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editorial & expediente

O lance do atraso das edições aconteceu por diversas
razões. A primeira delas é que eu, a editora, estava atrelada
demais em um trabalho de natureza acadêmica que tomou tempo
e tirou a disposição e energia para se fazer outras coisas, como o
Elefante Bu. Outra foi que comprei uma matéria/capa de risco com
os Autoramas. O risco não era por conta da banda, porque Gabriel
Thomaz é de uma gentileza muito grande e sempre que
requisitado, atende aos pedidos do zine. É que o foco da matéria
seria a turnê européia da banda e o combinado com Gabriel era
fazer a matéria só depois que ele chegasse em casa, que seria no
início de dezembro. Aceitei as condições e estipulei um prazo para
lançar o material até o dia 15 daquele mês sabendo que talvez não
fosse possível cumprir o propósito. Dito e feito. Quando chegou a
data final, não tinha nem matéria do Autoramas e nem assuntos
interessantes para publicar. Daí porque foi enviado um
comunicado e um pedido de desculpas a todas as pessoas que
recebem o Elebu.
Precisou virar o ano (e o tal trabalho ser concluído) para
conseguir ter ânimo para concluir a edição e cumprir um
compromisso que, afinal de contas, foi assumido com os leitores.
Curioso como essas coisas funcionam. Foi só acabar com a
preocupação que as idéias começassem a fluir, e a edição ganhou
uma nova cara com Autoramas, Paddy Milner, as resenhas e tudo
mais.
O plano agora é normalizar a produção. Já fica avisado que
a próxima edição é a de março porque início de ano é uma época
ainda difícil. Mas a partir dela, o Elebu volta a ser mensal como de
costume e, quem sabe, possa trazer algumas novidades. Afinal,
neste ano o projeto completa 10 anos e teremos todo esse tempo
para celebrar.
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Muita Legião Urbana, em especial Sereníssima.
Não tem jeito, por mais que o som da Legião fosse
pobre, Renato Russo fazia todo o diferencial e é
difícil não gostar. O cara era mesmo um gênio. Por
mais estranho que possa parecer, o filme Kung
Fu Panda teve um papel importante. Beatles
também foi uma constante, em especial as
contribuições de George Harrison For You Blue,
Old Brown Shoe, Here Comes The Sun e
Something. E também Johnny Cash, muito por
causa do filme Walk The Line que passou na TV.
Wonderwall, Oasis; Duas Horas da Manhã,
Paulinho da Viola; The Story, Norah Jones; De
Mais Ninguém, Marisa Monte; Para lá, Adriana
Calcanhotto.
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um ano

takai
A dama da música pop brasileira, Fernanda Takai, conseguiu
conciliar com sucesso uma carreira solo paralela ao Pato Fu e
ainda arrancou mais atenção e mídia que sua própria banda

pato fu

Djenane Arraes
Os dois primeiros anos de “patofã”
foram como uma caça ao tesouro. Haviam
poucas informações do Pato Fu na mídia e a
internet ainda não era para todos. Pelo menos
eu não tinha naqueles idos 1996. A única
pessoa que conhecia que gostava da banda
era um amigo de escola, o Luiz Cesar (que no
mundo Fu era conhecido como Fu-Fluiz). Às
vezes ele ia na minha casa para a gente
escutar discos, ver alguma coisa que tinha
gravado na MTV e conversar bastante. O
assunto preferido era, claro, o Pato Fu.
Uma das questões recorrentes era uma
talvez-quem-sabe-um-dia carreira solo da
vocalista Fernanda Takai. Enquanto o Luiz era
um tanto cético e existia até algum medo do
assunto, eu tinha certeza que se um dia ela
partisse num vôo solo, poderia ir além de sua
banda. Não torcia pelo fim do Pato Fu, até
porque, naquele momento, queria sempre
mais do então quarteto (Xande tinha entrado
fazia pouco tempo). Mas a impressão
martelava: se um dia Fernanda partisse para
um vôo solo, ela ficaria muito grande.
Ao longo dos anos, a vocalista ganhou
mais e mais destaque ainda dentro Pato Fu, e
não era por ser a “menina da banda” que
chamava mais atenção. Não é assim que as
coisas funcionam. Tem a ver com carisma,
talento e muito profissionalismo.
E vamos ser verdadeiros. A primeira

música de destaque do Pato Fu, ainda no
Rotomusic, era Fernanda quem cantava. O
primeiro mega hit saiu também na voz dela.
Nos shows, ela passou a cantar a maior parte
das músicas já na turnê do Tem Mas Acabou,
quanto também se instalou no centro do
palco. Li uma observação a respeito desse
assunto num livro de entrevistas, se a sua
mudança para o centro do palco provocaria
alguma reação do público. Só que ninguém
disse uma palavra a respeito. Claro que não! O
John pode ser o grande líder, mas a imagem e
a voz da banda é ela.
O produtor Dudu Marote, a partir do
Televisão de Cachorro, foi quem efetivou
Fernanda Takai na posição de vocalista
principal. E assim as coisas prosseguiram até
chegar o ponto de John se especializar em
compor canções apropriadas ao estilo e voz da
esposa.
Quando o disco solo finalmente
aconteceu no fim de 2007, Fernanda Takai
disse aos quatro ventos que o Pato Fu era a
sua prioridade, que estava muito satisfeita
com o trabalho e etc. Só que produtores,
críticos, público e mídia não deram a menor
bola para esses apelos. Passaram por cima,
atropelaram.
Ainda em maio de 2007 “vazou” a
i n f o r m a ç ã o d o p r i m e i r o s o l o, u m a
homenagem a Nara Leão. A repercussão do

futuro lançamento foi tão grande quanto o próprio
do mais recente do Pato Fu, em agosto. Onde
Brilhem os Olhos Teus, saiu no final de novembro
com ainda mais barulho. E não foi por um esforço
extra de Fernanda, até porque se dependesse da
própria o disco seria presente de natal para amigos
ou coisa parecida.
Ano passado foi quando se pôde ter a
dimensão real de todas esses acontecimentos. Se
fosse fazer um quadro comparativo de tracinhos
entre mídia, eventos e shows regulares de Fernanda
como artista solo e com a banda, o Pato Fu levou
uma goleada. Seria uma razão para temer pelo
futuro do quarteto (quinteto?) se não tivesse
ocorrido o fato inusitado da banda acabar por
também ser beneficiada. Isso porque o trabalho
solo, pela natureza do projeto, não concorreu com
diretamente com o do Pato Fu.
De uma forma ou de outra, a maior
beneficiada em toda essa história foi Fernanda
Takai. Seu disco solo vendeu muito bem, seu livro de
crônicas e contos, Nunca Subestime Uma
Mulherzinha, teve boa divulgação e recebeu ótimas
críticas, fez parte dos eventos que marcaram os 50
anos da Bossa Nova e participou de alguns outros
projetos. A carreira dupla rendeu mídia a ponto de
Fernanda virar figurinha fácil na TV. Algo que o Pato
Fu levou uma carreira para conseguir. Fernanda
ganhou páginas até na Contigo! Só não virou
“celebridade” com paparazzis no pé porque estamos
falando aqui de uma pessoa discreta, de atitudes

