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Não é porque faço um 
fanzine sobre assuntos leves, de 

cultura, que não posso falar de 
coisas mais sérias como 
política. O editorial é um 

espaço opinativo e é aqui que 
gostaria de expressar minha 

preocupação com uma sombra que está 
se estabelecendo no país: um ensaio da volta da censura. O 
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sendo 
marcado, entre outras coisas que não cabe aqui comentar, 
pelas tentativas de atentado à liberdade da imprensa.  

Está em nossa Constituição, no artigo 220: "A 
manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não 
sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nesta 
Constituição". No parágrafo 1° diz: "Nenhuma lei conterá 
dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade 
de informação jornalística em qualquer veículo de 
comunicação social".  E depois segue no parágrafo 2°: "É 
vetada toda e qualquer censura de natureza política, 
ideológica e artística". Mais claro que isso impossível, no 
entanto, no governo Lula, há casos de restrição à liberdade 
de opinião e de informação. Começou com projeto de lei 
criando um órgão de controle oficial à imprensa, que graças 
a uma forte reação pública não passou pelo Congresso. 

E os casos seguem. Houve o do jornalista 
americano que o governo chegou a cogitar sua expulsão do 
país porque ele disse no New York Times, inspirando no 
artigo de Diogo Mainardi publicado na revista Veja, que o 
presidente bebia demais. Mal ou bem, depois disso o Lula 
deixou de aparecer publicamente com um copo de bebida 
destilada nas mãos. Mais recente houve a condenação de 
Jorge Kajuru pela justiça de Goiás por crime de opinião, e a 
Rede Globo de Televisão foi impedida por um juiz (a 
pedido de políticos) de mostrar reportagem que denunciava 
corrupção em Roraima.  Outro que também está sofrendo 
censura é o jornalista Fernando Morais, que devido a uma 
citação de um deputado, foi decretado pela justiça também 
de Goiás a proibição da venda do seu livro Na Toca dos 
Leões. Fernando não pode sequer citar publicamente as 
aspas que o levaram à censura e ele nem se atreve a tal, 
tudo porque os juízes encontraram uma forma muito 
eficiente de calar: o bolso. Quem tentar furar a censura tem 
que pagar multas pesadíssimas. 

Um caso aqui e ali, se deixarmos amanhã vamos ter 
de andar com esparadrapos na boca. Vivo numa época de 
conformismo, pseudo-democrática. Não quero isso pra 
mim. Quero ter pleno direito de liberdade de opinião, quero 
ter direito à informação. Que a censura seja censurada! 
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NOTAS PASSADAS

O Pato Fu é uma das poucas bandas que ganhou integrantes ao longo da carreira, 
contrariando a regra geral onde os músicos saem e/ou são substituídos. Pato Fu começou 
como um trio, em 1996 o baterista Xande Tamietti t ransformou o Pato Fu num quarteto e 
agora, no oitavo disco, o tecladista Lulu Camargo aliou-se à trupe. 

São treze canções inéditas e todas elas são de autoria do guitarrista, 
programador e produtor John Ulhoa. O baixista Ricardo Koctus é co-
autor da canção Sorte e Azar. O disco foi inteiramente gravado no 
estúdio particular de John Ulhoa e Fernanda Takai e é distribuído 
pela Sony/BMG. O que é curioso é que o Pato Fu saiu da BMG após 
o disco MTV ao Vivo. Rodou, rodou, rodou e acabou assinando um 
contrato com a mesma gravadora... bom... quase! 

 
- Anormal 
- Uh, Uh, Uh, Lá, Lá, Lá, Ié, Ié 
- Sorte e Azar 
- Amendoim 
- Simplicidade 
- Agridoce 
- No Aeroporto 
- Estudar Pra Quê? 
- Vida Diet 
- O Que É Isso? 
- ! 
- Tudo 
- Boa Noite Brasil 

Fernanda Takai – voz 
John Ulhoa – guitarra, violão, programações, vocais 
Ricardo Koctus – baixo, vocais 
Xande Tamietti – bateria, percussões 
Lulu Camargo – teclados, acordeom 

A cantora portuguesa Manuela Azevedo fez 
participação especial na canção Boa Noite Brasil. 
Ela fez dueto com Fernanda Takai e entrou para uma 
lista seleta de artistas que gravaram com o Pato Fu 
em registros oficiais da banda. Participaram de 
trabalhos anteriores integrantes do Karnak, Maurício 
Pereira e a dupla “Tangos e Tragédias” Hique 
Gómez e Nico Nicolaiewsky. 



TRABALHO NOVO

O CHIQUE E O XIQUE-XIQUE

Qual a diferença entre um restaurante contemporâneo e o Xique-Xique? Um 
restaurante contemporâneo é um lugar médio para pequeno de decoração 
variada, mas que sempre prevalece o bom gosto. Os pratos servidos são 
bonitos, esculturais, valorizados, sofisticados (como um carré ao molho de 
azeite balsâmico, mostarda Dijon, capim-santo, rapadura e sementes de 
cardamomo, com cuscuz marroquino de amêndoas). A graça é degustar a 
textura da comida, a combinação de sabores. Nem todos conseguem apreciar e 
nem sempre se sai satisfeito do restaurante.  Já o Xique-Xique é um lugar 
grande que comercializa porção para dois de arroz, feijão-de-corda, carne de 
sol assada, mandioca frita, manteiga de garrafa, cheiro verde e paçoca. É 
simples, popular, barato e satisfaz.  

