinheiro, eu ligo para viver. Já tive sucesso,

de não poder sair de casa. Isso não é legal, só trabalhava.

Fiquei doente, quase fiquei maluco. Cheguei a ficar oito meses
no hospital.

Oito meses no hospital?
- Foi na época da gravação do filme “Natal da Portela” (NR:

Almir fez o papel de Paulo da Portela). Eu fazia muito show e
as gravações acabaram dependendo de mim, de quando eu
tinha tempo. Na história, o Paulo da Portela ia ficando doente,
e eu acabei adoecendo na mesma época. Fiquei oito meses
internado. Não lembro nada desse período.

Você não grava um disco desde 2002. Por quê?
- Porque não quero. Não acho justo o que acontece no

mundo musical. Eu nunca pedi para gravar, dei sorte e vendi
muito. Mesmo se tivesse “caixa 2” ou roubo, não é como agora.
Hoje, 200% vão para os piratas e o artista não arruma nada.

Nem pensa em fazer um DVD, como está na moda?
- Dispensei oito gravadoras que me chamaram. Não queria,

mas vou ter que gravar um. Como me cobram um DVD, por
ter um repertório muito bom, vou fazer.

No último disco, há participação especial do rapper
Mano Brown. Como surgiu essa parceria?

- Ele é meu fã e eu não sabia. Temos um amigo em comum.
Brown lhe disse que se eu o chamasse um dia, ele topava.
Quando o convidei, ele contou que uma vez viu um show meu
na Praça da Sé trepado em uma banca de jornal. No estúdio,
fez a parte dele toda sozinho. Deu conta do recado.

Era uma versão rap para “Mãos”, que diz “Michelangelo
vive bem perto, em forma de samba é Almir Guineto”.

- Ele é doido (risos).
Mas muita gente considera você um gênio...
- Não gosto desse papo, ninguém é gênio. Deus dá talento

para todas as pessoas.

Em 80, você gravou com o Fundo de Quintal e logo
depois fez um disco solo. Por que pescaram você de primeira
daquela geração do Cacique de Ramos?

- Não sei. O dono da gravadora que escolheu, era o patrão
(risos). O homem que me tirou. O Fundo de Quintal segue
competente, mantém o nível de sempre, em todas as formações.

Como você foi parar no Cacique?
- Eu sempre gostei muito de tocar, hoje que não toco mais

nada. E tocava bem. Toda quarta-feira havia reunião lá e eu
acabei indo naturalmente. Ia muito jogador de futebol, Zico, o
pessoal da seleção, do Vasco. A roda ficou muito popular.

Você é tido como o inventor do banjo no samba. Como
surgiu a idéia de adaptar o instrumento para o ritmo?

- Foi na época dos Originais do Samba, com o Mussum.
Ele era muito versátil. Pegamos o banjo brasileiro, de quatro
cordas, e mandamos fazer na afinação de cavaquinho. Mas
não deu certo nos Originais, porque era tudo eletrificado. Só
foi funcionar no Cacique, pois lá não tinha microfone. Deu
certo, uma maluquice.

Você era bom no partido-alto também. Ainda versa?
- Minha linha é essa, mas caiu muito. Não é mais como

antigamente. Na escola do Cacique havia muito improviso.
Eu, Zeca, Deni, Baiano... Éramos bons. Hoje em dia eu parei.
Em disco não acho legal, parece que é festa. Quem canta por
último fica como vencedor.

Sua relação com o Zeca é forte. Consegue explicar por
que ele é esse fenômeno de popularidade?

- Porque ele trabalha muito, é profissional, batalha há um
tempão. Eu não, eu larguei. Nos anos 90, eu não queria mais
gravar. O Zeca tem valor, é talentoso. Escreve muito, e pouca
gente sabe disso.

Muitos sucessos dele são seus. E a maioria dos seus
sucessos são músicas de outros compositores, certo?

- É, eu prefiro dar minhas músicas para os outros. Tem
gente que reclama, diz que eu que deveria gravar. Mas não
me incomodo, se quiser levar, leva. Eu não paro de compor, é o
meu forte. Também não paro de fazer shows, pois hoje só
ganha dinheiro quem faz show.

