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MÚSICA / Apaixonada pelo gênero, a flautista norte-americana Julie Koidin realiza shows, hoje, na Universidade de Brasília

Uma gringa no

chorobrasileiro
Choro Music/Divulgação

» NAHIMA MACIEL

U

ma conversa ao telefone
fez a flautista norte-americana Julie Koidin reestabelecer as referências
musicais. Há algum tempo Julie
notava um certo envolvimento
da plateia quando atacava umas
partituras diferentes sugeridas
pelo violonista Jeff Kust, parceiro
no duo que mantinha em Chicago. Corriam os anos 1990 e, no
subtítulo da partitura, a palavra
“choro” intrigava a musicista. Ela
sequer sabia tratar-se de um gênero musical. Ligou para um colega em Boston em busca de mais
partituras, mas só encontrou
CDs. Como era flautista, o amigo
sugeriu que ouvisse Altamiro
Carrilho. “Altamiro quem?”, foi a
primeira reação de Julie. Depois
de receber dois discos, a flautista
de formação erudita se deparou
com um desafio: uma música popular de dificuldade técnica semelhante às peças eruditas. “Minha vida mudou”, conta. O resultado da mudança está em Os sorrisos do choro, que Julie lança, hoje, durante dois recitais.
Às 12h30, a flautista sobe ao
palco do Auditório de Música da
Universidade de Brasília (UnB)
para um recital erudito com peças de compositores norte-americanos. Às 20h30, troca o gênero
pelo choro no bistrô C´est si bon
da Asa Norte. Julie começou a
pensar no livro em 2002. Na época,jáestavaembrenhadanomundo do choro. Em Chicago, mantinha desde 1997 um duo com o
violonista Paulinho Garcia, com
quem já gravou três discos.

Minha formação é
erudita, mas sempre
procurei músicas
populares com
bastante técnica e o
que eu encontrava
de popular era
muito simples.
Minha formação me
levava a querer
coisas que pudesse
estudar, que fossem
desafios, e o choro
me deu isso.”
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Julie Koidin, flautista e
pesquisadora

OS SORRISOS
DO CHORO
De Julie Koidin. Choro Music,
514 páginas. R$ 46.

Partituras
Elaestavasatisfeitacomaquantidade de partituras e gravações do
gênero disponíveis no mercado,
mas achava ralo o material de texto.“Nosanos1990começouacrescer o interesse por choro e partituras foram publicadas. Como parte
desse movimento saíram alguns livros, como o de Henrique Cazes
(Choro – Do quintal ao municipal),
mas eram sobre o passado. Pensei
então: por que não falar sobre a vida de quem está fazendo esse tipo
de música agora?”
Com o projeto do livro aprovado na fundação Fullbright, Julie
saiu em busca de músicos e compositores contemporâneos. Realizou 52 entrevistas com artistas

Julie Koidin: “Minha
vida mudou depois que
conheci o chorinho”

de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Natal e Fortaleza.
Em vez de um texto com suas próprias impressões sobre a cena do
choro brasileira, a musicista optou por publicar as entrevistas

integrais. Os sorrisos do choro acabou com 514 páginas e uma primeira edição em português que,
em breve, deve também ganhar
versão em inglês. Como parte da
contrapartida dos quatro meses

de bolsa recebida da fundação,
Julie deu aulas de música na
Unirio e viveu entre o Rio de Janeiro e outras capitais brasileiras
em busca das expressões locais.
“Eu queria mostrar o trabalho

desses músicos, alguns muito conhecidos, como o Guinga, outros
menos, mais conhecidos em suas
comunidades”, explica. A iniciativa é consequência dos princípios
que pautam a carreira artística de

