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Interseçõespoéticas
LANÇAMENTO /Omultiartista Sérgio Rojas apresenta álbum em parceria com o trompetista alemãoMarkus Stockhausen

Pontes vivas é
comoumvinho de
adega: vai
crescendo
gradativamente,
é atemporal,
seus sabores se
ampliame se
fortificamcomo
tempo. Umvinho
visceral e
elaborado”

Sérgio Rojas, sobre o álbum

por Irlam RochaLima >> irlamrocha.df@dabr.com.br

Geraldinho, ídolo dos brasilienses
Geraldo Azevedo possui pú-

blico cativo em Brasília. O can-
tor e compositor pernambuca-
no vem à cidade desde a déca-
da de 1980 e, independente-
mente do formato do show e do
local onde o apresenta, sempre
é assistido por plateias expres-
sivas. Impressiona, também, o
fato de as pessoas, em geral fãs,
conhecerem todo o repertório
dele — desde os clássicos Bicho
de sete cabeças, Canta coração,
Dia branco e Moça bonita, até
as tipo Lado B (pouco conheci-
das) como Jardim do Éden e
Quando você vem.

Em abril, quando esteve na
capital para uma série de três
apresentações no Teatro da Cai-
xa, Geraldinho (como é chama-
do pelos mais chegados) cantou

canções do Salve São Francis-
co, seu CD mais recente e fo-
ram acompanhadas em coro
pelos fãs. Gente que depois
aguardou pacientemente no
saguão para ganhar autógrafo
do ídolo, na capa do disco. Sim-
pático e caloroso, fez mais: po-
sou para fotos com todos.

Uma outra faceta de Geraldi-
nho é a de contador de histórias.
Várias delas dividi com leitores
do Correio, nas incontáveis re-
portagens publicadas aqui —
tanto as relacionadas ao lança-
mento de novos trabalhos,
quanto feitas para divulgar sho-
ws em palcos brasilienses. E fo-
ram muitos durante as três últi-
ma décadas, em teatros, casas
noturnas, parques e outros es-
paços abertos.

Na companhia de sua ban-
da, ele fez poucos shows no DF,
onde têm predominado reci-
tais de voz e violão. Certa vez,
com seu sotaque carregado,
me disse: “Prefiro fazer show
com banda, pois posso dar um
tratamento mais elaborado às
canções que interpreto. Mas,
por mais incrível que pareça, a
maioria das pessoas que acom-
panha minha carreira prefere
algo mais intimista, ou seja,
me ver e ouvir sozinho em ce-
na. Por outro lado, esse forma-
to de show me possibilita inte-
ragir com o público, de uma
forma coloquial.”

Houve oportunidades, po-
rém, que Geraldinho dividiu o
palco com outros companhei-
ros de ofício. E foram momentos

marcantes em sua trajetória, co-
mo o antológico Cantoria, espe-
táculo em que esteve ao lado de
Elomar, Vital Faria e Xangai, nos
anos 1980. E o que falar de O
grande encontro, com o qual ele,
Alceu Valença, Zé Ramalho e El-
ba Ramalho lotaram o Ginásio
Nilson Nelson, em 1996.

Os três — Geraldinho, Alceu e
Zé Ramalho — retornaram a
Brasília no fim de maio último,
abrindo a temporada de festas
juninas, na área externa da As-
bac. Infelizmente, para os admi-
radores, não voltou a ocorrer
um novo encontro. Cada um
apresentou isoladamente,
acompanhado da respectiva
banda. Pelo que foi apurado, a
sinergia entre eles, atualmente,
já não é mais a mesma.
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» TOMAZ DE ALVARENGA
ESPECIAL PARA O CCOORRRREEIIOO

O caminho pelo qual flui
a arte de Sérgio Rojas
é diverso. Na literatu-
ra, seu trabalho poéti-

co é avalizado por Ferreira
Gullar, Paulo Leminsky e An-
tônio Houaiss. Na música, o
álbum de estreia Ovnis no ób-
vio (1987) já apresentava na
contracapa uma mensagem
elogiosa de Tom Jobim, enalte-
cendo a criatividade e ousadia
de Rojas. Assim, este poeta e
compositor conduz sua carrei-
ra, agregando influências que
vão de Beatles a Björk, passan-
do por Villa-Lobos, Clarice Lis-
pector, Fernando Pessoa e
Caetano Veloso. O trabalho
desfila por várias vertentes,
passando à margem de qual-
quer rótulo ou limite, em que a
música e poesia dialogam
constantemente.