elegantes, e que não envolve nessas “farofadas” de
famosos.
São muitas as damas da música brasileira.
Rita Lee é a grande do rock. Dona Ivone Lara é a do
samba, assim como a Nilze carvalho é do chorinho.
Marisa Monte é a grande dama viva da MPB, porque
outras são eternizadas. E no pop, Fernanda Takai é a
maior entre todas as damas identificadas nesse
estilo.
Não é novidade dizer que Fernanda tem certa
proximidade com muitos dos fãs. Pessoas que são
encaradas como amigas, inclusive. Eu nunca fiz
parte dessa grande turma. Em de todos esses anos,
sequer troquei mais de uma dúzia de frases com ela
nesses encontros ligeiros após os shows para o fã
poder tirar uma foto ou pegar um autógrafo. Talvez
por sofrer aqueles bloqueios que fazem regredir o
Q.I e viro uma completa bocó que só da rata,
mancada e bolas foras (tudo isso ao mesmo tempo).
Quando fico monossilábica, então quer dizer que
tudo está bem e tranquilo. Nesse sentido, a distância
e a frieza do e-mail funcionam melhor. Mas digo que,
apesar de muitas vezes parecer o contrário,
acompanhei toda essa saga de ascensão com muita
alegria porque sou uma torcedora das mais
entusiasmadas, apesar de manter sempre grande
distância.
Ano passado foi um grande momento para
essa dama chamada Fernanda Takai. E repito, foi
apenas “um”, porque a torcida é para que os
próximos sejam melhores.

big sounds
and paddy and earl

ziniando

Djenane Arraes
Paddy Milner está com novo projeto
na praça. O pianista virtuoso britânico e a sua
banda The Big Sounds reuniram forças com o
cantor de soul norte-americano Earl Thomas
em um disco excelente lançado no final do ano
passado. Paddy é famoso por transitar na
esfera do blues e do jazz, e ainda leva
influências do indie rock a esse público. Por
causa disso, a sua música é peculiar e original,
onde não seria tão errado assim dizer que ele
criou um novo estilo ainda não batizado. Earl
Thomas, por sua vez, começou a cantar aos
vinte e poucos anos depois de sobreviver a um
grave acidente. A voz forte, de um autêntico
bluesman, e o estilo com forte influência na
música gospel e soul dos anos 60 ajudaram na
conquista de público e no reconhecimento da
crítica.
Paddy e Earl se conheceram num navio
em 2007 e logo fizeram inúmeras Jam
sessions juntos, onde constataram que a
empatia musical entre eles era natural, talvez
por ambos gostarem de inovar, mas

mantendo um pé no tradicional. Os dois
fizeram uma turnê juntos quando Earl
precisou de uma banda para fazer o circuito
europeu de shows. A parceria acabou
resultando no disco Earl Thomas With
Paddy Milner & The Big Sounds gravado
ao vivo nos estúdios da BBC e lançado em
outubro. O interessante é que o disco é um
projeto paralelo de ambos os lados, mas que
eles se encontram para fazer shows.
Segundo Paddy, ano passado a agenda foi
cheia com datas tanto na Europa quanto na
Califórnia, e o projeto está indo muito bem,
obrigado.
A
p á g i n a
o f i c i a l
é
www.myspace.com/thebigsounds, mas a
dica é procurar o site de Earl Thomas onde é
possível escutar mais da metade desse disco.
As canções mais conhecidas desse trabalho
são See It My Way e You've Got Me, mas a
dica é dar uma atenção especial em
Deconstruct The Devil e Stone Cold Sober
que são ótimas. As melhores do disco.

de florianópolis

E o espaço aqui é aberto para noticiar
uma iniciativa interessante no meio
independente/alternativo (a distinção se faz
necessária hoje em dia). A banda
catarinense Aerocirco há tempos chama
atenção para a organização que possui. O
quarteto formado por Fábio Della (vocal,
guitarra), Rafael Lange (baixo), Henrique
Monteiro (bateria) e Maurício Peixoto (outra
guitarra) faz rock bom de ouvir e é o mais
comerciável da turma atual daquela região.
Além disso, eles se preocupam em manter
várias páginas na internet, a desenvolver
uma proposta gráfica nos discos, e até
estratégia para manter contato em quem
pode divulgá-los. Acredite, isso é uma
raridade. É fácil dizer que 95% das bandas e
artistas indie/alternativas acham que serão
noticiadas pela súbita descoberta (e depois
reclama de espaço na mídia, falta de
interesse de público e tudo mais).
Pois a Aerocirco arrumou uma forma
interessante em disponibilizar a discografia
e conseguir alguma remuneração de
quebra. A coisa funciona assim: primeiro
você acessa www.panelavirtual.com.br e faz
o cadastro. Adiciona a Aerocirco como sua

banda favorita e, dessa maneira, terá
acesso a todos os discos disponíveis para
download. Faça o pedido vai receber um email de resposta com um valor e uma conta
bancária para depósito – quem for ao show
dos catarinenses pode ainda comprar um
cartão com o código direto e evita essa
burocracia. Feito isso, é só digitar a senha e
baixar o trabalho com uma qualidade de
som muito boa.
Estão disponíveis por lá o primeiro
disco remausterizado, o disco ao vivo e o
mais recente, acústico. Mas se não quiser
pagar pelo disco, mas quer ouvir a música
mesmo assim, daí é só acessar o site da
banda www.aerocirco.com.br
O Elebu recomenda os discos de
estúdio e o acústico. O primeiro é para
saber exatamente do que se trata e a
segunda opção é porque acústico é um
formato atraente de qualquer jeito – do
mais tosco ao mais incrementado – e
agrada mais fácil. Só fuja a versão de Hey
Jude, colaboração deles na coletânea As
Outras Cores do Álbum Branco. Sabe como
é... Beatles é complicado. De resto, tudo
bom.

um mês de rock no outono

europeu

Mesmo com um repertório em português, o Autoramas se lança
em terras internacionais e realiza na maior turnê fora do país da
carreira (até agora), onde passou por sete países europeus
esbanjando o melhor do rock brasileiro.
Texto de Djenane Arraes
Fotos cedidas por Gabriel Thomaz
RRRRRRROCK brasileiro invade terras além mar. O
Autoramas, formado pelo trio Gabriel, Bacalhau e Flávia,
retornaram ao Brasil em dezembro último depois de
pouco mais de um mês em turnê pelo velho continente.
Uma correria com 25 apresentações que começou no dia
30 de outubro em Lisboa, Portugal, e terminou no dia 29
de novembro em Liege, na Bélgica. A banda passou por
Londres, Bordeaux, Berlin, Madri entre outras cidades
européias para tocar para um público genuinamente
estrangeiro. Destaque especial para os shows realizados
em Londres no Dirty Water Club e em Madri, no Gruta77.
Esses foram os melhores para o vocalista e guitarrista
Gabriel Thomaz. “Só vimos brasileiros num dos shows em
Londres, que era o aniversário de uma revista de música
brasileira, a Jungle Drums. Nas outras cidades era só o
povo local mesmo”, informou Gabriel.
Essa foi a terceira turnê na Europa realizada pelo
Autoramas e também a maior em terras estrangeiras até
aqui. O trio segue um caminho interessante onde procura
construir aos poucos uma carreira internacional
interessante sem precisar se mudar do Brasil. É uma
lógica inversa daquela onde diz que para fazer o seu
nome em outro país, é preciso se mudar de mala e cuia
para então concentrar seus esforços naquele campo. É o
que fizeram os Paralamas do Sucesso na Argentina, o
Sepultura nos Estados Unidos e tantos nomes da MPB, em
especial os músicos como João Donato, que terminam
por serem mais reconhecidos fora do que no próprio país.
Há inclusive aqueles que já começam a carreira por lá
mesmo. Bebel Gilberto foi uma, mesmo com uma história
importante no Brasil.
O movimento “de fora para fora” afeta também os
independentes que circulam numa esfera mais
alternativa. O CSS, que é o exemplo maior desses,
aproveitou uma chance para se apresentar na Inglaterra
e por lá ficou. “Pô, o CSS é um sucesso total lá. Não é aqui
porque não toca no rádio o dia inteiro. Põe pra tocar pra
ver se não vai bombar no Brasil. As bandas brasileiras
estão fugindo de um mercado fechadíssimo que é o
nosso. Estão buscando fazer as coisas de outra maneira,
assim como os independentes fizeram (ou fizemos) nos
últimos anos e se abriu outra frente no Brasil, outro jeito
de oferecer música pra galera”.
O Autoramas, no entanto, é diferente de todo esse
pessoal. Enquanto Sepultura e CSS fazem músicas em
inglês e os Paralamas gravaram em espanhol para entrar
no mercado latino, Gabriel, Bacalhau e Flávia tocam é em
português e descobriram que isso satisfaz da mesma
forma. Começaram com uma miniturnê no Japão ao lado
da Guitar Wolf (tem até camiseta disso) e fazem shows
pela América latina com alguma freqüência. A
oportunidade européia surgiu na base da construção de
uma rede de contatos e também do lançamento dos

