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O zine Elefante Bu tem 11 anos. Há pelo menos cinco anos ele é 

publicado no formato de revista em PDF. Em todo esse tempo, muitos 

colaboradores passaram por aqui, tanto que nem poderia citar nomes, 

até porque nunca considerei uns mais importantes que outros. Essas 

pessoas foram responsáveis por diversas matérias, entrevistas, 

artigos, comentários, resenhas, colunas, crônicas – ou seja, ajudaram 

na dinâmica do zine, para que não fosse a voz de uma pessoa só. Sem 

os colaboradores, o Elebu não existiria mais e isso é certo.

No entanto, mesmo com tanta gente ajudando, nunca deixei de 

assinar e ser responsável por todas as matérias de capas e principais 

assuntos. Isso vem desde a lendária (pra mim) edição número zero. 

Até este #52, o máximo que tinha acontecido era de alguém dividir 

a autoria de um texto ou de um especial. Então vem a “dona” Lara 

Aliano, em sua primeira participação no Elebu, para quebrar a 

escrita.

Conheço Lara faz um tempinho. Trabalhamos juntas em 

jornal e, hoje, continuamos ganhando nosso salário suado no 

mesmo órgão público, mas em setores diferentes. Certo dia, 

Lara disse que iria ao festival SWU. Perguntei se ela toparia 

escrever algo para o Elebu e a resposta foi positiva. 

Combinamos mais ou menos qual seria o foco, se seria algo 

mais pessoal ou mais seco, tipo resenhão. A primeira opção 

era bem mais atraente.

Dona Lara cumpriu o combinado e ainda reservou 

algumas surpresas. O formato da matéria, com boxes 

linkados, foi idéia dela. Nunca passou pela minha cabeça 

fazer algo do tipo, até porque dá um trabalho infernal. 

Mas ela fez e bem. Tanto que tirou das minhas mãos a 

matéria da capa – com uma foto excelente de Lara 

Habka. E eu, com a maior satisfação do mundo, conto 

essa história pra você. Minha vontade era de que esse 

“fim de reinado” tivesse acontecido antes. Mas tenho um 

sorriso no rosto por este dia finalmente ter chegado.

A edição segue com Zach Ashton, Zé do Pife – um 

texto maravilhoso de Gabriel de Sá –, os cinco cantinhos de 

Menescal e Paul McCartney. Não! Ninguém aqui teve a 

satisfação de conversar com o velho beatle. Rodrigo Daca é 

que aproveitou a série de shows na América Latina para 

lembrar da primeira passagem de sir Paul no Brasil.
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elefantebu@yahoo.com.br
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ziniando

eu e tu
no swu

Frio, congestionamento, 
confusões e muito rock. Todas 
as alegrias e perrengues que 
27 jovens vivenciaram no 
maior festival de música em 
solo brasileiro de 2010. 

por Lara Aliano





No SWU Music & Arts Festival, 164 mil pessoas assistiram 

a 74 atrações musicais nacionais e internacionais, de 9 a 11 de 

outubro, na fazenda Maeda, em Itu, São Paulo. Eu e um grupo 

de 26 amigos fizemos parte desse público. Curtimos o melhor do 

evento e também enfrentamos os inevitáveis perrengues do 

festival que chegou a ser considerado o Woodstock brasileiro.

As milhares de pessoas que passaram pelo SWU são 

quase equivalentes à população da cidade paulista – estimada 

em pouco mais de 175 mil habitantes. Com esse tanto de gente, 

Itu parecia um Big Brother. A maioria das casas, hotéis e 

pousadas da cidade estavam com capacidade máxima de 

hóspedes. O nosso reality, no entanto, estava mais para A 

Fazenda, já que a casa em que ficamos os quatro dias não tinha 

luxo algum. 

Ficava em uma chácara com lago e animais típicos desse 

tipo de propriedade, como cavalos. Mas o que os não-

competidores queriam mesmo era ter o deleite de participar do 

maior festival de música já realizado no país e assistir aos shows 

de seus ídolos, muitos pela primeira vez no Brasil.   

