Augusto Martins| CLIPPING 2013-2012

www.augustomartins.mus.br

Paixão à flor da pele
ARTHUR G. COUTO DUARTE

formações do underground
paulistano – em 2012, o
grupo comemora 15 anos de
estrada –, os Forgotten Boys
gravaram seu quinto CD
mantendo sua fidelidade ao
rock cru e básico alardeado
pelos fundamentais MC-5,
The Stooges e Ramones. Com
letras em inglês e
aclimatações que remetem ao som de garagem dos anos 1960,
faixas como Watch us do it, Night heals, Another place, Dying day
e You draw the line demonstram aos céticos
que ainda há vida pulsante e inteligente no
rock made in Brasil. (AGCD)
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Nascida 24 anos atrás, de mãe
e pai ingleses, Emeli Sandé é uma
negra escocesa que só não acabou se tornando médica por causa da paixão pela música. Antes
mesmo de abraçar a carreira de
cantora, desde a adolescência ela
se mostrava uma prodigiosa
compositora, tendo suas primeiras canções disputadas a tapa por
astros da novíssima cena urbana
inglesa como Chipmunk, Leona
Lewis, Alesha Dixon, Tinie Tempah e Professor Green. Um talento que finalmente chegou ao
ponto de ebulição no CD Our version of events.
Um taquicárdico loop de bateria drum’n’bass vem prover uma
espécie de limpa-trilhos para a
entrada triunfal de Emeli Sandé
em Heaven. Luxuriante canção
pop cujo arranjo de cordas e sopros vem lhe outorgar proporções tão épicas quanto a antológica Unfinished sympathy, do
Massive Attack, a arrebatadora
Heaven já nasceu pronta para devastar pistas de dança. Mais que
um mero cartão de visitas, essa
canção irrompeu pelas paradas
até se empoleirar no topo das paradas dance da Inglaterra, Escócia, Dinamarca e Itália, corroborando em todos os sentidos o decantado poderio vocal de Sandé.
Por falar em voz, o timbre grave e aveludado de Emeli Sandé se
mostra capaz de nos enredar
com sustains e modulações densas a ponto de rivalizar com o
mais cobiçado ébano. Por isso
mesmo, comparações com Nina
Simone, Lauryn Hill, Aretha

IN A MINUTE

O guitarrista, cantor e compositor brasileiro Marcel Ziul lança seu
terceiro e mais bem produzido trabalho, com nove faixas inéditas,
cantadas em inglês. Com parte da infância e juventude vivida
entre Nova York e New Jersey, ele lançou o primeiro EP em 2008,
um DVD/CD gravado ao vivo em 2010 e mereceu matéria s longas
e elogiosas em revistas especializadas de guitarra. Gravado no Rio
de Janeiro e masterizado no
FONOMETIC/DIVULGAÇÃO
prestigiado Sterling Studios, em
Nova York, o CD mostra um power
trio, completado com o baixo de
Rodrigo Mantovani e a bateria de
Eduardo Longuim, com boa
técnica e melodias pop bem
feitas, num estilo que muitos fãs
comparam ao de
John Mayer. (KF)

Emeli foi direto
para o topo da
parada britânica com
o hit Heaven

ALIVE & ROCKIN’
PAUL, BERGEN/AFP-31/3/12

Franklyn e Annie Lennox de modo algum se mostram exageradas ou gratuitas. Aliás, literalmente tocados pelas performances vocais de Sandé, Stevie Wonder, Alicia Keys e até a excessivamente paparicada Beyoncé se
apressaram em sair a público para anunciar seu interesse em trabalhar no futuro com a cantora.
Em tempos de música consu-

mida como fast food, faixas como o classudo mix de gospel, jazz e rhythm’n’blues Next to me,
a perturbadora ode ao vício injetada na neo-soul Daddy, a onírica electro-balada Maybe, a intrigante fusão country-folk exposta em Breaking the law e a
justaposição de batidas tribais e
efeitos eletrônicos que reverberam na pungente My kind of lo-

ve insistem em posicionar a valorosa Emeli Sandé contra a corrente da mesmice. No lugar de
sensações fugazes e efêmeras,
seu Our version of events vem
ofertar paixão e entrega capazes
de resistir até mesmo à corrosiva voragem do tempo.

mpb
Sem se acomodar
KIKO FERREIRA
Nem saudosista a ponto de
precisar posar de autêntico, nem
modernoso para tentar reinventar roda e motor, o carioca Augusto Martins defende com habilidade a linha mestra da MPB em
seu quarto CD, Felizes trópicos.
Com carreira avalizada por colegas de palco e estúdio como Beth
Carvalho, Otto, Leila Pinheiro e
Seu Jorge, ele acerta ao dividir a
sonoridade suingada do disco
com a Orquestra Criôla e seus
metais em brasa, além de contar
com as presenças de Moska e de
João Donato, responsável pela
autoria de duas das 12 faixas.
Filho de um cantor não profissional, que chegou ao disco aos 73
anos de idade, Augusto começou
a estudar violão aos 12 anos e canto aos 15. Teve aulas de piano

