
% arte é a única coisa que separa
os seres humanos dos animais"
Música. Um ano depois de ter lançado o álbum Charmer, Aimee Mann volta a Portugal. Esta noite sobe ao palco da
Casa da Música, no Porto, e amanhã segue para a Aula Magna, em Lisboa. Antes, a norte-americana falou com o DN
JOÃO MOÇO

Uma das imagens de marca de Ai-
mee Mann passa pela melancolia
que uma boa parte das suas can-
ções carrega. Ainda que a tristeza
habite, com alguma regularidade,
as histórias que canta, isso não a
tem impedido de trabalhar, de há
vários anos até esta data, com algu-
ma da nata da comédia norte-
-americana, seja em telediscos, es-

petáculos ou até programas de
sketches (como Portlandia eSatur-
dayNightLivé).AÍiás, aindano seu
último álbum, Charmer (2012),
Aimee Mann compôs com o hu-
morista Tim Heidecker a canção
Soon Enough. Será esse disco que
a cantautora traz a Portugal, para
duas sessões acústicas. Hoje atua
na Casa da Música, no Porto, e

amanhã na Aula Magna, em Lis-
boa, e ambas as datas terão a pri-
meira parte de Ted Leo, com
quem formou, recentemente, o

projetoTheßoth.
"Gosto de fazer várias coisas

dentro do circuito da comédia por-
que assim consigo dar uma ima-
gem mais abrangente do que sou e

dos meus interesses. Mas eu tenho
muitas canções melancólicas,
logo, é natural que as pessoas tirem
as suas conclusões com base nas

provas que têm à sua frente", expli-
ca a cantora ao DN.

Apesar de ter ganho especial
mediatismo no final dos anos
1990, quando compôs a banda
sonora do filme Magnolia, de
PaulThomas Anderson, a carrei-
ra de Aimee Mann remonta aos
anos 1980, quando militavanos
TilTuesday, tendo-se estreado a
solo em 1993 com o álbum Wha-
tever. No entanto, a maioria dos
seus discos não se encontram em
plataformas como o Spotify, que
permitem ouvir música gratuita-

mente em streaming. "Não é que
seja uma grande crítica do Spo-
tify. Quando faço um disco, tam-
bém quero que ele venda, porque
é assim que eu vivo e ganho a
vida. Se começo a dar gratuita-
mente o que faço às pessoas, en-
tão não me mantenho viva. Tão
simples quanto isto", afirma.

Ao longo de todos estes anos,
Aimee Mann tem-se distinguido
como grande contadora de histó-
rias, muitas vezes centradas nas fa-
lhas dos seres humanos e nos seus

comportamentos. Não é, por isso,

de admirar que há dois anos tenha
sido convidada para atuar na Casa

Branca, no dia da celebração da
poesia americana, experiência que
teve um grande impacto em si,
como refere: "Recordo-me de Mi-
chelle Obama ter feito, na altura,
um discurso sobre a importância
das artes na educação. Isso levou-
-me a pensar porque é que é preci-
so afirmar que as artes são impor-
tantes... Porque ajudam as crianças
a terem melhores notas? Acho isso
triste. A arte é o que define a civiliza-

ção. Os animais também vivem em
comunidades, também têm rela-
ções. Logo, a arte é aúnica coisa que
separa os seres humanos dos ani-
mais e porisso é que é importante."

Não deixa, por isso, de ser crítica
da forma como parte da sociedade
ocidental, e dos seus governos, tra-
ta a produção artística. "Se a arte
define a civilização, então os gover-
nos deviam ter um papel na sua

promoção, porque é algo que be-
neficia a comunidade. Devíamos
ter como objetivo tornarmo-nos
mais civilizados", salienta. Daí que
se mostre descontente com as po-
líticas de austeridade. "Tanto em
Portugal como nos Estados Unidos
existe esta tendência de nos focar-
mos na austeridade e de se achar

que isso resolverá tudo, o que é

completamente errado".

Aimee Mann não é alheia às
muitas dificuldades que muitos
músicos (e não só) têm vindo a en-
frentar, com especial intensidade,
nos últimos anos. Essa é também
uma das razões que a levam a en-
cetar agora uma digressão em for-
mato reduzido, estando acompa-
nhada apenas de um baixista e de
um pianista, interpretando o seu
repertório com uma abordagem
mais despida. "Por um lado sem-
pre adorei fazer concertos acústi-
cos. Mas não vou esconder... O fac-
to é que não tenho disponibilida-
de financeira para andar em
digressão com uma banda com-

pleta. Se o fizesse, acabaria por
perder dinheiro", confessa.

Tanto na Casa da Música, como
na Aula Magna, os concertos co-
meçam às 21.00. 0 norte-america-
no Ted Leo está encarregue da pri-
meira parte nas duas datas mas,
uma vez que os dois músicos têm
vindo a trabalhar juntos com fre-
quência, tendo mesmo formado o

projetoThe Both, pode contar-se
com uma colaboração em palco,



como revela: "Eu vou aparecer na
parte dele e juntos tocamos algu-
mas canções e ele depois aparece-
rá durante a minha parte para in-
terpretarmos outros temas."
TRÊS ÁLBUNS
'MAGNOLIA'

>1999Aimee
Mann já tinha

lançado dois áL-

bunsasoLo

[Whatever, de

1993, e l'm with

stupid, de 1995) quando foi lan-

çada a banda sonora do filme de

PauL Thomas Anderson, que lhe

deu grande mediatismo, em

grande parte pelas canções Wise

Up e Save Me, dois dos seus
maiores sucessos.

'THE FORGOTTEN ARM'
> 2005 É um
dos pontos
altos da disco-

grafia da com-

positora norte-
americana.
Disco conceptual que se centra
na relação entre duas persona-
gens, John (veterano da guerra
do Vietname e boxer) e a namo-
rada Caroline, e na viagem que
fazem peLos EUA. Foi distinguidi
com o Grammy de Melhor

Embalagem [packaging].

CHARMER'

> 2012 É o mais

recente álbum
de originais de
AimeeMann.
Nele a cantauto-
ra contou com a

colaboração de James Mercer
(vocalista dos The Shins), no
tema Living a Lie. Já
o single Soon Enough foi com-

posto em parceria com o come-
diante Tim Heidecker. O disco

contou com a produção do bai-

xista PauLßryan.

Aimee Mann tem 53 anos e já lançou oito álbuns a solo


