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da Avenida
Calógeras é
finalmente
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Minamar Junior

Quarteto em cima do palco
Cybele, Cynara, Cyva e Sonya lembram clássicos da MPB compostos por Tom Jobim
Thiago Andrade

ram 21 horas de
um sábado chuvoso quando o
Quarteto em Cy
subiu ao palco.
Os 408 lugares do auditório
do CREA/MS estavam preenchidos e a ansiedade era
grande devido ao atraso por
conta de problemas com o
som. Cynara, Cybele, Cyva e
Sonya apresentaram em
uma hora o show "15 Anos
de Saudade - Quarteto em
Cy canta Tom Jobim", que
procurou resgatar e homenagear o grande maestro do
Brasil. Como explicou Cynara, durante a abertura do
show na Capital, a apresentação buscaria trazer as parcerias feitas entre o músico
e vários compositores e poetas brasileiros. Assinantes
de O Estado tiveram 50% de
desconto.
Músicas escritas por Vinícius de Moraes, Carlos
Lyra, Dolores Duran e Chico
Buarque ao lado de Tom Jobim foram interpretadas pelas quatro cantoras que trouxeram arranjos originais para suas versões. "Chega de
Saudade" abriu o show e o
bloco dedicado à parceria entre o grande maestro e o
Poetinha, apelido dado a Vinícius. A plateia se manteve
contida, mas acompanhou
cantando baixinho todas as
canções.
Um dos pontos altos foi
a declamação do "Soneto da
Felicidade" feita por Cynara.
Escrito pelo “poetinha”, os
famosos versos foram interpretados ao som de "Eu Sei
que Vou Te Amar", outra
parceria entre os dois, e
emocionaram a plateia. No
encerramento, as quatro
cantoras fizeram um bis com
a música "Samba da Benção". Devido aos convites do
público para que executassem mais uma canção, as
quatro interpretaram "Chega
de Saudade" outra vez.

E

Mesmo com alguns problemas, como o atraso de
uma hora para o início do
show, e a demora da equipe
de som para arrumar o cabo
do microfone de Cybele que
caiu durante uma das músicas, o show foi inesquecível
para os fãs. Rosane Guimarães afirmou que a iniciativa
merece aplausos. "Conheço o
quarteto desde criança por
causa de discos que ouvia
em casa. Quando soube do
show, fiquei muito animada e
ele correspondeu às expectativas. Foi lindo", exclamou.
Em entrevista à equipe
de O Estado ao final do espetáculo, Cyva afirmou que a
apresentação em Campo
Grande foi única. "Trouxemos uma apresentação especial, com músicas que dificilmente tocamos em outros lugares", destacou a cantora.
Entre elas, a canção "Sabiá",
que levou Chico e Tom a
vencerem, junto das irmãs
Cynara e Cybele, o III Festival Internacional da Canção
de 1968. Cynara lembrou que
essa é a segunda vez que o
grupo se apresenta na Capital, sendo que a primeira
aconteceu como parte do
projeto “Pixinguinha”, na década de 70.
CONFRARIA
A vinda do Quarteto em
Cy foi planejada pela Confraria do Roca, um grupo de
amigos que frequenta o Roca
Botequim e decidiu trazer
para Campo Grande shows
que não fazem parte do circuito comercial. As apresentações são realizadas semestralmente e essa foi a terceira organizada por eles. "Procuramos trazer artistas de
qualidade que representam
bem a MPB. A decisão pela
vinda do Quarteto em Cy
surgiu da ideia de homenagear Tom Jobim, pois elas
estiveram bem próximas dele", detalha Carlos Marun,
um dos coordenadores da
Confraria. Todo o lucro líquido do show foi revertido em

doações para o "Recanto da
Criança".
TOM E O QUARTETO
Tom Jobim foi um dos
ícones da Música Popular
Brasileira e da Bossa Nova.
Ele morreu no dia 8 de dezembro de 1994, no Hospital
Monte Sinai em Nova York,
nos Estados Unidos. Suas
composições rodaram o mundo em regravações de músicos importantes como Frank
Sinatra, considerado o maior
cantor de todos os tempos.
De acordo com Cynara,
a última gravação do grande
maestro foi realizada junto
do Quarteto. "Ele tocou piano e cantou 'Imagine' em um
disco que lançamos em 1993.
Fazer esse repertório em sua
homenagem é uma honra para todas nós", enfatiza a
cantora.
O GRUPO
Criado em 1963, o Quarteto em Cy foi batizado por
Vinícius de Moraes. Posteriormente, o Poetinha se tornou o padrinho das cantoras,
que eram todas irmãs na primeira formação. Sonya foi a
última a se fixar no grupo
em 1980. O Quarteto em Cy
já passou algumas temporadas nos EUA se apresentando como "The Girls From Bahia" e excursionou o país.
Elas lançaram 38 discos
desde o início da carreira,
realizaram homenagens a diversos músicos brasileiros
como Dorival Caymmi, além
de parcerias com grupos como o MPB4. Atualmente, as
apresentações trazem Chico
Faria e João Faria, filhos de
Cynara, além de João Cortez
e Misael da Hora. Em Campo
Grande, Chico Faria fez a
voz em "Piano na Mangueira", de Chico Buarque e
Tom. O Quarteto em Cy prepara a gravação do DVD "Tom, Dolores, Dores e Amores", dedicado exclusivamente às obras e parcerias destes dois artistas.