Augusto
Martins é
parceiro de
Moska e de
João Donato
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com Carlos Delmiro, irmão do
violonista Hélio Delmiro, e de
pandeiro com Marcos Suzano. O
primeiro disco, com seu nome no
título, veio em 1997, com músicas
de Melodia, Gonzaguinha, Cartola e outros compositores consagrados. O segundo, Augusto Martins canta Djavan, aproveitava

ângulos menos óbvios da obra do
alagoano. O terceiro, No meio da
banda, de 2006, trazia participações de Otto, Moacyr Luz, Fred
Martins e do onipresente Donato.
Em Felizes trópicos Augusto
se divide nas funções de cantor e
autor, assinando metade das músicas. As mais bem resolvidas, co-

mo O amor é um som e Sambordel, trazem a música como tema.
Com uma voz de timbre agradável e maleável, ele navega com
naturalidade pelas “armadilhas”
de Donato (Enquanto a gente namora, No fundo do mar), garimpa um Francis Hime de boa estirpe (Bantu-tupi, com Celso Viáfora) e defende a Mistura crioula de
Moacyr Luz como se fosse dono
da receita.
Com sonoridade encorpada e
repertório bem escolhido e concatenado, o disco mostra a evolução clara na carreira de Augusto
Martins, ostentando uma maturidade que não rima com acomodação. A produção e os arranjos
de Humberto Araújo dão unidade e peso ao trabalho, confirmando o acerto da parceria.

ARIADINE MENEZES/DIVULGAÇÃO

E TEM MAIS...

vídeo

Aventuras
para curtir
horas a fio
O filme Os vingadores: The
avengers está sendo lançado em
DVD, blu-ray e versão digital para
download. Nos extras do blu-ray
foram incluídos comentários do
diretor Joss Whedon, a versão
completa do curta de animação
Item 47 e, na edição de colecionador,
o documentário inédito Criando
um sonho. Os preços variam de
R$ 59,90 a R$ 89,90.

cúmplice
na internet

Mairena em
carreira solo

Vocalista do sexteto paulistano Apolonio,
Julio Mairena (foto) está disponibilizando
gratuitamente na internet seu disco
Sombra e concreto. “Cantar e escrever em
português é muito bom, algo que eu
sempre quis”, avisa. Quer conferir? Basta
acessar o site www.mairena.art.br.

Buchecha
canta agora
com Belo
A Warner anuncia para amanhã a
estreia nas rádios da nova música de
Buchecha, Cristal, em parceria com
Belo. Enquanto isso, já estão rolando
na internet os novos clipes de
Casuarina (Dissimulata), Cody
Simpson (Wish U were here), Green
Day (Oh love), Lianne La Havas (Is
your love big enough?) e 3OH3!
(You’re gonna love this). Tudo isso lá
no www.youtube.com.

Assim como o Yes recentemente dispensou seu vocalista original,
Jon Anderson, em favor do novato Jon Davison, outra formação
veterana do rock está de volta sem a voz que lhe deu distinção no
auge de sua carreira. No caso, o Foreigner, que de 2005 para cá
passou a contar com Kelly Hansen no lugar do renomado Lou
Gramm – desde o início dos anos 1990 convertido ao
cristianismo. De forma previsível,
EAGLE RECORDS/ST2/DIVULGAÇÃO
Hansen bem que se esforça, mas
suas reinterpretações para
clássicos que os fãs do grupo
aprenderam a admirar na voz de
Gram (Double vision, Dirty white
boy, Urgent, Feels like the first
time) simplesmente empalidecem
diante da lembrança
dos originais. (AGCD)

NA PISTA COM A CANGAIA AO VIVO
O hit Ai se eu te pego ganhou o mundo com Michel Teló, mas já
era uma das mais pedidas nos shows do quinteto Cangaia de
Jegue, que acaba de lançar este disco com os sete maiores
sucessos da banda, como Chama essa cerveja e Dança do ice, e 11
inéditas. A faixa que abre o CD, Bolo doido, já chega perto de 500
mil visitas no YouTube. Com 10 anos de carreira, o grupo canta
neste quarto disco a Mulher
SOM LIVRE/DIVULGAÇÃO
bandida, a Safadinha e a Mulher
danada, entre outras pérolas.
Funciona bem na pista, já que,
como diz a letra de Na pista,
“quem tá na pista é pra curtir/
quem tá feliz sacode aê/ e grita tô
solteiro...”. Já para ouvir em casa,
e ainda mais se for
lendo as letras no
encarte ... (KF)

DO JEITO DE DEUS
A música gospel abrange praticamente todos os ritmos, então
não deveria ser surpresa o surgimento de uma dupla sertaneja
louvando Jesus, não é mesmo? Pois é isso que fazem as irmãs
Gislaine e Mylena. Naturais de Piúma, no litoral capixaba, elas
começaram 12 anos atrás, mas só agora conseguem maior
visibilidade, com este primeiro álbum por uma grande gravadora
(a MK Music, gigante no
MK MUSIC/DIVULGAÇÃO
segmento evangélico). E já
chegam com clipe, Vou voar, que
abre o repertório de 12 faixas – o
bônus pode ser acessado pela
câmera de um smartphone com o
sistema Android, por meio do QR
code impresso na contracapa do
disco. A produção é
caprichada, mas o
conteúdo é previsível.
(Mário Sérgio)

