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Um gênio chamado Gilberto Monteiro
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Um dos maiores talentos deste estado - autor entre outros de
Pra TI Guria e Milonga para as Missões – Gilberto Monteiro é antes
de tudo uma alegre, carinhosa, criativa e carismática criatura. Ele fez
comigo, com Airton Pimentel e
Xuxú da Gaita uma temporada de
16 shows na Assembleia Legislativa com o espetáculo Edição Extra
que mostrava a junção da música
urbana do Cordas & Rimas com a
música rural (hoje chamada de nativista), isso, lá em 1980. Gilberto
tem uma imaginação e histórias
fantásticas: Uma vez, ficamos horas divagando sobre o local ideal
para se morar e viver, claro que
seria numa fazenda bem campeira
onde nem carro poderia entrar.
Outra vez, voltando de um festival
em Bagé, Gilberto queria que eu o
acompanhasse, pois a sua Caravan
era muito econômica, fazia 20km/
l – mas pra isso, não poderia andar a mais de 60km/h. Outra vez,
ao voltar dos Estados Unidos,
onde esteve tocando com Mary
Terezinha, Gilberto foi me visitar
e me deu de presente muitos dólares. Como a quantia era muito alta,
eu não queria aceitar e ele disse: “- Pega, pega! Eu tenho mais
um montão dessas verdinhas lá
em casa!”.

Quem é Gilberto Monteiro?
Nascido no extremo sul do Brasil. Em Santiago, no Rio Grande do
Sul, GILBERTO MONTEIRO, menino,
despontou como um músico de raro
virtuosismo. Seus ancestrais, também músicos, lhe transferiram as
marcas importantes que sua arte
deixa facilmente á mostra. Exibem
o lado mais autentico do povo gaúcho. A partir delas, ele imprime uma
execução que, ao longo de quase
meio século de carreira, não encontra similares. Suas apresentações
arrancam os mais emocionados
aplausos de todo tipo de público e
anotações elogiosas da critica mais
exigente. Esta tem sido uma constante, não apenas no Brasil, mas
também nas Américas Latina e do
Norte, e na Europa, onde ocorrem
suas atuações espetaculares. Músicos brasileiros e do exterior tem
se valido de suas composições para
encorpar seus shows e gravações.
G r a n de s o r q u e s t r a s e u r o p e i a s e
brasileiras acrescentaram em seus
repertórios, obras de Gilberto
Monteiro. Milonga Para as Missões,
Pra Ti Guria, De Lua e Sol são apenas algumas, destas valorizadas
criações. O gracioso vôo dos páss a r o s , a q u i e t a va s t i dã o do s
pampas, o murmurar dos arroios, a
quietude das matarias ou o ímpeto

selvagem dos cavalos todas estas
nuanças pintam o grande painel
cujas cores saltam com leveza e
determinação, pela força dos acorde s da s u a p e q u e n a , m as tão
expressiva, “ gaitinha diatônica “.
É de fato impressionante vê-lo toc a n do ! Q u e m a s s i s t e jamais
esquece sua figura. Rude o necessário, como para transfigurar-se,
num repente, em monumento da
mais expressiva ternura . Numa resultante sempre única arte da
melhor qualidade! A interação gaita-gaiteiro é tamanha, que modela
indissociavelmente: gaita, corpo,
alma e gaiteiro. Noutros momentos pensamos, que ele com seus
gestos determinados, é quem brota de dentro do pequeníssimo
acordeon. Pura resultante do milagre da arte! Não há, por mais que
se queira, como traduzir aqui este
enorme valor. Por isto busque conhecer mais deste cavaleiro
andante da arte regional gaúcha e
brasileira chamado Gilberto
Monteiro! São três álbuns com as
gravações: Prá Ti Guria, De Lua e
Sol e Mundo Gaucho. (fonte e texto: site do artista)