   Não ligo para dinheiro, eu ligo para
viver. Já tive sucesso, de não poder sair de
casa. Isso não é legal, só trabalhava.

Almir GuinetoAlmir GuinetoAlmir GuinetoAlmir GuinetoAlmir Guineto          abre os braços  no jardim do Palácio do Catete, no Rio

“
”
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Editorial
A frase “a primeira vez a gente nunca esquece” é batida, mas se encaixa muito

bem nesta edição número 1 de O SAMBA É MEU DOM. Isso mesmo, UM, já que
a primeira era, na realidade, a ZERO.  Neste jornal existem muitas primeiras vezes.
Para começar, nosso blog (osamba.net) completa seu primeiro ano, rompendo a marca
de 50 mil acessos, sem apoio comercial ou divulgação em massa, mas contando com o
carinho e freqüência dos leitores que gostam do nosso trabalho.

Nesta edição abrimos a panela para a primeira colaboração nas matérias. Trata-se
do fotógrafo Ari Kaye, autor das fotos que ilustram a entrevista com Almir Guineto.
Ari deixou o bamba à vontade no Palácio do Catete e o sambista literalmente bailou

na frente das lentes. A matéria é ainda a primeira em página dupla no jornal. Na folha
3 apresentamos Gloria Bomfim, primeira mulher a ser entrevistada por nós, tanto no
blog quanto no jornal.

Quem volta a marcar presença é o Zé Pentelho, personagem da nossa tirinha.
Dessa vez, ela vem assinada pelo pai da criança, o cartunista Floriano Carvalho. Por
culpa nossa, seu nome não saiu na edição anterior. Por fim, dedicamos nosso trabalho,
agora e sempre, à obra e à família de Franco Lattari. O poeta que dividiu a capa com
Arlindo Cruz no número 0 nos deixou no dia 18 de dezembro de 2007. Portanto, O
SAMBA é de Franco, como ele gostava de dizer sobre suas múscias.

Muitos criticam Diogo por ter baseado seu repertório no do pai, João
Nogueira. Mas a escolha de "Espelho", "Súplica" e outros clássicos do bamba
é uma bola dentro neste primeiro trabalho do cantor e compositor. Além de
apresentar João aos mais jovens, Diogo traz bons sambas inéditos no CD,
como "Fé em Deus" e "Samba pros poetas".
EMI Music, R$ 20,60 (www.fnac.com.br)

Diogo Nogueira - Ao vivo

A rapaziada da rua Casuarina abre esse ótimo CD marcando território:
não precisa de certidão para fazer samba (resposta à acusação de que
são "músicos-não-sambistas-que-fazem-samba-ainda-assim") e é capaz
de criar sim, como mostra na maioria das faixas do disco. Destaque para
"Vaso ruim", "A roda morreu" e "É, João".
Biscoito Fino, R$ 28,90 (www.biscoitofino.com)

Casuarina - Certidão

Em seu primeiro disco solo, Ana Costa mostra talento não só como
cantora, mas também como compositora. Neste trabalho, ela apresenta
parcerias com Mart'nália e Zélia Duncan, além de regravar bem músicas
como "Olhos felizes" (Marina Lima e Antonio Cicero). Destaque ainda
para a faixa "Não importa mais o dia".
Zambo Discos, R$ 9,90 (www.submarino.com.br)

Ana Costa - Meu carnaval

Kid Morengueira sabe bem que em casa de malandro vagabundo não
pede emprego. Com seu terno de linho branco HJ-S 120, sapato bicolor
e chapéu panamá, lançou seu LP “O último malandro” pela Odeon em
1958, agora relançado em CD. O álbum traz dois clássicos de seu
repertório: “ Na subida do morro” e “Acertei no milhar”.
Odeon

Moreira da Silva - O último malandro
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Lá vai Maria, lá vai Maria
Maria Mercedes Chaves. Esse é o nome de

batismo de Maria Lata D’Água, uma das mais
célebres passistas da Portela. Apesar de uma vida
de grandes perdas e privações, Maria marcou o
carnaval do Rio de Janeiro, caracterizado pelo bom
humor ao lidar com as próprias mazelas.

