
e a música precisasse de um guia, ele bem que poderia
elaborar um, não fosse seu repúdio à mania de classi-

ficar discos com estrelas e elaborar rankings. Para o

critico Arthur Nestrovski, música é coisa séria. Por pelo menos

duas vezes o porto-alegrense radicado em São Paulo, há 28

anos, afirmou e reafirmou isso ao mudar os rumos da própria
vida. A primeira foi em 1981, quando deixou a faculdade de

Medicina e rumou para a University of York, na Inglaterra, para
estudar harmonia. A segunda foi em 2004, quando decidiu

interrompera brilhante carreira acadêmica - com quatro pós-

doutorados - para se dedicar ao exercício profissional da

música, e não somente à critica. O retorno à atividade de

violonista e compositor foi uma façanha muito bem-sucedida
- as parcerias firmadas com Zé Miguel Wisnik, Na ozzeti e Zélia

Duncan estão aí para confirmar. Assim como o show V/agem

de Verão, um dos pontos altos da programação do Unimúsica

de 2008 apresentado em Porto Alegre, em junho. O espetácu-

lo transportou as criações de Robert Schumann (1810-1856)
e Franz Schubert (1797-1828) para o mundo da MPB, contan-

do ainda com Jussara Silveira ao microfone e André Mehmari

ao piano. Mas uma vez professor, sempre professor. Nestrovski

ensina que a palavra "crítica" tem sua origem no termo grego

krinein, que significa "quebrar". O radical, aliás, é o mesmo de
"crise". E a critica, em certa medida, tem de desconstruir uma

obra, pondo em "crise" a idéia que se fazia dela. Ou seja, gosto

se discute, sim.

Por que unir Schubert e Schumann à música popular brasilei-
ra?

A nossa música tem um acervo de poesia cantada que é

muito incomum na canção popular mundial. Canção pop não é
assim em nenhum lugar do mundo. Tem poucas analogias

para esse tipo de música. Na cultura de língua inglesa há

analogia, mas a inserção que a canção popular tem na cultura
brasileira é uma coisa raríssima. Não dá para discutir a cultura

brasileira dos últimos 50 anos sem que a bossa nova, o

tropicalismo e todos os seus descendentes façam parte da
equação. Não dá para deixar de fora João Gilberto, Tom Jobim,

Caetano, Chico Buarque e outros tantos. Bom, um dos momen-

tos análogos a este, onde se tem uma poesia cantada de alto
nível com compositores refinadíssimos que se interessam pela

relação entre poesia e música na forma da canção e cujo
resultado tem um impacto sobre a cultura daquele momento

é o repertório do romantismo alemão. Heine e Goethe são

grandes poetas do seu tempo, cujos versos são musicados

por Schubert e Schumann. A idéia de fazer essas versões em
português era de fato aproximar repertórios que já são próxi-

mos. Não é só que a canção popular brasileira pode ser ouvi-

da ombro a ombro com esses gênios absolutos da composi-

ção européia, mas também que aquela música pode ser ouvi-
da num outro contexto - lado a lado com Dorival Caymmi, por

exemplo, sem a pompa de um concerto lírico, e fazer sentido.

Foi no Unimúsica que tu decidiste largar a carreira acadêmi-
ca e voltar a ser músico profissional?

Eu vim participar de uma mesa-redonda, em 2004, sobre
música popular brasileira. O Zé Miguel [Wisnik] estava aqui e,

no dia seguinte, faria um wortefiop. A gente se conhecia e

tocava de vez em quando, em casa. Ele disse: "Consegue um

violão e vem tocar comigo". Eu havia parado há uns anos e

nem pensava em fazer carreira profissional. Mas consegui um
violão emprestado e toquei. Como a Jussara [Silveira] estava

na platéia, logo me convidou para tocar com ela no show
Canções de Caymmi. Aquilo foi mesmo o estopim. No ano se-

guinte, eu já fiz uns 30 shows. Então larguei a universidade.

Mas continuo editor do PubliFolha.

