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João Roberto Kelly, autor demarchinhas como “Cabeleira do Zezé”, na TVGlobo, em1966, e em fotomais recente

J oãoRobertoKelly divide com
Lamartine Babo e Braguinha
a posição de maior criador
de sucessos da história do

Carnaval de salão. A diferença é
que ele está vivo e em atividade,
aos 77 anos. Em 2014, sua marchi-
nha mais famosa, Cabeleira do Ze-
zé, completou 50 anos – e desde
o início está entre as 10 maiores
arrecadações de direitos autorais
no período carnavalesco. Foi sua
primeira marchinha, composta na
mesa de um bar, por inspiração de
um garçom cabeludo fã dos Bea-
tles. No ano seguinte, 1965, outra
campeã,Mulata Iê-iê-iê. Em segui-
da,Maria Sapatão; depois, Bota a
Camisinha. E assim por diante. As
histórias dessas e de outras músi-
cas e da vida do compositor estão
no livroCabeleira do Zezé, resulta-
do de longas conversas com omú-
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DedicadoàmúsicadeTomZé,
este éoquartodiscoda cantora
paulistana.Ouçae saboreie com
calma,pois éprovável que sódaqui
a cincoanosela lanceoutro.Tem
sidoassim.Formadaemmúsica
pelaUnicamp (ondedáaulas de
CantoPopular), comdoutoradoem
Semiótica e LinguísticapelaUSP,
Reginagravouoprimeiroálbumem
1998,o segundoveioem2005eo
terceiro,em2010, todos recebidos
comunanimidadedeelogiospela
crítica.Desta vezela foimais fundo,
concentrando suaesplêndida voz
emumcompositor pouco cantado
poroutros devidoà singularidade
de suaobra,àdificuldadede
reprocessá-la. ComMultiplicar-se
ÚnicaRegina tambémdáumavolta
no tempo,pois começoua carreira
comovocalista dabandadeTom
Zénosanos1980.Chamoupara
ajudá-lanaproduçãoenosarranjos
o compositor e violonistaDante
Ozzetti, que chamouo sempre
ótimopercussionistaGuilherme
Kastrup.O resultadoémuito feliz,
surpreendendoaopróprio TomZé:
“Eunãoesperavaqueninguém
mexessenosarranjos que fiz
porque sãomuito justos,mas,na
horaemqueouvi essas gravações,
foi comose tivesse redescoberto
essas canções”. Sãomúsicas (a
maioria sambas) de várias fases,
deAugusta,Angélicae Consolação
(1973) à Joãonos Tribunais (2008),
passandoporOAmor ÉVelho-Menina,
Complexode Épico, Solidão,Menina
Jesus. Participações especiais de,
entreoutros, Suzana Salles eWandi
Doratiotto.Umdosmais belos
trabalhosqueouvi ultimamente.
CantoDiscos/Tratore,R$25

No final dos anos1990,o
maranhenseBaleiro, sabendoque
opernambucanoNanágostaria
de trabalhar comopaulista Itamar
Assumpção,apresentouosdois.
Comproduçãodo tambémpaulista
Lepetit, eles fizeramodisco Isso
Vai Dar Repercussão, que coma
morte repentinade Itamar,em
2003,acabou sendo lançado
postumamente.Mais tarde, Zeca
associou-sea Lepetit emumestúdio
degravaçãoemSãoPaulo,e surgiu
a ideiade convidaremNanápara
um trabalhoemtrio só commúsicas
inéditas.Assimnasceuoprojeto
Café noBule, comosignificadode
que “aqui temconteúdo”.Oálbum
foi sendogravadodurantedois
anos,em três vindasdeNanáa São
Paulo.A ideiaeramesmomesclar
três experiências distintas, semnada
preconcebido. “Fomos fazendo”,diz
Naná. “Eu fiz algumas letras,o Zeca
completou.Ele eo Lepetit colocaram
melodias. Jáosbatuques são ideias
minhas,englobando ritmos como
a ciranda,o xote,omaracatu.”Mas
tambémtemafoxé,blues, rock,
jazz. Eles assinam juntos 12das13
músicas. E eugaranto: do início ao
fim,éuma festa emclimadealto
astral, comBaleiroe Lepetit tocando
violão,guitarra,ukulele, cavaquinho,
baixo, teclados,eNaná comseusmil
tambores, todosnos vocais (Baleiro
está cantandomuito). Claroque
passarampeloestúdio vários amigos
músicos, comoAdrianoMagoo,
Webster Santos, TucoMarcondes,e
instrumentos comopiano, trompete,
violoncelo, sax, violino.É umCDque
funciona comoantidepressivo.
SeloSesc,R$24
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sico e cineasta AndréWeller (que
em 2010 já realizara o documentá-
rioNoBalanço deKelly).
Não é exatamente uma biografia

