
IAN RAMIL
“Ian”

Essa multidão sou eu

Em álbum cheio de nuances e variações, Ian 
Ramil estreia como cantor e compositor singular.

Equilibrar  ironia  e melancolia  parece ser  marca 
típica dos Ramil, talentoso clã  musical da MpopB. 
Esse DNA depura-se no álbum  de estreia  do seu 
novo representante. Ian Ramil  começou  a tocar 
aos 11  anos,  quando ganhou a primeira guitarra  e 
já  saiu compondo. Rodeado por músicos por todos 
os lados, Ian não se isolou, mas achou um  espaço 
musical diverso das carreiras do pai,  Vitor Ramil, ou dos tios Kleiton  & Kledir. Embora 
para Ian  tenha  sido estimulante tocar ao lado dos velhos e dos primos desde pequeno, 
sempre foi resistente a seguir os caminhos e as sugestões de Vitor  — duelo entre quarto e 
sala  acontecido na casa  deles em  Pelotas, onde o pai vive (Ian mora em  Porto Alegre, mas 
já  viveu no Rio de Janeiro na infância).  Em seu álbum de estreia, IAN, o jovem  de 28 anos 
trilha uma poética muito própria. 

Herdeiro da estética do frio, lá  se foi Ian  para  Buenos Aires gravar  o álbum  entre abril e 
outubro de 2012. O disco foi produzido por  Matias Cella, que trabalhou com Jorge Drexler, 
masterizado por Tom Baker,  que já cuidou de obras de Nine Inch  Nails e Jorge Drexler,  a 
trilogia Matrix e filmes de David Lynch, tem  financiamento parcial do Procultura de 
Pelotas e sai pelo selo indie Escápula Records, em CD, LP e online. Além da banda  base, 
formada toda por músicos argentinos, que conta revezadamente com bateria, baixos 
elétrico e acústico, piano,  violões de nylon e aço, cuatro venezuelano, guitarras, percussões, 
trombone, trompete,  sax  barítono,  clarinete e tuba, Ian tocou com músicos brasileiros 
conhecidos na cena nacional — Kassin,  Marcos Suzano, Felipe Zancanaro —, e com o 
violinista espanhol Diego Galaz, da mítica banda La Musgaña. Apesar da  variedade de 
músicos, o álbum é coeso na busca por classe e peso, pontuado com olhar  sorrateiro e 
matreiro ao fazer uma crônica do zeitgeist. Mas, em vez da densidade de um  livro, as 
narrativas-canções têm o apelo gráfico, sensorial e leve de um fanzine. 

O zinegeist de IAN acha sua unidade paradoxal na  bipolaridade de tantas quebras de 
ritmos, andamentos, registros e moods, nas mudanças abruptas de humor  música após 
música  apontando no sentido das nossas contradições. É um  disco que ilustra e se 
comunica com  as transformações bruscas de personalidade da geração multifacetada e 
veloz de que faz parte Ian — criada no mundo digital e nas redes sociais, inundada por 
informações das quais seus contemporâneos nunca dão conta. IAN nega o discurso direto: 
prefere a  autodescoberta, a autocrítica, a procura, a  contradição, a  explosão pelo encontro 
de contrários.

Ian abre o cortejo com "Segue o bloco",  que fala do descompasso do sujeito que canta e se 
vê perdido: "Eu não vi o que aconteci/ Nem  sei se amanheceu/ Nesse exato, tudo 
embaçado/ Doutor, o que passou?/ A bailarina, já sem cortina/ Desvia do que é meu/ Pós-
sapatos, eu tô sentado/ O show recomeçou/ Segue o bloco/ Essa  multidão sou eu". Curioso 
começar  assim  declaradamente cachorro que caiu da mudança em  pleno desfile de terça-



feira de carnaval. O som não é samba, porém; está  mais para o folk soft rock envolvido por 
metais. 

