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“AS COISAS DO PORÃO”
Depois do EP, “Perro Negro”, gravado no Rio de Janeiro - lançado em 2013, o poeta e cantautor,
Rafael Elfe, volta a registrar um apanhado de novas canções. Com o título de “As coisas do
porão”, o novo EP - gravado em São Paulo, segue a mesma forma de gravação do primeiro:
registros caseiros e ao vivo, sem muitas edições ou overdubs.
Rafael, atualmente vive em São Paulo, mas cresceu em comunidades no subúrbio do Rio de
Janeiro. Sua infância foi subir e descer o morro do Booggie-Woogie; dessa miscelânea cultural, de
becos e vielas: o funk carioca, o samba, a música sertaneja, a música de rádio e a proximidade do
mar, segundo ele, são os elementos que construíram o que sua música reproduz.
Apesar de ser encontrado na prateleira do Folk Brasileiro, sua música é uma tentativa de revigorar
toda essa mistura de signos. Na infância, foi em um terreiro de umbanda, na casa de sua avó, que
outra peça fundamental de seu trabalho foi colocada: “Foi lá que tomei meu primeiro gole de vinho,
em uma cumbuca de coco. Apesar do medo que eu tinha das “giras” - natural pra minha idade,
consegui guardar a mágica daquelas canções, das palmas, do ritmo... A melodia simples e
mântrica, até hoje me inspiram. Até hoje me fazem querer fazer música. Gosto dessa humanidade
ancestral que parece habitar nessas canções. É assim que traduzo a palavra “folk”.”
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O projeto visual do EP é assinado pela artista plástica, Mayara Nardo. É a fotograﬁa de uma
montagem feita de dobraduras de papel e pinturas da artista. A ideia da capa é representar essa
travessia, entre uma realidade de outra (Rio x São Paulo). “Ela é meu barco sem timão, rumo ao
sol pintado na parede azul da velha sala.” - trecho de “Amarelo Sol”, uma das músicas do EP.
“Faço música pra mim mesmo, inicialmente, como uma espécie de bote salva-vidas que vou
lançando, diariamente, pra me livrar dessas incongruências da vida. Pra não me afogar nisso
tudo... e, se serve pra mim, deve servir para pessoas que pensam como eu. Essa é a lógica da coisa
toda.”, aﬁrma Rafael.

Com seu primeiro EP, Rafael levou suas canções para os mais variados públicos: casas noturnas,
festivais de folk ao ar livre, teatros, incluindo a rede Sesc. Seu formato de show pode ser acústico ou
plugado, sozinho ou com banda.
O show é uma mescla de seu trabalho autoral e releituras de suas principais inﬂuências musicais,
que vão de Belchior a Nick Drake; um resgate, tanto da música brasileira de raiz como do folk
tradicional.
Nos shows com banda, o time de músicos que o acompanha foi formado pelos amigos que fez em
São Paulo. Mateus Polati, multi-instrumentista, que também divide a parceria na pré-produção das
canções, é o baterista e produtor. Felipe Pizzutielo, baixista, também faz parte do time.
Rafael Elfe (voz, violão de aço, gaitas e viola caipira),
Mateus Polati (bateria e percussão)
Felipe Pizzutielo (contra-baixo)
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