A hora mais feliz do dia é quando estás no palco?
Acho que sim. A resposta simples é sim. Eu gosto de fazer

as outras coisas, mas fazer música exige uma disciplina enor-
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me diária. Eu toco uma hora e meia de manhã. Depois mais

uma hora à tarde, se eu puder. É o mínimo. É uma disciplina,

mas compensa tudo. Tanto tocar quanto o convívio musical e

afetivo com toda uma rede de amigos que se formou por

conta dessa relação musical. Isso eu acho um privilégio na

vida.

Ao relacionar erudito com popular, tens a intenção de apro-

ximar a música clássica do público?

É simplesmente assim, essa é a música que é vital para

mim, natural. O André Mehmari, por exemplo, é um pianista

extraordinário, que hoje compõe para orquestra, escreve para

a Osesp, escreve para a banda sinfônica, escreve para quarte-

to de corda, e faz arranjos e faz música popular. Não é que

sejam a mesma coisa. São tipos de músicas diferentes, mas

igualmente vivos para mim. E a gente não está fazendo música

erudita, a gente está fazendo canções. Se eu não dissesse que

era Schubert, algumas canções ali você ia achar que eram

uma toada brasileira dos anos 40, pelo modo como está feito.

Não haveria resistência nenhuma do tipo "ah, é um compositor

erudito". Não é que tenha uma intenção tática por trás. A

intenção é musical. Ou seja, não se trata de uma aula, nem

uma campanha. É um espetáculo. É música. Veja uma coisa:

qual é o hit da aula-show? É uma versão que se chama Para

Que Chorar, uma canção de Schumann que eu digo que virou

uma parceria Roberto Carlos-Schumann. Parece Roberto Carlos,

só que é Schumann. Tiramos o acompanhamento original do

piano, eu toco ao violão com uma levada mais próxima de uma

balada romântica e com uma letra que fiz em português. Se

você não disser que é Schumann, ninguém desconfia.

Quem faz esse trabalho de unir erudito com popular hoje em

dia?

André Mehmari, Zé Miguel Wisnik, Kristoff Silva, de Belo

Horizonte, muito bom. Não gosto muito de pensar nestes ter-

mos. Um pianista como Keith Jarrett, no disco Ao Vivo no

Carnegíe Haíí, que é um disco de improvisação, usa harmonias

que são Shostakovich. Não existe esse negócio de música eru-

dita e música popular. Para mim, tem música boa e música

ruim - como dizia Tom Jobim. Mas claro que há diferenças que

têm a ver com o tipo de composição, a forma como é tocada,

até as circunstâncias em que ela é executada, em que ela é

ouvida. Mas isso não são barreiras. A música brasileira tem

muita coisa que conversa com a experiência da música de

concerto. O próprio Tom Jobim é um ótimo exemplo: aquelas

harmonias todas vêm de onde? Villa-Lobos, Debussy, Gershwin.

E do samba.

O que fazer para perder o medo da música clássica?

Para gostar de música clássica, o passo número um é

ouvir. A primeira coisa é essa. Se você fosse fazer um livro i



sobre literatura, o que você recomendaria? Ninguém vai reco-

mendar que você comece lendo os textos mais antigos e

venha em ordem cronológica, certo? Você provavelmente diria

para ler um conto da Clarice Lispector, um poema de Drummond,

um conto de Guimarães Rosa, talvez um poema de Manuel

Bandeira, uma crônica de Luis Fernando Veríssimo. Na música

clássica, eu diria a mesma coisa. Você pode ouvir praticamen-

te qualquer coisa, desde que aquilo acenda uma vontade.

A porta de entrada então seriam os compositores conheci-

dos?

Não tem uma ordem. Assim como a literatura, com o

tempo aquilo vai se tornando um universo cheio de relações.