discos e das músicas nas mais diversas formas. De
acordo com Gabriel, diversos selos lançaram vinis,
CDs, coletâneas, singles (e o mercado de single por lá é
muito expressivo). “O espaço vai sendo conquistado de
acordo com o fato de que cada vez mais gente conhece
o Autoramas. Gente de selos, das casas... Aí vão se
interessando em contratar a banda. Assim como
acontece no Brasil”, explicou. “Tocar lá fora é como
tocar aqui, você tem que ir construindo. Se tem mais
gente que pode gostar, maravilha. Lá fora não é outro
planeta”.
Não é outro planeta, mas é outro esquema, por
certo. É preciso levar em conta que o circuito
independente europeu é mais organizado e
estruturado que o nosso. Também existe uma forte
cultura e valorização nas mais diversas manifestações
da arte a ponto de uma pessoa conseguir um dinheiro
razoável tocando flauta na rua. Enquanto no Brasil o
público ainda é muito dispersivo a ponto de um show
muitas vezes ficar em terceiro plano, lá o público é mais
centrado. Mas não é um privilégio do europeu, para
Gabriel, o japonês, o argentino e o uruguaio, por
exemplo, formam um público que de fato prestam
atenção só no show. “Eles já estão acostumados com
isso faz tempo. Adoram sair e ver as bandas tocando ao
vivo. A turnê em que mais aprendemos foi a nossa
primeira internacional, no Japão. Para nós foi um curso
intensivo de como ser profissional na música. Depois
vimos que aquilo tudo se aplicava no mundo todo. O
que é mais diferente lá fora é que lá não existe o
jeitinho brasileiro. É outro esquema. Mas o Autoramas
é uma banda muito respeitada, muita coisa que a gente
fala, eles ouvem direitinho”.
Gabriel contou ainda que os convites continuam
a aparecer e que, em breve, eles podem conseguir
realizar mais uma boa turnê internacional. Há muito
espaço para conquistar e aparecer na Europa, como
tocar nos famosos festivais de verão tradicionais e bem
estruturados. “Ainda não conseguimos entrar em
nenhum. Depois de tocar num desses, a gente
conversa...”
Por enquanto as atenções voltam-se
novamente para as terras brasileiras onde o trio
desfruta do prestígio de ser a maior e mais respeitada
entre as bandas genuinamente independentes.
Reconhecimento que só fica maior na medida em que o
tempo passa, com os shows sempre cheios e na
conquista de um público cada vez mais interessado,
que já compreende a proposta do trio e tem as músicas
na ponta da língua. Por enquanto, fique atento ao
projeto acústico (que não é MTV) que o trio lançou no
início deste mês. É o Autoramas surpreendendo com
rrrrrrrrrock no violão.

nos caminhos dos

autoramas
Os melhores lugares e programas da
Europa segundo Gabriel Thomaz.
fotos “Autoramas” cedidas por Gabriel Thomaz

o pub
“O mais legal é o De Black Lotus, em Temeuzen, na Holanda, do
grande Joshua, metaleiro radical fanático por RPG e outras fontes de
monstros.”
O Gabriel se esqueceu de dizer que ele também tocou nesse Rock
Café com o Autoramas em 2007. Está lá no histórico de shows no
site da internet do pub (www.declacklotus.tk). Quem for para a
Holanda e estiver afim de dar uma passada por lá, o mapa de
como chegar está logo aí ao lado. O curioso é que o nome do pub
vem mesmo de uma carta de RPG vendida a um preço bem
salgado, por sinal.

o restaurante
“Um restaurante de comida típica de Cabo Verde, onde eles ficam rolando som pop
desse país, coisa tosquérrima e sensacional. E o rango é delicioso, tipo comida baiana.
Até levei um banho de dendê que manchou toda a minha jaqueta, já no primeiro dia de
turnê, em Lisboa”.
Embora Gabriel não tenha lembrado do nome do restaurante, existem dois fortes
candidatos a serem o local a que o músico se refere. O primeiro deles é o Casa da
Morna, localizado no bairro Alcântara. O restaurante possui três ambientes
interligados: sala de refeições, palco e galeria de arte. A decoração dele é feita
com retratos de pessoas ligadas a música cabo-verdina. Funciona de segunda à
sábado até 2h. A especialidade da casa é o Calulu de Peixe (15,00 euros), e a
Cachupa sai por 13,50 euros.
O outro candidato é o En'Clave, que fica no bairro Campo de Ourique, em Lisboa.
É um restaurante mais barato e conhecido por funcionar até o dia raiar. Ele foi
fundado pelo cantor cabo-verdino Bana, mas atualmente é administrado por outro
cantor – e também pinto e gourmet – Leonel Almeida. O En'Clave funciona com
uma discoteca interligada, onde as pessoas tem livre circulação. A Cachupa custa
9,00 euros e uma porção de doce de papaia com leite de cabra pode ser degustada
por uma bagatela de 3,75 euros.

o hotel
“O lugar mais legal onde a gente dormiu foi o hotel que se chama Rock'n'Roll. É tipo
um hotelzinho temático em cima de um bar de rock (aliás, não vi bares de outros
estilos lá fora). Fica em Kreuzberg, bairro muito doido de Berlin, Alemanha.”
É terrível conseguir extrair uma informação a mais desse hotel quando o site está
todo em alemão, lógico, e não há opção de texto em inglês. De qualquer forma,
existe o site oficial do lugar para agendamentos e outras informações:
rocknrollherberge.de (não tem www). O bacana é que dá para escolher até o tipo
de quarto disponível (muito bem decorados, por sinal, e cada um com um estilo e
capacidade máxima de pessoas diferentes). São sete no total e os preços da diária
variam entre 34 a 89 euros. O hotel dispõe ainda de um salão de jogos com sinuca
e totó.

ponto turístico
“Pra mim, o melhor é o mercado de Camden Town, em londres, onde deixo uma fortuna
em troca de roupas, discos, sapatos...”
Camden Town é um distrito que fica no lado norte da capital inglesa conhecida por
ser um lugar de mercados lotados, atitude liberal e cultura popular. Não é à toa o
distrito é um reduto de roqueiros, punks e góticos. Mas o que caracteriza mesmo é
por ser um lugar dos mais cosmopolitas do mundo. Gente como Arthur Rimbaud,
Georges Orwell, Mary Shelley, além das bandas Oasis e Blur são alguns dos que
estão intimamente ligados a história de Camden Town. A lista de referências na
cultura popular é enorme. Para visitar ou saber mais, visite o site
www.camdentown.co.uk

lugar incrível (mas que poucos conhecem)
“Annecy, na França, é uma cidade linda que fica perto da fronteira com a Suíça. Pra
chegar lá, descemos no aeroporto de Genebra. Aliás, quando o avião vai descendo ali é
muito lindo. Pela janela só se vê tudo branquinho, é uma beleza.”

