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Então,a matéria daMostra deu40 mil caracteres...

Aff, Anderson,

você tem espaço para

metade disso. Pra

que tanta prolixidade?

Ah é, e quandovocê faz amesma coisa?

Eu não sou prolixa,

tenho muito a dizer.

(por 
Oniodi Gregolin
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Os textos de colaboradores e 
as opiniões neles expressas 
são de responsabilidade dos 
autores e não expressam a 
opinião do jornal.

Já não era sem tempo de que 
fossem repetidas por aqui anti-
gas medidas. Quem nos acompa-
nha há algumas semanas – e olha que já são rechonchudas 37 
delas – tem uma boa dimensão de como resolvemos as coisas. 
É muita paixão, dedicação, corrida contra o tempo e contra a 
mansidão que por vezes tenta romper a imensa bolha de nossa 
vontade. E não são somente as ‘coisas altianas’ tratadas des-
sa forma. Nossa vida é muito tudo isso que é exposto: vonta-
de de novo e inquietação constante. É por isso que queremos 
tanto: que novos leitores se acheguem; que os antigos leitores 
tornem-se ainda mais antigos – e queridos –; que acessem – 
e comentem! – nosso blogue; que colaborem com o caderno; 
que opinem, sugiram e critiquem nossos feitos.

Foi com um papo parecido que anunciei já há um bom tempo 
nossa empreitada pela blogosfera. Ela foi muito bem recebi-
da. Conquistamos certa estabilidade e estamos na tentativa de 
sempre inovar. Hoje, é com as atenções voltadas ao que seduz 
nossos olhos no momento em que abrimos o Gazeta ALTGazeta ALT que 
iniciamos um EmblogadoEmblogado diferente. É por nosso ilustrador e dia-
gramador que pedimos hoje: acessem o aniboom.com. A histó-
ria é a seguinte: numa bela tarde de outubro, Jeferson Richetti, 
nosso épico designer, recebeu um convite para participar do 
AniBoom Awards 2008, prêmio anual do portal AniBoom, espe-
cializado em animação. Incrivelmente sem tempo para novos 
projetos que demandem grande dedicação, resolveu que não 
participaria. Foi aí que um segundo e-mail chegou. Algo do tipo: 
“Você não entendeu a mensagem. Gostamos do seu trabalho e 
queremos que você inscreva o vídeo Cowboy Duel Commercial”. 
Com maior clareza de objetivos, ele fez o que deveria fazer. Em 
um dia de participação, e concorrendo com quase 800 compe-
tidores do mundo inteiro, ele alcançou a honrada 43ª posição.

A jogada é a seguinte: quanto mais o vídeo for visto, ‘favoritado’, 
publicado em blogues e afi ns, indicado, etc., mais posições o ani-
mador galga. O objetivo do portal é “criar uma equipe de anima-
dores e criadores de diferentes áreas oriundos do mundo inteiro 
para apresentar o trabalho deles ao público”. Ou seja, um grande 
portfólio que possibilita um lugar de interação entre animado-
res, público, produtores e distribuidores. “Quem sabe, você pode 
até receber uma oferta de profi ssionais da indústria que estão 
em busca da próxima grande aposta”. No momento, queremos 
que nosso designer vença, mas quem sabe o que 
mais? Importante lembrar que ganham 
os primeiros 50 colocados, o prazo fi nal 
é primeiro de dezembro e o anúncio dos 
ganhadores no dia 15 do mesmo mês. 
O primeiro colocado de 2007 foi o bra-
sileiro Luis Guilherme Campos, ago-
ra integrante da equipe do AniBoomAniBoom. 
Para ir direto ao que interessa e ver o 
vídeo do Jeff: entre no site, clique no 

link do prêmio e escreva “Cowboy 
Duel” no campo de busca.

Por termos usado todo o 
espaço de hoje para o nobre 
motivo da autopromoção, 
uma dica pra lá de desneces-
sária, mas divertida: myherita-myherita-
ge.com.brge.com.br. Além de poder criar 
sua genealogia e o sitesite de sua 
família, o espaço disponibiliza 
um sistema de reconhecimento fa-
cial bem pensado. Por meio dele, você 
pode ver se um fi lho é mais parecido 
com o pai ou com a mãe e descobre 
com qual celebridade você se pare-
ce. Não espere, é claro, se descobrir o 
sósia do Brad Pitt ou da Angelina Jolie, 
mas o resultado é engraçado.

Acesse semAcesse sem
moderaçãomoderação

Histórias de magos Histórias de magos 
e outros poderosose outros poderosos(por 

Julliane Brita
CASCAVEL | PR Os pingos de chuva pareciam 

repelir nossa presença naquela 
tarde posterior à ventania devas-
tadora que chegou a Cascavel. O 
calor que pouco antes tornava a 
cidade um reino de Hades fora dissipado por aquela chuva que 
parecia querer fazer o mesmo conosco. Persistimos, mesmo tor-
nando líquida a nossa presença. A conhecida Travessa Jarlindo 
João Grando, 32, onde fi ca o Sebo do Paulinho, guardava uma 
vaga de estacionamento para nossa chegada. Pretensão.  “Te-
mos pouco tempo, você deve ser rápido”. “Então me ajude, por 
favor!”. “Se hoje eu fosse capaz, até o faria”. Ela não quis, e real-
mente eu deveria ser rápido.   

Os olhos passavam rapidamente pelas prateleiras, numa 
alucinação vertiginosa de encontrar o desconhecido. Inútil. 
Nada parecia convir com as possibilidades de escolha: que 
não existiam. “Olha, tem a biografi a do Paulo Coelho”, comen-
tou minha carrasca, cotonando uma possibilidade. “Não vou 
falar sobre Paulo Coelho!”, “E quem disse que falará sobre 
ele? Trate do Fernando Morais, que é o autor!”. Boa pedida.   

Voltei alguns anos. Em 2006, quando ainda estávamos no 
início da faculdade. Participamos de um bate-papo com o 
jornalista e questionável político, Fernando Morais. Sentado 
em frente à assembléia, fumando charuto, tratou de algu-
mas das biografi as escritas por ele. De Olga Benário Prestes, 
Assis Chateaubriand e dos criadores da W/Brasil. Após a ex-
planação, respondeu às perguntas lançadas por nós. 

Lembro-me do conturbado caso relacionado ao livro Na toca 
dos leões (Planeta, 496 p.), que foi censurado e recolhido das 
bancas – ele comentou esse fato após meu questionamento –. 
A fi gura austera do jornalista cativava. As baforadas de fumaça 
que despejava no ar salobro pestiferavam ainda mais o ambien-
te. Comunista, amigo de José Dirceu e outras questionáveis fi gu-
ras políticas brasileiras, nem se importava com os escândalos 
do Mensalão que estavam em evidência na mídia naquele ano. 

Na ocasião, a biografi a mais comentada foi Chatô, o rei do 
Brasil (Cia das Letras, 732 p., R$ 30). Contou relatos contidos 
no livro sobre o poderoso Assis Chateaubriand, fundador dos 
Diários Associados e polêmica fi gura do século 20. Detalhes 

desconhecidos por muitos. A exímia técnica 
de pesquisa do jornalista/escritor faz com 

que sutilezas sejam vistas de outra for-
ma. Lembro-me de Morais falando: 
“Sabem como o Masp (Museu de Arte 
de São Paulo) foi constituído? Chatô 
foi o fundador e, para trazer obras im-
portantes para o espaço, chantage-
ava políticos e outras fi guras impor-
tantes da época. ‘Você poderia doar 
esse Portinari ao Masp ou a histó-
ria daquela ponte superfaturada 
vai estar nos Diários Associados 
amanhã’. Assim que ele montou o 
museu”. Rindo das peripécias de 
Chatô, Morais se deliciava entre 
uma história e uma baforada.

O tão comentado O Mago (Plane-
ta, 632 p., R$ 20) pode satisfazer 

aos fãs de Paulo Coelho com revela-
ções que vão desde satanismo até relatos 
de homossexualidade. A técnica jornalís-

tica da pesquisa incessante, possivel-
mente, deverá agradar muita gente, 
mesmo que o objeto de análise não 
seja de grande mérito. Saber de pi-

cuinhas da vida alheia nunca é de-
mais. Mesmo que seja de um mago, 

bruxo, poderoso, político ou de outros 
mentirosos mais, como preferirem.

“Quanto mais velho eu fi co, menos eu acredito em fórmulas. Na verdade, eu perdi toda 
a crença que alguém saiba o que faz um fi lme ter valor. A única coisa que sei é que, se 
você faz um fi lme no qual você mesmo passa por uma experiência, um ato de compre-
ensão, então, o público tem uma chance de acompanhá-lo, compartilhar a experiência. 
Não é muita sabedoria, mas é a única que tenho. Sei que nunca vou fazer nada que 
obedeça nenhuma regra”.

Win Wenders, em entrevista a Márcia Abos, da agência O Globo

*Vito Corleone, em O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola

“Vou lhe fazer 
  uma proposta irrecusável”*
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Eu não sou de ninguém
(Reliquiæ, 1931)

cógnito e da mãe, criada de servir de 
casa posta. Era véspera do aniversá-
rio da escritora, aos sete dias do mês 
de dezembro, às 22 horas, quando a 
alentejana optou pela descompa-
tibilização desse mundo depois de 
saber que tinha edema pulmonar. O 
algoz escolhido para ajudá-la a fi na-
lizar o objetivo foi o Veronal, nome 
do primeiro sedativo e sonífero do 
grupo dos barbitúricos disponível no 
mercado, no início do século 20. Por 
causar dependência e facilmente le-
var à overdose, não é utilizado desde 
os anos 1960. Ofi cialmente.

À forra com suposições quase 
nada fundamentadas, continuamos 
com a poesia de Florbela, um liris-
mo embebido num fel sem igual. 
Uma byroniana modernista cuja for-
ça é advinda de uma constante bus-
ca que parece ser confi gurada na 
tentativa de expressar sentimentos. 
Morte, sofrimento, o homem ideali-
zado. Todos satélites do astro-tema 
maior: o amor, força incorruptível 
que da vida ao lirismo. “O meu Des-
tino disse-me a chorar:/ “Pela estra-
da da Vida vai andando,/ E, aos que 
vires passar, interrogando/ Acerca 
do Amor, que hás-de encontrar” (Em 
busca do amor).

“Quem mo roubou?!”
A força mesmo, entretanto, parece 

estar na descoberta daquilo que a 
afasta do amor, que a impossibilita 
de alcançá-lo ou de usufruir o que 
de tão sublime ele deve oferecer. 
Um subentendido gritante e ininter-
rupto, que encontra volume sobre o 
qual se esconder na demonstração 
incessante de procura a algo inal-
cançável. Sob as amarras que can-
tam a impossibilidade do amor ro-
mântico, estão ainda outros objetos 
de frustração: a própria identidade, 

a origem, o porquê 
da existência, a feli-
cidade, a cessão da 
dor, e mesmo um 
ufanismo renitente.

No lugar da nega-
ção, entretanto, do 
fado que carrega, o 
sujeito poético pare-
ce querer esmiuçá-
lo à exaustão. É o 
sumo dos poemas, 
da lírica fl orbeliana. 

A obsessão pelo Eu na procura do 
que isso poderia signifi car. A in-
sistência no sofrimento e a aura 
de um amadurecimento preco-
ce. A precocidade de uma vida 
que acabou em poucos 35 anos 
e já vinha vivida desde sempre. 
“Tenho vinte e três anos! Sou ve-
lhinha!/ Tenho cabelos brancos 
e sou crente.../ Já murmuro ora-
ções... falo sozinha” (Velhinha).