Em toda carreira, o Pato Fu 
transitou com facilidade entre 
refinamento, o experimentalismo 
e a simplicidade, e é possível 
encontrar esses lados em faixas 
distintas ou condensados numa 
canção ou outra. Esse sempre foi 
o grande charme do Pato Fu: 
fazer os fãs cantarem em 
japonês, brincar com o capeta ou 
se emocionarem em Canção Pra 
você Viver Mais. Vejo o novo 
trabalho da banda, Toda Cura 
Para Todo Mal, trazendo uma 
união de todos esses elementos 
em todas as faixas. Usando a 
referência gastronômica, é como 
se o Pato Fu colocasse perfume 
de laranja na mandioca frita, ou 
seja, sofisticou o Xique-Xique. 

Olhando as canções de forma individual percebe-se que o Pato Fu criou pequenas preciosidades. A faixa de abertura, 
Anormal, é o que eu chamaria de “a música para as rádios e 
para a novela”. Tem balanço, letra simples de bom gosto, e a 
voz da Fernanda Takai está mais limpa que nunca. Anormal 
reapresenta o Pato Fu com muita dignidade. O disco também 
é cheio de elementos que podem facilitar a identificação do 
público. Sorte e Azar lembra Dois Rios do Skank, Agridoce é 
tão melancólica quanto Sentado à beira do caminho do 
Roberto Carlos. Vida Diet parece até a abertura da novela 
Celebridade, só que a letra não tem nada de fofinha. Há 
também a instrumental ! que é a mais “rock” do disco e 
parece uma referência a trilha sonora do curta-metragem 
Surfista Invisível feita por John há algum tempo. 

Duas canções do disco 
merecem prêmio: Uh, uh 
uh, lá, lá, lá, ié, ié, por ser a 
mais “pato fu” entre todas, e 
No Aeroporto. Essa última 
tem a melhor letra e o 
melhor arranjo. Não dá para 
apontar uma faixa e dizer 
que ela é ruim, nem mesmo 
aquelas mais eletrônicas que 
podem soar estranhas, como 
Simplicidade ou O Que é 
Isso?. 

Se Toda Cura Para Todo Mal não tem nenhuma música que possa ser 
considerada ruim, é refinado, perfumou a mandioca e tudo mais, então 
isso faz dele um dos melhores trabalhos do Pato Fu, certo? Errado! O 
problema de “Toda Cura”, é que individualmente as canções são muito 
boas, mas juntas não tiveram um efeito a altura. A sonoridade parecida 
entre elas deixou o disco sem a dinâmica dos trabalhos anteriores e 
quebrou a grande máxima do Pato Fu que era fazer uma faixa diferente 
da outra. “Toda Cura” é melancólico, soa como fim de noite. É um disco 
que o Marvin adoraria. É para ver show chupando drops de hortelã. É o 
Pato Fu mais maduro do que gostaria de ver. Talvez comida sofisticada 
não combine com o Xique-Xique afinal. 

Siga os 
quadrinhos

Djenane
Arraes
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FAIXA-A-FAIXA

Anormal
Washington Ribeiro - Não é à toa que foi escolhida para ser a primeira 
música de trabalho pela gravadora. Uma quase balada com a voz marcante 
de Fernanda Takai e forte presença de Lulu Camargo, que completou a 
banda como uma luva.  Escrita em primeira pessoa, nos faz pensar como é 
bom gostar de alguém! 
Brunno Melo - Um prato cheio pra quem curte vocais femininos como 
eu. É impressionante como a voz da Fernanda Takai ficou boa nessa 
musica. Se você espera que o disco siga a linha da primeira faixa, você 
esta completamente certo(a).  
Renata Papa - Tem seu charme com o “Aaa, Aaa, Aaa”, e aquela história 
que todo amor platônico tem: tentar ouvir o que se imagina que a outra 
pessoa está ouvindo, comer a mesma coisa. 
Márcio Papa - Tem refrão pra cantar o dia todo. Alguém tenta agradar 
alguém. Medos e incertezas de um relacionamento. 

Amendoim
Washington - “Todo dia nasce um bebê/ pra dividir a vida com você/ todos os dias vão nascer/ 
bebês com meia vida pra viver/ todos os dias vão nascer”. Quem escutou essa música e não ficou 
com esse refrão na cabeça? Um pop muito bem sacado. Lulu Camargo muito a vontade na melodia. 
Será que o bebê é Nina? 
Brunno - O famoso rock legalzinho e feliz, simples como a letra sugere, mas percebe-se que essa é 
a proposta. Só acho que o refrão foi repetido de mais. 
Renata - É uma das minhas preferidas por ser “alegrinha”, não na letra, mas no ritmo. E por falar 
de bebês, deve-se destacar também os teclados do Lulu. 
Márcio - É difícil não lembrar de infância devido a alegria aliada a guitarras bem colocadas. 

