-::,;::il:::,a;l

:

Fi me revela ds disputds que

.rieaederam ê cridção do Fãcebook/
' r':-

il'r,
,,.:.li

COORDENADAS PARA SEU ROTEIRO CULTURAL

I i'ïi

S== ì-ì:.-.ì:ì ::',Ì:*.:sil

\

ü{ilì=

=s

t

ì

È

gNff

ËÈè

ì. .

:1.:'.

I i:,
I

_r

tl1i.r:

:

:
l

-fi
t,):t
I

ii

.:,

t li:i
I l.:,

;.iã'S

r ,rlïrr

MUSICA

t'a::,1

ais de 40 anos depois do prìmeiro álbum lançado pelo grupo Clube da Esquina, Milton Nascimento volta a estabelecer parcerias com músicos de sua região em ...E a Gente Sonhando.
O álbum traz 16 f aixas que revelam jovens mú-

l9 anos, lsmaeÍ Tiso Jr., de24,
e Paulo Francisco,27. Homenageado da Feira Músìca Brasil,
sicos como Bruno Cabral, de
que acontece dos dias B

a 12 em Belo Horizonte, ele divulga o
novo trabalho em turnê que passa por Brasília, no dia 14, pelo
Rio de Janeiro, nos dias 4 e 17 (quando toca no Theatro Munì-

cÌpal, em show que comemora o retorno de murais de Cândído PortinarÍ ao local) e por Florlanópolis, no dia 18.

ì4ó. l,4uslc

Recentemente você disse que vai mais aonde o povo
está. A regravação de uma música pop como Jota euest
faz parte desse "plano"? Quando eu fiz essa música, eu
já Ìa onde o povo está há muito tempo. E "Os Bailes da ViJa'é apenas um exemplo para outros artistas seguirem o
rnesmo camÌnho. E eu já falei várias vezes que, para mim,

re*entlv said that yau woulci be çettinq çloser tn the
b_v qroups like Jota Ouest
p*íÌ üf this "plan"? When i dicj thët sonç, t nêd âiready
been qettÌng clcs*r t* the people f*r son"le time. AncJ "Cs
Bljies cia Iticia" is just üne exanrpìe for other artists ta
follcv,'" Anrt i'r,e alreaeiy s;id severai times that, far me.

não tem esse negócio de pop, de rock etc. Eu já qravei com

ihere's nc such ihÌnç ã5 pcfl, iock etc. I've recoreled with a
lot ci peurpie. Thrcuchçui my cõreËr, l'rre dcne ihinqs with
ihe drummer of Sepultura {içgar CattaÌeráj, wiih t}re quys
from Anqra, with Paul 5!nrcn, James Taylor, Feter Gabri*1,

muitâ gente. Ao Íonqo da minha carreira fiz coisas com o
baterista do Sepultura llgqor Cavaleral, com os meninos
do Angra, com Paul Simon, James Taylor, peter Gabriel,
Tom Jobim, Duran Duran, Monsueto, Clara Nunes... Não
gosto de rotular nada, ainda mais musicalmente. Faco

You

pe*píe. ls e cirerinq pop songs

iabim, Dufôn Durân, hdonsueto, Clara Nunes... ldcn't
to Íabei anyïhinq, escecìe lly \ryLhen it cümes to mus!c.

Tom
Ìike

I

aquìlo que me emociona.

cio whaterrei moves mÊ.

Você diz que nunca foi fácil definir seu estilo. Como se
define hoje? Para responder, vou usar um caso de que
gosto: na primeira vez em que fui à Dinamarca, na casa de
shows onde Íui me apresentar todos os músicos tinham
seu gênero estampado na parede ao lado de seus nomes.
Por exemplo: "Miles Davis - Jazz", "MÌlton NascÌmento Milton". Minha definição é essa.

