
EDJCÃO DE ARI/ANDO ANTENORE

MILTON NASCIMENTO
0 músico está em turnê peLo BrasiL para olu"lgar "...E
a Gente Sonhando", seu 40c e mais recente clsco. No
patco, exibe o resuLtado cje um pr:-e:c tL: -3r_.triu cerca
de 25 jovens cantores e insiru-ne^r sÌ3s := -:ês Pontas.
Foi nessa cidade do suL de Minas Gerais que Milion,
carioca, passou a infância e a adolescência. Entre as
cancões inéditas do áLbum, destaca-se a faixa-títu[0,
que eLe próprio escreveu na década de 19ó0
POR MORENA MADUREIRA FOTOS DARYAN DORNELLES

BARULHINHO BOM UÍn compositor
precÍsa de sÍlêncio e isol.amento para
criar? Se depender de Milton, a resposta
é "não". Muitos dê seus trôbalhos
nasceram em meio ao vaivém de amigos
e conhecidos.ou enquanto ele escutava
música. "Pode parecer esguisito, mas
me inspiro com o barulho" (na foto, ao
fundo, vê-se a pele de um tambor gue o
artisúa quarda em casa)
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REFUGIOOintérpretetemohábitodecompornasaladacasaondemoradesdÊiç?: -:::--:-:: I:^eOestedoRiodeJaneiro.euemâ
projetoufoi ÁlvaroHardy,oVevecodacanção Veveco, Pane/aseCane/as,parcêr e:È rr ::- ::- i:--:-:: Brant.Oarquiteto,mortoháquas
seis ãÍos, frequentava as reuniões do Clube da Esquina, movimento gue o cantor -:.:.: - :- i: : -:- ::nte durante a década de l97O
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ANFITRIÃ A Íoto é de Lília Silva Campos, mãe
adotiva de Milton, que morreu em Í998. Ela costumava
recepcionar os fãs do músico que visitavam Três Pontas

FÉ Um altarzinho na câsa
do ltanhangá, com imagens
predominantemente católicas, revela
a prof unda religiosidade de Milton.
Em 198Í, o músico se juntou ao poeta
Pedro Tierra e ao bispo dom Pedro
Casaldáliga para conceber a Missa dos
Quilombos, celebração gue denunciava
as consequências nefastas da
escravidão no país e que originou
um disco homônimo

REVERÊNCIA Como indica a placa à esg., Milton construiu um anfiteatro
em casa e lhe deu o nome do saxoÍonista norte-amêricano que o lançou
internacionalmente. A outra placa evidencia a pôixão do cantor pelos Beatles

ptUííí O trenzinho, presente de um admirador, remete às marias-Íumaças
que Milton gosta de desenhar. Uma delas ilustra a capa do disco Geraes (1976)
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