Sublinhada pelo violino-corneta de Diego Galaz, a  balada folk "Seis patinhos" assim  define 
o amor: "Eu sou seis patinhos na tua sala/ E eles nunca vão sair/ Preenchendo o vazio e 
salvando teu  coração". O synth de Luciano Mello confere à faixa um  tom  de toada 
radiofônica. Uma das músicas em que se percebe a  versatilidade do vocal de Ian, que pode 
na mesma música soar confessional,  raivosa, mental,  galhofeira e teatral — bom  lembrar 
que Ian, que também  é ator, ouviu muito Tom Waits. A canção detona o desfile de animais 
que pululam pelo disco. 

As alternâncias entre climas leves e pesados, conduzidos com serenidade pelos metais, são 
fortes em quase todas as canções — influência  do indie mainstream  de Nirvana e da 
soturna psicodelia do Morphine. Surgem com  aura progressiva em "Zero e um", que 
lembra Radiohead, ecoados na guitarra de Felipe Zancanaro,  da Apanhador Só. Rockabilly 
puxado pela  guitarra meio psicótica de Kassin,  em  "Pelicano", Ian, que até então eram seis 
patinhos, se torna uma ave aquática  insolente e desastrada, um sujeito que fala demais: 
"Sou um  pelicano a voar/ Trago uns peixinhos na sacola/ O meu  papo inflado em  alto-
mar/ Quebra a onda e já vou embora", canta.

Puxando a sonoridade do disco para outra direção, a delicada "Suvenir", construída por 
cuatro venezuelano, metais e leve solo de trompete, fala de nostalgia,  da  tentativa de 
apreender o impossível: "Onde eu vou/ nunca veio aqui/ então eu quero te levar/ de cartão 
postal/ hm, suvenir/ porque dois de nós é melhor  que um". Aqui o disco já se deixa 
perceber como participante de certa  cena folk urbana gaúcha,  indie e psicodélica, que 
agregaria ainda Apanhador Só, Leo Aprato, Ed Lannes, Musa Híbrida e Thiago Ramil. 
Balada densa, "Nescafé" entrou em  várias listas de melhores canções de 2010/11. A letra é 
cheia de achados, que ficam mais explícitos na voz de Ian.  Citando "I want  you (She's so 
heavy)", do Abbey Road dos Beatles, canta lindamente o descompasso de um  casal: "Eu 
cuspo nescafé/ E você chora leite de manhã/ Amarro o meu sapato/ E tu veste o sutiã/ 
Cadê o nosso amor?/ Me diz onde/ Vou correndo pegar o bonde/ Que linha liga o teu 
coração ao meu?". 

Os bichinhos voltam com tudo em  "Entre o cume e o pé", em que o poeta despede-se com 
desdém  de um  amor que não rolou: "Não preciso de ninguém/ Tenho o meu ursinho",  para 
emendar com uma citação ao Ogum de Jorge Ben: "Armas de fogo/ não me alcançarão". 
Falando da solidez que vem  da solidão de modo irônico e quase agressivo, a canção é das 
mais dançantes do disco — cortesia da percussão de Marcos Suzano.

A faixa seguinte é um  rock que alterna  o grave e a fúria, contando com  solo de guitarra 
cheio de noise e baixo sinistro. Urgente, a  narrativa fala  de um sujeito em  um porão (ou em 
uma van) que "quer perder  um  pouco de foco" e pensa em  fugir, em busca talvez de leveza, 
desmiolado na direção de qualquer paisagem — até o refrão, subitamente tranquilão no 
balanço imposto pelo movimento em um verso nonsense, imagem  excelente: "Eu queria 
poder sempre ter a cabeça de um cachorro de painel de carro". 

Daí voltamos a um folk fofo, balada pra dançar de rostinho colado no escuro da festinha 
depois do porre, "Over and over" — hit  certo, com o auxílio luxuoso de Kleiton Ramil nos 
vocais.  Co-autor das três músicas mais conhecidas da Apanhador Só ("Um rei e o Zé", 
"Nescafé" e "Despirocar"), Ian espalhou pelo disco várias pretendentes a hits. Suas 
melodias vão chicletamente se agarrando ao córtex do incauto: tome cuidado, porque não 



se subestima o potencial assobiativo das canções. Sem  forçar  a  barra na comparação, Ian 
(nome de craque, saca a linhagem: Anderson, Curtis, McCulloch, Dury, Astbury, Brown, 
Gilliam, Hunter) tem  a  verve melodista dos Ramil.  Deve ser algo aprendido em chuveiros, 
avenidas e vielas da úmida Pelotas.