Contagem regressiva 

A ansiedade começou muito antes do primeiro show: na 

fila para comprar os ingressos ainda em Brasília, ou mesmo 

antes, no anúncio das atrações que passariam pelos palcos da 

primeira edição do SWU. A cada post, twitt e scrap, o grupo se 

animava mais e mais para conferir as novidades divulgadas pela 

organização. A escolha inicial era assistir as atrações que 

tocariam no domingo, mas a confirmação das bandas que se 

apresentariam no sábado fez com que os planos mudassem: 

compramos ingresso também para este dia.

O SWU havia realmente começado, pelo menos para a 

jornalista que vos escreve, num aeroporto lotado enquanto 

esperava um voo atrasado em mais de 1h30 devido às condições 

desfavoráveis do tempo. A ficha tinha caído e na minha cabeça, 

além da seleção musical das bandas do festival, o pensamento 

era o de chegar o mais rápido possível à cidade onde tudo tem 

fama de ser grande. 

Grande mesmo era a expectativa para ver, ouvir e cantar 

junto com artistas como Kings of Leon, Los Hermanos, Regina 

Spektor, Dave Matthews Band, Joss Stone, Sublime, Pixies, 

Incubus, Queens of the Stone Age. Essas preferências eram as 

minhas, é claro. Tinham os meninos sedentos pela primeira 

apresentação do Rage Against the Machine no Brasil. Uma amiga, 

em especial, enlouqueceu o restante da casa ao repetir sei lá 

quantas vezes a mesma música sem fim do Aveged Sevenfold na 

primeira noite. Poucos a contrariaram, afinal, Carmella havia 

organizado a viagem e reunido todos para o festival.   

Primeiro foi preciso juntar os integrantes. O desembarque 

no aeroporto de Congonhas aconteceu em etapas demoradas. 

Quando finalmente cheguei, oito pessoas aguardavam pelo meu 

voo. Um grupo havia entrado em um taxi e partido para Itu. O que 

eu queria mesmo era que a espera tivesse acontecido de forma 

inversa: eu em São Paulo e as outras pessoas em Brasília. Desta 

forma, pelo menos, teria tietado o Los Hermanos – único motivo 
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O nosso chalé, o Primavera, ficava na 

Chácara Villazu e era o maior (para 20 pessoas). 

Acomodamos nos quatro quartos com beliches e 

nas quatro camas de casal. “Eu procurei a casa 

na internet e essa foi uma das primeiras que 

liguei para pegar informações. Tive receio, 

naturalmente, não conhecia o proprietário 

[Herbert], nem tinha referências, mas ele me 

passou confiança com as informações e com a 

maneira como tudo foi negociado”, explica 

Carmella Tonet Camargo. 

A estudante de arquitetura contou que, 

a princípio, tinha procurado uma casa para 10 

pessoas na mesma chácara. “Já tinha 

conseguido reunir as 10, mas sempre surgia um 

amigo a mais, um amigo do meu irmão, um 

amigo de amigo e resolvi fechar a de 20 pessoas 

mesmo. Sabia que ia ter gente suficiente para 

ocupar a casa”.

O luxo e o conforto não eram os itens 

principais nessa viagem. Alguns passaram frio ao 

dormir somente com lençóis; apenas um dos três 

banheiros com chuveiro tinha água quente 

(logicamente as meninas tinham preferência para 

poder lavar os cabelos); o forno do fogão era 

pequeno para assar para todas as lasanhas 

congeladas. Pedimos emprestado o forno dos 

vizinhos cariocas do chalé de baixo. Apesar dos 

pesares, com certeza, estávamos melhor 

acomodados do que as pessoas que optaram pelo 

camping. 

Difícil mesmo era manter os quartos, a 

sala, a cozinha e principalmente os banheiros 

organizados. Essa experiência, no entanto, era 

comum às outras casas que, assim como a nossa, 

reuniam mais do que capacidade máxima de 

hóspedes. O jornalista Ian Ferraz, também de 

Brasília, estava numa outra chácara – a seis 

quilômetros do local do festival – e dividiu a casa 

com 11 amigos. “Tinha espaço para todos, mas de 

forma bem apertada. Era apenas uma cama, mas 

não faltaram colchões já que a proprietária da 

chácara nos cedeu gentilmente. Em relação às 

tarefas, algumas pessoas tomaram a liderança para 

limpar banheiro e lavar algumas coisas”. 
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pelo qual havia comprado ingresso para o dia 9. Deixe-me 

explicar: nesse meio tempo, os integrantes da banda haviam 

desembarcado em Congonhas e o Amarante até disse “oi” para os 

amigos que lá me esperavam. 