Boa noite Brasil
Washington - Incrível como o timbre de voz de Fernanda Takai e Manuela Azevedo, do grupo Clã de Portugal, 
são parecidos. O dueto ficou perfeito. Lá, lá, lá...  vamos festejar! O Pato Fu está aí de novo!!! 
Brunno - Chegamos ao fim como começamos, balançando a cabeça de um lado para o outro. Gostei muito dos 
“charminhos” freestile da Fernanda no meio da musica. Lá, lá lá no final pra você não ficar tão melancólico 
depois de ouvir um disco com essa característica. 
Renata - É a música! Não teve língua diferente no CD, mas teve um sotaque bem gostoso de Portugal. Com 
timbre de voz parecido, Fernanda e Manoela arrasaram! 
Márcio - Dessa vez não veio a letra em língua estrangeira abrindo o disco. Veio o sotaque original de Portugal da 
portuguesa Manuela Azevedo em Boa Noite Brasil, fechando a ordem,  numa historieta sobre televisão que vai 
bem até pertinho do final, onde palavras de baixo calão não se fazem necessárias. 

Tudo

Washington - Pop redondo. É tudo! 
Brunno - Letra óbvia em cima de uma base eletrônica. 
Sem muitos comentários para esse som. 
Renata - Em Tudo, tudo se encaixa. 
Márcio - Canção que contradiz a cada frase e...  se 
encaixa. 

O que é isso?

Washington - Mais elementos eletrônicos! Outra 
“viagem”! Um dia irei entender! 
Brunno - Isso é um pouco de Pato Fu das antigas com o 
novo.  
Renata - É uma das preferidas. Música cheia de 
barulhinhos e Fernanda e John cantando juntos.  
Márcio - Vide comentário de Simplicidade. 



FAIXA-A-FAIXA

Simplicidade

Washington - Mais uma “viagem”! Uma balada hightec sertaneja! Não sei se deveríamos colocar 
rótulo em tudo que escutamos. Pois bem, esqueça essa história de hightec e vamos para a excelente 
sacana de alterar o vocal dando um clima futurista, as sanfonas pianos e a melodia de ninar.  Agora 
entendeu porque todo bebê gosta de música de ninar! 
Brunno - Som que ficou com cara de vinheta no meio do disco pelo uso de efeito no vocal o tempo 
todo. Te faz lembrar que o Pato Fu não é uma banda pop convencional que sempre usa as mesmas 
fórmulas. 
Renata - Esse é o Pato Fu, sempre nos surpreendendo. É uma música que a melodia lembra o CD 
Tem Mais Acabou. Como tem que ter algo de diferente, lá está a voz do John se fantasiando de 
robô. 
Márcio - Traz efeitos na voz compensada por uma sonoridade impecável e boa letra. É grande a 
expectativa para um show com essa canção. 

Estudar pra quê?

Washington - Eletrônico. Uma levada rock com aquela marcação tum tum 
tum. Temos uma mistura interessante e diferente que chamaria de “mais 
uma viagem sonora”.  Talvez só entenderemos essas “viagens” daqui alguns 
anos. A letra tem uma forte critica, ao meu ver, à inclusão digital. 
Brunno - Aumente o volume! Não é Ruído Rosa mais é um ruído bom. 
Música pra levantar a galera no show e também pra fazer cara de mau. 
Finalmente uma distorção nesse disco. Me imaginei com 13 anos de idade 
ouvindo esse som e concordando com tudo que diz a letra. 
Renata - Totalmente bate cabeça em todos os sentidos, da letra ao rock’n’ 
roll.  
Márcio - Vide comentário de Simplicidade. 

Sorte e azar

Washington - A introdução folk,  a belíssima voz de Fernanda Takai e um clima angelical formam uma balada digna de 
figurar nas melhores músicas de todos os tempos. Uma das minhas três preferidas no disco. 
Brunno - Balada sim, mas com estilo. Foi até difícil escrever sobre ela porque lá pelas tantas fiquei disperso pensando 
na vida e em um monte de coisa que aconteceu comigo esse ano. Posso chamar então de faixa ref lexiva. Apostaria 
nessa como musica de trabalho. Destaque para as “dobras” nos vocais. 
Renata - Adoro as músicas “fofinhas” dos Patos, tanto que foi uma das que mais gostei do CD. 
Márcio - É lentinha e leva a pensar em organização de pensamentos e auto-ajuda com pedido de ajuda.  Não sei se é 
confusa ou me deixou assim. Pra curtir abraçadinho. 

!!!!

Washington - Gritos histéricos, baixo forte, bateria marcando presença. Lembra 
muito And Now, do Gol de Quem!. Não pela música, mas pela forma de criação! 
Brunno - Opa uma musica ao vivo! Não pêra aí, foi apenas um sampler. 
Vinheta II com guitarras e efeitos eletrônicos. 
Renata - Canção perfeita em todos os seus barulhos, guitarras,  bateria, baixo e 
vozes. Que jeito eu não vou pular igual a uma louca no show com essa música? 
Márcio - Para abrir ou fechar show, além de ser um excelente tema para 
programas de TV.  Bem Rotomusic, bem John, bem Pato Fu. 



