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Pélico lança Euforia, seu terceiro disco: 
 
"e num momento de estiagem 
não me falte a coragem 
de ser o que sou" 
(Euforia) 
 
Pélico está nu. Despido de certezas após um processo cartático em que escancara delicadamente 
todas suas dúvidas, ele busca um novo modo de vestir-se. 
Porém, para deleite de quem ouve as 14 faixas de seu novo álbum, “Euforia”, essa nudez 
não é óbvia. 
 
É preciso notar, pelas entrelinhas, que ele vai além dos rótulos. Por isso, ao contrário do 
rei, é ele mesmo a gritar que estão todos enganados ao verem um manto a cobri-lo. 
Pélico viveu e aprendeu a viver. Agora encara o amor, tema que não sai da moda desde 
que o mundo é mundo, com contornos menos dramáticos. Nem tudo termina bem, fato. 
Mas às vezes, sequer termina, e a esperança dá margem a melodias mais solares, como 
em Sobrenatural. 
 
Embora não seja uma continuidade linear do anterior, as características que fizeram de 
Pélico um dos nomes mais comentados da atual geração ainda estão por lá, da sensibilidade 
com pitadas de auto-ironia nas letras, aos arranjos elaborados que levam o público 
às lágrimas ou... à euforia. 
 
Sete anos separam "O último dia de um homem sem juízo", seu primeiro disco, de 2008, 
do mais recente trabalho, lançado em abril de 2015. No intervalo destes, está o elogiado 
"Que isso fique entre nós", que em 2011 entrou em diversas listas de destaque, incluindo 
a de melhores do ano da revista Rolling Stone Brasil. 
 
A distância entre este e o último lançamento foi o de maturação de inúmeras composi- 
ções, 13 delas escolhidas para o novo disco (a faixa Euforia aparece em duas versões), 
produzido por Jesus Sanchez e gravado no estúdio Sound Design, em São Paulo. 
Neste meio tempo, o cantor e compositor realizou uma trilogia de vídeos com versões de 
compositores que o influenciaram (Lulu Santos, Cartola e Caetano Veloso), participou de 
coletâneas e produziu, com Jesus Sanchez, o primeiro trabalho de Toni Ferreira para a 
Universal Music. 
E, para que nos momentos de estiagem não lhe falte a coragem de ser o que é, Pélico 
optou por se apresentar de perto também na capa, cuja foto ficou a cargo de Bob Wolfenson 
e a arte, do amigo e cantor Filipe Catto. 
 
"Euforia" foi viabilizado pelo Programa de Ação Cultural (Proac), dentro da categoria 
"Apoio a projetos de gravação de disco Inédito e circulação de espetáculos de canção no 
Estado de São Paulo de 2014". 
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Não creio que exista ainda o tal último romântico, hoje falamos de amor mais livremente. 
Pélico talvez seja um pouco mais que todos nós. Apaixonado ou na fossa, sempre a 
procura daquele acorde perfeito maior mantendo a tradição dos nossos trovadores. Um 
angustiado Belchior, um ousado Odair José, um bom clássico de Roberto e Erasmo embalando 
cavalgadas. Como eles, Pélico canta o amor. 
 
Ele me conta que ouviu muito A Raça Humana de Gilberto Gil, disco de 1984. Arranjos 
de Liminha, muito sax, muito teclado. E que essa foi uma das inspirações musicais pra 
esse trabalho. Com a produção de Jesus Sanchez e os arranjos de uma turma da pesada, 
os sopros e teclados se prestam a uma sonoridade contemporânea. Na deliciosa Vaidoso 
tem mellotron - como nas baladas dos Mutantes e do Led Zeppellin. E ainda o glokenspiel 
- usado na Flauta Mágica de Mozart. Mais romântico impossível. Pélico é um jovem 
bardo, um sonhador. 
 
O seu novo disco Euforia começa alto astral, prometendo um recomeço “mesmo que seu 
pai não goste”, com a bem humorada Sobrenatural. Abre com as guitarras de Regis Damasceno, 
bateria de Curumim, baixo de Robinho Tavares, sintetizadores e clavinet de 
Bruno Bonaventure. Na seqüência mais uma promessa de felicidade com Olha Só. A flauta 
de Tato Cunha dá um sinal de que essa rapaziada ouviu Secos e Molhados e Ian Anderson, 
música sem fronteiras de gênero ou geração, e isso eu adoro. 
 
Sozinhar-me é uma graça. Brinca com a menina e com a música de Moçambique com 
ukulele e percussão de Luciano Tucunduva, sopros, teclados e vocais. Delicia. 
Com a guitarra de João Erbetta, Pélico canta a maldição dos poetas. Escreve porque 
precisa. Pra vida pouca e pequena, Overdose de ciúme, aqui com a bateria de Richard 
Ribeiro. Com o cavaco de Rodrigo Campos, o violão de 7 de Marcelo Cabral aparece um 
samba em que a malandra é a mulher, Você Pensa Que Me Engana. Samba com sintetizadores 
e clavinet mantendo a personalidade do disco. 
 
Meu Amor Mora no Rio podia tocar num bar de beira de estrada, num brega nordestino, 
num baile pop. Tem os sintetizadores de Bonaventure e a levada das guitarras de Regis e 
da bateria de Curumim outra vez. Em Ela Me Dá tem o wurlitzer de Tony Berchmans e 
vocais de Rafael Castro. No naipe de sopros tem sax alto, soprano e tenor de Tato Cunha 
e o barítono de Kito Siqueira. O violão de aço de Jesus Sanchez abre Euforia que tem a 
guitarra de Pélico, bateria de Samuel Fraga. A canção que dá nome ao disco ganhou duas 
versões. Na acústica tem bandolim e piano. Licenciosidades musicais permitidas pelo autor. 
 
Meu Amigo Zé tem o sofisticado cello de Dimos Goudaroulis e é dedicada ao nosso amado 
mestre Tom Zé pra falar de amor e de música. Em Repousar Pélico está cercado pela vozes 
de Leticia Spiller e Caru Ricardo que se apaixonaram pela canção antes mesmo dela 
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entrar no disco. Timbram perfeitamente com o delicado balafon tocado por André Piruka. 
Calado tem lindas frases melódicas no flugelhorn de Daniel Alcantara e o órgão philicorda 
de Bruno Bonaventura que é puro ar. Linda letra de Pélico que se acompanha na 
guitarra. 
 
Amar é a palavra de ordem e Euforia faz parte da nossa trilha. 
www.pelico.com.br 
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