Fazer o quê? Para ver meus ídolos agora só no dia seguinte. 

Mas antes disso, tivemos de esperar um pouco mais no aeroporto 

até que todos tivessem chegado e só então nos dividirmos em três 

táxis e seguirmos pela rodovia Castelo Branco. O motorista nos 

informou sobre o movimento no caminho e alertou para a 

possibilidade de a viagem durar mais do que o dobro do tempo 

normal até o nosso chalé, onde encontraríamos os demais 

participantes da Fazenda SWU.

“Vocês viram a estrutura do evento? A que horas nós 

vamos? Quem toca amanhã mesmo?”, perguntavam alguns. A 

excitação era evidente, afinal, o que esperar do nosso Woodstock? 

A filosofia e os ideais são diferentes, o “Paz e Amor” do fim da 

década de 1960 inegavelmente marcou uma geração e influenciou 

as seguintes, mas as ações de sustentabilidade são a bola da vez e 

devem garantir a possibilidade de vida humana para as próximas.

A estrutura da fazenda Maeda era impressionante: uma 

arena de 200 mil metros quadrados com intervenções, tendas de 

alimentação, de música eletrônica e espaços para debates e fóruns 

de sustentabilidade. Eu não cheguei a conhecer todos, já que os 

palcos Água e Ar – onde as atrações principais se apresentaram – 

prenderam a minha atenção e a de quase todos os meus 

companheiros de viagem. O que surpreendeu mesmo e pegou 

todos de surpresa foi o frio do primeiro dia que se tornou 

insuportável no último.        

No sábado, os olhos ainda curiosos observavam tudo e nós 

recorrentemente éramos protagonistas de situações indesejáveis. 

Muitas vezes por ainda não ter dimensão de todo o espaço e crer 

que não aconteceriam falhas na organização. 

Apesar dos imprevistos, a estudante de arquitetura e 

integrante do nosso grupo Lara Habka destaca um dos pontos que 

merece elogios. “As bandas subiram ao palco pontualmente, o que 

era de se esperar para um festival desse porte”. E assim o nosso 

primeiro show do SWU começou: subia ao palco Ar o Los 

Hermanos com Além Do Que Se Vê provocando catarse nos fãs 

que, após cerca de uma hora de apresentação, foram reconhecidos 

como os melhores pelo emocionado Camelo.  

A noite continuou com a apresentação do rock clássico de 

The Mars Volta, mas a banda que nos reuniu novamente em 

frente ao palco, pelo menos por algum tempo, foi Rage 

Against the Machine. A legião de fãs dessa vez curtia o 

rock estilo metal. A apresentação do grupo, ainda inédita 

no Brasil, era uma das mais aguardadas do dia e da qual 

esperava-se algum foco de confusão na plateia. 