De fato, Annecy, que fica no sudoeste francês (na região dos Alpes), fica apenas 50
km de Genebra. É uma cidade tranquila com população pequena – cerca de 53 mil
pessoas. Além de ser um lugar belo, como Gabriel bem disse, a cidade também é
conhecida por abrigar o Festival Internacional de Animação, que acontece desde
1960. Para mais informações, www.lac-annecy.com

cidade mais interessante
“Acho que foi Kassel, na Alemanha. Só tinha maluco, público loucaço. Nos identificamos
bastante.”

A primeira coisa que se precisa saber sobre Kassel é que essa cidade é dos irmãos
Grimm. Sim, aqueles famosos por escrever os contos de fadas Branca de Neve, A Bela
Adormecida, Rapunzel e Cinderela. Fica literalmente no centro da Alemanha e a
população é de quase 200 mil pessoas. O interessante é que a cada cinco anos, a
cidade inteira se transforma em um museu devido a chamada “documenta”. O site é
www.kassel.de

para ouvir (ou não)

Mallu Magalhães, a revelação
que aos 15 anos tornou-se a primeira e
única artista brasileira a ser descoberta
na página do MySpace e fazer sucesso,
era interessantíssima. Era estranho ver
uma adolescente aparecer diante das
pessoas e declarar influências como
Johnny Cash, Bob Dylan e Elvis Presley
(Beatles é lugar comum), e fazer folk
quando há um mar de moleques da
mesma idade identificados com o rock
ligeiro e barato, antes chamado de
música emo (estilo de música e
comportamento que depois de tanta
piada, virou termo pejorativo).
O pensamento confuso
mostrado nas entrevistas, o jeito
simples de uma menina tímida de classe
média alta, tudo era “fofo” até aquele
momento. E surgiu o contrato com a
Vivo, além de dezenas de shows pelo
país todo sem ao menos ter um disco
para oferecer. A música J1 tocava na
propaganda, milhares de downloads e o
“pá pá pá” não saía da cabeça. Mallu era
uma inofensiva novidade que todos
pareciam estar dispostos a receber de
braços abertos, afinal, qual outro
adolescente que fazia composições
bobinhas (mas condizentes com a
idade) atraía tanta atenção e
curiosidade de um público mais velho
que a própria.
Mallu Magalhães, a cantoracelebridade que aos 16 anos lançou o
primeiro disco com o conceituado
produtor Mário Caldato Jr., é um
“saquinho”. Ela teve o primeiro disco
lançado por uma grande gravadora no
final deste ano, mas antes, já em
outubro, estava disponível aos
assinantes da Vivo. Mallu agora toca
Tchubaruba nas rádios e tem mais
aceitação do que os associados
nacionais que, um dia, também foram
os ídolos da menina.
O sucesso é bom porque leva um
pouco mais de diversidade para as
rádios comerciais. O nome de Mallu na
mídia é interessante pela mesma razão
e torna-se um contraponto aos de
sempre. Mas a partir do momento que a
menina lança um disco oficial por uma
grande empresa e torna-se uma

profissional, ela deixou de ser a
novidade fofinha que as pessoas
passavam a mão na cabeça, e
começou a ser avaliada como um
artista qualquer, independente da
idade.
A afirmação de que Mallu é um
“saquinho” não é por causa das
entrevistas risíveis de tão non-sense e
declarações que denunciam grande
imaturidade nas páginas das grandes
revistas e jornais. Muito menos pelo
novo aspecto que sua exposição
recebeu devido à fofoca do último
caso amoroso. Mallu é um “saquinho”
porque a sua música é chata na forma
que aparece no primeiro disco
homônimo. Eu não sei quais foram as
orientações do produtor Mário Caldato
para a menina crua que tinha em
mãos, mas o resultado foi quase
desastroso.
O hit J1 foi piorado, para início
de conversa. A versão demo mostrava
uma menina com voz ainda não
formada, mas agradável e que parecia
muito segura do que estava fazendo.
O J1 do disco oficial tem piano, som
limpo, mas escancara uma cantora de
voz vacilante e infantil. Era melhor e
mais lucrativo feito um remix. Com o
passar das faixas, a voz de Mallu vai te
massacrando até virar um novo
método de tortura em Noil. Faltou,
talvez, ouvir Rita Lee se esgoelando
para fazer voz da Jamis Joplin em Meu
Refrigerador Não Funciona, ainda nos
Mutantes, para ver como se faz. Ou
pegar um pouco da segurança e
consciência dos próprios limites de
Fernanda Takai em E o Vento Levou.
Quem sabe ela não deveria partir para
o prático e fácil: Norah Jones e Cat
Power. Mallu aparenta carecer de
referências para aprimorar o seu
próprio canto. De uma forma ou de
outra, Caldato há de assumir a sua
parcela de responsabilidade nessa
tragédia.
É verdade que tem algumas
faixas que se salvam, como as mais
rock'n'roll You Know You've Got e
Town of a Rock'n'Roll. No mais, pule e
se poupe.

alça

mallu sem

primavera
verão
outono
inverno
O que leva uma cantora com discos de sucesso e
agenda lotada parar banda, largar tudo e partir para um
auto-exílio no Canadá? E o mais intrigante é que em sua
volta a pátria mãe – no caso do personagem aqui,
México – lançar um disco instrumental em parceria com
a orquestra sinfônica de Vera Cruz e fazer figuração
como instrumentista convidada do disco acústico de
Julieta Venegas? Fizeram essas perguntas para Natalia
Lafourcade e a resposta foi desconcertante de tão
simples e sincera: queria crescer como pessoa e como
música. Numa outra oportunidade ainda perguntaram
se havia algum disco pop programado para sair ainda
em 2008. Sua resposta foi negativa, “porque não tinha
reunido um material bom suficiente para ser mostrado”.
A julgar pelo material experimental disponível
em sua página no MySpace, Natalia Lafourcade tem
absoluta razão. Aquele material, pelo menos da forma
que está, não é mesmo bom o bastante para um disco.
No mais, a cantora mexicana preferiu dedicar um pouco
ao projeto com a orquestra sinfônica. O disco, Las 4
Estacion es Del A mor, pode ser baixado
gratuitamente na página do MySpace. Para quem gosta
de música instrumental com um toque erudito vai se
deliciar. De fato, é um material muito bom que a jovem
produziu.
A referência da obra é As Quatro Estações de

