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Música, um santo remédio
by Carlos Rix
Minha amiga Julia Tygel agora está lá na Big Apple (NY) para estudar mais música e também
compartilhar sua arte. Tenho acompanhado sua carreira desde que a conheci tocando ao Vivo
na CPFL, no Café Filosófico, estava ela e Adriana Holtz que a acompanhou ao violoncelo. A
CPFL Campinas promove muitos projetos culturais deste tipo. Um deles é o “Sarau Cultural
no Café”, um espaço para novos artistas apresentarem suas obras. Um “point cult” da cidade
de Campinas, imperdível.
Segundo os especialistas a segunda metade da década de 1960 no Brasil foi marcada por
inúmeros festivais de música. Nasceu a MPB (Música Popular Brasileira). Foi também nesta
década que o estrelato de artistas que começaram a aparecer entre os grandes nomes da nova
onda brasileira – a MPB – foram conhecidos pela primeira vez. Nomes como Edu Lobo, Chico
Buarque, Elis Regina, Milton Nascimento, Gilberto Gil, entre muitos outros.
O fato é que não é com frequência que você vai ver os dois, MPB e Música Clássica, lado a
lado, de mãos dadas… Quando isso acontece vale a pena prestar atenção. Isso é exatamente o
que faz Julia Tygel, pianista clássica e compositora, no seu show “Entremeados” e no CD do
mesmo nome.
Ousa Entremeados na Radio UOL (http://www.radio.uol.com.br/album/juliatygel/entremeados/22331?cmpid=clink-rad-al) “Entremeados” apresenta o entrelaçamento de
música clássica e MPB. Júlia Tygel fez isso depois de extensa pesquisa e anos de trabalho
árduo. No seu trabalho, ela re-interpreta alguns épicos da MPB de maneira sublime – clássicos
da MPB num formato clássico.
Tive oportunidade, durante alguns ensaios, de me sentar e ouvir essa música e fiquei
impressionado com o quão bem me fez sentir. Realmente pensei: “Isto não é só música, é mais,
é como um bálsamo curativo!” Esse êxtase e bem-estar foi realmente surpreendente. Sou muito
mais o tipo “música pop” de pessoa. Esse entrelaçamento me trouxe para mais perto do
mundo do clássico de uma forma fantástica.
Mas há mais! Uma pesquisa rápida na internet… e achei a Associação Americana de Musico
Terapia que deu substância ao que eu estava sentindo: Sim, a música pode realmente curar! De
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acordo com o site ”musico terapia pode atender a uma variedade de objetivos da saúde metal
e física. Pode promover o bem estar, gerenciar o estresse, aliviar dores, melhorar a memória,
melhorar a comunicação e etc”.
Lembrei de Davi e Saul. O texto bíblico diz: “Davi tomava a harpa… …então (o rei) Saul sentia
alívio (de suas dores)” 1Samuel 16
Mais tarde, perguntei a própria Júlia Tygel sobre isso e ela disse: “.. É isso mesmo, existem
vários estudos e conferências nesta área… é tudo tão interessante quanto ainda misterioso” e
acrescentou “Todo o esforço que fazemos (compondo arranjos, por exemplo), utilizando
ferramentas racionais ou mesmo intuitivas, é, de alguma forma, para chegar mais profundo em
cada pessoa …”
Bem, meu caro amigo, de volta ao mundo dos mortais… se você estiver em NY agora
recomendo fortemente que você siga Júlia Tygel via MySpace
(http://www.myspace.com/juliatygel) e se tiver a oportunidade de ir ouvir o seu trabalho…
faça isso. O melhor da música popular brasileira entremeada com clássico é um “must see”.
Depois, então, volte aqui e nos deixe saber como você se sentiu e sente, ok?
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