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CONEXÃO

Marcolinando: forró à francesa
14.01.2015

Dupla Douglas Marcolino e Célia Neusa levam o calor da terrinha à sonoridade francesa
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Unir duas tradições populares, reconhecidas
pelo bom gosto  o brasileiríssimo forró, de um
lado, e a chanson francesa, de outro. A
mistura pode até parecer inusitada na teoria,
mas na prática fica evidente a afinidade destes
dois universos musicais. A primeira e mais
óbvia é a utilização do acordeom como
elemento preponderante. Ainda que o estilo
musical nordestino tenha suas origens na
cultura ibérica, de ascendência árabe, foi
graças à influência francesa que o instrumento
ganhou o nome. Foi observando essas
particularidades que o projeto "Marcolinando"
uniu os elementos da música francesa ao
gênero dançante do Nordeste.
O duo é formado por Douglas Marcolino,
sanfoneiro de Pernambuco, e Célia Neusa,
cantora nascida na França de pais cearenses.
"Me considero uma 'francocearense', não
francobrasileira", se define Célia Neusa, de
modo descontraído. "Meus pais queriam que
eu fosse tanto brasileira como francesa, por
isso as vindas anuais no Ceará", relembra a
artista, em bom português.
A dupla se conheceu na realização de um
show e, desde então, a afinidade musical foi
fundamental para unir os dois no campo
sentimental. "Douglas e eu nos conhecemos e
nos apaixonamos, como pessoas e como
artistas", diz Célia Neusa. "Parecia uma
evidência montar um grupo juntos. Em 2011,
começamos a montar um show, com canções
em francês e português, além de incluir muita
música instrumental", relembra. O projeto
"Marcolinando" é, assim, o fruto dessa história
de amor artística e pessoal.

Se apresentando por vezes como duo, em outras como quarteto (acompanhados por bateria e
contrabaixo), o universo musical da dupla é fundamentalmente o forró. Ambos residindo na
França, a proximidade com a música do país fez com que a dupla ampliasse o leque de opções
para suas composições. Unindo isso à saudade da terrinha natal, os dois músicos resolveram
romper e aproximar fronteiras. Utilizando a diversidade e as semelhanças das sonoridades dos
dois países, a dupla compôs o disco "Clássicos franceses em forró".
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"Esse disco de clássicos em francês era um sonho meu", confessa Célia. "A verdade é que
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sempre gostei de cantar nas duas línguas. Douglas também gosta desse tipo de música e
achamos que seria uma boa ideia adaptar esses clássicos à música que já tocávamos há anos.
Nós gravamos esse disco logo após nosso casamento", detalha. No repertório do álbum,
releituras de sucessos como "Je m'voyais deja", de Charles Aznavour, "Madeleine", de Jacques
Brel, e "La javanaise", de Serge Gainsbourg.
O trabalho mais recente da dupla é o disco "Marcolinando", lançado no ano passado, em que os
músicos regravam canções de grandes nomes do forró, como Dominguinhos, Luiz Gonzaga,
além da inclusão de músicas instrumentais, seguindo uma linha mais jazzística e erudita.
"Estamos gravando nosso terceiro álbum. Ele vai ser apresentado como quarteto, em um formato
mais acústico, do jeito que a gente se apresenta aqui na Europa", adianta Célia Neusa.
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