
Consultor encara a arte como realização pessoal
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Mercedo estuda música erudita
"A única coisa que tem sentido

na vida é a música e, na
música, Johan Sebastian

Bach. " Na opinião de Francisco
Mercedo, da Consultoria, essas

palavras do escritor romeno
Cioran são sábias. Estudioso da
obra de Bach, o servidor estuda

música erudita e toca órgão.
Mercedo conta ao "Parceria"
como ingressou nesse universo

mágico.

Desde quando você se interessa por
música?

Desde a infância. Meu avô era músico,
meu pai! pianista, e todas as minhas tias são
formadas em Música. Eu tinha uma predis-
posição talvez até genética. Com cinco
anos, meu pai me levou a um concerto rio
Cine Brasil, que era o local de apresenta-
ções da época, algo que nunca esqueci. A
partir daí foi impossível abandonar a arte.
Qual instrumento você toca? Já com-
pôs alguma coisa?

Aprecio todos os instrumentos usados
na orquestra de concerto. Toco órgão e,
hoje, estou mais ligado ao teclado de base
digital eletrônica, que permite tocar

diversificadamente vá-
rios estilos de criação
musical. Já fiz muitas
canções e tenho algu-
mas músicas gravadas
por uma orquestra de
câmara. Diariamente eu
me dedico de alguma
forma, tocando, ouvin-
do ou compondo. A
música é parte da mi-
riba realização pessoal.
Na sua opinião, qual
é a posição da mídia em relação à
música?

A mídia veicula o que está sendo aplau-
dido e ouvido nos Estados Unidos. Em Belo
Horizonte, cidade que forma grandes artis-
tas, na década de 40 existia um jornal com
uma coluna de altíssimo nível. Hoje encon-
tramos apenas matérias sobre algum con-
certo ou lançamento de livro. A música
saiu de foco, e a mídia está preocupada em
falar sobre temas que repercutem, para
vender seu produto.
Quais são, para você, os melhores
compositores e músicos da MPB?

Acho que há grandes valores. Destaco
três músicos antigos que, na minha opi-
nião, são de grande importância:
Pixinguinha, Lamartine Babo e 4q Barro-

so. Não há como omitir a bossa nova, com
o trabalho de Tom Jobim e João Gilberto.
São muitos os músicos de destaque, origi-
nalidade, criatividade e domínio técnico,
entre eles Egberto Gismonti e Caetano
Veloso. Pela polivalência, principalmente
como compositor, destaco Chico Buarque.
Hoje em dia, a música brasileira perdeu a
musicalidade e o compromisso com a
melodia. Ela é pobre e inaudível para
muitos.
A arte está desamparada?

No Brasil de hoje, música e Govemo
não se entendem. A cultura e o Poder
ainda vivem uma relação indefinida. O Es-
tado hoje presta um assistencialismo em
curto prazo e não existe perspectiva para
a arte. Esse problema tem base educacional.
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