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Novidades no front

Prebendas
e sinecuras

discos dos músicos cariocas Guilherme Kastrup e Thiago Amud se destacam
por desafiar a “normalidade” que marca o atual cenário da música brasileira

U

ma das tantas coisas fascinantes na música é que,
quando menos se espera,
surge uma surpresa. Kastrupismo, primeiro álbum do percussionista, programador
e compositor Guilherme Kastrup, e

De Ponta a Ponta Tudo É Praia-Palma, segundo do compositor, cantor,
violonista e arranjador Thiago Amud,
ambos cariocas, se encaixam à perfeição no aforismo de Millôr Fernandes: “Nem tudo está perdido, algumas
coisas ainda nem foram achadas”. Os
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Thiago Amud começou a chamar a atenção
com o primeiro disco, Sacradança, de 2010,
embora já estivesse em ação 10 anos antes,
fazendo parte de uma turma disposta a dar novos
ares à música no Rio de Janeiro. Cita Guinga
como seu “maestro soberano”, e o próprio
Guinga não mede palavras para classificá-lo como
“um verdadeiro gênio da música brasileira”.
Produzido pelo respeitado JR Tostoi, o novo
álbum, De Ponta a Ponta Tudo É Praia-Palma,
saiu com essa responsabilidade. E Amud não se
intimidou, desafiando a “normalidade” que pauta
a atual música brasileira – e, enfim, o país. Eu
até diria que o vejo como um disco-manifesto,
pelo discurso vigoroso e articulado em letras
que só acham comparação de qualidade em
Chico Buarque e Aldir Blanc, pelas composições
e pelos arranjos inovadores. “Busco que meus
arranjos sejam uma alegoria de tempos que se
entrechocam, nascimento e decadência juntos”,
resume o cara.
Atonalismos, ritmos alterados, erudito + popular, trompas, guitarras, acordeons, violoncelos e
percussões cercam a voz marcante. O título do
CD reproduz uma frase da carta de Pero Vaz de
Caminha. A primeira faixa, Fado de Bandarra,
já avisa que a viagem pela história do Brasil não
será festiva, mesmo que tenha samba e frevo.
A Saga do Grande Líder, em parceria com Edu
Kneip (um dos amigos daquela turma), tem uma
das letras mais sarcásticas feitas em muito tempo por aqui. Citando de Stravinski a Caymmi,
Amud fez o que o crítico carioca Tárik de Souza
define como “um Terra em Transe musicado”.
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Nome de referência como percussionista e
explorador de instrumentos insólitos, Kastrup
anota no currículo a participação em 120 discos
de gente como Gal Costa, Adriana Calcanhotto,
Chico César, Zé Miguel Wisnik e Jorge Drexler.
Este primeiro trabalho autoral tem origem
na brincadeira de cortar e colar sons em um
programa de gravação digital, que ele descobriu
fascinado, anos atrás. Seguiu por aí em outros
equipamentos, e o disco talvez nem saísse sem
seu atual MPC (Music Production Controller).
Por exemplo, a primeira faixa, a alegre Vento Bom,
resultou de percussões e violas gravadas para um
CD do violeiro Chico Lobo, que foram sampleadas
e re-tocadas pelo MPC. Outros músicos fizeram
trompete, trombone, samples de cordas. E assim
por diante. Cada faixa do disco tem uma história
contada por Kastrup no encarte.
Ele em geral começava a “brincar” sozinho,
muitas vezes com trechos de gravações que fez
em trabalhos de outros, e a partir daí convidava
amigos para sobrepor no estúdio novas ideias
e sons (de baixo, guitarra, violão, violino, flauta
etc.). Em alguns casos, reutilizou as próprias
sobreposições para gerar outra base. A música Tá
Maluco, Rapaz? foi desenvolvida a partir de trecho
de uma entrevista de Cartola ao programa de
TV Ensaio. Palavras viraram sons. “Quando tudo
estava parecendo pronto”, conta, “senti vontade de
criar uma linha de costura para o álbum”.
Então, chamou Benjamin Taubkin, que, com seu
esplêndido piano, “surfou” improvisando sobre
o disco inteiro. A face eletrônica de Kastrupismo
soa orgânica como os tambores rituais que são
sua essência. É música instrumental, mas parece
cantada. Soberbo!

dois foram lançados no final de 2013,
mas, como só agora os ouvi, não acho
justo deixá-los para trás – nem para
eles, nem para o leitor que não os conhece. Fazem “música para ouvidos
livres”, como Arnaldo Antunes definiu a criação de Kastrup.

Reações de espanto pelo fato de haver
incluído Marina Silva na lista que intitulei “Minhas musas”, na coluna anterior,
me levam de volta ao tema para esclarecer alguns detalhes. Segundo o Aurélio, musas são as “nove deusas que presidiam as artes” e, por extensão, “tudo
quanto pode inspirar um poeta”.
Poeta sou – ou já fui –, mas jamais me
inspirei em Marina para escrever seja lá
o que for. Exceção feita, é claro, à coluna
publicada no dia 24 de junho. Portanto, como já perceberam, usei a palavra
“musa” num sentido metafórico, significando mulheres que admiro pela tenacidade, pela ética e pelo compromisso
com ideias e ações que, ocasionalmente,
podem vir a mudar o mundo. O que não
quer dizer que um dia vá votar nelas...
O que admiro na Marina Silva é a coerência. Num país em que a política acabou, em que a “governabilidade” predomina, em que é praxe inventar cada
vez mais ministérios, cargos, comissões,
secretarias, e juntar cada vez mais assessores, coordenadores, adjuntos, consultores e o diabo a quatro para satisfazer a
todos os possíveis asseclas, caudatários
e eleitores, num país em que Maluf, Sarney e Collor servem de base e modelo
para quase todos os 32 partidos legalmente registrados e mais os 21 em processo de estabelecimento, num país em
que não existem mais ideologias, em que
todas as esperanças políticas que formaram a história da humanidade, desde a
democracia grega ao imperialismo romano, do feudalismo medieval ao humanismo renascentista, do absolutismo
ao capitalismo, da revolução industrial
ao socialismo e seus incontáveis derivados, nenhuma dessas ideias ideológicas
de controle do homem permanecem
identificáveis na política brasileira. Tá
certo, não é só na brasileira, mas é aqui
que a gente vota, paga impostos e sente
os efeitos. Portanto, é aqui que a porca
torce o rabo.
A Marina – pelo menos é o que concluo com a leitura dos jornais – ainda é
uma pessoa que busca definir uma política limpa, sem benesses nem jeitinhos,
sem sinecuras ou prebendas. (Quem não
entendeu faça como eu e busque os significados no Aurélio.) Tem o problema
da religião, concordo, mas eu, ateu convicto, prefiro não discutir esse assunto.
E nem votar nela.
Confuso? Contraditório? Ainda bem.
O que seria do teatro sem o enfrentamento dos contrários?
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