A valência da discussão do Eu – 
eterna evasão para dentro –, por 
sinal, é instável; confusão que 
resulta no deslocamento do sta-
tus que ele possui, que perpassa 
a exaltação, a rejeição, a dúvi-
da explícita e a tácita. “O mundo 
quer-me mal porque ninguém/ 
Tem asas como eu tenho! Porque 
Deus/ Me fez nascer Princesa en-
tre plebeus/ Numa torre de orgu-
lho e de desdém” (Versos de orgu-
lho). “Na vida nada tenho e nada 
sou;/ Eu ando a mendigar pelas 
estradas...” (Mendiga). “Sei lá! Sei 
lá! Eu sei lá bem/ Quem sou? Um 
fogo-fátuo, uma miragem...” (Mi-
nha culpa). “Até agora eu não me 
conhecia./ Julgava que era Eu e eu 
não era/ Aquela que em meus ver-
sos descrevera/ Tão clara como a 
fonte e como o dia” (Eu).

O amor, a identidade fugidia, a 
angústia... Nada comparado ao 
paradoxo bem formado entre a 
rigidez do soneto, provavelmente 
a única forma fi xa de tipo clássico 
que transcendeu as barreiras de 
negação das escolas literárias e 
transpôs décadas, e a fugacidade 
da existência fugidia de Florbela – 
que já no primeiro nome expressa 
duas efemeridades: a da fl or e a 
da beleza –. As regras da forma, 
que poderiam sujeitar a expres-
são das idéias de qualquer poeta, 

parecem causar 
efeito oposto na 
poética fl orbe-
liana, expressão 
livre em catorze 
versos de lírica 
extrema. Talhar 
a inquietude e o 
tormento parece 
única saída para 
um pífi o con-
trole das emo-
ções tão febris. 
Uma forma de 
contenção, en-
tretanto, falha 
diante do gran-
de volume da 
produção, que a 
fez sonetista por 
excelência; avis 
rara, ainda que 
modernista.

Florbela Es-
panca, e o fado 
que carregou 
em vida, foram 
de tal forma 
subtraídos de 
uma proximida-
de verossímil 
– e, diga-se, 
impossível – à 
realidade, que 
facilmente fo-
ram tornados 
lendas. Aquilo a 
que o estudioso 
português Vitori-
no Nemésio, em 
Conhecimento 
da Poesia, cha-
mou de “poetisa 
musa”: “Mais do 
que isso: de uma 
deiade ou de um 
duende, um ser 
mitológico de 

Não é possível saber, e nunca 
será, mas o que escorre dos sone-
tos de Florbela Espanca é angús-
tia, sofrimento profundo, desilu-
são. O que hoje qualquer médico 
não deixaria de diagnosticar pre-
cisamente: depressão. Já disse, é 

claro, que impossí-
vel um diagnóstico 
tão sério quanto o 
mencionado ser 
feito dessa manei-
ra, não só leviana, 
mas deslocada, 
no mínimo, em 78 
anos, diferença 
que nos afasta do 
ano em que a poe-
tisa suicidou-se; ou 
em 83 anos, que 
nos distanciam 
dos dois abortos 
espontâneos, do 
segundo divórcio 
e do terceiro ca-
samento; ou ainda 
em 81 anos, que 
marcam o suicídio 
do irmão, Apeles 
Espanca; há outros 
tantos do pai in-

que já alguns poe-
tas autênticos (...) 
se apoderaram 
para dele fazer a 
alma da planície 
alentejana, ge-
nius loci errante 
entre o piorno e 
as estevas”.

Por muitos mo-
tivos, o espíri-
to multívago e 
atormentado do 
Alentejo envolto 
em brumas. “E a 
minha boca, a rú-
tila manhã,/ Na 
Via Láctea, lírica, 
pagã,/ A rir des-
folha as pétalas 
dos astros!...” (O 
meu soneto).

Estava eu assistindo a um pro-
grama de domingo à noite em 
que falavam sobre a Bósnia, seu 
pós-guerra e o povo que agora 
vive um clima de reconstrução 
e otimismo. O repórter entrevis-
tou uma mulher daquela nação 
que desde 1997 mora no Rio de 
Janeiro, fugindo do horror e da 
miséria causados principalmen-
te pela devastação étnica e dis-
paridades culturais e religiosas. 
Ela então comenta que o brasi-
leiro encanta por ser tão toleran-
te com as diferenças do outro. 
Fiquei a pensar. Essa afi rmação 
me pareceu um tanto inespe-
rada. Claro, vivemos num país 
onde não há guerra e disputa de 
território lideradas por radicais 
religiosos. Ainda não vivencia-
mos isso. Pode-se dizer então 
que essa ausência de confl itos é 
de certa maneira um sinal claro 
de tolerância às diferenças. Mas 
passando a outro nível, esse de 
convivência no trabalho, na vizi-
nhança, não me fi ca tão óbvia a 
prática de compreensão mútua 
que atribuem ao brasileiro. O 
que acontece é que quanto mais 
as pessoas de diferentes doutri-
nas e crenças abrem espaço 
para uma junção de forças com 
a fi nalidade de fortalecimento 
social da nação e da sociedade 

ver aquela 57º igrejinha 
do meu bairro, noto uns 
cabras revestidos em suas 
camisas e saias, julgando-
se impermeáveis do peca-
do com dizeres como “está 
amarrado”. Cada ação 
dessas, cada aspecto ve-
emente ou de intolerância 
a pessoas que sejam, por 
exemplo, do candomblé 
ou espiritualistas, é reali-
zado de maneira a fazer 
com que seja reafi rmado 
o papel de indivíduo reli-
gioso que luta para salvar 
o seu mundo. Apenas para 
a si e seus pares, porque 
para o resto das pessoas 
que enxergam bem esses 
atos demonstram somen-
te um estado de alienação 
inerte, um furacão que 
nunca sai do seu buraco 
e que gira somente em 
si. Quer saber? É um erro Deuses

vários que não esse

(afi nal, esse é um país lai-
co!), mais os seguidores de 
determinadas religiões têm, 
de outro lado, terreno (gente 
que se deixa ser pastoreada) 
para implantar o radicalismo 
e a ira ao tratar do pecado e 
da busca pelo perdão divino. 
O sentido central é o radica-
lismo, é o tapa-olhos desco-
munal que tira a razão, que 
alerta o sujeito dizendo que o 
erro é intolerável e que a plu-
ralidade deve ser varrida do 
nosso plano. Citando nomes, 
me refi ro principalmente aos 
evangélicos. 

Nunca tive muito problema 
com gente que não pensasse 
igual a mim. Mas comecei a 
perceber que o que me deixa 
fula e roxa é a maneira como 
as pessoas se jogam, se ati-
ram decididamente aos bra-
ços de organizações religiosas 
que vão depurá-las, aos ber-
ros e aos dízimos. E desde en-
tão nunca mais fui a mesma. 
Como disse, olho para o lado 
e vejo celebrações que acei-
tam a curiosidade e a partici-
pação de gente que pertence 
a outra doutrina, numa pos-
sível busca por agregação de 
valores. E quando me viro pra 

que não haja questionamen-
to, é, isso sim, um pecado se 
abster de duvidar do que lhe 
digam, está aí o radicalismo. 
Primeiro absurdo. O segundo 
é imaginar que num planeta 
desses, com posições geo-
gráfi cas, e, por conseqüência, 
culturas e processos de civili-
zação diferentes, não haverá 
pluralidade. Aí descubro em 
mim a minha intolerância – 
não consigo aceitar nêgo que 
exclua o outro pela incompa-
tibilidade de religiões. Tenho 
eu minhas crenças, minha 
idéia de mundo e de indiví-
duo. Mas essas idéias se ex-
pandem e agregam outras 
nuances tornando-se mais 
fortes e plenas quando me 
permito questionar e refl etir 
sobre dogmas e leis, e quan-
do eu procuro encarar a diver-
sidade existente na nossa cul-
tura como uma questão óbvia 
de miscigenação. Ponto fi nal. 
Cultura alguma sobrepõe a 
outra em questão de riqueza, 
nenhuma vale mais que ou-
tra. E doutrina ou religião são 
produtos culturais.

* Jornalista

(por Ana Paula
Braga Salamon*
CURITIBA | PR
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Só sei que logo a garganta começou a queimar, também o céu da boca e até por dentro do nariz. O rosto 
vermelhou e os olhos fi caram pequenos para tamanha tristeza. Minhas lágrimas mais picantes correram pelo 
rosto ao passo em que perdia a voz. Mesmo a mais minúscula das palavras enroscava na dor. A vontade de 
encher os pulmões era proporcional à rispidez com que sentia o ar na respiração. Foi inevitável. O olho foi 
mais uma vez maior que a fome. O tal do molho apimentado fez um estrago à primeira bocada no convidativo 
Burrito. Burrito e Nachos originais, cuja soma resultou na impressão da possibilidade de fazer palito de dente 
virar fósforo frente ao hálito das trevas. Comida mexicana nunca mais, ou em doses homeopáticas.

O Jeff, meu amigo e companheiro de viagem, adorou. Tirou sarro até chegarmos ao hotel. Tudo bem, a vida 
tem dessas coisas. De qualquer forma, o fatídico jantar se tornará uma das boas lembranças da viagem 
que fi zemos na última semana, de Cascavel a São Paulo, para a 32ª Mostra Internacional de Cinema. Via-
gem que foi ampliada quase que num safári urbano. Um diário de bordo à Hitchcock: Whodunit. Não impor-
ta quem era o assassino, mas sim a jornada que levou até ele.

23/10 – De Cascavel a Curitiba
6h20: "Putz, estava aqui... tenho certeza... não, talvez aqui... 

ah, não sei onde está... perdi". O Jeff perdeu o tíquete da baga-
gem. Um modesto frio na rodoviária em Curitiba. "Não esquen-
ta, é só assinar o papel ali". 6h30: Foi quando o amigo do Jeff 
chegou. Pablo Gullow, publicitário de Palotina, ex-cascavelense, 
sete ou oito meses em Curitiba. "Estou bem contente. Enquanto 
esperava a entrevista para o emprego, passou um louco pela 
recepção, um funcionário dali, pulando e tal; logo passou outro, 
mais louco ainda. Hoje sou eu quem passo pulando. É muito 
legal trabalhar lá, o chefe é rock’n’roll”. Demos um giro pela 
cidade, paramos numa padaria, três cafés, dois puros e um com 
leite, três mistos quentes. Fomos para o apartamento, um leve 
descanso, um bom papo. Um gato Gato, peludo e folgado, deu 
o ar da graça. 8h30: Eu e o Jeff em frente ao shopping Esta-
ção. "Deve abrir às nove". Cozinhamos em fogo brando sob o sol 
das nove. 9h15: Guardinha: "Não, jovens, abre às 10". "E agora, 
Jeff?". “Vamos na Itiban”. “O que é isso”. “Loja de quadrinho, fi ca 
logo aí atrás”. Andamos, andamos, um quarto de quadra, meia 
quadra, uuuumaaaa extensa e gigantesca quadra. "Jeff, não va-
mos chegar nunca mais?”. “Não, nunca mais”. Mas chegamos, e 
a tal da Itiban também estava fechada. Abria às dez. 