Vivaldi, que Natalia decidiu fazer a sua versão. É bom
deixar claro que ela apenas aproveitou a idéia de uma
trilha inspirada nas estações do ano do mestre
imortalizado. A referência termina aí. Os sons, a
harmonia, os detalhes, ou seja, todo o conjunto é
material inédito pensado por Natalia. Coube ao
maestro da orquestra interpretar tudo e colocar no
papel em forma de partituras. Além de instrumentos
tradicionais de uma sinfônica, foram usados também
escaleta, instrumentos de percussão, alguma
vocalização.
Ao ouvir essas estações românticas e simples
de Natalia, só há de apreciar e pensar no trabalho
bonito que essa moça fez com a ajuda do maestro e
dos músicos da sinfônica de Vera Cruz. Há de se
considerar também a coragem em tentar coisas novas,
fora do que seria um tiro certo em sua carreira, como
um bom e velho disco pop. Com Las 4 Estaciones Del
Amor, Natalia tornou-se universal e afirmou uma
postura corajosa no sentido que ela sim é capaz de
deixar a sua popularidade dentro de um estilo para
arriscar-se em propósitos diferenciados,
independente do tamanho e do tipo de público que ele
possa atingir.
Nota 10 para o disco e para a iniciativa de
Natalia.

o microfone
não é para todos
Que o Ricardo Koctus me desculpe, mas o ponto
fraco do seu primeiro disco solo é ele mesmo. E quem
fala é uma antiga defensora de uma participação maior
do músico dentro do Pato Fu.
O fato é que, no Pato Fu, Ricardo Koctus está
protegido, blindado em suas participações pelos vocais
de Fernanda Takai ou pelo computador. Com Let's
Presley e alguns registros ao vivo, por causa da
natureza informal e esporádica desses projetos, pouco
se prestava atenção ou depositava olhares mais
críticos em Ricardo. Mas a partir do momento em que
ele arrisca um vôo paralelo solo e com a supervisão de
Carlos Eduardo Miranda, o papo é outro e as proteções
deixam de existir.
O disco homônimo confirma que Ricardo é um
compositor regular – na mesma medida que traz boas
canções, também apresenta composições fracas. A
faixa Metade, por exemplo, é ótima; em compensação
Clara é estranha. Não é a idéia da música em si, que

é... clara... O problema é que ela soa como uma “quero
ser Arnaldo Antunes” e falha. E assim Ricardo caminha
ao longo de um trabalho cambaleante quando se fala de
composição.
Consistente no disco é a sua sonoridade. Ricardo
conseguiu fazer um trabalho distinto do Pato Fu. Oras,
se você considerar que o solo de Fernanda Takai é
praticamente uma extensão da discografia da banda e
que o John tem a habilidade de produzir alguns artistas
e fazê-los soar como uma filial – vide Érika Machado – é
fantástico o fato de o baixista ter se afastado desse
estilo para construir algo genuinamente dele. E verdade
seja dita: não há o que criticar a respeito das melodias e
da sonoridade do solo de Ricardo. Ele e os músicos
convidados foram perfeitos nessa questão.
As letras ficam na média o som é bom, mas o
disco não ganha “estrelinhas” a mais porque o cantor e
artista Ricardo Koctus não sustenta. Sua voz e estilo
não têm força, apelo e nem diferenciais. O músico é
excelente, mas daí para se aventurar num vôo solo, são
outros quinhentos.

noel é o bom
Música boa do Oasis é aquela que segue o
padrão traçado pela própria banda inglesa no
clássico (What's The Story) Morning Glory. Tem que
ser uma parede poderosa de distorção num ritmo
lento que acompanha vocais dos sempre
interessantes Liam e Noel. Quando eles saem do
estilo, e principalmente quando tentam se
aproximarem da fase mais maluca dos Beatles
(muito por causa da obsessão de Noel por Lennon),
fica chato. Ou é Wonderwall/Champagne
Supernova/Don't Look Back in Anger ou não é nada.
O disco Dig Out Your Soul, lançado no ano
passado é considerado o melhor desde o clássico
derradeiro do Oasis. Ele é mesmo muito bom, mas
diria que na verdade é um segmento de Don't
Believe The Truth, que na verdade é aquele da
retomada após anos de trabalhos ruins. Ambos os
trabalhos foram produzidos por Dave Sardy, o cara
que deveria ser celebrado como um herói por ter
colocado a maior e mais influente banda inglesa dos
anos 90 nos trilhos.
Esses dois trabalhos em questão deveriam

ser tratados como o final da trilogia iniciada em 1995
por serem complementares. Faixas como Layla, The
Importance Of Being Idle, Bag It Up, The Shock Of The
Lightening, Falling Down e Keep The Dream Alive não
são do mesmo disco, mas poderiam. Também são
músicas que se colocam ao lado das três canções
máximas que servem de referência para entender e
apreciar o Oasis.
Pessoalmente, acho que o Oasis é uma banda
como a Legião Urbana: quanto mais igual, melhor.
Também tenho a impressão que os irmãos Liam e Noel
não tem o reconhecimento devido, talvez por causa do
gênio complicado desses indivíduos e das inúmeras
histórias de bastidores e turnê que de gloriosas não tem
nada. As pessoas tendem a valorizar mais o simpático
descompromissado do que o arrogante que fala demais.
É por isso que se tende a supervalorizar um Thom Yorke
e fazer ressalvas aos Gallagher, em especial Noel, que é
o grande cara da banda.
Não leva a mal, Yorke é um sujeito que
estabeleceu uma influência enorme na música mundial.
Mas Noel também e na mesma escala.

agorafobia
Marcelo Leite
Ela me perguntou as horas. "17h35". Dava pra sentir o nervosismo naquela
pergunta, ainda mais no olhar, ao ouvir minha resposta. De alguma forma, a minha
calma também pareceu incomodá-la, mas acho que foi só impressão, sabe? Com
ela, sempre difícil ter certeza do que se passa naquela cabecinha. Uma coisa dava
pra notar. Mal havíamos chegado e a menina já suava frio.
- Esse tá muito cheio, vamos agora não.

o guia

Pensei em perguntar se ela tinha certeza, tentar avisar que o próximo podia estar
pior, mas nem adiantaria, mesmo. Fui me preparando, tirando a mochila pesada das
costas e ajeitando melhor o paletó surrado do dia de trabalho, idas e vindas nas
conduções da vida. Ela ali, me olhando como se pedisse que compartilhasse daquela
agonia silenciosa, enquanto eu ajustava o prendedor da gravata. "Pronta?"