COLLECTION
Da mesma linha pop pentecostal estão saindo dois DVDs com clipes
de grupos e artistas da MK Music. O primeiro é exclusivo da cantora
Eyshila, uma das campeãs de vendas do segmento. São 17 vídeos,
em que a bela morena canta em meio a cenários paradisíacos,
paisagens que privilegiam a natureza e imagens de cultos e de
devoção, incluindo um clipe em
MK MUSIC/DIVULGAÇÃO
espanhol e, de bônus, sete gravações
ao vivo. O segundo traz a própria
Eyshila e outros 20 nomes, como as
estrelas do gospel Aline Barros e
Fernanda Brum, Regis Danese e os
grupos Voices, Ministério Sarando a
Terra Ferida e Comunidade
Internacional da Zona Sul. Ou seja,
como um mantra, tudo muito
veemente, irregular e
repetitivo. (MS)
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MÚSICA

Sobre a felicidade
dos brasileiros
Compositor
Augusto Martins
lança álbum que
ressalta a alegria
do nosso povo
 Mariana Vieira
Especial para o Jornal de Brasília

A

pós três anos de trabalho, entre
composição e gravação, saiu o
quinto álbum do músico e
compositor carioca Augusto Martins,
Felizes Trópicos. Com 12 faixas (11 delas
inéditas), o trabalho conta com duas
composições de João Donato, a quem
o disco é dedicado. “Percebi que o
Donato faz parte de três dos meus
cinco discos. Temos uma relação de
admiração mútua, o que me deixa até
vaidoso”, admite. Martins lembra que

conheceu o grande músico por um
amigo em comum. “Quem apresentou a gente já faleceu, mas continuo
próximo do Donato. Acho que foi um
ótimo encontro musical”, diz.
Quando o antropólogo francês
Lévi-Strauss (1908-2009) completou
100 anos, em 2009, a imprensa brasileira divulgou várias matérias com
foco no livro Tristes Trópicos, resultado do tempo que ele passou no
Brasil estudando os índios. “Ao ler
sobre o livro, eu percebi que o título
era injusto ao conteúdo. Não tinha a
ver com o País retratado e nem com a
realidade atual. Então, escolhi para o
meu CD o nome inverso, mais alegre”, conta Augusto.
O músico, que cresceu absorvendo as influências de canções cantadas por Sílvio Caldas, Louis Armstrong, Ella Fritzgerald, Taiguara, Elis
Regina, Tom Jobim, entre outros, faz
uma ressalva: “Na minha música eu
procuro não criar uma alegria tola,
muito pelo contrário: quero retratar

um Brasil de hoje. Fazer um som que
tenha a cara do nosso povo, que é tão
carinhoso”.
CHANCE RARA
Felizes Trópicos foi gravado em
parceria com a Orquestra Criôla, a
big band dedicada à música brasileira, latina e afro comandada por
Humberto Araujo, produtor do álbum. “Fiquei muito impressionado
com a imensidão da cultura musical
do Humberto. Há um olhar universal, mas, ao mesmo tempo, extremamente brasileiro. Fiquei boquiaberto com seu conhecimento
harmônico, muito incomum para um
solista. O repertório foi escolhido com
muito cuidado”, conta. Outro convidado de peso foi o músico Moska.
Com a crise da indústria fonográfica, Augusto considera um
privilégio gravar com uma big band.
“É o inverso do que os músicos estão
fazendo agora, e foi uma experiência
muito enriquecedora”, garante.

Augusto Martins e João Donato: amizade que rende bons frutos

SAIBA

+

Augusto Martins ainda
não tem agenda marcada
para Brasília, mas promete
que não vai esquecer da
cidade na turnê de
lançamento do álbum.
Felizes Trópicos. Augusto
Martins. 12 faixas. Gravadora
Fina Flor. Preço médio: R$
22,90.
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Novo CD e turnê de Ney
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Augusto Martins| CLIPPING 2013-2012

www.augustomartins.mus.br

Augusto Martins| CLIPPING 2013-2012

www.augustomartins.mus.br

Augusto Martins| CLIPPING 2011-2010

www.augustomartins.mus.br

Augusto Martins| CLIPPING 2009-2008

www.augustomartins.mus.br

Augusto Martins| CLIPPING 2009-2008

www.augustomartins.mus.br

Augusto Martins| CLIPPING 2007-2006

www.augustomartins.mus.br

Augusto Martins| CLIPPING 2007-2006

www.augustomartins.mus.br

Augusto Martins| CLIPPING 2007-2006

www.augustomartins.mus.br

Augusto Martins| CLIPPING 2005-2004-2003

www.augustomartins.mus.br

Augusto Martins| CLIPPING 2000-1999-1998

www.augustomartins.mus.br

Augusto Martins| CLIPPING 2000-1999-1998

www.augustomartins.mus.br

Augusto Martins| CLIPPING 1997

www.augustomartins.mus.br