9h40: Porta oposta do Estação. Jeff respondia minhas pergun-
tas sobre pós-modernidade. "O Nintendo Wii é a febre do momen-
to, por causa do controle e tal". "Mas é melhor ou pior que o Plays-
tation três?". "Ah, cara, prefi ro o Playstation". 10h01: Uma galera 
formava fi la para entrar no shopping; o cúmulo do consumismo; 
também estávamos nela. Entramos, fomos ver o que o nosso di-
nheiro não pode comprar. "Cara, dá uma olhada no tamanho des-
sa TV". "E sente a qualidade da imagem... é Full HD". "R$ 3 mil a 
R$ 9 mil, vamos levar duas?". "Nem, não gostei da cor". "E aquele 
Home Theater ali, 800 RMS". "R$ 2 contos, estou sossegado". Sa-
ímos dali e entramos numa loja de brinquedos. "Meu, olha esse 
boneco. É o Dee Dee Ramone! Um boneco do Dee Dee Ramone, 
entende o que é isso?". "O Doug tem que ver isso". "Olha o Sonic". 
"E esses carrinhos aqui? Nossa, olha o preço". "'Vambora'". Num 
outro corredor, uma vitrine chamou a atenção do Jeff. “Cara, olha 
isso, que bizarro. Uma loja de camping e embaixo do nome está 
escrito: ‘Novas barracas, mochilas e... japonesas’. Como assim... 
Japonesas?”. “Onde isso?” “Ali ó”. “JAPONAS, Jeff, Japonas”.

11h30: Almoço no Subway. “Cara, se tem uma coisa com a qual 
não deixo de gastar, não passo vontade, é com comida”. “Ver-
dade, também sou assim”. E nesse espírito nutricional partimos 
em busca da sobremesa. Que tal 125 gramas de sorvete por R$ 
7,50. Ficamos num Kibom muitos reais mais barato. “Bom, há 
exceções em toda regra, não é?”. 13h30: Ônibus, Centenário/Campo Comprido ao Terminal Campina do 
Siqueira, e ali esperamos a Tuiuti/Barigui. Levou 15 minutos para que chegasse, o que nos rendeu outros 
dez de atraso na palestra que queríamos assistir. Com sala lotada, Muniz Sodré já desfi lava o texto sobre 
Cultura e Diversidade; entre a platéia, Décio Pignatari. 

14h10: Muniz Sodré: “Os homens não são iguais, nem desiguais, eles apenas coexistem” (...) “A diver-
sidade está no repertório” (...) “Falo para vocês da pluralidade numérica de diferenças” (...) “Toda iden-
tidade é ilusória”. Décio Pignatari (80 primaveras no último dia 21): "Olha, não dou mais entrevistas, 
desisti da imprensa faz uns sete anos". "Tudo bem, obrigado... Uma pena, queria saber a opinião dele 
sobre a Mostra de São Paulo". Tive de o prazer de assistir uma palestra anterior do Décio, quinze dias 
antes, na própria UTP, sobre cinema. "Os cineastas brasileiros não sabem trabalhar com roteiristas". 
Rui Guerra se manifestou diante da declaração: "Opa". "Sente aí, você é português, meu caro". "O cine-

Êh,      
      

ma brasileiro não tem ideologia, é vazio". Mais além, num outro 
terreno: "O Brasil é a única nação que lembra os ditadores que 
teve; agora, já imaginou na Itália uma estátua do Mussolini ou na 
Alemanha uma do Hitler?".

15h30: "E agora, o que faremos?". "Que horas é o ônibus para São 
Paulo?". "23 horas, embarcamos aqui na Tuiuti". "Hmm, sabe onde 
fi ca a XV?". "Uhum". "Bora pra lá?". Deixamos as incômodas mochi-
las num dos departamentos do prédio da Universidade. “Mas voltem 
antes das 21h30”. “Tranqüilo, chegaremos bem antes”. Dois ônibus 
depois, desembarcamos na XV, fomos até a praça com a Catedral. Vi-
sitamos dois sebos, um de cada lado do imponente edifício. Uns sebos 
meio chochos, mas que nos tomaram alguns reais. 18h20: a pé, para 
o shopping Curitiba. “É pertinho”. "Tem certeza, Jeff? Minhas pernas e 
as solas dos meus pés estão pedindo arrego". "Sim, sim, vamos lá". E 
“lá” não era exatamente lá, e anda quadra acima, quadro abaixo. "Eu 

sabia que era por aqui". E uma bela escadaria até a entrada me dava 'oi'. 19 h: A fome batia, demos aquela 
olhadela nos preços, fi camos com a Batata recheada, e o recheio foi escolhido por nós numa espécie de 
buffet. Muito bom. Muito caro. E um chopinho pra rebater. Caro, meio boca, mas tá valendo.

20 h: "Jeff, ainda é cedo. Vamos evitar o taxi e pegar ônibus para voltar à Tuiuti". "Beleza". "Senhor, em 
qual tubo aqui perto passa o Centenário/Campo Comprido". "Por perto não tem nenhum, não". "E qual 
posso pegar para chegar ao Campina do Siqueira?". “Ah, pode pegar o Pinheiros ou o Capão Raso, daí 
lá no Terminal você pega o Inter II e pronto”. Embarcamos e por mais de vinte minutos passamos por 
paisagens desconhecidas. Era melhor pedir informação: “Vish, não é esse ônibus, não. Tem de descer 
e pegar aquele do outro lado do terminal”. Descemos correndo e chegamos ao motorista. “Esse vai pro 
Campina, é verdade, só que é mais demorado. Se fosse vocês, pegava o Centenário/Campo Comprido, 
aquele ali, ó, que ta saindo”. Embarcamos no próximo, mas para a nossa surpresa, parecia fazer tam-
bém uma rota desconhecida. “Deve estar fazendo a volta, quer dizer que estamos perto”. O que era 
uma ótima coisa em se pensar, visto que já se passavam das nove da noite. O que conseguimos até 
ali era apenas decorar a fala que saia dos alto-falantes do ônibus e se misturava com o alto ronco dos 
motores: “Próxima parada, Bigorrilho. Desembarque pelas portas dois e três. (...) Evite permanecer na 
porta três, facilitando o embarque (...). Cuidado com furtos no interior do veículo...”. E a velocidade? Su-
ave como uma montanha russa quebrada. O sistema de transporte público é efi ciente, mas também dá 
calafrios. Enfi m, para o nosso desespero, poucos minutos antes das 21h30, a 'voz do além' anunciou: 
“Próxima parada, estação Rodoferroviária”. Estávamos mais longe do terminal Campina do Siqueira 
do que antes. Estávamos bem antes do próprio shopping Curitiba, onde havíamos pegado o primeiro 
ônibus. Foi um desespero silencioso. Chegamos ao Campina cinco minutos antes das 22 h. E o ônibus 
para nos levar de volta à Tuiuti chegaria só às 22h14. Fazer o quê? 

22h14: O Tuiuti/Barigui deixou o terminal no horário e praticamente vazio. Entretanto, logo começou a 
chover, e forte. Um toró daqueles de arrebentar remendo de guarda-chuva. Desembarcamos correndo 
e seguimos 150 metros por um corredor coberto ignorado pelo vento que contribuiu para nosso banho. 
Até que chegamos a um ponto instransponível naquelas condições. "Será que o cara está nos esperando 
para pegarmos as mochilas ainda?". "Não sei. Se saiu, talvez tenha deixado as mochilas ou a chave da 
sala com alguém". "Pode ser. Vamos atravessar correndo de uma vez?". Infelizmente, o rapaz foi embora 
e levou a chave com ele. E as mochilas continuavam lá dentro. Embarcaríamos para São Paulo dentro de 
meia hora. “Estamos lascados”. Fomos falar com os seguranças e em poucos instantes uma dezena deles 
conversava prestativamente pelos walkie-talkies. “Central é 07, tá QAP?”. “QSL, 07, aqui é a Central. QRV”. 
“QSL, o rapaz aqui do setor tal do prédio tal entrou em QTI, trancou o QTH e deixou os QTO dos meninos 
lá dentro. Alguém tem a chave do departamento?”. E então uma série de “negativo” saiu do falante. “A 
coordenadora entrará em contato com o prefeito da universidade para conseguir autorização para arrom-
barmos a porta”. Que dor de cabeça. Até que um rapaz, uns cinco minutos antes das 23 horas, surge no 
corredor. “Vocês tem mais sorte que juízo, hein; sempre empresto essa chave e justamente hoje fi cou 
comigo”. Com as mochilas e os corações em mãos, o jeito foi trocar os apetrechos molhados possíveis e 
ir para o ônibus. “Ah, que bom que vocês chegaram, estávamos esperando vocês”.

24/10 – São Paulo
6 h: Check in no Massis Five Stars Hotel. 7º andar, apartamento 77. Quar-

to duas camas closet TV a cabo banheiro banheira sala com sofá mesa TV 
a cabo – de novo – minicozinha pia frigobar fogão sacada. 

10 h: O despertador nos venceu. Selecionamos os fi lmes que 
gostaríamos de assistir e descemos. Perdemos o café. Demos 
uma volta, localizamos os cinemas. Atravessamos a rua e entra-
mos no Shopping Três. O Starbucks Coffee praticamente saltou 
a nossa frente. “Até o fi m da viagem temos de pedir um 500 ml 
de Frappuccino: café expresso doce, cremoso, batido com leite e 
gelo, com pedacinhos de chocola-
te”. “Quanto?”. “Só R$ 13,50”.

Saímos pelo outro lado do shop-
ping que dava em frente à central 
da 32ª Mostra Internacional de 

FOTOS | Anderson A. Costa
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Cinema de São Paulo. Funciona assim: a bilhete-
ria abre uma hora antes do primeiro fi lme e você 
pode comprar todos os ingressos daquele dia, se 
quiser. O grande barato daquela sexta-feira era o 
disputado Retransformafrikando Filme Show, de 
André Abujamra (ex-Karnak). Perdemos a hora nas 
andanças, almoçamos no Giraffas e 20 minutos 
antes das 14 horas, horário da primeira sessão, 
chegamos à bilheteria. A fi la já se esboçava. Em 
mente, a constatação do Jeff ao meio-dia de que 
havia esquecido a carteirinha de estudante em 
Cascavel. “Putz, e agora?”. Acontece que alguns 
ingressos que compramos pela Internet necessi-
tam da apresentação da carteirinha para serem 
retirados; e quando a bilheteria abriu ainda discu-
tíamos o problema: “Tem certeza de que não está 
aí?”. “Pior que não...”. O jeito foi pedir ajuda a uma 
das coordenadoras da Mostra, a Neuza, gente fi nís-
sima. “Pode ser a carteirinha de meio-passe?”. “O 
que é carteirinha de meio-passe?”. “Em Cascavel, 
estudantes pagam meia passagem de ônibus. Esta 
é a carteirinha”. “Hmm, tem o número de registro 
de estudante?”. “Então, não, mas tem o nome e a 
universidade”. “Hmm, o.k., dá-se um jeito”. 

14 h: Primeiro fi lme, o português The Lovebirds, 
de Bruno de Almeida. São seis histórias paralelas 
cuja essência de cada uma é uma faceta do rela-
cionamento humano. O argumento interessante, 
entretanto, desmorona com o desenlace inequívo-
co de várias seqüencias e com um cruzar estranho 
das tramas, que resulta em pontas soltas, que se 
esgotam em si mesmas. Superfi cial. A ilumina-
ção é de dar pena, amadora, o que surpreendeu 
pelo fato de o diretor já ter uma carreira de mais 
de uma década. A fotografi a desperdiçou os belos 
e imponentes corredores do mais antigo e típico 
bairro de Lisboa, Alfama: despercebidos e esvazia-
dos. A trilha sonora é imperceptível.