Tão cheio quanto, mas agora não pretendia esperar
mais. Tomei-lhe a mão delicada e fui abrindo caminho
até onde pudéssemos ficar em relativa paz, eu por fim
abraçando-a com firmeza e deixando meus braços se
tornarem os horizontes dela. Um perímetro para
aquele pequeno corpo pelo menos respirar, apesar do
encaixe justo.
- É sempre assim?
A pergunta vinha com todo aquele tom de inocência
perdida, como se ela quisesse algum conforto. Se
irritou quando me viu rindo e olhando-a nos olhos,
apesar daqueles imensos óculos escuros emprestados
de algum acervo de cenografia televisiva. Fiz que sim
com a cabeça. "Piora daqui a pouco... mas depois fica
até gostoso." Uma nova risada e aquela cara de criança
birrenta em resposta, enquanto meu braço que a
envolvia tentava abrir-se mais e deixá-la confortável.
"Você deveria relaxar."
- Relaxar, Marcelo? Sabe como isso tá apertado? Eu tô
ficando sem ar, já. Vou desmaiar, daqui a pouco, e você
aí rindo! Não fosse você, eu já teria tido um troço, tá?
Respirei fundo, tentando me conter, mas acabei rindo
ainda mais. Pra disfarçar, dei uma apertada no abraço,
nada forte, ou ela podia cumprir com a ameaça do tal
piripaque. Minha outra mão já dormente com o peso,
mas eu apenas sorrindo, para apoiá-la em meio àquela
dança de idas e vindas. Podia sentir a menina
respirando cada vez mais descompassado, tudo era
nervosismo, na expressão, os óculos só lhe davam um
aspecto mais pitoresco. "Relaxa, vai."
Nem sei porque ainda tentava melhorar a situação,
mas ela não parecia disposta a qualquer nova reação,
exceto o bufar, o respirar fundo e algum eventual
grunhido. Dava pra perceber que não apenas via aquilo
como um momento selvagem, mas fazia questão de
incorporar essa noção à face. Tudo começava a
apertar-se mais e o meu abraço a envolvia como em
um gesto de proteção, aparentemente inútil. O
balançar dos corpos não ajudando muito. Novos
apertos. Ela já cravando as unhas no meu ombro.
- Não dá... não dá mais.

A agonia à voz era visível... tentava me
mostrar que falava sério, como se eu
pudesse fazer algo a respeito. "O que
sugere, parar aqui, assim?" Ela me olhou
com uma expressão de fúria e manha, ao
mesmo tempo, algo tão bizarro que mais
uma vez eu ri. Então veio aquela sensação.
Algo se aproximava e os dois ficaram
tensos, ela percebendo o momento, em
meus olhos. O abraço firme, agora, eu
apertava aquele corpo pequeno contra o
meu e os dois praticamente prendíamos a
respiração, quando veio o prenúncio,
chiado.
"Próxima estação: Estácio. Estação de
conexão para a Linha 2. Desembarque pelo
lado direito."
Eu a segurava, a outra mão dormente com
o peso da mochila, os dois apertando-se
contra um corrimão do metrô, para que a
enxurrada de gente que saía do vagão não
nos arrastasse até o trem errado. Ali, um
grito quase de clímax:
- EU QUERO O MEU CARRO DE VOLTA,
MARCELO!

põe lusa nisso!
Djenane Arraes
Descobri que tinha gastrite nervosa aos 15 anos depois de
passar por alguns maus bocados. Estava em férias no litoral do
Espírito Santo, hospedada num belo apartamento (cortesia de
amigos dos meus pais) próximo a uma das praias mais
movimentadas de Guarapari. No apartamento ao lado estava
hospedado um menino bacana e bonito e, o melhor de tudo, estava
na minha rede. Felicidade total para a adolescente no pico dos seus
hormônios.
O problema é que alimentação em praia e em época de férias
é sempre difícil. Sei que a coisa ficou estranha. Eu querendo
namorar o garoto e, ao mesmo tempo, suando frio, com azia,
passando mal. Tragédia grega. Depois de algum papo aqui e acolá,
passei a andar com ele de mãos dadas, passeava com ele em alguns
lugares perto do prédio (mas o nosso preferido era o telhado) e dava
uns beijinhos, mas poucos pra valer porque me sentia um gosto tão
ruim na boca que era melhor não arriscar. A condição era ter em
mãos um pacotinho daquelas pastilhas de hortelã da Garoto na
hora, senão, nada feito. Vivia amarela, mas dava uma de durona...
oras, o cara era mesmo um gatinho! Sei que no final das férias
estava tão mal que vomitava até o cérebro. A volta para Brasília foi
antecipada por minha causa. Que coisa! Na época não existia MSN.
Perdi o contato com o garoto, mas ficou a boa lembrança do
romance light de verão com crise aguda de gastrite.
Se você achou interessante essa minha história, então vai
gostar do livro Saga Lusa, de Adriana Calcanhotto. É quase o
mesmo enredo: a cantora e compositora Adriana Calcanhotto vai
fazer uma turnê do Maré em Portugal, só que passa mal e sofre uma
bad trip causada pela misturas de medicamentos que eram
proibidos na Europa, mas que ainda circulavam por lá (coisa de
português). E isso é tudo que você precisa saber do livro.
Mas há considerações a serem feitas a respeito dessa “obraprima”. Primeiro é que ele passa uma séria impressão que a cantora
é uma psicótica. Só pode. Segundo: o conteúdo do livro é algo mais
adequado a um blog de site oficial do que impresso no papel offset.
Terceiro: como escritora a senhorita Calcanhotto é uma compositora
fenomenal. Quarto: Paulo Coelho e José Sarney são melhores.
O chato disso tudo é me dar conta que desperdicei dinheiro
num livro cheio de nada que se aproveite (nem estética, nem em
estilo de escrita, nem numa boa história) só porque a autora era um
nome conhecido, uma cantora que gosto. E mais chato ainda é
perceber que tem tanta gente por aí com livros excelentes, mas sem
a oportunidade de publicar porque são Maria e João Ninguém.
Coisas de Brasil. Aqui, se você é famoso, mesmo com uma obra
ruim, seu espaço é garantido.
Saga Lusa é só para fãs árduos da cantora gaúcha radicada
no Rio de Janeiro. No mais, passe um pouco mais adiante na
prateleira e procure por Arnaldo Antunes, Fernanda Takai, Chico
Buarque e até o Tony Belotto, ou seja, esses cantores e
compositores que foram muito mais felizes em suas aventuras
literárias.

os estranhos

estação zona morta
Rúbia Cunha
Creio que a Estação Abaixo de Zero passou em
um piscar de olhos, mas festa natalina nunca foi
realmente minha especialidade. Enfim, depois de
passar dias, enfurnada em casa, a maior parte do
tempo vendo filmes e ou dormindo, eu poderia me
aprofundar em uma lista enorme para continuar nossa
tour, mas de todos que vi, uns mentirosos, mas muito
bons de ação, outros cantados, mas muito bons em
seu sadismo, outros que sou suspeita por venerar o
autor dos livros e outros que me tornei fã por me
lembrar de personagens que criei, minha lista ficou
parcialmente reduzida.
Resolvi então voltar à minha especialidade de
terror e suspense e qual não foi a minha surpresa ao
ver um filme tão bem comentado, mergulhar de
cabeça nas pedras de algum penhasco? Creio que você
já ouviu falar nOs Estranhos (The Strangers, 2008,
EUA). Falaram muito bem do filme, elogiaram-no
tanto que criei falsas expectativas e é aí que mora o
perigo.
Sabe, devia socar a cara de cada um que pega
um filme e compara com outro que foi muito bom,
porque fazer isso é crueldade para uma pessoa que
ama cinema como eu. E o pior erro que cometeram, a
meu ver, foi quererem compará-lo com Os Outros
(The Others, 2001, EUA).
Não há a menor semelhança ou ligação
existente entre os dois. Se escutar esse tipo de
comentário e pretender ver o filme, esqueça e deleteo de sua lista, acredite em minha frustração. Primeiro,