Tudo o que você ouve está inserido num contexto musical

histórico. Os compositores não saem do nada. Eles saem da

tradição da composição. Quanto mais você ouve, mais o que

você ouve faz sentido. Você não conhece nada de música

clássica, ouve uma coisa solta, não é a coisa mais fácil de

seguir, são peças mais longas. À medida que você vai se acos-

tumando, tudo vai fazendo mais sentido. E quanto mais refe-

rências você têm - próprias, pessoais, no coração -, mais as

outras coisas fazem sentido. Acho que o problema de ouvir

música clássica é este: não ter contexto. Se num baile funk

alguém colocar um adágio de Mozart, ninguém vai gostar.

Qual seria o contexto ideal para escutar música?

Sentar e ouvir, sem estar fazendo outra coisa. Não pode

ser um papel de parede sonoro. Tanto no caso da canção

! clássica quanto no da canção que a gente pratica, onde a

letra é fundamental, você tem de ouvir o que está sendo

cantado, não são somente sílabas. São palavras e frases e

elas querem dizer coisas. Prestar atenção no que está sendo

dito e ao mesmo tempo seguir a canção exige concentração,

engajamento total. Acho isso não só para música clássica,

mas também para a música popular. Para ouvir uma canção

de Chico Buarque, tem de prestar atenção na letra e seguir a

música, não dá tempo para conversar ao mesmo tempo. Não

é para namorar ao mesmo tempo, não dá. Então vai namorar,

deixa a música.

No teu livro Notas Musicais - Do Barroco ao Jazz, dizes que

"gosto não só se discute, como é importante que seja discu-

tido". Como é isso?

A idéia que está por trás da frase "gosto não se discute" é

de que arte, qualquer forma de expressão artística, você com-

preende espontaneamente ou não, e é um direito inalienável.

Há duas contra-respostas. Geralmente, essa resposta espon-

tânea é preguiçosa, acomodada e convencional. Você não pre-

cisa ser um especialista para ter uma resposta critica, mas

pode pensar sobre o seu próprio gosto, pode pensar sobre as

obras, discutir o que está sendo feito. Ouvir já é estar em uma

relação crítica com elas. A crítica não é uma coisa externa, fria,

é prestar esse tipo de atenção. Se você presta atenção numa

obra, você identifica que ela conversa com uma outra, você

percebe que aquilo é tal tipo de composição, você segue o

jogo do poeta, entende que a música fez uma coisa com a

poesia. Você não precisa dar palavras técnicas para isso. Se

você já percebeu, é uma resposta crítica.

Mesmo que a relação que tu faças não tenha o menor

sentido?

Bom, existem melhores e piores críticos. Existem me-

lhores ouvintes e existem ouvintes que podem ter muito

prazer em ouvir, mas que podem interpretar de uma for-

ma muito pouco coerente com o que aquela obra está

querendo dizer. Interpretação é importante. Quando pego

uma canção dessas, em que o original falava em

"gondoleiro", eu transformo em "cancioneiro" porque ela

vai ser cantada como uma canção brasileira. "Gondoleiro"

fica ridículo, assim como na Serenata de Schubert em que

o "rouxinol que cantava ao longe" se transforma num

"sabiá na palmeira ao longe", que conversa com o sabiá

de Chico Buarque e Tom Jobim, que por sua vez conversa

com Gonçalves Dias. No show, aliás, tocamos Sabiá logo

depois da Serenata. Se você se deu conta, já é uma res-

posta crítica. Mas se você não tiver percebido e um crítico

escrever e mostrar como a canção está conversando com

as outras e o que ela está fazendo com essas alusões,

quando você ouvir de novo vai ouvir melhor. Vai gostar mais,

e não menos. E vai perceber a riqueza da coisa, onde deu o

"click". Era um rouxinol, virou um sabiá. Conversou com

aquelas músicas, está sendo tocada como uma toada. En-

tão, simplesmente dizer "gosto não se discute" é uma defe-

sa da espontaneidade bruta que geralmente se traduz em

conservadorismo, em acomodação, em repetição.

Qual é a diferença entre crítica e opinião?