16 h: Do hotel até a esquina, meia quadro a 
baixo, a sala 4 do Espaço Unibanco foi nosso pró-
ximo destino, dessa vez, para assistir a um dos 
programas de curtas-metragens. O primeiro foi o 
japonês Beijing Surfi ng, de Chika Okuhata. Sim-
ples e efi ciente, um pequeno drama sobre um 
casal de velhinhos, retratados pela morte e pelo 
amor. Sensibilidade é a palavra-chave, regada a 
uma bela fotografi a. Destoa um pouco a trilha... 
“happy ending”, “unidos, venceremos”, e também 
a aplicação dos fades out. Nada destrutível.

O segundo foi 69Bites, curta espanhol de Marian-
na Schivardi e Khristoph Tassin, que pretende ser 
uma espécie de registro poético-documental sobre 
a vida de atores de fi lmes pornôs. Começou mui-
to bem, com uma interessante sacada dramática, 
uma personagem construída no refl exo do espelho 
seguindo o conceito de palíndromo. Infelizmente, 
perdeu completamente o rumo e se tornou uma 
mera seqüência de cenas de sexo. Completamen-
te desnecessário e incômodo. 

Entre um curta e outro, conversei com um se-
nhor sentado ao meu lado. “O senhor é daqui 
mesmo?”. “Sim, sou sim. Você é paulista, certa-
mente”. “Não, sou de Cascavel, no Paraná”. “Nos-
sa, longe, e o que faz aqui?”. “Vim para a Mostra”. 
“Hmm, já passei por Cascavel, há muitos anos. 
Fica perto de... Caçapava, não é?”. “Caçapava, 
hmm, Guarapuava”. “Isso, Arapava, Arapava”.

Made In Japan, outro curta espanhol, dessa vez de 
Ciro Altabás. Extremamente simples, feito com uma 
MiniDV, muito criativo e divertido. Tudo gira em torno 

da desculpa que um cara tem de dar à namora-
da por ter perdido o noivado da irmã dela. Bizarro 
e imperdível. Foi o prefácio para o documentário 
Hobby, do mesmo diretor e de mesmas caracte-
rísticas. Trata-se da saga de um personagem em 
busca de um signifi cado para a palavra Nintendo, 
que tentará encontrar na fábrica da empresa no 
Japão. É como se aproveitasse as gravações de 
uma viagem a passeio; e deu muito certo.

Las Gafas (Os Óculos), do espanhol Alberto 
García Martin, fechou com chave de ouro. Tam-
bém muito criativo, consegue segurar o misté-
rio até o fi nal, que, aliás, é surpreendente. Dois 
capangas que foram incumbidos de encontrar 
os óculos de Woody Allen. Vale a pena procurar. 
E terminou no momento certo, pois a pequena 
sala estava se tornando claustrofóbica. 

19h20: CineBombril, fi lme El Greco, de Iannis 
Smaragdis, de produção entre Grécia, Espanha 
e Hungria. Leon Kakoff, o grande nome por traz 
da Mostra, tomou a palavra e apresentou a re-
presentante dos fi lmes gregos, Alice, que, com 
o auxílio de um tradutor, falou à platéia: “É um 
fi lme biográfi co sobre o pintor El Greco, sobre 
a vida que levou em Creta e depois em Veneza, 
indo a Toledo, na Espanha, onde enfrentou a San-
ta Inquisição. O fi lme foi um grande sucesso na 
Grécia, conseguiu um milhão de espectadores, 
o que para um país de 11 milhões de habitan-
tes é um ótimo resultado. Agradeço por terem 
vindo prestigiar o fi lme e espero que gostem”.
E antes que começasse o fi lme, alguns co-
mentários sobre o senhor Kakoff. Dizem que 
ele tem o melhor emprego do mundo (para os 
que gostam de cinema, é claro). Boatos fortís-
simos de que é bancado pela Petrobrás para 
prestigiar os principais Festivais de Cinema 
do mundo e de lá selecionar os fi lmes para 
a Mostra de São Paulo. Nem queria mesmo.
Enfi m, El Greco é um drama épico sobre o indo-
mável Domenicos Theotocopoulos, um homem 
e a arte contra a barbaridade e a ignorância, 
uma história repleta de viradas, de um heroísmo 
peculiar, traição e paixão que inspirou gerações.
Vangelis assina a trilha sonora e faz um bom 
trabalho, com o padrão Vangelis de qualidade, 
mas poderia ter se arriscado mais, transmitido 
algo da estranheza do estilo dramático e expres-
sivo que marcou a obra do pintor, função essa 
que também poderia ter sido buscada pela fo-
tografi a, bela, de fato, as cores saltam na tela 
como o personagem permite, entretanto, pouco 
vai além no campo expressivo. Mas essa é mais 
uma opinião do que uma crítica, até porque o fi l-
me não parece querer navegar por essas águas. 
A proposta é mais comercial, o que justifi ca bem 
as decisões tomadas e fazem do fi lme uma boa 
opção vinda de fora de Hollywood. Estão de pa-
rabéns pelo trabalho que conseguiram realizar.

21h40: Não precisávamos nem sair da sala. 
Era ali mesmo que ia rolar o show do André Abu-
jamra. Ficamos num ótimo lugar, bem ao centro. 
Foi novamente Leon Kakoff que fez a apresenta-
ção: “O André é um grande amigo e incentivador 
da Mostra, é ele quem faz a trilha da vinheta de 
abertura todos os anos”. “Tenho um carinho mui-
to especial pela Mostra e enquanto puder farei 
a trilha com prazer”. Começaram o espetáculo 
interpretando a vinheta da mostra, seguida de 
uma narração. “Fiz uma operação de redução de 
estômago e perdi 70 quilos. Muita coisa mudou. 

(...) Um dia encontrei o João Gordo e ele falou: ‘você tá muito gordo’. 
E quando o João fala isso pra você, tá na hora de começar a se pre-
ocupar. Eu tava com quase 180 quilos. Podia ter morrido, não é uma 
operação simples. Resolvi que essa mudança tinha de virar arte. Por 
que Retransformafrikando? Na minha religião, o candomblé, ensinam 
que a gente não muda, só muda quando morre. Mas resolvi transgredir 
minha própria religião. Mudei sem morrer. Me transformei, me retrans-
formei. Mas me retransformei fi cando, sem ir para o outro lado. E me 
retransformei frikando, de África e de freak, porque me considero negão 
e maluco. A primeira música do disco conta essa história: ‘por isso eu 
volto, me transformo sem me transformar. A essência fi cou no lugar’”.
A partir daí é fi lme e show sincronizado, com vários convidados apare-
cendo na telona: Antonio Abujamra, Fernanda Takai, Paulinho Moska, 
Tuco Marcondes e mais uma galera. O som lembra o Karnak, mas é dife-
rente, tem um ritmo próprio, balanço e letras empolgantes, críticas, en-
toantes e assobiantes. É difícil conter o pé no chão. E assim foi durante 
setenta minutos. Termina com uma receita maluca pra lá de divertida. 
Quem puder assistir não se arrependerá.

23 h: Encontramos a turma no saguão, co-
mentamos o show, subimos ao apartamento. 
“Que tal irmos comer alguma coisa?”. Desce-
mos e fomos até a esquina em alguns bares. 
Lotados. Logo em frente, avistamos o restau-
rante de comida mexicana. Seguindo o trato 
na-medida-do-possível-sempre-comer-coisas-
diferentes-em-lugares-diferentes, fomos e lá que acabei com a mi-
nha garganta e dei um ‘olá’ à gastrite. Recomendo, mas lembre da 
mamãe: coma devagar.

No hotel novamente, duas da manhã, Jeff foi tentar arrumar meu com-
putador, enquanto fui para a televisão, assistir algum fi lme, e não é que 
pegamos o início de Paris, Texas, do Win Wenders? Um belo esquenta 
para o dia seguinte: o grande dia.

25/10 - O grande dia
11 h: Tínhamos garantido ingressos para dois dos quatro fi lmes do 

dia, sendo que o primeiro era ao meio-dia. Mas chegamos às 11h, os 
primeiros da fi la, para tentar um ingresso para o novo do Win Wen-
ders, Palermo Shooting, cuja venda pela Internet havia se esgotado. 
Na escadaria, nos encontramos pela primeira vez com a simpática 
Helena. “Gosto da muito da Mostra. Tem alguns fi lmes muito bons. 
Vão assistir ao Leonera?”. “Sim, mas chegamos cedo para tentar o do 
Win Wenders”. “Hmm, não vou assistir, vou para a abertura da Bienal”. 
“Bienal?”. “É, abre hoje, para convidados”. “Nãaaoooo.... E amanhã?”. 
“Amanhã é aberto, deveriam ir”. “E quanto é a entrada”. “É gratuita”. 
“Sem dúvida, iremos para lá”.

11h40: Sem almoço, na ponteira da fi la. Eu e o Jeff somos surpreendidos 
pela abordagem de uma moça: “Oi, alguém de 
vocês sabe jogar Sudoku?”. “O Jeff sabe”. “Então, 
sou de um grupo de monitores judaicos e esta-
mos numa competição e precisamos resolver es-
tes três jogos, pode nos ajudar?”. Jeff: “Ajudo sim, 
posso ver?”. Ander: “Evidentemente, você então 
terá de dar uma entrevista para nós”. Moça: “Sem problemas”. “Qual o 
seu nome?”. “Silvana”. “Você falou de um grupo de monitores...”. “Sim, 
trabalhamos com educação neojudaica não-formal”. “E essa competição 
envolve quantos monitores?”. “Estamos em 12 pessoas”. “E no que con-
siste a competição?”. “Então, é uma série de tarefas que temos de cum-
prir, já tiramos fotos da Avenida Paulista, agora temos esses Sudokus, 
e também tivemos de trocar cinco clipes de papel por coisas úteis”. “E 
conseguiram?”. “Dois jornais, um guardanapo, um adoçante e uma bala”. 
“Legal, e qual o prazo?”. “Agora de manhã, das 10 h às 12 h”. “Faz uma 
foto com a gente, com a camiseta do nosso jornal?”. “Claro”. Jeff: “Então, 
tá difícil aqui”. “Não esquenta não, se não der, deixa”.

12h: Leonera: Julia acorda no apartamento dela com os corpos en-
sangüentados de Ramiro e Nahuel ao redor. Nahuel está morto, Ra-
miro ainda respira. Não se sabe o que de fato aconteceu. Ela é presa, 
Ramiro é socorrido e depois também é preso. Grávida, responde ao 
processo numa unidade penitenciária especial. O fi lho nasce e duas 
pessoas entram na vida dela, Marta, companheira de prisão, e a mãe, 
que estava longe. Ramiro também se aproxima.

continua na p. 7continua na p. 7
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Onde os Fracos 
Não Têm Vez

(No Country for Old Men)

Ethan Coen e Joel Coen

Tommy Lee Jones,

 Javier Bardem, Josh Brolin,
Woody Harrelson

82 menções

(incluindo Cannes, 4 Oscar,
2 Globos de Ouro)

122 min.

EUA, 2007. Cor.

ZECA BALEIRO

Por onde andará Stephen Fry?