mas um livro de memórias. Ca-
rioca típico, boêmio à moda anti-
ga, João Roberto Kelly toca piano
desde menino, época em que, nos
bailes de Carnaval, ficava a maior
parte do tempo admirando a or-
questra. Tornou-se músico profis-
sional aos 18 anos. O primeiro su-
cesso veio aos 23, em 1961, na voz
de Elza Soares: o samba Boato.
Nos dois primeiros discos de Elis
Regina hámúsicas dele. Foi grava-
do pelos astros e estrelas do rádio.
São mais de 250 composições, a
maioria das décadas de 1960 e 70,
várias de grande sucesso. Simpáti-
co, talentoso, bon-vivant, discreto,
acostumou-se a ver as portas se
abrindo. Brilhou nos principais
programas das TVs cariocas, como
Times Square, My Fair Show e Rio
Dá Samba; vivia cercado de ami-
gos e amigas, era muito popular,

umpersonageme tanto.
O livro é Kelly contando seus

causos saborosos, em meio aos
quais estão as transformações
vividas pelo Rio – e por tabela, o
país. Os bailes de Carnaval, que
lhe deram a glória, quase desapa-
receram. Ele não lamenta, apenas
menciona a importância histórica
das marchinhas como crônicas
das mudanças sociais e oásis de
crítica política em meio às can-
ções românticas do “resto do
ano”. Mas embora os temas sejam
os mais diversos, Kelly mostra-se
especialmente à vontade falando
de mulheres. Por exemplo: cer-
ta vez, no dia de seu aniversário,
chegou em casa e encontrou uma
enorme caixa no meio da sala. Ao
abri-la, salta uma garota espeta-
cular, dizendo: “Eu sou o presente
que o Imperial mandou pra vo-
cê”... O pândego Carlos Imperial
foi um de seus grandes amigos,
entre tantos em uma vida repleta
de boas lembranças.

Depois de 11 anos em Canela, a
Festa Nacional da Música passa
a ser itinerante, e a primeira edi-
ção da nova etapa será em Porto
Alegre, de 9 a 19 de outubro deste
ano. Fernando Vieira, seu realiza-
dor, diz que o principal objetivo da
mudança é dar mais visibilidade à
Festa. O maior evento do gênero
no país caracteriza-se por reunir

centenas de artistas de todos os gê-
neros, produtores, empresários e
profissionais domundo damúsica,
para confraternizar e debater – na
última edição, foram cerca de 700
convidados. Se em Canela eram
três dias de agitos, em Porto Ale-
gre serão 10, compalcos noBrique,
no Mercado Público, na Rua da
Praia, no Gasômetro, em dois ou

três bairros e no Auditório Araújo
Vianna, sempremesclando artistas
locais e nacionais. Os dois últimos
dias da Festa ocorrerão no Hotel
Plaza São Rafael, com os painéis
e mesas redondas nas manhãs e
tardes e a tradicional entrega de
troféus aos homenageados à noite.
Fernando promete divulgar a pro-
gramação total emmarço.

Festa daMúsica vempara Porto Alegre
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Memórias,
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