Nascida em Diamantina (MG), em 1933, Maria
foi morar no Rio antes de completar 13 anos.
Começou a participar dos desfiles das escolas de
samba em 1949, quando saiu pelo Salgueiro, embora
ainda sem a personagem. Mais tarde, foi trabalhar
em um circo, onde tudo começou de fato.

“Um dia nos convidaram para trabalhar num
circo, em Nova Iguaçu, para encher lingüiça até
os  grandes  a r t i s ta s  chegarem,  mas  e le s  não
chegaram. O circo estava cheio e o patrão não sabia
o que fazer. Disse que poderia dançar com uma
lata d’água na cabeça. Ele não concordou. Tinha
outra Maria, que dançava igual. Eu disse que fazia
melhor. Ele pediu um show de 2 horas e, no fim,
deu tudo certo”, lembra Maria, em entrevista ao site
da comunidade católica que hoje freqüenta.

Pouco tempo depois do sucesso no circo, Maria

    BRUNO VILLAS BÔAS foi apresentar a dança no programa do Chacrinha,
que dispensa apresentações. “Eu fiquei no trono
do programa dele e passei a ser conhecida na
cidade. Todo mundo dizia: ‘Maria Lata D’água’.
Até que um dia me convidaram para sair numa
escola de samba”, lembra a passista, que já havia
desfilado diversas vezes, mas nunca com sua personagem
e jamais em qualquer posição de destaque.

O convite foi feito pelo Salgueiro. A escola,
contudo (e inexplicavelmente), não aceitou que ela
saísse com a lata d’água. Foi quando a Portela a
convidou para um show. Resultado: a personagem
foi aprovada e ela desfilou durante 45 anos pela
escola. “Viajei, casei e morei na Europa durante 30
anos, mas todos os anos eu voltava para o Rio, no
carnaval, para desfilar pela Portela”, lembra ela.

A Maria Mercedes Chaves não desfila desde
1991, quando ingressou na Comunidade Canção
Nova. Desde então, ela afirma que não teve mais
coragem de sair na avenida. Já Maria Lata D’Água
permanece nas antigas imagens, como essa resgatada
pelo jornal O SAMBA e no famoso samba “Lata
D’Água”, de 1952: “Lata D’Água na cabeça / Lá vai
Maria/ La vai Maria / Sobe o morro e não se cansa /
Pela mão / Leva a criança.”

Arquivo

ARQUIVO

Lata D´águaLata D´águaLata D´águaLata D´águaLata D´água          durante desfile da Portela, em 1968
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No centenário armazém entre as ruas
Gomes Freire e Senado, na Lapa, o pessoal
do Centro Popular de Cultura Aracy de
Almeida dobra os últimos panfletos a respeito
da roda de samba realizada no local. Vassouras
penduradas e uma infinidade de azeites e
aguardentes ocupam as antigas prateleiras.
Sentado à mesa da calçada, um senhor de
camisa azul e calça branca pede uma cerveja.
De cinco em cinco minutos, é abordado com
uma mesma saudação: “Fala, Confete!”

Rubem dos Santos, conhecido como
Rubem Confete, completou 71 anos em
dezembro do ano passado. Fala muito, mas
não fala demais. Tudo o que diz é
absolutamente relevante e essencial. Durante
quase duas horas de entrevista e,
posteriormente, outras tantas mais ao lado
dele, fica claro que se está próximo de alguém
que fez e ainda faz diferença no mundo do
samba e na cultura carioca.

“O grande problema das rodas é que,
quando você está com público muito grande,
o cara só quer cantar samba que o pessoal
conhece”, afirma Confete, acrescentando,
contudo, que existem espaços para novas
composições. “Tem uma juventude compondo.
Antes, a juventude só cantava as músicas
antigas, de rádio. Hoje não, eles já cantam suas
próprias composições.”

Confete não poupa as escolas de samba
que, segundo ele, vivem atualmente de
sambas-enredo. “No morro, hoje em dia, o que
rola é o funk, o hip hop. As escolas de samba
atuais vivem de samba-enredo. Talvez a única
escola que revele algum compositor hoje é a
Beija-Flor de Nilópolis”, diz.