FAIXA-A-FAIXA
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Washington - Aqui começa a “viagem” musical 
desse disco, na minha opinião. É fácil identificar 
uma mistura, muito bem elaborada, de vários 
elementos musicais. Isso mostra como foi 
importante a produção feita por John e não um 
outro produtor. O título da música é uma viagem 
também! Sem contar a letra – uma forte crítica ao 
nosso consumismo exagerado. 
Brunno - No inicio da musica fiquei com 
impressão de já ter ouvido a introdução em algum 
lugar. Bom ritmo lembrando composições de 
álbuns mais experimentais da banda. Talvez seja 
essa a música que os mais recentes fãs do Pato Fu 
pulem logo para a faixa seguinte em busca de 
mais uma “baladinha”. Uma pena pois vão perder 
a explicação para o titulo do disco. 
Renata - Alguns diziam que não haviam gostado, 
outros que era infantil, outros que não esperavam 
uma música assim. Enfim, eu gostei, como alguns 
também gostaram! Está certo, tive que me 
habituar a mais esse estilo patofuniano/ 
jacksonfiveano. 
Márcio - A primeira disponível aos fãs, Uh, Uh, 
Uh, Lá, Lá, Lá, Ié, Ié é mais uma com palavras 
negativas e duplo entendimento. Fé ou ateísmo? 
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Washington - A minha preferida! Baixo, guitarra e 
bateria dando suporte a excelente interpretação de 
Fernanda Takai. Me dá vontade de chorar de tão 
bonito! É verdade que soa meio brega, anos 60, 
jovem guarda... mas quem nunca foi por um 
instante brega... agridoce... 
Brunno - Confesso que foi a minha preferida. 
Todos já perceberam sim, lembra muito Roberto 
Carlos, mas o cara é o rei, então está ótimo que se 
faça mais músicas assim. Se tiver um disco 
“Artistas cantam Roberto Carlos”, o Pato Fu 
provou que tem de entrar. 
Renata - Tinha ouvido Agridoce em um show no 
ano passado. Música “redondinha” que só a voz da 
Fernanda sabe completar.  
Márcio - Tem letra que evidencia seu nome: 
espetacular/ triste;  cedo/ noite; doce/ sem sal; 
azedo/ amargo, tão e tão.  Uma história de uma 
pessoa mal amada, onde são lindos os vocais.  Já 
executada nos shows. 

Washington - Não sei... parece uma levada jazz... 
uma história interessante.. . os vocais uh uh uh... 
uns barulhos de raio x... acho que é isso... uma 
carta de amor! 
Brunno - Vou cometer uma heresia, mas o ritmo é 
bem Los Hermanos. Heresia porque sei que não 
foi eles que inventaram, mas foi a primeira banda 
que veio na minha cabeça por causa da bateria 
reta. A sacada da letra é bem original e gostei 
porque o personagem acaba desabafando com o 
funcionário do Aeroporto e revelando um monte 
de coisa sem ele nem mesmo ter perguntado. 
Fiquei imaginando a cara do sujeito. 
Renata - Historinha viciante, não sai da cabeça de 
jeito nenhum, “u...u...u...u...é uma carta, uma carta 
de amor...” 
Márcio - Nos leva a uma viagem num estalar de 
dedos. Um dos melhores sons; clima de mistério 
sonoro e respostas a situações da rotina diária.  N
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Washington - Essa música completa a minha 
trinca de ouro. “Não vai ser diferente/ Se eu me for 
de repente/ Se o céu cai sobre o mundo/ E o mar se 
abrir/ Em um inferno profundo”. Com uma 
sonoridade poucas vezes alcançada, mostra que a 
banda está com uma harmonia perfeita. Deveria 
estar tocando nas FM´s. 
Brunno - Vida Diet música Ligth. Essa é pra 
acompanhar com palminhas. Destaques para alguns 
grooves de guitarra no meio das estrofes. 
Renata - Digo que quase não gostei do início de 
Vida Diet. Parece música de novela das oito. Acho 
que se não fosse o tal toquinho, ia ser minha 
preferida porque simplesmente adorei a letra, 
principalmente o refrão. 
Márcio - Um início decepcionante para todo e 
qualquer experimentalismo que sempre existiu na 
carreira patofuniana. 
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INÍCIO: Começa com Tunde Adebimpe (vocais) e David Sitek (multi instrumentista e produtor do neurótico 
Fever to Tell, do Yeah Yeah Yeahs). Colegas de quarto, trocam fitas com gravações e decidem fazer daquele 
material um cd. 
 
EVOLUÇÃO: A Touch and Go, gravadora deles até hoje, lançou o EP Young Liars em Julho de 2003. O 
primeiro álbum vem no ano seguinte – Desperate Youth, Bloodythirsty Babes. Com a chegada de Kyp Malone 
(guitarras), excursionam como um trio. Logo após, juntam-se Jaleel Bunton (bateria),  Gerard Smith (baixo) e 
Robert Lowe (teclados). 
 
COMO É: Alternam bateria eletrônica e humana desérticas, teclados monocórdicos e guitarras que insistem 
em trocar acordes por dissonâncias, sem cair no puro noise. Os vocalistas revezam graves e agudos como se 
estivessem num coral gospel (voz pra isso eles têm). Às vezes lembra o que seria o Talking Heads (antes de 
ficar chato) com a melancolia e espasmos do Joy Division, tudo isso regido por Tricky.  
 
