
                                                Moraes Moreira e os Novos Baianos

A nova playlist do Instituto Equipe Cultura e Cidadania faz uma
homenagem  ao  músico,  compositor,  intérprete  e  instrumentista,
Moraes Moreira, que nos deixou essa semana aos 72 anos.

Moraes  fez  parte  do  antológico  grupo  Novos  Baianos,  com  Baby
Consuelo (Baby do Brasil), Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e
Luiz Galvão. O grupo inovou musicalmente, mas não só. Em pleno
período de ditadura militar, com censura e repressão, se organizaram
numa  república,  moravam  juntos  primeiro  num  apartamento  em
Botafogo, no Rio de Janeiro; depois numa bucólica e simples chácara
em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Cultivavam os ideais
hippies de liberdade, paz e amor, bem pertinentes ao início dos anos
70.

Foi  no apartamento em Botafogo  que compuseram as músicas  do
mais importante vinil  do grupo:  Acabou Chorare (1972).  O disco é
considerado  pela  mídia  especializada  um  dos  100  discos  mais
importantes da música brasileira. A revista Rolling Stones chegou o a
eleger o disco como o maior álbum de música brasileira de todos os
tempos. 

Em 1975 Moraes deixou o grupo, que continuou existindo até 1979. A
carreira solo de Moraes Moreira é marcada pela presença constante
no carnaval baiano, tendo sido o primeiro cantor de Trio Elétrico, se
destacando no trio  de Dodô e Osmar.  Nos anos 80 se afastou um
pouco da festa, se queixando que o carnaval havia se tornado algo
excessivamente  comercial.  Prova  de  que  o  espírito  crítico  e
questionador sempre acompanhou sua vida de artista.

Com produção intensa, é autor de mais de 40 discos, tendo sido o
último, Ser Tão, lançado em 2018. Nesta playlist escolhemos algumas
das suas canções dos Novos Baianos e de sua carreira  solo,  para
cantar  junto,  lembrar  e  celebrar  a  vida  desse  grande  músico
brasileiro.

Esperamos que gostem!
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