evandro camperon
RELEASE
A REVOLTA DO PARAFUSO
A revolta do parafuso é o terceiro álbum de Evandro Camperom. Não temeríamos afirmar que
já se pode vislumbrar aqui o desenho de uma obra. Confirma-se a inquietação de um artista
inventando caminhos, perdendo-se e reencontrando-se. Não há rotas previsíveis nesse
itinerário.
A revolta é sim um desdobramento - não natural - dos álbuns anteriores, principalmente do
Ferramenta Quente, apesar das múltiplas diferenças, nota-se claramente a decantação de
determinadas sonoridades, bem como de um lirismo muito característico que vem também
ganhando corpo. No entanto, vê-se não poucas surpresas nesse novo trabalho.
As parcerias sonoras com Fabá Jimenez, Luque Barros e Caio Lopes persistem. A arte de
Daniel Nasser também. A incorporação de Daniel Brita - como parceiro em duas canções
e também na produção musical - engrossou ainda mais o caldo. Há ainda
a participação especialíssima de Ricardo Prado. Tudo contribuiu para amplificar as
reverberações de sentido que esse álbum propõe. Parafuso de giro dúbio: Ora fortalece
conexões, ora as abandona, rompendo-as, reordenando-as.
É possível reconhecer o Camperom de outros momentos, no entanto, trata-se de um outro
Camperom. “Canto para ser outros - sendo eu”, afirma ele na canção Aos outros.
A sonoridade aqui ganha forma em uma zona de contágio permanente, não há cercas nesse
sítio, ouve-se samba, rap, música concreta. O fio fino do canto é que garante a liga.
As experiências cotidianas transfiguram-se: da anomia política (cantada nas faixas Pedra de
Raio e Nome aos Boys) à dimensão poética da paternidade (Feito a voz); do lirismo amoroso
(Balada do amor demente; Dupla de ataque) às investidas contemplativas sobre a passagem
do tempo (Coisas mudas; Fora d’água). A dor em estado puro (Vontade de chorar) e a festa
em estado puro (Querolina). O parafuso se volta e se solta. Negou-se a aceitar o destino do
aperto. Preferiu girar por si próprio. Mergulhou na carne do aço. Saltou fora. Perdeu
a cabeça. Voou pra longe. O parafuso que se revolta, sonha.
A revolta do parafuso é a sinfonia maquínica de um artista que insiste em girar para onde
o desejo apontar. Parece insistir em nos lembrar que é preciso sempre inventar a viagem.
www.evandrocamperom.com.br
www.facebook.com/evandrocamperom
www.instagram.com/evandro.camperom
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