Julie. “Me interessa muito o que é
novo e gosto de ajudar compositores a divulgar suas obras.”
No duo com Paulinho Garcia,
em Chicago, a flautista admite experimentar diferentes maneiras
de fazer choro. Como a dupla não
conta com cavaquinho, violão de
sete cordas e bandolim, o jeito é
adaptar. A formação jazzística de
Garcia às vezes se faz notar. “Há
músicas que já foram gravadas
muitas vezes e por conjuntos que
fazem isso muito bem, então pensamos em fazer algo diferente”,
avisa. “Minha formação é erudita
mas sempre procurei músicas
populares com bastante técnica e
o que eu encontrava de popular
era muito simples. Minha formação me levava a querer coisas que
pudesse estudar, que fossem desafios, e o choro me deu isso.”
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Temos na praça um livro sobre Mário
Palmério, Frei Gaspar de Carvajal volta
aos rios, de Bernardo de Mendonça, Editora Graphia, que encomendei e ainda
não recebi, mas já gostei.
Mário de Ascenção Palmério, mineiro de Monte Carmelo, foi professor,
educador, político, diplomata, romancista, acadêmico e músico, autor de várias guarânias de muito sucesso, compostas quando foi embaixador do Brasil no Paraguai. Em Uberaba fundou o
Liceu do Triângulo Mineiro, mais tarde
transformado em centro universitário
reunindo inúmeras faculdades bemconceituadas. Beirando os 60 anos, rico, construiu na Amazônia o barco
Frei Gaspar de Carvajal, com piano de
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Palmério

cauda, biblioteca de 6 mil volumes, tapetes orientais, galinheiro, canil — casa flutuante em que viajou durante
anos pelos rios amazônicos. Conservou a ortografia Fray da época, homenageando o cronista que lá esteve entre 1540 e 1542 singrando as águas dos
rios desde a nascente, nos Andes, até a
foz no Oceano Atlântico, sob o comando de Francisco Orellana.
Autor de dois clássicos de nossa literatura, Vila dos Confins e Chapadão do
Bugre, membro da Academia Brasileira
de Letras, Palmério voltou a Uberaba
quando inteirou 70 anos e trabalhou em
Brasília no governo José Aparecido de
Oliveira, não porque precisasse do DAS,
mas por amizade ao governador.
Notável causeur, amigo dos seus amigos, morreu em 1996, aos 80 anos. Perdi
a conta das vezes em que me telefonou
para Juiz de Fora, sexta-feira à noite, dizendo que tomaria seu avião no dia

“Conhecido repórter da
TV Globo (…) perguntou
a Palmério: “O senhor já
leu o livro do Fulano?”. E
o autor de Vila dos
Confins: “Eu lá tenho
tempo de ler o Fulano?
Hoje só leio Voltaire e
Eduardo Almeida Reis’”
seguinte para conversarmos sobre gados e fazendas, consequência dos livrinhos que escrevi sobre o assunto e dos
gados que ele criou no Triângulo, antes
de embarcar na aventura amazônica.
Muitas e muitas vezes estivemos juntos em Brasília. Não sei como são as coisas hoje, porque ainda não tive tempo de
experimentar as leitoadas promovidas às

quartas-feiras pelo deputado Fabinho
Ramalho (PV-MG), mas as festas brasilienses daqueles anos eram todas muito
divertidas. Numa delas, ninguém me
contou, porque vi: quando partiram os
carros oficiais dos ministros e dos outros
figurões do governo, havia um mar de litros de uísques no piso do estacionamento. Calculei o consumo per capita
de motorista em meio litro de uísque, no
mínimo, e o fato é que todos deixaram
os figurões em suas casas.
Numa dessas noites, conhecido repórter da TV Globo que sumiu da telinha depois de montar assessoria de
imprensa, perguntou a Palmério: “O
senhor já leu o livro do Fulano?”. E o
autor de Vila dos Confins: “Eu lá tenho
tempo de ler o Fulano? Hoje só leio
Voltaire e Eduardo Almeida Reis”. O repórter tomou um susto, porque nunca
tinha ouvido falar do concorrente de
Voltaire. Morrendo de rir, levantei o

dedo e me identifiquei. Dia seguinte, o
repórter almoçava no Florentino e me
fez uma festa digna de um Voltaire redivivo, pobre de mim, que nunca passei de cronista de aldeia.
Palmério contava história divertidíssima de um eleitor seu, em Uberaba,
que fez um quadro post mortem de rigidez peniana, impedindo o fechamento da tampa do caixão. Consultado, um
médico informou que só cortando fora
a peça. As filhas concordaram, mas a
viúva estrilou: “Tudo, menos isso!”.
Conversa vai, conversa vem, Palmério
identificou no velório um marceneiro,
que fez buraco na tampa do caixão,
mas a extremidade distal da peça do
defunto continuava aparecendo, problema que só foi resolvido com um capacete de combatente da Revolução
Constitucionalista de 1932, que lá estava pendurado na parede da sala e foi
posto sobre a tampa do caixão.