1997

MPB

Indicado por:

Oniodi Gregolin

O árido Texas da década de 1980 é o 

cenário do faroeste rejuvenescido dos 

Coen, que deu tanto o que falar quan-

to o penteado... singular do assassino 

psicóti co do fi lme, Anton Chigurh (Ja-

vier Bardem). Alguns críti cos celebram 

a obra como a maior dos irmãos cine-

astas. Talvez, Fargo, O Homem Que 

Não Estava Lá, E aí, meu irmão, cadê 

você?, O Grande Lebowski ainda sur-

preendem, mas, sem dúvida, Onde 

os Fracos Não Tem Vez é um respiro 

verdadeiro e recompensador para os 

últi mos anos de produção.

O caçador Llewelyn Moss (Josh Brolin) 

encontra no meio do deserto veículos e 

corpos, fruto do que parece ter sido um 

negócio de drogas malsucedido. “Se há 

drogas, há dinheiro”, encontrado em 

uma valise junto a um dos trafi cantes 

não muito longe dali. Vai para casa com 

o dinheiro, mas volta por compaixão 

bizarra para dar água a um dos sobre-

viventes a esbaforir as últi mas pala-

vras. A narrati va vira quando Moss é 

visto pelos responsáveis em recuperar 

o dinheiro. O caçador, estúpido por se 

achar esperto, se torna a caça de Chi-

gurh, interpretado de forma perturba-

dora por Bardem. No encalço dos dois 

está o xerife local Ed Tom Bell (Lee Jo-

nes, também em brilhante atuação), o 

elo moral da trama, que não compre-

ende os crimes que vê.

Os três estão no mesmo universo, 

mas o percebem de forma diferente, 

reagem de acordo com um código de 

ética próprio. O drama circunstancial 

vivido pelo protagonista, Bell, em re-

lação à aproximação constante dos 

personagens, é que dá o tom do sus-

pense pesado da história. É denso 

do começo ao fi m inesperado.

      Digno
   Praticamente
      perfeito
Parou por quê?

    Obrigatório
 Invejável
       Apavora

N velas 

(por 
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Se eu disser que na voz de Gal Costa, Chico César, 
Zé Ramalho, Charlie Brown Jr., Simone, O Rappa, 
Zeca Pagodinho, Lenine, Fagner (...) você já ouviu 
muitas e até gosta de várias músicas do maranhense 
José Ribamar Coelho Santos, qual seria sua reação? 
Provavelmente, pensaria que, tudo bem, vários composi-
tores de hits por aí são ilustríssimos desconhecidos e que 
isso é bem normal, o sucesso de muitos se dá por braços 
anônimos que os apóiam. Entretanto, se eu disser que você 
certamente já ouviu a voz de José Ribamar algumas vezes, 
até porque são oito discos autorais desde 1997, cinco DVDs e 
a presença em 10 coletâneas. Ou, é possível, que você tenha ou-
vido – passou bastante comercial na TV – a música Quase nada, 
letra de Alice Ruiz (que foi esposa de Paulo Leminski) musicada 
por J. Ribamar escolhida para fazer parte da trilha sonora de uma 
novela das seis da Rede Globo (Estrela Guia, aquela da Sandy, lem-
bra?). Ou ainda você ouviu a interpretação de José Ribamar em Bicho 
de Sete Cabeças da música homônima de Geraldo Azevedo e Zé Ra-
malho – uma melhor referência, diga-se de passagem –.

Ufa! Esse bando de referências, que talvez tenha sido inútil, só para jus-
tifi car o porquê de eu fi car extasiada ao ver o apelido de José Ribamar 
estampado por muitos muros e paredes da cidade de Cascavel nas duas 
últimas semanas. Apelido, porque vocês realmente não pensavam que 
ele usaria o nome duplo por aí, né? Nada contra, acho lindo, aliás, mas 
Zeca Baleiro preferiu deixar quieto. Por mim tudo bem, desde que ele 
continue fazendo algumas de minhas músicas prediletas, estou feliz.

No álbum da vez, Por onde andará Stephen Fry?, fi guram todas as 
marcas que mais aprecio na música de Baleiro. A mistura de ritmos, 
o violão tocado de jeito único, a melodia que ultrapassa o resultado 
da construção dos instrumentos musicais e paira exata nas letras – 
que, por sinal, são majoritariamente de composição baleiriana –, as 
histórias inusitadas que se revelam narrativas completas e são canta-
das com tanta espontaneidade que parecem terem nascido para ser 
somente daquele jeito, nunca de outro. Há ainda os pontos inusitados 
– não me canso de achar graça de Heavy Metal do Senhor – e os belís-
simos – Flor da Pele é que não se cansa de me levar às lágrimas –.

Sinto a conduta humana se contorcendo, não em uma músi-
ca em especial, mas em todas. Como se contor-

ce com graça, por sinal.

Estava sentado na sala 
de aula, ainda era adolescen-

te. Assistíamos ao fi lme Bicho de sete 
cabeças durante uma aula. O fi lme estava termi-

nando e nisso começou um tema desconhecido cantado 
por um tal de Zeca Baleiro. O tema tinha o mesmo nome 
do fi lme e fez toda aquela loucura cinematográfi ca ter 
sentido. Depois de alguns anos, aquele cantor continuou 
sendo apenas o intérprete de Bicho de sete cabeças até eu 
descobrir algo mais além do tema do fi lme.

Neste mês a notícia: Zeca Baleiro em Cascavel. Des-
peruquei, como falamos por aqui. Melhor do que ape-
nas ouvir o disco que comentamos todas as semanas 
neste espaço é poder degustar as músicas ao vivo em 
um show. E eu fui, sexta-feira. Deste que é o primeiro 
disco da carreira do cantor, cinco faixas foram tocadas 
e cantadas por ele aqui em Cascavel: Bandeira, Mamãe 
Oxum, Salão de beleza, Heavy Metal do Senhor e Pedra 
de Responsa. O pé já começa a bater. Cantei-as durante 
o show, além de outras diversas das quais sou fã.

 Zeca Baleiro é aquele oba-oba misturado com poesia, can-
dura e delicadeza. A faixa Stephen Fry transmite essa afi rma-
ção. A preocupação do compositor/cantor em querer saber 
por anda Stephen Fry gerou curiosidade na mídia na época do 
lançamento do disco. Eu me perguntei: quem é esse? Na bus-
ca para sanar a curiosidade descobri um texto que contém 
um bate-papo entre o artista e o objeto de inspiração: Zeca 
Baleiro e Stephen Fry. Um jovem compositor brasileiro faz 
música e disco em homenagem a um ator inglês e os dois 
acabam se encontrando numa entrevista. Pitoresco. 

Continuando o disco, é saboroso aproveitar cada faixa 
com cuidado. Lentamente. As músicas sabem a algo 
doce. Mamãe Oxum além da sonoridade do terreiro de 
candomblé carrega a crítica social ao apelo cultural. 
Nossos ouvidos se voltam aos terreiros, às batucadas, 
aos chique-chiques. Ouvindo ao vivo parece que uma 
mãe-de-santo vai surgir no palco e participar da festi-
vidade retórica. O parque do Juraci traz o xaxado nor-
destino e, agora, poderia surgir no palco da imagina-
ção um cangaceiro para materializar o som. 

O show terminou e queria mais. Ainda bem que 
existe o CD para ouvir mais, muito mais. Depois 
disso, se eu não vir Mamãe Oxum na cachoeira 
vou procurar Stephan Fry antes que tudo isso vire 
um bicho de sete cabeças e eu tenha que aca-
bar num salão de beleza.

 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Débora discute com Yas-
min. Adriano e Béatrice suspendem 
Débora. Gustavo pretende arrumar 
um emprego. A alergia de Gustavinho 
piora por estar morando em um quar-
to úmido e Gustavo convida Angelina 
para se mudar para a casa dele. 

TERÇA - Daisy não aceita Angelina e 
Gustavinho morando com ela. Gustavo 
diz a Daisy que o apartamento tam-
bém é de Joaquim e ela recua. Yasmin 
termina de gravar sua nova música. 
Débora ouve. Débora decide registrar 
a música de Yasmin em seu nome. 

QUARTA - Angelina ajuda nos serviços 
domésticos, a pedido de Daisy. Tony 
compra um estúdio de tatuagem. Da-
niel propõe a Daisy que os dois façam 
um novo jantar benefi cente. Yasmin 
recebe um telefonema da gravadora 
para assinar contrato. Tony fi ca nervo-
so ao tatuar. 

QUINTA - Daniel e Daisy conver-
sam sobre os altos lucros 

que terão com o jantar 
benefi cente. Daisy discu-
te com Angelina. Peralta 
propõe a Gordofredo que 
use seu talento para fa-
zer tatuagens no estúdio. 
Angelina resolve ajudar a 
servir o jantar de Daisy. 

SEXTA - Rita acusa Daisy 
de ser racista e vingativa. 
Daisy paga a parte de Da-
niel dos lucros do jantar. 
Daniel propõe a Daisy 
que ela fi nja ser sua es-
posa em uma armação 
para arrancar dinheiro 
de fazendeiros ricos. Yas-
min canta sua música no 
programa da Mafalda. 

SÁBADO - Não há exi-
bição.

NEGÓCIO DA CHINA 
SEGUNDA - Abigail fi ca chocada ao sa-
ber de que Adriano tem um fi lho. Al-
dira e Lucivone não encontram o pen 
drive no bolo. Edmarzinho está com 
meningite. Diego janta na casa de An-
tonella. Mauro entrega a Diego a lista 
com os calouros em direito de 1975. 
Heitor acha o pen drive no bolo. 

TERÇA - Suzete recomenda ao falso Liu 
a comida do El Chaparrito. Lívia conta 
a João que o colar está com Heitor. 
Diego procura seu pai e não consegue 
nenhuma informação. Antonella acei-
ta sair com Joelma para esquecer que 
Diego vai voltar para o Rio de Janeiro.      

QUARTA - Flor de Lys resolve chamar 
João para ver o boneco de Tia Sauda-
de. Lívia conta a Heitor que vai voltar 
a estudar. Celeste vai com Beto a 
uma festa em São Paulo. Antonella 
e Joelma vão à mesma festa. Abigail 
diz a Evandro que tem vontade de ter 
um fi lho com Adriano. 

QUINTA - Lívia dá o colar a João. Mau-
ro promete ir ao Rio passar uns dias 
com Denise. Denise confessa a Au-
gusta que não revelou a Mauro que 
está grávida por medo de perdê-lo. 
Celeste posa para fotos usando linge-
rie. João diz a Isidoro que vai esperar 
que Lívia se aproxime dele. 

SEXTA - Vera acha que Adriano talvez 
possa ser o pai de Diego. Denise conta 
para Augusta que era amante de Mau-
ro, pai de Antonella. Evandro pede para 
Abigail conseguir o telefone de Dr. Vítor. 
Olímpia revela para Abigail que Evan-
dro descobriu que tem um neto.  

SÁBADO - Joelma explica que não se-
ria nada bom se aparecesse um her-
deiro de Adriano no momento. Evan-
dro conta a Adriano que há grandes 
chances dele ter um fi lho. Evandro 
liga para a casa de Diego e fala com 
Julia que o rapaz pode ser seu neto.  

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - Violeta se diverte com o 
fato de Augusto abandonar a família 
mais uma vez e o manda ir embora 
logo. Augusto desaparece. Virgínia 
acorda na mansão dos Áquila, e Vio-
leta desperta na casa das Jequitibá. 
Waldete pede a Violeta que reveja as 
demissões. 

