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Em seu último CD, “Artigos Impalpáveis”, Marcinho 

Itaboray fez a sua primeira parceria com Fernando 

Brant, na música “Guardar e não guardar”, momento 

alto de uma carreira, paralela à Medicina, feita sob a 

inspiração de Milton Nascimento – que cantou no CD anterior, na 

faixa “Não há paz” (parceria Itaboray/Rodrigo Barbosa) – e do 

pessoal do famoso Clube da Esquina.

O disco foi lançado dia 22 de dezembro de 2011 com um show no 

Cultural Bar, em Juiz de Fora. Na letra de “Guardar e não guardar”, 

Fernando Brant retoma suas preocupações com a harmonia de 

si e com a vida: “Guarde no aposento mais claro de sua alma / 

seus pequenos e grandes momentos / O seio da mãe e o abraço 

do pai... E seja moleque por toda essa vida / ...Guarde a água, não 

guarde a mágoa / Guarde o amor, não guarde a dor...”

A canção foi gravada por Nair de Candia que, no final, solta 

uma nota aguda espetacular. O arranjo e acompanhamento é 

de seu marido, Jaime Álem, maestro de Maria Betânia há anos, 

e amigos de Marcinho há mais tempo. A letra atende também à 

ideia de Marcinho: “Um dia um dos meus filhos me perguntou o 

que eu coleciono ou colecionava. Eu respondi que eram artigos 

impalpáveis, como a saudade, a alegria, as angústias, as paixões, 

as emoções nos livros que leio, nos filmes que vejo ou nas canções 

que ouço. Partiu daí, a iniciativa de gravar um novo CD e passear 

por esses artigos impalpáveis nas canções”.

Se é função da arte tornar visível o que está invisível (Vilém Flusser 

/Merleau Ponty), neste sentido, musicar é mapear emoções. 

Palpáveis ou impalpáveis. 

Isabella Ladeira, vocalista do trio Lúdica Música (junto com Rosana 

Britto, voz/violão e Gutti Mendes, violão) que faz a base do CD e 

do show, crê que a música de Marcinho “expõe nuances de uma 

personalidade tão boêmia e interiorana, quanto cosmopolita e 

moderna”.

Pois assim é, interior e cosmopolita, parafraseando Fernando 

Pessoa: “Cante a sua aldeia, que cantará o mundo”, ou Milton em 

“Para Lennon e McCartney”, dele e Márcio Borges: “Sou do mundo, 

sou Minas Gerais”. Marcinho é como todo artista, uma espécie de 

desaguadouro de sentimentos coletivos e, também, um tipo de 

antena da raça, por vislumbrar, intuitivamente, às vezes, caminhos 

desconhecidos até para si próprio, tanto melódica, como poética 

e tematicamente. 

Marcinho Itaboray, que não quis seguir a carreira musical para se 

dedicar com igual valor à Medicina - formou-se na Universidade 

Federal de Juiz de Fora em 1980 -,  convidou grandes profissionais 

para produzir este CD. Além de Nair, Jaime Álem e  Lúdica Música, 

participaram Sueli Costa, Zé Renato (ex-Boca Livre), Myllena, 

Edson Leão e o Márcio Hallack Trio. Os filhos Renato (22) e Pedro 

(12), também estiveram presentes, dando continuidade à já antiga 

saga musical dos Itaboray.  

Marcinho, por exemplo, estreou na música aos 3 anos de idade, 

numa rádio de São João Nepomuceno (MG), levado por seu pai, 

Francisco Itaboray (1920-2005), “seu” Chiquito, um dos troncos 

mais fortes de uma frondosa família musical. Todos os seus filhos 

com dona Maria, de Monte Verde (MG): Dadá, Cezar, Marcinho 

e Ronaldo, são músicos e compositores. O conjunto de baile 

“Itaboray”, sediado naquela cidade, formado por vários parentes, 

era um dos mais conhecidos em toda a Zona da Mata Mineira, dos 

anos 50 aos 70.

Neste disco, Marcinho Itaboray fez canções extremamente líricas 

como “O menino” (para os seus filhos); “Foi melhor assim”; 

“Água e pão”; “Rio de águas claras”, com Guilherme de Andrade; 

“Palavras de Rosa”, “O tempo do amor” e “Dor e carnaval”, com 

Rodrigo Barbosa; “O amor me acordou”, com Márcio Hallack; 

“Transbordou”, “Garras da paixão” e “Artigos impalpáveis”, com 

Marcus Pestana: “...Eu vou nessa busca louca e apaixonada / 

Ao seu mundo de sonhos tão viáveis / Ouça então essa canção 

desarrumada / Tão repleta de artigos impalpáveis...”.    

Comigo, fez “Santo de barro”, uma canção de 1974. Houve uma 

tremenda coincidência nesse CD: metade das canções fala em 

água de alguma forma. Começou com a mais antiga (todas as 

demais são recentes) e terminou com o alerta necessário de 

Fernando Brant. Simples acaso?  

Geraldo Lúcio de Melo (Gerrô)*

*Jornalista, formado pela UFJF em 1972, mestre em Comunicação pela UFRJ, em 2009
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