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Por Paulo de Campos

Um gaúcho sem fronteiras
Nesta Semana Farroupilha, registro aqui – através da lembrança de alguns tópicos de sua carreira - meu respeito e admiração a essa pessoa que é nada mais
nada menos do que uma das maiores expressões artísticas de nosso estado, o Rio Grande do Sul. Este texto foi publicado em junho em minha coluna O que vem
do sul do portal Festivais do Brasil de São Paulo. Luis Carlos Borges impõe-se como um divulgador inconteste da música regional gaúcha, sendo um dos poucos
que consegue universalizá-la. Pois, sem dúvida ele é: Um gaúcho sem fronteiras

Luiz Carlos Borges com Mercedes Sosa
O cantor, compositor e
acordeonista Luiz Carlos
Borges iniciou sua carreira,
aos sete anos de idade, no
conjunto “Irmãos Borges”, na
região missioneira do Rio
Grande do Sul, com quem gravou seus três primeiros
discos.
Sua carreira solo iniciou
a partir do sucesso com a
composição “Tropa de Osso”,
premiada na 9ª edição da
Califórnia da Canção Nativa do
RS, movimento musical que
revolucionou a Música Tradicional Gaúcha na década de
70. Desde lá, já foram 26 discos
gravados,
sempre
investindo na renovação da
música regional gaúcha.
Borges é formado no Curso Superior de Música e, em
sua trajetória profissional, já
assumiu cargo como assessor
de Cultura e Turismo das ci-

dades de São Borja e Santa
Maria. Em 1983 idealizou e
desenvolveu o Festival
Musicanto Sul-Americano de
Nativismo, em Santa Rosa.

No ano de 1992, lançou
seu 1º CD Internacional “Gaúcho Rider”, e iniciou o ano
cumprindo uma agenda de 14
Shows pela Europa, em países
como: Alemanha, Áustria,
Itália, Eslovênia, Suíça e
Polônia.
Borges marcou presença
também em eventos musicais
de diversos países, entre eles:
Festival Nacional Del Folklore
Cosquin - Córdoba – Argentina; Festival Internacional de
folklore - em Salt Lake City
Utha Estados Unidos da América, Semana regional do
Folklore da Guiana Francesa
– Caiena;
“Luiz Carlos Borges e
Quarteto”, lançado pela Gravadora Acit em 2004, retrata
sua maturidade musical, tendo sempre a sonoridade
regional nativista como principal característica. Além do
tradicional repertório de sua
trajetória musical.
Em 2005, esteve em Viena, na Áustria, representando
o Brasil junto a outros diversos artistas da música
regional gaúcha.
Em 2006 com o violonista Maurício Marques mais
Renato Borghetti “Quarteto”,
participou do festival de música e poesia da cidade de
Elko, estado de Nevada – USA.
Luiz Carlos Borges, atualmente, divulga os dois CDs
lançados pela gravadora
ACIT “Itinerário de Rosa”
(com poemas de Apparício

Silva Rillo) e “Campeiros
vol.2” (este em parceria com
Mauro Ferreira.
Luiz Carlos Borges ‘’Con
Amigos Argentinos’’ é o nome
do seu novo CD. Gravado na
Argentina, pela gravadora
B&M, o CD que conta com participações especias de vários
artistas,
como
Liliana
Herrero, Antonio Tarrago
Ros, Juan Falú, Mercedes
Sosa, Raul Barboza e tantos
outros. São 15 convidados,
em um total de 16 canções. O
Lançamento foi realizado na
Argentina.
Apesar de manter-se
sempre próximo da sonoridade regional gaúcha e
brasileira, Luiz Carlos Borges
é hoje um dos poucos músicos do sul do Brasil
considerado pelos grandes
músicos e pela crítica especializada da Argentina como,
credenciado e capacitado
musicalmente para a verdadeira integração dos países do
Mercosul, devido sua intimidade com os ritmos sul
americanos.
Isto é apenas um pouco
do perfil e trajetória do mais
completo músico da região
sul, considerando-se que
compõe,
canta,
toca
acordeon e violão, além de

arranjar as próprias composições.
“Luiz Carlos Borges é a
referência musical mais qualificada e completa de todo
nosso movimento regional,
é fonte inspiradora para
qualquer instrumentista, intérprete e compositor, é a
essência da arte mais inventiva, capaz de surpreender e
informar com muita naturalidade. O Borges será
sempre para mim, essa magia contemporânea de
emocionar as pessoas”.
Mauro Moraes
“Luiz Carlos Borges merece o meu aval como gente,
como músico. Mestre e senhor dos acordes musicais,
digno representante do cenário missioneiro”. Telmo
de Lima Freitas
“Luiz Carlos Borges vê
sua imagem como testemunho de credibilidade em
todo o Brasil, nos países do
Prata, na Europa e nos Estados Unidos. Atua com
artistas conceituados e detém o reconhecimento deles
como instrumentista, cantor,
compositor
e
arranjador. É o talento gaúcho com o regionalismo
legítimo mais universal”.
Paulo de Freitas Mendonça.

