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Quinta-feira, 22 de setembro de 2005.

Comprovada a qualidade
As músicas vencedoras da Tafona,
“Cantiga de Mar” e “Um Terno Pela Paz”, 1º e
3º lugares respectivamente, estão
classificadas para a 34ª Califórnia da Canção
Nativa do Rio Grande do Sul, principal festival
do estado, promovido pelo CTG Sinuelo do
Pago da cidade de Uruguaiana e realizado
em quatro cidades: Porto Alegre, Caxias,
Jaguarão e Uruguaiana.

EDITORIAL

“Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, lovai-o, todos os povos.”

Orgulho Gaúcho

Comprovação (resposta)

Alguns tentam, maldosamente, colocar em dúvida ou menosprezar os resultados
da Tafona. A resposta sempre vem com grandes vitórias (das mesmas músicas e
também de outras dos mesmos autores) nos mais importantes festivais do estado e
do país.

Uma tem que se sacrificar

Como no ano passado, que Nzinga Mbandi “perdeu” para Galpão Açoriano, pois
as duas músicas foram colocadas na mesma Linha de Manifestação Riograndense,
o fato pode se repetir, porque as classificadas desta 34ª Califórnia também cairão na
mesma linha. Geralmente, na final da Califórnia, são colocadas três ou quatro músicas
em cada linha.

Pode haver outras

O resultado oficial só foi divulgado, após o fechamento desta edição, portanto
pode haver ainda mais canções do litoral classificadas. Confira a lista das selecionadas
no Especial sobre a 34ª Califórnia no site www.cantadoresdolitoral.com.br e na
coluna Staccatos no site www.litoralnorters.com.br

II Rio Grande Canta os Açores

O evento que acontece de 9 a 11 de Outubro, em
Capão da Canoa, terá a presença da cantora canadense
(de origem açoriana) Maria do Anjos; da Assessora para
os Assuntos Gerais do Presidente do Governo Regional
dos Açores, Luisa Noronha; além dos homenageados o
compositor Airton Pimentel, a folclorista Lílian Argentina,
a historiadora Vera Maciel Barroso, o cantor Victor Hugo
e o radialista Glênio Reis, e ainda o representante da
parceria cultural das Lojas Colombo.

Prudente em Sol

A quinta edição do festival estudantil Prudente em Sol acontece no dia 7 de
outubro, às 20 horas, no GAO. Entre os jurados, representando as Academias de
Música RIMA-Aperfeiçoamento, Flávia Policarpo e Israel Müller.

Presente

Recebi um presente do sempre atencioso e bem informado professor Benito
Isolan (do qual sou fã de carteirinha). Um exemplar dum encarte com entrevista
inédita de Tom Jobim. Relíquia! Obrigado Professor.

Radar da Noite

Estréia a nova coluna do portal do Litoral Norte RS mostrando as baladas e festas
do litoral com as fotos de Éderson Amador. Agora, fotos de qualidade de toda a
galera estarão, imediatamente on line, sem demora.

O currículo do Antão

Criativo como sempre, Antão redigiu o seu próprio currículo para ser apresentado
como jurado da Sesmaria Estudantil. Uma “preciosidade literária” que vale a pena ser
lida. Está publicado na íntegra na minha coluna Staccatos.

Publicações

Minhas colunas, Página Cinco e Staccatos, Coberturas Especiais de Festivais
(inclusive com som ao vivo), notícias sobre cultura , arte e música, são publicadas e
atualizadas diariamente nos sites www.cantadoresdoltoral.com.br ,
www.litoralnorters.com.br , www.jornalrevisão.com.br além de algumas inserções
no www.festivaisdobrasil.com.br . Leia também, nesses sites, as colunas de Vaine
Darde, Cássio Ricardo, Kledir Ramil, Nelson Sampaio, Antônio Soares e Antão
Sampaio.
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Charles Darwin em sua viagem no Beagle,
quando na Bacia do Prata, encontrou gaúchos
e o espanto da descrição é eloqüente: “Nunca
vi pessoas mais orgulhosas de seu trabalho,
uma atividade tão simples”
( www.riogrande.com.br)

Depois do clássico “A casa das sete
mulheres”, da Rede Globo, o estado do
Rio Grande do Sul começou a aparecer
mais em termos de Semana Farroupilha,
e a cada ano que passa aumenta este
sentimento que só nós gaúcho sentimos,
ou seja, o orgulho de ser gaúcho.
E o estado, inteligentemente, está
usando isso como uma forma de atrair
turistas além de fortalecer o patriotismo
e o sentimento que temos por nossa terra.
E a cidade de Osório deu um belo
exemplo no desfile de 20 de setembro
onde um público surpreendente foi até a
avenida em número igual ou até maior ao
desfile de 7 de setembro, revelando que
o sentimento de amor a pátria está talvez
mais forte do que o sentimento de ser
gaúcho.
Foi um desfile emocionante e a cidade
tem tudo para centralizar aqui como o
município que faz o melhor desfile
farroupilha da região, e isso ficou provado.
O nosso desfile mostrou que temos muito
orgulho de sermos gaúcho, mas também
um orgulho imenso de sermos
osorienses.

