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Para jogar basta
completar cada linha,
coluna e quadrado 3 x3
com números de 1 a 9.
Não há nenhum tipo de
matemática envolvida.

SOLUÇÃO ANTERIOR

KIKO FERREIRA

Depois de lançar songbooks
de grandes compositores do
choro, como Jacob do Bando-
lim, Chiquinha Gonzaga e Er-
nesto Nazareth, o selo musical
Choro Music, fundado na Cali-
fórnia em 2007, coloca no mer-
cado mais dois. Com livro de
partituras, CD e versões 1 e só
de acompanhamento, os novos
alvos são Zequinha de Abreu
(Tico-tico no fubá, Branca e Tar-
des em Lyndoia) e Joaquim
Callado (A flor amorosa, Último
suspiro e Salomé).

O método do selo, que
também responde pelo site
www.choromusic.com, é sim-
ples e eficiente. Edita os livros
com textos bilíngues (inglês e
português), biografia do autor,
comentários sobre sua obra,
explicações técnicas sobre as
partituras e CD com gravações
atuais dos temas a cargo de ar-
tistas consagrados. Há versões
completas e outras apenas com
acompanhamento, para que o
músico possa se exercitar co-
mo solista.

Os livros têm sido apresen-
tados em feiras na Europa e nos
Estados Unidos, com boa acei-
tação por estudantes e músicos
profissionais. O selo se transfor-
mou em importante divulga-
dor do chamado jazz brasileiro.

Joaquim Callado é conside-
rado o pai do choro. Entretanto,
o nome de mais prestígio desse
pacote é o do paulista Zequi-
nha de Abreu. Nascido em San-
ta Rita do Passa Quatro, em se-
tembro de 1880, e morto em
São Paulo, em janeiro de 1935,
aos 54 anos, o filho do boticário
José Alacrino e da dona-de-casa

Justina é autor de Tico-tico no
fubá – esta canção, a partir da
gravação de Carmem Miranda
incluída na trilha do filme Alô
amigos, tornou-se sinônimo de
música brasileira pelo mundo.
No mesmo nível de Aquarela
do Brasil e Garota de Ipanema.

O menino prodígio, que,
aos 10 anos, tocava flauta, cla-
rineta e requinta na orquestra,
deixou cerca de 120 obras edi-
tadas. Ele foi o primeiro suces-
so da nascente editora Irmãos
Vitale, com a valsa Branca. De-
pois, com o estouro de Tico-ti-
co no fubá, ganhou inédito
contrato com Vitale, com di-
reito a salário mensal e obriga-
ção de editar pelo menos uma
obra por mês.

VALSAS Apesar de conhecido
pelo choro ligeiro, Zequinha de
Abreu, que também tocava pia-
no e cantava, é um especialista
em valsas. Compôs 48, além de
13 tangos, 12 marchinhas, 10
foxtrotes e apenas seis choros.
A seleção do songbook inclui
seus temas mais conhecidos,
como Bafo de onça, Sururu na
cidade e Os pintinhos no terrei-
ro, além da polca inédita A bru-
ta. As partituras foram transcri-
tas dos originais do Museu Ze-
quinha de Abreu e de outras
fontes confiáveis. As gravações
couberam aos especialistas do
Época de Ouro e a 12 solistas,
entre eles Nailor Proveta, Paulo
Sérgio Santos, Roberto Sion e
Toninho Carrasqueira.

Sion, Carrasqueira e Paulo
Sérgio também participam do
volume dedicado a Joaquim
Callado, que tem como base
musical o regional paulista
Choronas, formado em 1994 e

com quatro discos lançados.
Joaquim Antonio da Silva Calla-
do (1848-1880) foi fundamental
para a criação da linguagem
brasileira de fazer música. Ar-
tista popular na época do Im-
pério, estudou piano e flauta
com o pai, mestre de banda, e
se apresentava em bailes e sa-
raus antes dos 18 anos, no Rio
de Janeiro.

Sua primeira composição
foi Querosene, de 1863, e o pri-
meiro sucesso, Carnaval de
1867, quadrilha feita quatro
anos depois. Também editou
as polcas Como é bom e Cru-
zes, além de fundar o que se
considera o primeiro grupo de
choro da história, com dois
violões, uma flauta e um cava-
quinho. Foi ali que Chiquinha
Gonzaga começou a vida pro-
fissional, dialogando com a
flauta de Callado.

CONSERVATÓRIO Há apenas
66 composições catalogadas
de Callado, mas o compositor
foi fundamental para o nasci-
mento do choro. Professor de
flauta do único conservatório
público carioca, faleceu pou-
co depois de ter se apresenta-
do em um baile de carnaval
no Teatro Pedro II. Morto o ar-
tista, o maior sucesso dele, a
polca Flor amorosa, ganhou
bela letra do poeta Catulo da
Paixão Cearense e foi devida-
mente incorporada ao cancio-
neiro popular brasileiro.

Com a edição dos dois song-
books, o selo Choro Music acer-
ta mais uma vez. E continua a
cumprir a missão de oferecer
preciosa biblioteca do choro
para músicos, alunos e pesqui-
sadores do Brasil e do exterior.

Selo americano capricha nos songbooks
de Zequinha de Abreu e Joaquim Callado
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Paulo Sérgio Santos é um dos participantes do projeto do selo Choro Music, criado na Califórnia
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