COMENTÁRIO: Eles têm humor suficiente para fazer faixas como Robots, onde a voz sampleada sobre uma 
base que parece música de parque de diversões diz insistentemente “robots fucking in the middle of the car 
wash, robots fucking in the middle of the subway, robotos fucking in the middle of the Whitehouse”, ou então 
em Me-I que deve ter sido gravada na rua enquanto se passava o chapéu. 
 
UM SENÃO: Os vocalistas são tão bons que podem ameaçar o grupo com maneirismos vocais, como nas 
faixas Ambulance, Yr God e Freeway. Outro senão: a cover que fizeram de Mr. Grieves (Pixies), irônica e 
sarcástica como o original, só com estalar de dedos, vozes e assovios.  
 
DICA: Puxa no Kazaa a seqüência: Staring at the Sun, Blind, Young Liars (lindíssima), Satellite, King Eternal, 
Mr. Grieves. É para começar bem.  
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INÍCIO: Filha de músicos,  a mexicana Natalia Lafourcade começou a tocar diversos instrumentos ainda 
criança. Fez parte do grupo Twist que não teve muita repercussão, mas serviu para apresenta-la ao produtor 
Loris Ceroni que lançou o primeiro disco homônimo da cantora pela Sony em 2002. Natalia tinha 19 anos e 
compôs todas as músicas. 
 
EVOLUÇÃO: O disco solo de Natalia foi elogiadíssimo pela crítica mundo afora e suas canções estiveram em 
primeiro lugar nas paradas de vários países da América Latina de língua espanhola, além da própria Espanha. 
Uniu-se em definitivo a banda Laforquetina, rodou o mundo, fez comercial da Pepsi e ganhou vários prêmios 
pelo disco solo. Natalia lançou o segundo disco, Casa, em julho desde ano e é o primeiro com a estampa 
Natalia y Laforquetina. Casa teve produção de Emmanuel Del Real, tecladista do Café Tacuba, e Áureo 
Baqueiro (crítica do disco no próximo Elebu). 
 
COMO É: Natalia y Laforquetina não tem medo de se aventurar nos mais diversos estilos musicais. Você 
encontra no disco uma faixa de pop dançante com um riff de guitarra bem legal, na outra,  um rock simples, na 
seguinte se delicia com um quase drum’n’bossa muito elegante. 
 
COMENTÁRIO: Um ponto forte da Natalia y Laforquetina,  além de usar a diversidade de ritmos com 
competência, é fazer usar a eletrônica das canções de forma inteligente. Eles estão lá para dar charme, mas 
nunca para se sobrepor aos instrumentos musicais. Outro ponto positivo da Natália é que mesmo não tendo uma 
voz muito bonita (é um pouco anasalada), ela sabe usar o instrumento que tem e transformar isso numa 
característica marcante.  
 
UM SENÃO: As baladas arrastadas Mañana Olvidare, Mirame Mirate e Levarte a Marte. 
 
CURIOSIDADE: A imprensa tentou comparar Natalia Lafourcade com a Shakira, mas a moça, que é muito 
inteligente, disse que prefere ter seu nome relacionado a pessoas como a banda Café Tacuba, Julieta Venegas e 
Aterciopelados. Sua música própria preferida é Elefantes. 
 
DICA: Comece escutando as canções Busca un Problema, Te Quiero Dar e Un Pato. Se você não gostar delas, 
esqueça Natália y Laforquetina,  mas se você curtir, prepare-se porque vai viciar. 



DISCOS

Bloc Party – Silent Alarm 
 
A repercussão do Franz Ferdinand fez com que as bandas inglesas 
que reciclavam o som feito nos anos 80 emergissem e fossem 
colocadas num mesmo patamar. Entre delas está a Bloc Party. 
Tremenda injustiça! Os ingleses da Bloc Party têm veia oitentista 
sim (lembra Smiths pra caramba e a bateria de Matt Tong tem 
influência sessentista que é um diferencial), mas não fazem um 
som chato como a Franz e os outros do mesmo patamar. O disco 
Silent Alarm tem boas canções para ouvir, assobiar e balançar o 
corpo. Destaques para Helicopter, This Modern Love e Blue Light. 
 
www.blocparty.com 

Hot Hot Heat – Elevator 
 
A banda canadense Hot Hot Heat é daquela você escuta a voz de 
Steve Bays e lembra de uma lista sobre quem ela se parece. O som 
idem. Um roquinho sem vergonha que não traz nada de diferente, é 
verdade, mas gostoso de ouvir que é uma beleza. As canções do 
mais recente disco, Elevador, vão se sucedendo e você vai curtindo 
sem ver o tempo passar. Quando se assusta, o disco já acabou. Daí, 
existem duas alternativas: ou volta para a primeira faixa ou se 
aventura com outro som que exija mais de você. 
 
www.hothotheat.com 

Louis XIV – The Best Little Secrets Are Kept 
 
É de San Diego, California, que não faz “californiano”. A influência 
pré-punk de Nova York é explícita, mas eles conseguem usar melhor 
essa informação do que muitos outros que há por aí. Acrescente 
também um pouco de humor e deboche no som (vide Hey Teacher e A 
Letter to Dominique) e uma pitada de polêmica nas composições 
feitas por “acaso” pelo vocalista Jason Hill. Olhando pela capa do 
disco, dá para deduzir que Louis XVI não é a banda favorita das 
feministas. E, sim, as letras falam de sexo. O legal é que a banda tem 
vários vocais e isso sempre dá uma dinâmica a mais. 
 
www.louisxiv.net 



QUEM VAI PROTEGER SARAJEVO?