TERÇA - Violeta diz que não chamará 
a polícia se Waldete for embora. Wal-
dete fala da fi lha de Violeta e ameaça 
contar para todos na cidade. Violeta 
cede. Dora e Alma investem contra o 
bandido e seus capangas e descobrem 
que salvaram Violeta.

QUARTA - Violeta reluta, mas acaba 
agradecendo às duas. Alma lê um pa-
pel que o bandido deixou cair e se as-
susta. Alma acusa Gregg de ter man-
dado atacar Violeta e mostra o papel 
que encontrou. Pedro Henrique pede 
Natália em casamento. Eros e Suzana 
voltam de viagem. 

QUINTA - Dora diz a Bento que precisa 
contar algo sobre seu passado. Dora 
conta a Bento que estava dirigindo o 
carro no acidente, e Violeta a chanta-
geia há anos por isso. Violeta reage 
quando Dora avisa que vai se mudar 
com Marquinho para a casa de Bento.

SEXTA - Violeta ameaça Dora. Marqui-
nho diz a Dora que Alcides irá sofrer 
com a mudança deles. Walquíria é 
levada para o centro cirúrgico. Duda/
Laila se distrai e um caminhão se 
aproxima dela. Gregg se adianta para 
tentar salvar Duda/ Laila.

SÁBADO - Toninho se desespera, mas 
Gregg consegue salvar Duda/Laila. 
Glauco diz a Violeta que encontrou a 
mulher que ela queria e mostra a carta 
que escreveu. Juliana recebe uma car-
ta com o endereço de sua mãe. Violeta 
visita Walquíria e diz que sempre quis 
conhecê-la. 

A FAVORITA 
SEGUNDA - Flora ameaça Halley. Gon-
çalo sente uma dor de cabeça forte. 
Leonardo se insinua para Catarina 
quando a vê de vestido e penteado 
novos. Halley tenta convencer Cilene 
a contar o que sabe de Flora. Flora 
pressiona Céu e a ameaça.

TERÇA - Halley diz a Cilene que gos-
taria de descobrir se Silveirinha e 
Flora tramam algo contra Lara. 
Donatela se esconde quando Flora 
aparece no apartamento de Zé Bob, 
mas vê quando a rival beija o jor-
nalista. Céu pede a Halley para não 
contrariar Flora.

QUARTA - Flora ameaça Céu e Halley 
dizendo que a reação da família de 
Orlandinho será péssima se descobri-
rem a verdade. Manu diz que se casou 
com Dodi porque ele não pode ser vis-
to com Flora. Zé Bob diz que a carta 
de Cilene compromete Dodi e Flora. 

QUINTA - Cilene pede para Flora não 
se meter com Halley, ameaçando 
contar que Lara não é fi lha de Marce-
lo. Manu pede a Zé Bob para guardar 
a carta de Cilene. Flora diz a Dodi 
que eles precisam pegar a carta de 
Cilene. Dodi avisa que quer conver-
sar com Manu.

SEXTA - Manu mente para Dodi e Flo-
ra sobre a carta. Céu revela a Orlan-
dinho a chantagem de Flora. Halley 
pergunta a Cilene que segredo ela 
esconde. Halley destrata Silveirinha. 
Donatela abre a carta e se emociona 
ao saber que Halley é seu fi lho.

SÁBADO - Donatela diz a Zé Bob que 
foi Silveirinha quem seqüestrou o fi -
lho dela e levou para Cilene. Donatela 
conclui que Flora fez com que Cilene 
mudasse o depoimento ameaçando 
contar a verdade sobre Halley. Dona-
tela invade a casa de Cilene, que fi ca 
horrorizada.

OS MUTANTES 
SEGUNDA - Tufão exige que Bianca e 
Leonor digam onde está Aquiles. As 
mães avisam que não sabem. O mu-
tante diz que irá levar uma das duas 
embora. Ele olha para Leonor e decide 
levá-la com ele. Aquiles chega e man-
da Tufão soltar Leonor. 

TERÇA - Samira diz ter outros planos 
para Ari, Toni e Danilo. Ela avisa que 
eles serão seus empregados. Samira 
os hipnotiza. Ela avisa que Aristóte-
les será o mordomo e cozinheiro da 
mansão. Danilo será encarregado da 
limpeza. 

QUARTA - Sandra tenta convencer João 
a se entregar. A polícia avisa que João 
está cercado, mas ele resiste. João 
aponta arma para cabeça de Sandra. 
Leonor tem um pesadelo e desmaia. 
Homem-Pesadelo faz carinho em Leo-
nor e diz que poderá torná-la sua com-
panheira. 

QUINTA - Ferraz recebe um alerta de 
que vampiros irão atacar o Depe-
com. Ari, Toni e Danilo acodem Sami-
ra. Ela sente uma forte dor na cabeça 
e desconfi a que seja por causa do chip 
da obediência. Gór avisa que ninguém 
irá afastá-la de Juno e Lúcio, nem mes-
mo os reptilianos. 

SEXTA - Os agentes do Depecom lutam 
contra os vampiros. Rodolfo luta com 
um vampiro e o imobiliza. Rodolfo mor-
de o vampiro. Nati e Valquíria lutam. 
Nati vê a mordida de Rodolfo e diz para 
ele lutar contra seus instintos. Rodolfo 
diz que não conseguiu se controlar. 

SÁBADO - Ferraz aponta arma em 
direção a Nati, mas não atira porque 
ela se protege atrás dos agentes. Nati 
chora e implora para Ferraz não matá-
la. Beto grita com Ferraz e ordena que 
ele guarde a arma. Rodolfo chama 
Ferraz e avisa que tem uma ligação 
urgente para ele.

 

ÁGUA NA BOCA 
SEGUNDA - Duni e Zeca vão atrás de 
Remi. Ava recebe Aurora na rodoviá-
ria. As duas planejam um golpe con-
tra Antônio. Renée percebe o sumiço 
de Dani e comenta com o avô. Alex 
diz para Érika que perdeu o controle 
sobre Dani. Miquelina deixa Severino 
morar com eles. 

TERÇA - Raí apaga o perfi l de Mari da 
Internet, para não deixar vestígios. 
Guta encontra um bilhete de Lulu 
dizendo que foi embora. Érika conta 
para Luca que Alex fez uma viagem 
surpresa com Dani. Luca diz que é o 
pai do fi lho de Dani. 

QUARTA - O dia de eleição chega e 
Cido se prepara. Zeca decide pedir 
para casar-se com Renée. Philippe diz 
que vai pensar na proposta. Miquelina 
promete aos fi lhos que vai apresentar 
o seu namorado a eles. Alex conta 
para Dani por que quer fazer mal aos 
Cassoulet.

QUINTA - Renée comenta com Jean-
Paul que achou Dani. Françoise dá 
uma prensa em Zeca e diz que ele 
não se casará com Renée. Reizinho 
anima Cido, que aguarda os resul-
tados da eleição. Antônio, Aurora e 
Ava vão ao Paris, jantar. Tê os vê e 
fi ca magoada. 

SEXTA - Aurora pede Antonio em 
casamento. Bertinho se aproveita 
de Miquelina enquanto finge que é 
namorado dela, mas ela não deixa 
barato. Dani bate o carro durante 
a fuga. Renée ao pai e a avó que 
ama Zeca e que só vai se casar se 
for com ele. 

SÁBADO - Não há exibição.
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Cascavel West Side

Sala 1: Os Mosconautas no Mundo 
da Lua (dublado) – animação – sex-
ta 14h e 15h45; sábado, domingo e 
quarta 14h30 e 16h10; segunda 14h; 
terça e quinta 14h e 15h45.

Busca Implacável (legendado) – 
ação – sexta 17h30; sábado, domingo 
e quarta 21h10; segunda 18h30; terça 
e quinta 17h30 e 21h10.

Missão Babilônia (legendado) – 
ação – sexta 19h30; sábado, domin-
go e quarta 17h50 e 19h30; segunda 
15h45; terça e quinta 19h30.

Sala 2: Super-Heróis – A Liga da In-
justiça (dublado) – comédia – sába-
do, domingo e quarta 14h45, 16h30 e 
19h15; segunda 14h15 e 18h15; terça e 
quinta 16h15 e 19h15.

Promessas de Um Cara de Pau (le-
gendado) – comédia – sexta, sábado, 
domingo, terça, quarta e quinta 21h; 
segunda 16h.

Cascavel JL Shopping

Sala 1: Os Mosconautas no Mundo 
da Lua (dublado) – animação – sex-
ta 17h20; sábado, domingo e quarta 
14h, 15h40 e 17h20; segunda, terça e 
quinta 17h20.

Missão Babilônia (legendado) – 
ação – diariamente 19h10 e 21h10.

Sala 2: Super-Heróis – A Liga da 
Injustiça (dublado) – comédia – 
sexta 17h40, 19h30 e 21h20; sábado, 
domingo e quarta 14h, 15h50, 17h40, 
19h30 e 21h20; segunda, terça e quin-
ta 17h40, 19h30 e 21h20.

Mamma Mia (legendado) – comé-
dia – sexta 19h20; sábado, domingo 
e quarta 15h e 17h10; segunda, terça 
e quinta 19h20.

Sala 3: Mamma Mia (legendado) – 
comédia – sexta 19h20; sábado, do-
mingo e quarta 15h e 17h10; segunda, 
terça e quinta 19h20.

Espelho do Medo (legendado) 
– suspense – sexta 21h30; sábado, 
domingo e quarta 19h20 e 21h30; se-
gunda, terça e quinta 21h30.

Sala 4: A Caçada (legendado) – dra-
ma – sexta 19h10 e 21h20; sábado, 
domingo e quarta 14h50, 17h, 19h10 e 

21h20; segunda, terça e quinta 19h10 
e 21h20.

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Jogos Mortais 5 (legen-
dado) – suspense – sexta 15h15, 
17h20, 19h25, 21h30 e 23h45; sábado 
12h50, 15h15, 17h20, 19h25, 21h30 e 
23h45; domingo 12h50, 15h15, 17h20, 
19h25 e 21h30; segunda a quinta 
12h50, 15h15, 17h20, 19h25, 21h30 e 
23h45.

Barigüi 2: A Guerra dos Rocha (na-
cional) – comédia – sexta 15h25, 
17h30, 19h30, 21h20 e 23h30; sábado 
13h35, 15h25, 17h30, 19h30, 21h20 
e 23h30; domingo 13h35, 15h25, 
17h30, 19h30 e 21h20; segunda a 
quinta 13h35, 15h25, 17h30, 19h30, 
21h20 e 23h30.

Barigüi 3: Amigos, Amigos, Mulhe-
res a Parte (legendado) – comédia 
– 15h05, 19h35 e 21h55.

Os Mosconautas no Mundo da Lua 
(dublado) – animação – sexta 14h45; 
sábado a quinta 12h30 e 14h45.

Barigüi 4: Ensaio Sobre a Cegueira 
(legendado) – drama – diariamente 
15h.

Espelhos do Medo (legendado) 
– suspense – diariamente 20h05 e 
22h25.

Última Parada – 174 (nacional) – 
documentário – sexta 17h35, 20h e 
22h05; sábado a quinta 12h35, 17h35, 
20h e 22h25.

Barigüi 5: High School Musical – O 
Ano da Formatura (dublado) – mu-
sical – sexta 14h40, 17h10, 19h40, 
22h15 e 00h35; sábado 12h10, 14h40, 
17h10, 19h40, 22h15 e 00h35; do-
mingo 12h10, 14h40, 17h10, 19h40 
e 22h15; segunda a quinta 12h10, 
14h40, 17h10, 19h40, 22h15 e 00h35.