Y*u say lt's neven been easy to define your styie. l-las that
çhançÈ* ìn *ny way? Hsì,ï dü you define yourself today?
I stiil lÌke to remember ihe firsi time I went io Dennìark,
vrhen ail the otner musicians who were piayinq there
hait a deíinition rvi';tten ün the wãil of the show house.
[ci" exarnple: "fuÌÌies Davis * Jâz:", "Mijion Nascimento It'liÍton." ïhal's how Idefìne mrTseìf"

Como surgiu a ideia de ...E a Gente Sonhando? por volta
de 2006, quando recebi um livro chamado the Bra)ilian

Hsw dÌd the idea cf .""5 e Genfe Soní:ando cçme abÕut?
Around ihe year 2ililõ, when lreceirred a i:ook called lhe

Sound, dos jornalistas Chris MccGowan e Ricardo pessanha. Nessa publicação, eles colocaram a cidade mineira
de Três Pontas no mapa da músÌca mundial. Então, decidi
fazer alguma coisa para mostrar o que está acontecendo
de novo na minha cidade. Chamei meu amigo e coprodutor
deste disco, Marco Elízeo, e reunimos aproxìmadamente
30 músicos - a maioria era de jovens que nunca tinham
gravado nada. Quase nunca penso numa proposta, procu-

Srazilian SoLrnd, bv journ*iìsts Cnris MccGowan and Ëicardo
Pessânha. in this pubiìcaiicn, they pui ihe Minas Gerais's
citv oï Três Pontas cn the rnap cf worid music, So i decided

ro fazer apenas o que eu gosto. Este disco é uma homenagem que faço para o povo de Três Pontas, do Brasil, e de
onde mais for. O caminho que ele tomar vai ser de acordo
com a cabeça de quem ouvìr.
O que sentiu ao lado dessa nova geração? O mesmo que

senti quando Wagner TÍso e eu Íomos alçar nossos voos
de Minas para o mundo.
Você é um sonhador? Quais são os seus próximos sonhos? Sou um sonhador, a vída inteira fui. Desde antes de
ser conhecido, oÍhava do alio de um edificìo à noite até
onde dava para minha vìsta chegai- e pensava: "Aquela úln -r''. Não compreendo a vida sem sonhar.

i*

cjo sÕmethinq

to shoi,v the new thinçs thai are happeninç

in rny hoi-netavin. i calied my frienC and co-producer- cf
lhì,: CD, lvÌarce f lízec, ônd
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brouqht loqeiher ãlroili
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mcst of ihem wÊre VOUnq peopls who had never
reccrded before, I aimost never thínk of an abjective, i jusÌ
try' io Oo',vhet ilir<e, ïhis tD Ìs my tribute to ihe people of
ïr'ês Ponta-r, af Ëre;il and anyr,rrher-e else. The paih ìt takes
wiii be dçiermined by ihe !jsteners' points of v!ew.
rnusicians

i"i*w did ìr*u f*e{ next io this new qene;-aticn? ïhe same
i,yhe''Ì !\ãqnÊr ïisl and Ìfjrst stai-tecj íiyinq fron'i
fulin*s io the resi world.

iva'.'iielt

Ãre y*u * dreemer? What ere yÕ!.lr next dreems? ian
* dr**m*i', i'r,e been one ail *ry iife. [ven befÕre ìwãs
ianreus, li;:ed t* iock fr"onr atop a buiidÌnq ai niqht as far;s my siçht r,,oui.d qc ânü itnouahl: "ün* d*y, thãt light

tima luz um dìa vai saber de

ïurihest áú/;1'.,$.rili knou; abci.;i me." lcan'i undersiand jiÍe
wiincut iliearninq.

Como foi voltar com esie olhà!'musical para sua terra?
Foi uma coisa muito rrõ::: s:::'::e esses meninos e

lt like t* ç* b=ck horne wìth this mri!;eâ!
p*ìni *f vree;? it iryas scm*thinq i'er,; maqilal io fjr-rd
such f:niastic boys ãnd qìris. Wheneirer rr,;e find liounÇ
!Vh*i ivas
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meninas são tão marôvìlhosos. Sempre que a gente descobre pessoôs jovens, naturalmente estamos também nos

alimentando dessas novidades.
Qual é a sua definÌção para a irnportância c!o Clube da fsquina para a hisiória da músÌca no Brasil? Nós cheqamos
com músicos diferenies de tudo o que acontecia naquele mo-

mento no BrasÌl e no mundo. Muitos aprenderarn conosco,
em vérias partes do mundo. Hoje, ainda continua assim. D
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