LIVRO

Por Djenane Arraes 
 

A Guerra da Bósnia foi um 
dos acontecimentos mais significativos 
do final do século XX porque seu 
desfecho modificou o mapa europeu. E 
o que se sabe sobre essa guerra? Os 
livros de história contam que após o 
fim do regime socialista na Iugoslávia, 
três grupos étnicos e religiosos 
entraram em conflito.  Os croatas 
(católicos romanos), os bósnios 
(mulçumanos), e os sérvios (cristãos 
ortodoxos) começaram movimentos de 
independência que, num primeiro 
momento, foram coibidos pelo 
governo iugoslavo. O ponto mais 
dramático, ou pelo menos aquele que a 
imprensa dedicou maior atenção, 
aconteceu em Sarajevo quando os 
sérvios dominaram a cidade e 
começaram uma “limpeza étnica” na 
Bósnia Herzegóvina, confinando os 
bósnios em campos de concentração. 

O governo bósnio pediu ajuda 
internacional, mas só recebeu comida 
e remédios. O que valeu para esse 
povo foi a entrada dos croatas na 
guerra, que reconquistaram territórios 
ocupados pelos sérvios e equilibraram 
a disputa, dando condições a 
negociações de paz. A guerra eclodiu 
em 1992 e teve fim em 1995 com a 
assinatura do Acordo de Dayton. O 
saldo da Guerra da Bósnia foi 200 mil 
mortos e cinco novos países no mapa 
Europeu. 

Mas o que acontecia na 
Bósnia? Qual a verdadeira história? 
O jornalista Joe Sacco viajou a 
Sarajevo no final da guerra.  Ao 
chegar no hotel, recebeu algumas 
instruções da recepcionista. A moça 
pegou um mapa da cidade e disse 
onde estava o hotel, onde estava o 
fronte e onde ele não podia ir. Joe 
pagou Neven, um ex-combatente do 
exército sérvio, para falar sobre a 
guerra e a história começa daí. 
Imagine se o Brasil entra em guerra 
e os traficantes, por toda a sua 
experiência com armas, táticas e 
capacidade de comando, são 
procurados pelo governo e levados a 
liderarem grupos das forças armadas. 
Eles são bem sucedidos e se tornam 
ídolos pop, ovacionados pela 
população, cobiçados e procurados 
pela TV. 

Chega um momento que os 
traficantes, agora heróis, se sentem 
como reis inatingíveis capazes de 
ordenar a captura de civis para cavar 
trincheiras no fogo cruzado. Tem 
poder de entrar nas casas, retirar seus 
moradores. Saqueiam supermercados 
“como tributo para alimentar os 
soldados”, fazem filas nas ruas e 
fazem as pessoas deixarem seus 
objetos de valores. É uma situação 
hipotética aqui, mas ela aconteceu de 
verdade em Sarajevo. 

Joe Sacco mostra o que viu e 
ouviu em forma de quadrinhos no 
livro Uma História de Sarajevo (no 
Brasil ele foi publicado pela editora 
Conrad). Não pense que, por ser em 
quadrinhos, o livro é fantasioso. 
Quase todo ele é narrativo e as linhas 
formam um fabuloso exemplo do que 
é o novo jornalismo literário. Sim, é 
literário, mas também é mais 
imparcial e mais real do que as 
matérias produzidas pelos jornais e 
pela mídia eletrônica. Os blocos 
narrativos reforçados pelo traço de 
Joe só tornam a história dessa guerra 
ainda mais vívida. Os desenhos são 
de um estilo único, preto e branco e 
rico em detalhes. O livro foi feito 
com a competência de quem cobriu 
regiões conflituosas. Joe Sacco 
esteve em na Faixa de Gaza, onde 
registrou pela primeira vez em 
quadrinhos o drama do povo 
palestino (Palestina – na faixa de 
Gaza, e Palestina – uma nação 
ocupada). Ainda sobre a Bósnia, o 
autor publicou Área de segurança 
Gorazde – A Guerra na Bósnia 
Oriental (1992-1995). 

Uma História de Sarajevo é 
obrigatório para quem aprecia uma 
boa literatura, para quem gosta de 
quadrinhos e para muitos jornalistas 
aprenderem como fazer uma boa 
reportagem. 



A atriz Kirsten Dunst disse em entrevista como 
explicou para os amigos sobre projeto em que estava 
atuando: “é um filme de Charlie Kaufman”. O filme em 
questão era Brilho Eterno de uma mente sem lembranças 
(Eternal Sunshine of the spotless mind, EUA, 2004), 
dirigido por Michael Gordry. Se o diretor é por tradição o 
“dono” do filme, por que Kirsten Dunst o credenciou a 
Kaufman? Porque ele é um 
gênio que consegue ser maior 
do que qualquer diretor que 
possa trabalhar. Exagero? Então 
assista Quero Ser John 
Malkovish ou Adaptação, duas 
das mais criativas e originais 
produções de Hollywood dos 
últimos anos. 