Promessas de Um Cara de Pau (le-
gendado) – comédia – diariamente 
22h10.

Barigüi 6: High School Musical – O 
Ano da Formatura (dublado) – mu-
sical – diariamente 22h15.

Barigüi 7: Um Segredo Entre Nós 
(legendado) – drama – sexta 14h55; 
17h25, 19h45 e 22h05; sábado a quin-

ta 12h25, 
14h55, 17h25, 19h45 e 22h05.

Barigüi 8: As Duas Faces da Lei (le-
gendado) – ação – sexta e sábado 
14h05, 16h25, 18h50, 21h10 e 23h40; 
domingo 14h05, 16h25, 18h50 e 
21h10; segunda a quinta 14h05, 
16h25, 18h50, 21h10 e 23h40.

UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Jogos Mortais 5 (legen-
dado) – suspense – diariamente 
13h40, 15h45, 17h50, 19h50 e 23h50.

Estação 2: Caçadores de Dragões 
(dublado) – animação – diariamente 
13h.

Amigos, Amigos, Mulheres a Parte 
(legendado) – comédia – diariamen-
te 14h45, 17h, 19h10, 21h20 e 23h30.

Estação 3: Última Parada – 174 (na-
cional) – documentário – diariamen-
te 12h30, 14h55, 17h20, 20h e 22h20.

Estação 4: Rocknrolla – A Grande 
Roubada (legendado) – ação – dia-
riamente 12h50, 15h15, 17h40, 20h10 
e 22h30.

Estação 5: High Scholl Musical 3 
– O Ano da Formatura – (dublado) 
– musical – diariamente 12h, 14h25, 
16h50, 19h15, 21h40 e 00h05.

Estação 6: High Scholl Musical 3 
– O Ano da Formatura – (dublado) 
– musical – diariamente 12h, 14h25, 
16h50, 19h15, 21h40 e 00h05.

Estação 7: Os Mosconautas no 
Mundo da Lua (dublado) – anima-
ção – diariamente 15h30.

Um Segredo Entre Nos (legenda-
do) – drama – diariamente 13h20, 
17h30, 19h40, 21h50 e 00h.

Estação 8: Espelhos do Medo (le-
gendado) – suspense – diariamente 
19h05, 21h30 e 00h.

Super-Heróis – A Liga da Injustiça 
(dublado) – comédia – diariamente 
13h10, 15h10 e 17h10.

Estação 9: Ensaio Sobre a Cegueira 
(legendado) – drama – diariamente 
13h30 e 18h15.

As Duas Faces da Lei (legendado) – 
ação – diariamente 16h, 20h45 e 23h.

Estação 10: A Guerra dos Rocha 
(nacional) – comédia – diariamen-
te 13h, 14h45, 16h30, 18h30, 20h20, 
22h05 e 23h55.

FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard  

Sala 2: Corrida Mortal (legendado) 
– ação – sexta 20h15 e 22h15; sábado 
e domingo 18h15, 20h15 e 22h15; se-
gunda a quinta 20h15 e 22h15.

Sala 3: Ensaio Sobre a Cegueira 
(legendado) – drama – diariamente 
19h30 e 22h.

Sala 4: Missão Babilônia (legen-
dado) – ação – diariamente 20h.

Noites de Tormenta (legenda-
do) – drama – sexta 21h50; sábado 
e domingo 18h e 21h50; segunda a 
quinta 21h50.

Cineplex  

Sala 1: A Casa das Coelhinhas (le-
gendado) – comédia – diariamente 
19h30 e 21h40.

Caçadores de Dragões (dublado) – 
animação – diariamente 15h e 17h20.

Sala 2: Busca Implacável (legendado) 
– ação – diariamente 19h20 e 21h20.

Os Mosconautas no Mundo da 
Lua (dublado) – animação – diaria-
mente 15h20 e 17h20.

Sala 3: Os Super-Heróis – A Liga da 
Injustiça (dublado) – comédia – dia-
riamente 15h10, 17h10, 19h10 e 21h10.

Sala 4: Jogos Mortais 5 (le-
gendado) – suspense – 
diariamente 15h30, 17h40, 
19h50 e 21h50.

TOLEDO

Cine Panambi 

Sala 1: Super-Heróis – A 
Liga da Injustiça (dubla-
do) – comédia – sábado, 
domingo e quarta 16h, 
19h30 e 21h20; segunda, 
terça e quinta 20h.

Sala 2: Os Mosconau-
tas no Mundo da Lua 
(dublado) – animação 
– sexta 19h20; sábado, 
domingo e quarta 16h30 
e 19h20, segunda, terça 
e quinta 19h20.

Mamma Mia (legenda-
do) – comedia – diaria-
mente 21h.

O quinto longa-metragem do argentino Pablo Trapera surpreende pela ma-
neira como é conduzido. Muito bem cuidado, o drama não se perde. Os per-
sonagens transmutam-se e interagem com o ambiente encerrado. A longa 
entrada e saída da prisão representam a imersão e a liberdade de um mundo 
próprio que é o cárcere. As crianças é quem dão o tom humano à situação, 
mas a clausura está sempre presente. E por mais distante que pareça em al-
guns momentos, a constante aparição das grades reafi rmam a realidade em 
que estão inseridos os personagens.

17h20: Palermo Shooting traz a história de um fotógrafo alemão que se sente 
perseguido por alguém, que mais tarde descobre ser a morte. Em Palermo, en-
contra uma companheira, com a qual identifi ca uma experiência semelhante à 
dele. Além disso, ela expressa a angústia e o medo que nele parecem estar implí-
citos, característica do cinema win-wenderiano. 

Um fotógrafo, que anda de conversível, com uma máquina fotográfica sem-
pre por perto, imperativo do trabalho, desprezível socialmente, que acredita 
ver a morte... Inevitável não lembrar de Blow-Up, de Antonioni. Por outro 
lado, a morte, o diálogo com 
a morte, o desabafo com o 
protagonista introspectivo... 
Bergman puro; reverbera O 
Sétimo Selo.

Win Wenders garantiu em vá-
rias entrevistas que entende a 
aproximação, diz que há infl uência, mas que não era a intenção, única. O fi lme 
não nasceu daí, mas sim da tradição da cidade de Palermo de ‘celebrar’ a 
morte, o que lhe chamou atenção. Mas concorda que não deixa de ser um tri-
buto aos mestres, e que foi uma grande coincidência – triste, diga-se – tanto 
Antonioni quanto Bergman terem morrido a cerca de trinta dias de o roteiro 
de Palermo Shotting ser fi nalizado.

A incomunicabilidade de Antonioni e o silêncio de Bergman associados ao 
som de Win Wenders formam a essência da obra. Se em Sob o Céu de Lis-
boa a música no rádio é responsável por representar as diferenças entre os 
locais por onde o protagonista passa em uma viagem, aqui ora representa a 
progressão psicológica do protagonista ora se manifesta como desabafo do 
próprio espectador angustiado pela exibição.

Realmente não entendo a crítica cinematográfica. Esculacharam o filme 
em Cannes e não pensaram 
duas vezes em adjetivar com 
“desapontamento”, “fracas-
so” e tudo mais. Pode ser 
que o filme não seja uma 
obra-prima perto de Paris, 
Texas e Asas do Desejo, mas 
é uma ótima obra perto das 
besteiras que a própria críti-

ca vangloria. A crítica é burra, e isso faz tempo que não muda.

E falando em entrevista, descobrimos que na quinta-feira, um dia antes de che-
garmos a São Paulo, Win Wenders tomou café ao lado do hotel em que estáva-
mos, dando autógrafos e fazendo fotos com os que o reconheceram.

19h50: Era a vez de vermos Berlin Alexanderplatz, a maior obra de Fassbinder. 
“De fato, tem 16 horas”. Nunca vamos nos cansar dessa piadinha infame. Assis-
timos somente o primeiro capítulo, para não dizer que não falamos das fl ores. 
Biberkopf deixa a cadeia depois de quatro anos, onde entrou por ter matado a 
mulher a pancadas. Depara-se com uma Alemanha em plena depressão eco-
nômica e humilhação social após a derrota na Primeira Guerra Mundial. Tenta 
reconstruir a vida ao lado de um novo amor e de um antigo amigo. Sem talento 
para nada, vive à margem, beirando a criminalidade.

É uma experiência interessante. Ver um clássico – do início da década de 
oitenta – dessa envergadura na telona. A Mostra já havia exibido a série 23 
edições antes, mas original, no 16 mm. Agora em 35 mm, restaurada, pode-se 

ver melhor o tom meio obscuro da obra e as cores expressionistas utilizadas 
por Fassbinder. Quem não assistiu ainda, a Versátil acaba de lançar um box 
com seis DVDs pela bagatela de R$ 149,90.

23h30: Na fi la para o fi lme suíço O Amigo, de Micha Lewinsky, reencon-
tramos Helena, agora com um amigo, José. Helena: “Eles são de Casca-
vel”. José: “Onde fi ca?”. Helena: “Paraná”, José: “Ah, sim, vieram para a 
Mostra?”. Ander e Jeff: “Sim sim”. José: “Foram visitar a Pinacoteca?”. Jeff: 
“Ainda não”. José: “Vocês tem de ir lá, é muito bom”. Ander: “Embarcamos 
amanhã, às 18 horas. Vamos tentar ir lá também. É perto?”. José: “Hmm, 
longe, mas vale a pena”. Jeff: “Próximo a Bienal?”. José: “Não, é do outro 
lado”. Helena: “A Bienal deste ano gerou polêmica”. Ander: “Por quê?”. “Há 
um andar inteiro vazio, chamam de a Bienal do Vazio, a crítica questiona 
por que então não foi liberada para novos artistas e tudo mais”. Ander: “Es-
tamos nos programando para ir lá amanhã à tarde, tivemos a sorte de você 
nos avisar”. José: “Vocês não sabiam?”. Jeff: “Então, não”. José: “Escuta, 
vocês não lêem jornal, não?”. Ander: “Nos últimos dias não, é verdade”.

Um rapaz está apaixonado por uma jovem cantora em ascensão. Tem CDs 
e admira os shows que ela faz em um bar que ele também freqüenta. Tenta 
puxar conversa, mas ela não dá brecha. Então, ele começa a seguir os paços 
dela, ela percebe, e vem falar com ele. Pede que namore com ela. “Como?”. 
“Disse para os meus pais que estava namorando”. Ele a acompanha até em 
casa, e, antes de ela entrar, aceita a proposta. Os dias se passam e a garota 
desaparece. Ele fi ca confuso, liga no celular dela e descobre que ela morreu 
eletrocutada ao tocar guitarra. A família então retorna a ligação e ele fala 
que é namorado dela. Os pais querem conhecê-lo e ele acaba se envolvendo 
com os preparativos para o funeral.

O argumento é muito criativo. Bizarro, de fato, mas apresentado de forma sin-
cera, delicada, sem exageros, e uma dose comedida de humor. Uma harmonia 
muito bem vinda quando o tema suicídio entra na jogada. O fi nal pode fazer 
alguns torcerem o nariz, mas, querendo ou não, faz sentido. Para mim, fi cou a 
sensação – para não dizer certeza – de que poderia ter terminado antes, quan-
do as pontas soltas deixaram a história densa, angustiante. Mas, decisões à 
parte, o fi lme, no geral, surpreendeu. Ander: “Gostaram?”. Jeff: “É...”. Helena: 
“Gostei...”. José: “Também, apenas o fi nal...”. Ander: “Pois é, poderia ter termi-
nado na hora da carta”. José: “Pode ser, mas daí não faria muito sentido”. “Tem 
razão. Bom, é isso então. Foi 
um prazer conhecê-los”. José: 
“O prazer foi nosso”. Helena: 
“Entrem em contato”. Jeff: “’Po-
dexá’, vamos sim”. “Até”. 