MUITO BARULHO. Por isso mesmo,
ele afirma que não freqüenta mais as escolas.
“Fazer o que lá? Cantar samba-enredo?
Muito barulho, não entendo nada do que eles
cantam”, dispara, acrescentando que “um leva
a camisa, um leva torcida, outro faz a comida”,
mas defendendo mais uma vez a iniciativa da
bicampeã Beija-Flor: “Ela se destaca porque
tem identificação com a comunidade, fantasias
de graça, não enche de artistas.”

Dentro do Armazém do Senado, duas
panelas de arroz carreteiro são colocadas à
disposição da freguesia. O cheiro gostoso vem
cá fora. Confete, depois de beber um copo de
cerveja, pede uma dose de cachaça, sendo
prontamente atendido. “Sambista,
antigamente, para estourar, tinha que ficar
velho. Paulinho da Viola foi uma exceção,
assim como Martinho da Vila. O sambista
ficava lá no morro, nas escolas.”

E quem fala começou no samba ainda bem
menino, nos blocos de carnaval de rua. Foi
passista da Estação Primeira de Mangueira e
viu o nascimento do Império Serrano.
Conviveu nas escolas de samba com bambas
como Natal da Portela e Mestre Fuleiro. Foi
ele também, inclusive, quem indicou Roberto
Ribeiro para as gravadoras, o que possibilitou
ao cantor gravar seu primeiro disco.

“Natal me deu bala quando era moleque.
Eu o conheci primeiro no ponto de bicho dele,
antes de ficar famoso. Tinha perdido um braço,
quando era ferroviário. Ele anotava o bicho
do lado da farmácia do irmão do Jair da Rosa
Pinto, jogador da Copa de 50. Era muito
solidário. Hoje se fala muita em solidariedade,
mas o Natal já tinha essa visão social. Ajudava
os hospitais, pagava enterro”, lembra.

MANGUEIRA. Outro que contou com
um empurrãozinho profissional foi Dicró, nos
anos 70, época em que o próprio Confete teve
sua primeira música gravada. Foi o samba
“Mangueira, mulata Mangueira”, por Barbosa
da Silva. “Ele ouviu o samba e pegou o violão.
Foi o primeiro que gravei, pela Continental,
um ‘pau de sebo’. Eu lembro bem porque levei
o Dicró e ele também gravou lá”, conta.

Ele aproveita e relembra a letra, que canta
para a equipe de O SAMBA: “Tu és a porta-
bandeira mulata / Eleita no ensaio geral /
Canto feliz em Mangueira, mulata / Rainha
do meu carnaval. / Nasce a luz da poesia / Ah

Rubem Confete, o arquivo do samba

ConfeteConfeteConfeteConfeteConfete          Aos 71 anos, o sambista e jornalista sabe como poucos a história do samba carioca e também de seus principais compositores

como é belo seu porte / Brilha em seu rosto
alegria / Vibra o samba mais forte.”

Confete está com um grave problema de
visão, mas não se deixa abalar. Além de
comandar, ao lado de Dorina, um programa
na Rádio Nacional, das segundas às quintas-
feiras, das 13h às 15h, planeja lançar o seu
segundo disco solo. Ele também pretende
gravar um DVD, seu primeiro, que irá chamar
de “Tributo a Zumbi dos Palmares”, com
músicas de sua autoria e parcerias com craques
do samba como Nilze Carvalho e Délcio
Carvalho.

Rubem Confete também atuou como
jornalista. Foi foca da revista do “Museu da
Imagem e do Som”, escreveu na Tribuna da
Imprensa e nos jornais de esquerda Pasquim
e Lampião. Foi comentarista de carnaval na
televisão e radialista nas rádios Roquete Pinto
e Nacional. Nesta última, trabalha há 27 anos.

Depois de um longo e histórico bate-papo,
Confete explica que precisa marcar presença
no Bar Paulistinha, que fica a poucos
quarteirões do Armazém do Senado. Pouco
tempo depois, para a surpresa de quem
permaneceu no Armazém, ele reapareceu para
dar uma canja. E prova que tem uma belíssima
voz, encerrando a palinha com “Sublime
Pergaminho”, de 1968.

FOTOS DE BRUNO VILLAS BÔAS

     BRUNO VILLAS BÔAS e THALES RAMOS

Leia entrevista completa no
blog www.osamba.net