Brilho Eterno é a 
comédia romântica e dramática 
mais inteligente de todos os 
tempos. Nele, Joel Barish (Jim 
Carrey) vai a uma clínica para 
apagar da memória a sua ex-
namorada, Clementine
Kruceynsk (Kate Winslet). 
Durante o tratamento, Joel tem 
acesso a memórias preciosas de 
Clementine e percebe que, apesar de tudo, ele 
ainda a ama. Para não perder suas lembranças, 
inicia uma fuga em sua própria mente para 
preservar a imagem dela, ao mesmo tempo em 
que deseja uma segunda chance. 

É preciso ter a máxima atenção no 
início porque a história do filme não é contada 
de forma linear. Existe um epílogo antes de 
aparecer os créditos iniciais. Fica fácil se 
perder. Recomendo ver o filme, pelo menos, 
duas vezes. A primeira para entender a história 
e a segunda para aprecia-la,  curtir a 
montagem do filme e os efeitos especiais sutis 
e bem realizados. É bacana observar por 
exemplo, todos os livros de uma livraria 
ficando em branco durante uma conversa entre 
Joel e Clementine. 

Brilho Eterno levou o Oscar de 
Melhor Roteiro Original nesse ano e Kate Winslet recebeu 
várias indicações de melhor atriz em festivais e 
premiações, incluindo o Oscar. Mas não é apenas ela que 
fez uma atuação memorável. Os demais do elenco tiveram 
desempenho acima da média, inclusive Jim Carrey, que 
mostrou que, quando não faz careta, consegue ser um bom 
ator. Foi uma interpretação tão boa que foi fácil esquecer-
lo e passar a ver apenas o personagem na tela.  

Filmes de terror e sobre adolescentes no colégio 
não são exatamente campeões de críticas, apesar de boa 
parte deles terem boa bilheteria. Esses tipos de filme 
geralmente têm atores bonitos e de alguma fama como 
protagonistas além de um roteiro sofrível que não exige 
muito dos neurônios “Tico e Teco”. Mas esse não é o caso 
de Saved! (EUA, 2004). O filme, que recebeu o horrendo 

nome de “Galera do Mal” no mercado 
brasileiro, foi dirigido por Brian Dannelly e tem 
como um dos produtores Michael Stipe, 
vocalista do REM. No elenco está a jovem e 
promissora Jena Malone, a experiente e 
competente Mary-Louise Parker, além do ex-
astro mirim Macaulay Culkin. 

Mary (Jena Malone) é uma adolescente 
cristã fanática que freqüenta uma escola cristã 
de fanáticos e é a melhor amiga da garota cristã 
mais popular (e insuportável) do colégio. Pausa 
para uma observação: cristão retratado no filme 
é o evangélico. Um dia, Mary bate a cabeça e 
tem uma visão de Jesus. Ele diz para a 
adolescente curar o namorado gay. Munida de 
toda a fé, Mary transa com ele e engravida. A 
vida dela vira de cabeça para baixo. Ela se 
afasta das amigas populares, e recebe ajuda e a 

amizade de Cassandra, a única 
garota judia da escola. 

A maternidade traz um 
novo olhar para Mary. Ela 
percebe que o mundo não é preto 
no branco, como a ensinaram. Na 
verdade, tudo é um grande 
território cinza onde se pode sim 
viver fora de certos padrões de 
conduta pré-estabelecidos, no 
caso, por uma religião. 
Prostitutas, mães solteiras, gays, 
drogados, delinqüentes juvenis... 
todos têm o direito a sua fé. 

Saved! Tem algumas 
cenas memoráveis, como a de 
Cassandra fingindo estar possuída 
durante uma sessão de exorcismo 
coletivo(!) na escola. Mas a 

melhor é quando Mary descobre que está grávida. Ela pára 
numa igreja e sussurra palavrões diante da cruz num 
desabafo cômico. Há quem possa pensar que isso são 
heresias. O que eles esquecem é que pecado maior é o 
fanatismo que dá vazão a intolerância geradora de 
preconceitos. Atores competentes, uma história leve, bem-
humorada e inteligente sobre um tema polêmico. Eis 
alguns motivos para assistir Saved!. 

FILMES por Djenane Arraes

O PECADO É RELATIVO

SEGUNDA CHANCE

// //



MUNDO GEEK

O universo, a galáxia e tudo mais.  Como nós o imaginamos? Seria 
habitado por humanóides acinzentados que visitam a Terra só para abduzir 
humanos e fazer experiências genéticas? Seria ele dominado por uma 
sociedade avançada cheia de nobres guerreiros com espadas de luz? Quem 
sabe exista uma raça de predadores sofisticados e brutais cujo sangue é ácido e 
o único ser humano capaz de detê-los é a Sigourney Weaver? Para o inglês 
Douglas Adams, o universo e tudo mais é habitado pelos tipos mais diversos. 
Existem burocratas repugnantes, políticos malucos e gananciosos com duas 
cabeças, seres que cinqüenta braços que inventaram o desodorante antes da 
roda. 