tem a Liv Tyler como atriz principal. Deixo claro que
tenho certa ojeriza a esta atriz desde O Senhor dos
Anéis (Lord of the Rings, 2001 – 2003, EUA), acho-a
sem graça, insossa e não sei de onde tiraram que ela é
uma boa atriz, talvez pensem no sentido corpóreo
quando falam isso.
Segundo, o filme é realmente estranho. Não
prende, não tem história, se passa a maior parte do
tempo dentro de uma casa. Tem três pessoas
mascaradas que resolvem brincar de assustar o casal,
Liv Tyler e Scott Speedman, para então ter algo que
poderia vir a ser interessante, mas não é. Desculpemme fãs de filmes slasher (Jason, Freddy Krueger,
Michael Myers e cia), mas o uso da enorme lista de
clichês, a previsibilidade de tudo que vai acontecer, da
mocinha que ao invés de se trancar em um local
seguro, vai justamente atrás de sarna para se coçar, do
mocinho que acha que ela estará mais segura se ficar
sozinha e do não uso do celular para chamar a policia
quando tem oportunidade de usar, é demais para mim.
Sim, assisti ele todo, apenas para ter o prazer
de dizer que morram todos aqueles que macularam a
imagem dOs Outros, vinculando-o aOs Estranhos. O
que achei mais engraçado é que alertam que o filme é
baseado em um fato verídico. Ah! Fala sério! Você já
notou que agora todos os filmes de terror de Hollywood
são baseados em fatos verídicos?
Se for assim, sou muito mais assistir, pela
vigésima vez, Horror em Amityville (The Amityville
Horror, 2005, EUA). Ao menos ele tem um ator tesudo,
para eu ficar deslumbrada.

santa
castidade!
Djenane Arraes

mundo geek

A revista Superinteressante de janeiro
d e s t e m ê s t ra z u m a r e p o r t a g e m c o m
características de artigo assinada por Karin Hueck a
respeito da fórmula de sucesso para se fazer uma
produção adolescente: falta de sexo. A jornalista
discute em seu texto que, além de uma campanha
de marketing profissional e bem-feita, as obras
bem-sucedidas atuais que rodeiam o universo para
esse público em específico são caracterizadas por
um protagonista de vida complicada que vive num
mundo fantástico ou enfrenta situações inusitadas
e, sobretudo, é casto. Daí o exemplo do sucesso
atual de Crepúsculo (o vampiro não pode ter
relações com a mocinha – nada original), Harry
Potter, além dos produtos Disney para préadolescentes que incluem Hannah Montana, High
School Musical e os intragáveis Jonas Brothers.
Se for pensar bem, não são apenas
adolescentes que curtem histórias com heróis
quase castos. Até mesmo em produções destinadas
para o público adulto, a tensão atrae muito mais do
que um relacionamento concreto. Basta lembrar-se
de séries como A Gata e o Rato, Arquivo X e Friends.
A primeira, dos anos 80 famosa por revelar Bruce
Willis, era a respeito de uma dupla de detetives que

brigavam horrores enquanto resolvia alguns casos.
Foi sucesso absoluto até o casal se tornar um casal
de fato.
A dupla Mulder e Scully, de Arquivo X, era
imbatível. A tensão entre eles e o amor evidente
que um sentia pelo outro, apesar dos constantes
embates ideológicos, fez a série embalar o
imaginário das pessoas por seis bem-sucedidas
temporadas. Ambos não tinham vida amorosa e
muito menos social. Isso até Scully ficar grávida e o
público saber que o pai era Mulder. Quanto a
Friends, o enredo era em cima de seis pessoas
diferentes e irreais por volta dos seus 30 anos que
até falavam de sexo, mas de forma moderada,

Depois da saga One More Day, o Homem-Aranha e Mary Jane deixaram de ser casados.

quase pueril. O curioso é que muitos dos fãs dizem que a
série caiu quando os personagens Chandler e Monica se
casaram. Pushing Daises conseguiu ser ainda mais
extremada. Apesar da originalidade dos roteiros e da
produção maravilhosa, o casal de protagonistas vivia
um relacionamento sem poder se tocar (ou ela morria).
Nos quadrinhos, a coisa não é tão diferente.
Wolverine mata, rosna e faz cara feia, mas vira ursinho
quando está diante das mulheres que gosta. No caso do
grande amor da vida dele, Jean Grey, aí a relação é
romântica, açucarada. E o pobre do Super-Homem? Ele
ama Lois Lane incondicionalmente, é casado com ela,
mas não pode gerar filhos. Pior, não pode ter um
orgasmo com a própria esposa sem um artifício extra
(como kriptonita ou perda de poderes) porque isso
poderia matá-la. É isso, além do alienígena ser
republicano.
O pior é que quando a dinâmica de algumas
histórias é modificada ou mesmo quando personagens
ícones da cultura pop fazem algo diferente (a respeito de
sua vida pessoal e/ou sexual), ou vira notícia ou as
pessoas ficam incomodadas e abandonam a história.
Buffy Summers foi parar nas páginas até do jornal New
York Times (!) quando dormiu com uma mulher. Foi um
escândalo quando o casamento dos mutantes de Jean
Grey e Ciclope entrou em crise. Se herói divorciado é
mau, pior é quando ele decide casar. Isso sim é um
evento que costuma gerar protestos por todos os lados.
Foi o caso do Homem Aranha. Casou, foi criticado, até
que roteiristas inventaram uma reviravolta bizarra para
“recriar o universo do Aranha”. Hoje Peter Parker mal
olha para Mary Jane. Para ser herói é preciso ser solteiro,
não ter vida pessoal e sofrer. Insinuar vida sexual pode e
deve, senão o herói fica com fama de ser gay, como no
caso do Batman e sua relação com o Robin. Já mostrar,
mesmo que de forma discreta, é preciso cuidados mil.
Não se trata de uma mera questão de censura ou
de adequar o conteúdo a uma determinada faixa etária.
Existe é uma idéia de que para ser especial, um herói, é
necessário que exista alguma abstinência junto com
postura altruísta, ética e um pouco de áurea messiânica.
É uma concepção que vem do Cristianismo (que não é
necessariamente Cristã), onde Jesus é divino porque
não veio da carne, ou seja, de um ato mundano que é a
relação sexual. Ele é um símbolo da castidade que
nasceu de uma mulher virgem e santificada.
Mas há àqueles que não se atrelam a essa idéia.
No mundo das produções geek, um dos mais
emblemáticos é o escritor inglês Alan Moore, criador de
clássicos como V de Vingança e Watchmen. Ele é
considerado o melhor e mais influente autor de graphic
novels ao lado de Frank Miller e Will Eisner. Moore é
reconhecido pela escrita afiada e também pela
desinibição e ousadia – extremada em alguns casos –
onde é capaz de “desvirtuar” ícones. Em 2007 publicou a
graphic novel pornográfica Lost Girls onde as
adolescentes Alice (País das Maravilhas), Wendy (Peter
Pan) e Dorothy (Mágico de Oz) se encontram para
relatar suas aventuras eróticas e mais. Exageros à
parte, o interessante é que Moore explicitou metáforas
sexuais contidas nas próprias obras originais. Incluir
personagens emblemáticas da literatura infantil numa