Voltam os animais ao "peixe" e "barco de sushi" no diálogo gaiato que é "Transe". "Me 
chega linda e diz: a vida é irreal/ Eu fiz que nem  ouvi, quem ouve muito enxerga mal". 
Uma canção simples como soaria nas vozes de João Gilberto e na do jovem Caetano Veloso 
e sua ideia-fixa: a precisão.  As músicas de Ian, como sugere seu  curto nome, não têm 
sobras ou pontas soltas.  Outra canção-narrativa, "Ímã ralo", um  blues torto, discorre sobre 
a personalidade ambivalente de um  sujeito que ora atrai ora escoa, magnético ou 
displicente. Mas, no fim, ele se consola: "Uma história sem  extremos nunca passa na TV". 
O violino matador, que ecoa as esquisitices afinadíssimas de Andrew  Bird, é o elegante 
violino-caixa-de-tabaco de Diego Galaz.

O clima é cortado bruscamente pela voz yankee de "Hamburger", um  dos melhores alt 
country  dos últimos anos,  em  que Ian emenda pampa e Tennessee em uma música parente 
das canções do cuiabano Helio Flanders,  do paulista Caio Corsaletti ou  do carioca Rodrigo 
Amarante (e que nos faz sonhar como seria boa a nossa música sertaneja mainstream  caso 
cavalgasse por querências mais espertas).

O clima é cortado bruscamente (acho que eu já escrevi isso antes) e a narrativa se sustém 
em  um atmosférico blues lisergicamente circular, pendular  como um relógio bêbado. A 
intimista  "Rota" é uma das melhores canções do álbum (inspirada em poema de Karina 
Ramil, também  conta com vocais de Kleiton Ramil), e fala  de alguém que caminha e sente 
que "entre as quadras/ vai passando o ponteiro/ e o meu  pé quer tropeçar". A canção 
finaliza o álbum  em sóbria  intimidade, mas com  sonoridade aberta e alerta, deixando no 
ouvido um sabor incompleto, pedindo os próximos capítulos. 

Ronaldo Bressane, abril/2014

FICHA TÉCNICA

Gravado entre abril e outubro de 2012  em  Buenos Aires e produzido por Matias Cella — 
que trabalhou com Jorge Drexler nos CDs Cara B (2008) e Amar la Trama (2010) —, o 
disco teve financiamento parcial do Procultura de Pelotas e sai em  CD, LP e online, pelo 
selo Escápula Records.

A masterização é de Tom Baker (Nine Inch Nails, Jorge Drexler, Matrix). 
"Nescafé" (Ian Ramil / Alexandre Kumpinski / Diego Grando / Marcelo Souto) e 
"Rota" (Ian Ramil / Alexandre Kumpinski) já foram  gravadas pela banda  Apanhador Só (a 
primeira gravada também por Filipe Catto em  seu disco Fôlego (2011) no DVD Entre 
Cabelos, Olhos e Furacões (2013). 

A arte do disco e as ilustrações foram feitas pelo artista plástico e designer Virgílio Neto. 



IAN RAMIL, “IAN”
Lançamento e distribuição: Escápula Records
Preço médio nas lojas e no site: R$ 25 (CD) e R$ 60 (Vinil)
Download gratuito com contribuição espontânea no site: www.ianramil.com
Disponível também no iTunes, Deezer, Spotify, Rdio e afins.
Baixar fotos de divulgação.

VIDEOS
Videoclipe da faixa “Suvenir”
Programa Cultura Livre (TV Cultura)
“Cabeça de painel” ao vivo no Theatro São Pedro, no show de lançamento do disco

CLIPPING RESENHAS
O Globo, Miojo Indie, Monkey Buzz (sobre o álbum), Monkey Buzz (sobre show em SP), 
RockinPress (sobre o álbum), RockinPress (sobre show em SP), Notas Musicais, Escuta 
Essa!

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
• 57º Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) - Revelação
• Correio Braziliense
• Scream & Yell
• Zero Hora
• RockinPress
• Melhores da Música Brasileira (Embrulhador)
• Trabalho Sujo
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