Você tocou num ponto absolutamente crucial, porque

quando as pessoas falam em crítica a noção trivial que se

tem é que o crítico julga, diz se foi bom ou se foi ruim. Crítica

não faz isso. Pode até levar a esta conclusão, mas o papel

da crítica é muito mais de esclarecer o que você ouviu, ou

seja, de compreender o projeto de um artista, esclarecer

este projeto do que propriamente julgá-lo segundo os pa-

drões do crítico. O mais importante na crítica não é julgar, é

tentar compreender. O crítico gostar ou não gostar é uma

questão pessoal, não pertence à crítica. Isso pode até apa-

recer no texto, mas é outro tipo de análise. A maior parte

dos textos que a gente vê hoje na imprensa, com estrelinhas,

bonequinhos batendo palmas, não são textos de criticas,

são textos de opinião. Texto de opinião é crônica, você tem

direito de dar opinião na mesa do bar, mas não no espaço

da crítica porque estará conferindo uma autoridade que

não conquistou para si.
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O texto de opinião tem posado de texto de crítica?

Muita gente escreve texto como se fosse de crítica dizen-

do "gostei, não gostei". Quantas vezes você viu numa rese-

nha de um disco "a melhor música é não sei o quê," "na

melhor faixa, fulano canta assim". Melhor por quê? Melhor

segundo quem? Não tem nenhum argumento. Pode até ser,

mas chegar a dizer alguma coisa desse tipo, dar um veredito

desses, ou dizer simplesmente "esse é um disco menos ins-

pirado do que o outro" é expressar puramente opiniões. Elas

podem até ser majoritárias, mas o papel da critica não é

esse. O papel da crítica é mostrar, com argumentos musicais

e de outra ordem, que esse disco é menos bem resolvido ou

mais bem resolvido que outros. Para isso você precisa argu-

mento, e para argumento é preciso análise. Você precisa ter

capacidade inclusive técnica, no caso da música -, o que não

é comum - de ouvir uma obra musical e compreendê-la

tecnicamente. Platéia não precisa disso. O crítico precisa.

O crítico precisa ter formação específica?

Eu não acredito que você possa ser um grande crítico de

música sem ter formação musicai. Eu não acredito que você

possa ser um grande crítico de artes plásticas sem ter estu-

dado. Ele não precisa ser um artista, mas ele precisa conhe-

cer a história da arte, precisa conhecer técnicas de artes

plásticas. Precisa ter o repertório, precisa ter a capacidade

analítica de descrever uma obra de arte.

Onde se encontram críticos musicais hoje em dia?

Tem poucos, mas tem. A área de cinema está mais bem

servida, a de literatura também. Na prática, muita gente aca-

ba escrevendo sobre música popular por que gosta, tem dis-

cos, vai aos shows. Agora, o texto crítico está se tornando

rarefeito na imprensa brasileira. É muito raro ter textos de

crítica. Eu acho isso muito danoso. A questão é: se eu digo que

isto é uma obra de arte, estou dizendo que ela exige que a

gente preste atenção nela de uma forma engajada. Se você já

concorda com isso, ao excluir a crítica do jornal você estará

desvalorizando a própria arte, o próprio espaço que tem a

cultura. Você está tratando tudo como entretenimento.

O que a crítica brasileira não soube tratar com a devida

profundidade?

O último disco do Chico Buarque, qualquer que seja o

último. Aliás, o último disco dele, Carioca, é uma obra-prima

que ninguém ouviu. O Chico virou a celebridade número um. O

cara entra na pizzaria, sai na coluna social porque entrou na

pizzaria. Mas ninguém ouve as suas músicas. Você quer ler

respostas críticas sobre aquela obra, porque ela pede isso.

Agora, onde está isso nas resenhas que saem? Não está. O

próximo disco do Zé Miguel vai exigir respostas também.

O que tu achas do costume de dar nota a discos?

Eu acho um horror.

"A hora mais feliz é
juando estou no

palco. Gosto das outras
coisas, mas a música

exige disciplina,
concentração"
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