obra pornográfica deixou a crítica de cabelo em pé.
Moore foi arrasado pela maior parte dela, acusado
de pedófilo pelos conservadores e censurado em
diversos países. Muitas lojas, inclusive, não
encomendaram exemplares com medo de serem
processadas por disponibilizar “material pedófilo”.
Isso e nem o preço salgado impediu que Lost Girls
fosse um sucesso de vendas nos Estados Unidos.
O sexo e o herói mundano estão presentes
também nas obras mais influentes de Moore. Evey,
em V de Vingança, é salva de uma tentativa de
estupro coletivo logo nas primeiras páginas, é usada
por V para matar um sacerdote pervertido e no meio
da trama tem relações com um homem mais velho.
E V é um herói que acredita que promoverá um bem
maior ao assassinar seus algozes. Na Liga
Extraordinária, Allan Quatermain é um magrelo
decadente viciado em ópio (embora ainda um
cavalheiro) que tem relações com a jovem orgulhosa
e líder do bando, Mina Murray (a amada do Drácula).
Capitão Nemo é uma figura autoritária e fria, o
Homem Invisível é um pervertido e Edward Hyde um
homenzinho patético que precisa do seu alter-ego
para ter presença. Já em Watchmen, o herói ético é
assassinado por outro que acredita que jogar uma
bomba em Nova York é fazer o bem. Alan Moore
encontrou um ponto de equilíbrio difícil de alcançar
ao desvirtuar a idéia do herói que vai além do
conceito do anti-herói. Moore também foi um dos
que ajudaram na mudança de mentalidade das
principais editoras de quadrinhos, em especial na
DC. Depois da primeira passagem dele, ainda nos
anos 80, a editora conhecida até então pelo recalque
e personagens unidimensionais, apesar de icônicos,
passou a ter uma política mais liberal em relação a
sensualidade, além de começar a investir em tramas
mais pesadas e profundas.
Outro bem-sucedido nesse sentido foi Joss
Whedon. Ele criou Angel, que é a figura do herói
romântico e atormentado – um vampiro com alma –
onde permanecer abstinente é crucial. Ter relações
com alguém que ama custará a sua alma. Um
personagem assim não tinha espaço no universo da
sua criação mais icônica: Buffy. A caçadora de
vampiros é mundana demais. Como um general, ela
aceita baixas de guerra, entende que pessoas
inocentes podem morrer no processo e não hesita
matar quem mais ama se isso estiver condicionado
para alcançar um objetivo. Tirando isso, ela gosta de
comida chinesa, de dançar, de fazer sexo, de ficar
com sua família e é uma figura até engraçada. Angel
é o padrão, que se enquadra na idéia do cristianismo
onde é preciso um pouco de pureza. Buffy, por sua
vez, daria de ombros a esse tipo de concepção
comeria pipoca com sua melhor amiga judia e gay.
Na TV, várias tramas também conseguiram
produzir vários heróis e ícones mundanos. Jack
Bauer, de 24 Horas, Dr. House, da série homônima,
Jack e Kate, de Lost e Nancy Botwin, de Weeds são
algumas delas. É possível citar também Sex And The
City, The Sopranos, Californication, 30 Rock e as que
possuem padrão de folhetim Brothers And Sisters,

Antes da influência de Alan Moore e outros escritores como
Frank Miller nos anos 80, essa cena de intimidade era
impensável em um gibi da editora DC Comics.

Desperate Housewives, A Sete Palmos entre outros
dramas e dramédias. São temas diversos com um
detalhe em comum: são todas produções para adultos
reconhecidas pela boa qualidade. Encontrar algo
semelhante no universo adolescente que é complicado.
Ou voltamos ao padrão “casto” ou existe a liberação
geral vazia. Quem são os ícones presentes aqui?
Ninguém maior que Brendon e Brenda Walsh. Mau né?
No cinema, a coisa melhora um pouco quando se
pensa em Ferris Beuller e June. De resto há uma
infinidade de versões dos filmes de John Hudges,
recriações de Greese – se olhar direito, vai perceber que
o casal Troy e Gabriela, de High School Musical, é uma
versão muito piorada de Danny e Sandy – e o padrão do
American Pie/Porky's. Harry Potter, dentro de todo esse
universo, é personagem superior, até porque há de se
considerar que a obra foi criada para atender a um
público infanto-juvenil. E verdade que o personagem
cresceu, mas a autora não podia, de uma hora para
outra, mudar o tom e os recalques em respeito a esse
público alvo primeiro.
No duelo entre o ícone mundano e o casto, entra
ainda a interferência dos pais que preferem que seus
filhos optem pelo segundo e ainda estimulam o seu

consumo. Até aí, nada de anormal. É preciso mesmo se
preocupar e ser vigilante num mundo cheio de
facilidades e atrocidades. O pré-adolescente tem mais é
que ler Harry Potter já que não tem maturidade para
compreender certos temas. O universo de Crepúsculo é
uma perda de tempo, apesar do estilo elegante dos
textos da autora.
O ruim é quando a preferência por abraçar
ícones castos, românticos e inofensivos deixa de ser
uma mera preferência para se transformar no ideal de
uma falsa moralidade defendida por grupos
conservadores. É gente que se escandaliza com uma
foto onde a intérprete da Hannah Montana aparece com
as costas nuas. Que condena a opinião contrária sem ao
menos ponderar. O chato é que essas mesmas pessoas
costumam ocupar as cadeiras de decisão sobre o que
você pode ver ou ler.
É mais fácil quando heróis, ídolos e/ou ícones,
ficcionais ou não, têm aura divinal, o que significa
castidade ou abstinência. Nada contra essa postura e
em alguns casos até que cai bem. No entanto, seria
melhor se fosse permitido esse que esses mesmos
personagens fossem apenas bons exemplos de
humanos.

50 razões para se ter sexo!
Se existe uma série de áurea geek desinibida em relação
ao sexo é How I Met Your Mother. Sexo e amor são assuntos
recorrentes em muitos dos episódios e discutidos não
necessariamente de uma forma elegante. Outra característica
dessa série é que muitas coisas nela abordada não ficam
limitadas ao episódio. Se o endereço de uma página da internet
for citado, por exemplo, pode ter certeza que ele existe. O
personagem pegador Barney, por exemplo, sempre cita um
livro chamado The Bro Code, que foi lançado nos Estados
Unidos (o autor é o próprio personagem) que virou Best-seller .
Em um dos episódios, The Naked Man, diz respeito a
uma estratégia para se ter uma noite de sexo: depois de um
encontro morno, vá ao apartamento da paquera, tire a roupa e
a surpreenda. As chances de conseguir uma noite é de duas a
cada três tentativas. No caso de uma naked woman, a
probabilidade é praticamente 100%. Nesse episódio os
personagens elaboraram a lista “50 razões para se ter sexo”,
escrita no guardanapo de um bar de Nova York pela atriz Alyson
Hannigan. A lista foi criada pelo próprio elenco em conjunto
com os roteiristas. Veja algumas das razões para se ter sexo:
1 – porque você não consegue dormir.
4 – o seu amigo falou de uma nova posição.
5 – vingança.
8 – nada de bom na TV.
11 – dieta/exercício.
25 – Let's Get In On de Marvin Gaye está tocando no rádio.
26 – celebrar a alegria de viver depois de uma experiência de
quase morte.
29 – para evitar fazer faxina, estudar ou trabalho de qualquer
tipo.

31 – está frio lá fora.
33 - irritar os vizinhos.
36 - para praticar.
42 – acabou de se mudar para um novo
apartamento.
45 – porque as camisinhas estão com o prazo de
validade quase vencido.
49 – para mudar de assunto.
50 – amor.

