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P U B E R . JONAS SÁ
Por Ava Rocha

Jonas Sá é um cara de tesão.
Articulado no gozo da arquitetura sonora, na magia musical e na
potência sedutora da palavra, desde Anormal e BLAM!BLAM!,
seus primeiros discos, explora o contraste entre música pop
e experimental.
Como compositor e produtor de discos, Jonas tem transitado por
trabalhos diversos, tendo sido gravado recentemente por Gal Costa,
Nina Becker e por mim também no meu disco solo, que, por sinal,
foi produzido por ele.
Sem nunca ofuscar o produtor brilhante que é, em PUBER., seu
terceiro e mais profundo álbum, o artista lança luz sobre a força de
seu canto e a importância da canção.
O fato de ter sido gravado ao vivo no estúdio expõe ainda mais
a natureza orgânica do disco; a poética das canções, o jeito com
que o Jonas interpreta as letras tão confessionais quanto políticas,
o contraponto sempre presente entre violão e sintetizadores
analógicos desenham com clareza um recorte de como o artista vê
o mundo agora, enquanto nos canta o que em sua retina se grava.
Sua voz nos ataca direto no coração.
PUBER. segue o caminho natural de um homem que virou pai,
amadureceu como artista e deixa que nos aproximemos mais
intimamente dele. O compositor deixa um pouco de lado os
personagens de ficção tão presentes em BLAM! BLAM! para falar
de si mesmo.
A chegada irreversível de um bebê, como em “Kim”; a perspectiva da implosão emocional e estrutural que causa o fim de um
casamento em “Isso Vai Passar”; as manifestações de “2013”
(parceria com Negro Leo e Santiago Botero) e como elas foram

usadas contra seu propósito; o mundo de machos de “Share The
Drama”. Trata-se de um disco essencialmente político. Mesmo em
canções dotadas de erotismo e nostalgia o tom ainda é político.
Em meio às recordações de um primeiro amor em “Puberdade” ele
canta: “Falei do Chico Mendes e teu pai me expulsou”. O amor de
“Aimoré” é selvagem e troca a flechada de um cupido pela de um
índio Botocudo. A cor do amor é monhé e quando menos esperamos,
o som nos estende como um pano no centro da nossa aldeia.
Gravado e mixado por Martin Scian, com produção do próprio Jonas
e de Pedro Sá (seu irmão) o álbum está nu. Dessa vez não há colagens ou efeitos de pós produção. As baterias de Marcelo Callado
são secas. Os sons de baixo, pianos elétricos e acústicos (revezados
entre Pedro Dantas, Ricardo Dias Gomes e Jonas) também são puros. Não há guitarras, apenas violões de nylon (o próprio Pedro Sá,
às vezes com algum pedal) e o protagonismo fica por conta dos
diversos sintetizadores analógicos, seus timbres velhos que ao
mesmo tempo não cansam de emanar sons do futuro.
PUBER. nos conduz pela pele de um rio, pelo rosto entre nossas
coxas, pelo reto do tempo, pelos olhos das estrelas, pelo negrume
de um céu que nos abarca e iguala a todos, a Transamérica num
viaduto, nos cabelos infravermelhos, encantos que nos ascendem,
duros no espaço que nos transcende.
Vem nos cavando.

JONAS SÁ ESTÁ DE VOLTA
Depois de dois discos aclamados pela crítica e de duas indicações ao Grammy Latino, o cantor e
compositor carioca retorna aos palcos para apresentar o repertório inédito do disco PUBER, que tem
lançamento previsto para abril de 2018.
O novo espetáculo relaciona a o inventivo universo visual de Jonas Sá a sua musicalidade ousada,
elogiada por nomes como Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Roberto Frejat e Lenine desde que
chegou aos ouvidos do público, com o disco ANORMAL (2007).
Em 2015, Jonas Sá foi indicado à 16a edição do Grammy Latino em duas categorias (Melhor álbum
pop brasileiro contemporâneo e melhor projeto gráfico) por BLAM! BLAM!, seu segundo disco.
Jonas é um artista de muitos talentos e carreira ascendente.
Compôs trilhas para diversos programas de TV e para artistas visuais como Miguel Rio Branco e
Waltércio Caldas; abriu show de Lenine na Fundição Progresso (RJ); participou do disco “Cê”, de
Caetano Veloso, na faixa “O herói”; compôs para Gal Costa em seu último álbum, “Estratosférica”; e
ainda produziu o EP “Mitologia do Kaos” – de Jorge Mautner – e o disco “Ava Patrya Yndia Yracema”,
de Ava Rocha, um dos 10 melhores álbuns de 2015 para o New York Times, e que deu à artista prêmios de revelação na APCA e no Multishow.
Dono de uma “fina esquisitice, sempre com espírito de subversão”, segundo o crítico Leonardo Lichote,
de O Globo, Jonas Sá faz agora seu projeto mais vultuoso, PUBER, que engloba vasto lançamento do
álbum em ambientes digitais e um espetáculo único, que abraça toda a carreira do artista.
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