“Sou um ‘compositor-poe-
ta-músico’. Em mim, essas at-
mosferas dançam juntas, se
chocam, se amam, se casam e
se separam. Sigo meus im-
pulsos instintivos. Às vezes,
minha necessidade é de ape-
nas escrever, outras vezes de
compor exclusivamente. Na
minha criação, música e poe-
sia acontecem. Mas, mesmo
separadas, a música influen-
cia a escrita e o espírito da
poesia influencia a música. E
eu não decido nada, isso
acontece…”, afirma.

Pontes vivas, seu mais re-
cente trabalho, é fruto de um
show em 1996, no Rio de Ja-
neiro, ao lado do trompetista
alemão Markus Stockhausen,
com faixas bônus acrescenta-
das na década seguinte, como
o próprio artista destaca: “O
álbum é uma produção inde-
pendente internacional, apre-
senta o show quase completo,
gravado em 1996, com três
bônus track que gravei em
2002 e 2004 e só foi lançado
anos depois. Esta demora se
justifica em razão das dificul-
dades econômicas para reali-
zar mixagem e masterização
internacional de alta qualida-
de, da dificuldade em encon-
trar profissionais que com-
preendessem e abraçassem a
singularidade do nosso traba-
lho e também do meu excesso
de rigor analítico”, esclarece.

Neste instigante registro so-
noro, Sérgio Rojas flerta com a
MPB, o jazz e a música contem-
porânea, em um trabalho sin-
gular. Trata-se de uma via de
mão dupla para a contempla-
ção do ouvinte, ao unir a músi-
ca instrumental e popular.
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» BRUNO SILVA

Com base em uma gravação
de um show em 1996, no Rio,
Pontes vivas é o ecletismo e expe-
rimentalismo de Sérgio Rojas le-
vado ao pé da letra. Em parceria
com o trompetista alemão Ma-
rkus Stockhausen, o cantor e
compositor carioca toca 16 mú-
sicas que, a princípio, soam mui-
to estranhas aos ouvidos acostu-
mados com canções que tenham
estrutura definida, com versos,
refrões, quebras e afins. Músicas
como Improviso e Suíte improvi-
sada são suficientes para indicar
o que o disco mais contém: expe-
rimentalismo.

Uma inspiração, no entanto,
fica clara: a semelhança do tim-
bre Rojas com o de Caetano Ve-
loso, de quem o cantor carioca

pega emprestado diversos trejei-
tos em vários interlúdios de ex-
perimentação vocal, que chegam
a durar boa parte das músicas. O
resultado é uma dança livre en-
tre violão, voz e trompete, entre
jazz, bossa nova e uma pitada de
experimentalismo.

Experiências em 16 atos
Três perguntas / Sérgio Rojas

Comosurgiuestaparceria com
MarkusStockhausen?

Por acaso, como surgem as coi-
sas mais interessantes e criativas.
Markus era solista em uma tem-
porada de concertos do pai dele,
Karlheinz Stockhausen, no Rio de
Janeiro (acho que em 1988). Eu fui
assistir os concertos e, dias depois,
nos encontramos totalmente por
acaso em um restaurante: conver-
samos e, posteriormente, troca-
mos nossos discos. Anos depois
(em 1994, creio), retomamos con-
tato para tocarmos juntos des-
compromissadamente. A coisa
fluiu bem, ele gravou aquelas ses-
sões e percebemos que tínhamos
sementes promissoras. Em 1996,
fizemos shows no Rio e São Paulo
e gravamos a apresentação do do
Rio para esta edição em CD.

ComoasmúsicasdePontes
vivas seapresentam?

São diversas, estilisticamente
e formalmente. Algumas são mais

improvisadas, outras totalmente
compostas e também misturam
os dois aspectos. Se aproximam
mais do que se chama música
popular e ao mesmo tempo do
jazz ou música contemporânea.
Mas esses rótulos são irrelevan-
tes, tudo nesse CD é orgânico e
inaugural, vital e singular, pessoal
e sem nome. É um CD natural-
mente mestiço, com diferentes
mestiçagens.

Quais sãoseuspróximos
projetos?

Novos discos e livros. Estou
terminando amplo material de
composições musicais (can-
ções, instrumentais) e pretendo
reuni-los em talvez três CDs
inéditos. Tenho também mate-
rial escrito para dois grandes li-
vros, um mais de poesia, outro
mais de prosa poética ou poe-
ma em prosa, tudo com indefi-
nições que me interessam e ain-
da estão em andamento.
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Ouça Transrepente, de Sérgio
Rojas e Markus Stockhausen.

O cariocaSérgioRojas, cujo trabalho eclético é endossadopor FerreiraGullar,Houaiss ePaulo Leminsky: “Souum ‘compositor-poeta-músico’. Emmim, essas atmosferasdançam juntas”
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PONTES VIVAS
Disco de Sergio Rojas e Markus
Stockhausen. Independente. 16
faixas. Preçomédio: R$ 32