Todos esses tipos estão cuidadosamente catalogados e explicados no 
livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, aquele que traz em grandes letras a 
frase “Don’t Panic”, ou em bom português: “não entre em pânico”. A série de 
Adams começou a ser escrita na década de 70 e inclui quatro livros (O Guia; O 
restaurante no fim do universo; A vida, o universo e tudo mais; Até mais, e 
obrigado pelos peixes). Nessa aventura inacreditável, Arthur Dent, um inglês 
trintão sem sal, é salvo pelo amigo Ford Prefect e deixa o planeta Terra preste 
a ser demolido para a construção de uma estrada hiperespacial. Juntos, eles 
viajam pelo universo pegando carona na nave Coração de Ouro (onde trabalha 
o adorável robô maníaco-depressivo Marvin), conhecendo os seres mais 
debochados e enfrentando as situações mais improváveis. Tudo narrado com 
humor felino e inteligente de Adams. 

O Guia é um clássico cultuado em especial na 
Europa, onde a série foi adaptada para o rádio e para a 
TV. O livro andou esquecido no Brasil por um bom 
tempo. Apenas no ano passado, a editora Sextante 
relançou o primeiro da “trilogia de quatro livros”, 
como disse Adams, e é possível encontrar nas 
livrarias três deles. Ainda não há previsão de 
lançamento do último volume. 

Assim que chegou as prateleiras nacionais, 
O Guia foi resenhado por alguns jornais e pela 
revista Superinteressante. Mas quem lê resenha de 
livros afinal? Poucos, admita! Até algumas semanas atrás, 
muita gente não tinha a menor noção de que a série existia e 
quando você comentava a respeito,  ninguém dava crédito. 
A situação mudou com o lançamento do filme, que fez O 
Guia entrar na lista dos mais vendidos, como acontece 
sempre no Brasil: o livro de história ganha força 
destaque após o seriado de TV. O filme é bom e 
respeitou o espírito da obra, mas para curti-lo é 
recomendável que se tenha noção da série ou que vá de 
mente aberta para encarar o humor cínico e 
diferente. Fez sucesso nos Estados Unidos e 
Europa e é muito provável que O restaurante 
no fim do universo também tenha vez na tela 
grande. Uma ótima notícia. 

Independente de cinema, rádio ou 
série de TV, gostoso mesmo é ler. A literatura 
inglesa é uma das mais legais do mundo e O Guia 
é um grande exemplo da qualidade da ficção cientifica 
que esse povo pode produzir.  
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“Há muito tempo, numa galáxia distante...” 

 
 
 
 
 
É estranho ir ao cinema para ver um filme onde você sabe de tudo que vai 
acontecer, mas não como. Foi assim que milhões de fãs entraram nos cinemas 
para prestigiar o capítulo três das seis partes da saga Star Wars. A Vingança do 
Sith é, de longe, o melhor filme da série cinematográfica e altera a visão que as 
pessoas tinham há quase trinta anos do maior vilão que a tela grande conheceu: 
Darth Vader. Quem poderia dizer que cara da máscara negra estilo samurai foi 
para o lado negro da Força e depois se redimiu em O Retorno do Jedi por causa do 
amor? Darth Vader não é mais a personificação do mal. Depois de A Vingança do 
Sith, ele passou a ser um dos personagens mais trágicos do cinema-pipoca. 

 
O filme começa numa batalha espacial onde os cavaleiros jedi 
Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi correm para o resgate do 
chanceler Palpatine. Uma vez “salvo”, o político (e mestre sith) 
começa fazer seus últimos movimentos para obter o poder absoluto. É 
quando o drama de Anakin é colocado um pouco de lado para dar  vez 
a uma bela fábula política: era uma vez uma democracia que, sob a 
sombra de uma guerra falsa, se transformou numa ditadura. Qualquer 
semelhança é mera coincidência? 
 

Numa conversa entre um atormentado Anakin e sua amada 
esposa Padmé Amidala, a esperta senadora questiona se eles 
estariam lutando do lado certo. É a primeira a declarar 
formalmente que a democracia pela qual lutava não existia 
mais. A República tem seu fim definitivo quando Palpatine 
acusa os jedis de traidores após uma manobra oportunista e 
declara perante o senado galáctico o surgimento do Império. É 
quando Padmé fala em tom de ironia a frase mais marcante do 
filme. “A liberdade morre debaixo de estrondosos aplausos”. 
 

Império estabelecido, as atenções se voltam novamente a 
Anakin, Padmé grávida, Yoda e para todas as respostas das 
perguntas deixadas na trilogia original. As lutas com o sabre 
de luz entre Yoda e o Imperador, e de Anakin contra Obi-
Wan são tão espetaculares que fazem Luke Skywalker 
parecer um jedi de quinta categoria. No fim, a pele fica 
arrepiada ao perceber que Padmé morre na medida que Darth 
Vader surge com sua máscara negra. 
 

A Vingança do Sith honra toda a saga de Star Wars e 
também traz uma ponta de tristeza por ser o último. Mas 
não significa que a saga dos jedis teve fim. Há uma 
infinidade de livros que continuam a história dos 
personagens clássicos. Além disso, estão confirmadas as 
produções de um seriado para a TV e de uma nova série de 
animação. “Que a Força esteja com você”! 

MUNDO GEEK
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