***
Passava das duas da manhã 

quando voltamos ao hotel. Jeff 
partiu em uma nova tentativa 
de arrumar meu computador. 
Eu assisti Vôo United 93 na 
televisão. “Jeff, viu na entrada 
que embarcaremos às 16 h e 
não às 18 h?”. “Vi, vamos ter 
de acelerar amanhã”. “Será 
que vai dar tempo? Tem Bienal, 
que é longe daqui. E a Pinaco-
teca?”. “Vamos tentar pegar 
algum fi lme?”. “Quero entrevis-
tar aquela coordenadora gente 
fi na”. “Temos de ir à Livraria 
Cultura”. “Starbucks? Eu preci-
so”. “Tem aquela exposição de 
cenografi a”. “Vish, não sei se 
vai dar”. “Bom, amanhã a gen-
te vê isso”.  “Uhum”.

continua continua nana
próximapróxima
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ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Cuidado com a vida conjugal se for 
casado. Benéfi ca infl uência astral 
para tratar de questões sociais pen-
dentes, para lucrar em negócios an-
teriores e profi ssionalmente.

Será bastante difícil conseguir a 
colaboração de alguém para solu-
cionar problemas pendentes. Conte 
consigo e seja mais otimista e per-
severante. Cuide da saúde.

Estímulo para mudanças na vida fi -
nanceira. Alguns prejuízos poderão 
se alternar com novas formas de ga-
nhar dinheiro. Seu intelecto poderá 
levá-lo a fazer fortes mudanças.

Ótimos lucros no comércio e na in-
dústria de líquidos, de produtos quí-
micos para a lavoura e de veteriná-
ria. Terá algumas difi culdades, mas 
tudo acabará dando certo.

As pessoas ao seu redor estarão 
impulsivas e teimosas procurando 
soluções precipitadas. Não se deixe 
infl uenciar. Previna-se contra riscos 
de perder dinheiro.

Momento de alegria e de íntima 
realização no amor. Possibilidade 
de concretizar um relacionamento 
amoroso há muito esperado. Mais 
coragem na maneira de ser.

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Todas as portas se abrirão, bastan-
do encarar a vida com otimismo e 
decisão. Ouça as sugestões que re-
ceber. Lucrará muito com isso. Algu-
mas contrariedades em seu lar.

Agir com prudência e decisão será 
norma principal e válida para este 
dia. Quaisquer difi culdades que pos-
sam surgir serão facilmente contor-
nadas. Nesta noite, libere-se.

Sua energia, aliada à persistência, 
poderá lhe proporcionar vantagens 
reais. Se você se interessa pela vida 
espiritual, relaxe e faça tudo o que 
gerar vibração positiva.

Se puder vá ao cinema ou ao teatro, 
e terá oportunidade de aprender al-
guma coisa boa enquanto se diverte 
em companhia das pessoas que es-
tima ou de alguém especial.

Seja mais confi ante em si mesmo. 
Todavia, a fase não será das melho-
res, principalmente no que se refere 
ao dinheiro. Não discuta com pesso-
as desconhecidas.

Período de desenvolvimento dos re-
lacionamentos íntimos. A refl exão 
a respeito da sua maneira de agir, 
trará harmonia, se bem que uma 
maneira diferente da imaginada.
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“Tempo do corpo este tempo, da fome
 Do de dentro. Corpo se conhecendo, lento,

Um sol de diamante alimentando o ventre,
O leite da tua carne, a minha

Fugidia.
E sobre nós este tempo futuro urdindo

Urdindo a grande teia. Sobre nós a vida
A vida se derramando. Cíclica. Escorrendo”. 

Hilda Hilst in Prelúdios intensos para os desmemoriados do amor

Há algumas marcas e manchas 
que não saem nem na primeira 

lavagem nem na enésima. Há ci-
catrizes que por mais que tentemos 

passar um pano limpo por cima não 
sairão da pele já curada. A cura, en-

tretanto, exige escarificações. Quando 
molestados a praticar ações de esque-

cimento, ou desaparecimento, não é pos-
sível, devido à profundidade que o corte 

atingiu nos tecidos. As marcas indeléveis 
são levadas sempre conosco, e um olhar 

para elas basta para que toda uma história 
volte a rodar na cabeça. Como um filme. Sim. 

Daqueles dramas romanescos que fazem as 
damas chorar no escuro do cinema.

Passa ano, entra ano e continuamos com as 
mesmas marcas. Desde a mordida de cachorro 

que trazemos da infância até o acidente de car-
ro da juventude. Essas marcas podem ser esque-

cidas, geralmente as mães lembram pala tragédia 
que representaram na ocasião. Cortes, talhos, inci-

sões: qualquer sutura resolve. A pior marca é aquela 
que não aparece aos olhos. Essa quem carrega não 
esquece. Não possui capacidade congênita de cura, 

como a cicatrização. Apesar de ser uma marca, ainda é 
ferida aberta de impossível suturação.

“Todos os anos a gente vem um pouco antes do segundo 
dia do mês para limpar e lavar o jazigo”. Embaixo da chu-

va torrencial – abrigados por capa –, Valter Adamante e o 
filho terminavam de limpar o túmulo da esposa e mãe que 
faleceu há 15 anos. “Mesmo com toda essa chuva? Por que 

não retornaram outro dia?”, questionei incrédulo com a atitude 
deles em meio ao tempo instável daquela tarde. “Não somos 

de Cascavel, moramos em São Miguel do Oeste e era o único 
dia que podíamos vir. Mesmo com a chuva, é praticamente uma 

obrigação fazer isso todos os anos...”. Fez-se silêncio. A água que 
jorrava do céu ajudava Valter e outras pessoas na tarefa de limpar 

o último abrigo dos entes queridos. A chuva lava.

Limpar um jazigo é possível. Um pouco de detergente e a fricção das 
mãos com uma escova ou esponja limpam. As coisas mais sutis da vida 

são fáceis de serem eliminadas. “É um costume desde criança. Hoje vie-
mos limpar e sábado voltamos para acender velas e trazer flores: homena-

gear”. Límpidos, já estávamos todos. Junto à torrente que despencava, uma 
multidão de pessoas ajudava a regar o chão necrófilo. Levando um esquife, 

o pálio à frente e logo as pessoas seguindo. Era mais um que partia além ou 
aquém.  As lágrimas se misturavam ao pranto atmosférico. 

Flashes no céu
Flashes simultâneos aqui e acolá. Não que o lugar e o momento fossem dig-

nos de ficarem gravados, mas precisávamos, e o céu particularizava todo o 
instante. O esquife, que pouco antes passou por nós, já estava sepulto. A chuva 
exaspera, confundida com lágrimas de resignação, continuava a molhar cada 
passante incógnito daquela tarde. Dentro de um habitat finalista mais uma pes-
soa parecia limpar o pó acumulado, não o qual nos tornaremos, mas da poeira 
do tempo que nos cobre no silêncio.

Olhando pela pequena janela da 
casinha mortuária, a aposentada 
Vilma Ducatti acompanhava a situa-
ção da chuva. Aproximei-me em silêncio, 
quase que, pronto para assustar a senhora, 
ela virou-se e me cumprimentou. “Muita chu-
va, né!?”, improvisei para poder me aproximar. 
Nessas horas falar do tempo é uma das melhores 
saídas. Sempre há um assunto em que vamos discor-
dar, mas quanto ao tempo é indiscutível: ou chove ou 
não chove. Naquela tarde era evidente. “Pois é, e vocês vi-
ram o vento que deu?”, nos questionou com a mesma tática. 
Não perdendo mais tempo, pois meu corpo parecia enrijecer 
com o frio e o charco que estavam minhas roupas, já comecei a 
perguntar e a conversar o devido assunto com a aposentada.

“Sim, todos os anos eu venho aqui lavar. Hoje meu filho não queria 
que eu saísse de casa, pois ia chover, mas eu vim mesmo assim”. “E 
quem está sepultado aqui?”. “São parentes meus, tios e avôs”. Também 
ela, cristã como a maioria brasileira, venera e honra os fiéis defuntos no dia 
de hoje. “Sempre um pouquinho antes do Dia de Finados eu venho aqui lavar, 
deixar limpo para quando viermos acender velas e trazer flores no feriado,  já é 
quase uma tradição”. O balde, a vassoura, o rodo e o pano eram as ferramentas que 
Vilma usava para espantar dali a sujeira de um ano. 

Despejar por baldes
Hoje sou normal. Quando criança, como vovó já dizia, faltava algo na cachola. Adorava 

cemitérios, não passava uma semana sem que eu fosse visitar os extintos. Já desde 
criança aprendi a lavar os túmulos na semana que antecede o Dia dos Mortos. A saída 
de casa ainda adolescente fez-me perder esse rito familiar-cristão. Já fazia sete anos 
que não lavava os túmulos com minha avó. Este ano tive sorte. Uma folga coincidiu com 
as vésperas de Finados. Fui à cidade natal. “Vamos aproveitar que está quente o dia e 
vamos lavar os túmulos no cemitério”. Concordei. Colocamos as coisas em cima da 
caminhonete e partimos. Tenho um avô e um bisavô sepultados no mesmo cemitério.

“Vocês dois vão buscar água”. Meu primo de 11 anos e o amigo dele que nos acom-
panhava ficaram a cargo de buscar água na torneira mais próxima do túmulo. Minha 
avó na alta sabedoria dos sessenta e poucos anos é prática na arte de lavar túmu-
los. Toda ritualística tomou a frente e começou os trabalhos de limpeza. “Despeja 
mais um balde aqui” era a única ordem que ela dava. Com detergente em pó e 
esponjinha limpou todo o mármore e a cerâmica que guardam os restos de meus 
ancestrais. “Sou sempre eu que venho lavar, nunca ninguém se dignou a fazer 
isso”, reclamava enquanto esfregava.

De fato. Ela é a única na família que se preocupa com os mortos. Se ela 
não lava, ninguém lava. “Despeja mais um balde aqui”, e lá se ia um pouco 
de terra e outras impurezas que cobriam a superfície lisa do mineral. “Des-
peja mais um balde aqui”, e folhas secas que caíram durante o inverno 
escorriam para a terra. “Despeja mais um balde aqui”, e restos de cimento 
que ali estavam deixavam de estar. “Despeja mais um balde aqui”, e o 
resto de sabão se ia. “Despeja mais um balde aqui”, agora era só para 
encerrar. “Despeja mais um balde aqui”, minha avó queria purificar algo 
que não seria possível com um balde de água. “Despeja mais um balde 
aqui”, já havíamos terminado e ela queria mais água.

De volta a Cascavel, quando chego à frente do cemitério para pensar este texto, 
alguém despejou um balde de água no mundo. Voltei encharcado. Se a água 
purifica, segundo afirmam as religiões, eu nasci novamente. Vou imitar minha 
avó: derrama mais um balde de água aqui. Às vezes, quero chutar o balde.

Derrama 
mais um 
balde!

( por Oniodi Gregolin
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