Para um dos meninos ansiosos do meu grupo, 

aquele momento era a realização de um sonho. “Esperei 

10 anos para vê-los. Resolvi ir ao SWU só por causa deles, 

as outras bandas foram apenas um bônus”, contou 

Caetano Tonet Camargo, que já esperava pelo tumulto 

roqueiro “afinal é o Rage Against the Machine”. Mesmo 

com o vandalismo e confusões nenhum acidente grave foi 

registrado ao fim do show. E nós, como combinado, nos 

Nem todas as blusas e casacos 

levados na mala foram suficientes para 

manter os corpos aquecidos. Não sei por 

que ninguém pensou no frio – conferimos 

a previsão do tempo antes de viajar, mas 

a mínima de 14°C que os sites 

meteorológicos anunciavam tinha 

sensação térmica de uns 7°C. Para a 

chuva, no entanto, a maioria estava 

preparada. Se o Woodstock foi marcado 

pela água e pela lama, a versão 

“brasileira” poderia ser fiel ao original 

nesse aspecto. Outra coisa que não 

ajudava a amenizar o frio era a cerveja 

gelada vendida no evento. “Tá certo que 

tem a questão do patrocínio, mas bem 

que poderiam ter pensado em alguma 

bebida destilada para ajudar a aliviar o 

frio”, disse Lara Habka. Desta forma, nos 

restou apenas ficarmos muito próximos 

um dos outros para nos aquecermos. O 

abraço pinguim, como apelidamos, 

marcou os momentos mais frios e era 

recorrente enquanto não estávamos 

pulando e dançando em meio às outras 

milhares de pessoas. 
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Difícil não foi ficar quase 40 minutos na 

fila para comprar fichas – já que elas 

inevitavelmente fazem parte de qualquer show 

ou festa – mas sim chegar ao caixa e receber a 

informação de que o sistema de cartões de 

crédito estava fora do ar ou que fichas tinham 

acabado. Por esse motivo, eu e Luiza precisamos 

pedir dinheiro emprestado e enfrentar mais uma 

fila enquanto os shows aconteciam. O sinal dos 

celulares também estava péssimo. Estávamos 

incomunicáveis até descobrir que só as 

mensagens de texto funcionavam, mesmo 

chegando aos destinatários uns 30 minutos 

depois de enviadas. O jeito era ter sorte para 

encontrar os amigos e curtir as apresentações 

juntos. Isso quando a falta de planejamento para 

o trânsito, que no segundo dia teve 

conges t i onamento  pesado  e  a lguns  

estacionamentos fechados, nos fazia andar 

quilômetros, chegar atrasados e perder alguns 

shows como o do Sublime.

O rompimento do hiato de Marcelo 

Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e 

Rodrigo Barba revelou um entrosamento 

diferente do costumeiro. No entanto, isso não 

era problema para os milhares de fãs que, assim 

como eu, os acompanhavam em coro e 

cantarolavam até mesmo o som das guitarras, 

bateria e demais instrumentos. O último show 

do Los Hermanos foi em março do ano passado, 

quando eles abriram a turnê do Radiohead no 

Brasil. O repertório previsível até a última 

canção, A Flor, foi formado por quase todos os 

sucessos e emocionou o público – eu e a 

Carmella, como em todos os shows, não 

contivemos as lágrimas em O Vento. Retrato 

pra Iaiá, Todo Carnaval tem seu Fim, Último 

Romance, O Vencedor, Cara Estranho foram 

lembradas. É claro que sempre faltará uma 

canção ou outra, mas para mim o que valeu a 

pena no primeiro dia de festival foi esse show.

Apesar de não gostar muito do Rage Against the Machine, 

fiquei para acompanhar a apresentação com meus amigos. Mas isso 

não foi possível. Logo nas primeiras músicas as rodas punks 

tomaram conta do gramado e pareciam não ter fim. Eu e algumas 

amigas nos afastávamos do palco, mas a baderna continuava. Para 

quem ficou o show foi marcado por falhas técnicas – o som estava 

baixo e foi interrompido algumas vezes – e confusões. O vocalista 

Zack de La Rocha incentivou os fãs a quebrarem a barreira entre a 

pista e a área premium, ao que foi prontamente atendido obrigando 

a organização a parar o show para tentar controlar a situação. O 

grupo dos meninos não se importou com o ocorrido e vibrou com o 

show energético da banda norte-americana.  
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O ponto de encontro era um dos locais que chamava atenção para o mote do evento. O brinquedo funcionava 

com a energia gerada pelas bicicletas que ficavam logo ao lado. As pessoas eram convidadas a pedalar e alguns até 

aproveitavam para se aquecer com o exercício. No local também era possível recarregar a bateria do celular a partir do 

mesmo processo de geração de energia. Ações sustentáveis estavam por todos os lugares e mesmo não sendo o 

chamariz principal para muitas pessoas e não passaram despercebidas. “Os organizadores reuniram excelentes bandas 

para proporcionar o pensamento e discussão sobre o tema, que agora faz parte da nossa vida. Vai ser difícil esquecer 

que a questão da sustentabilidade estava lá, nos nossos shows favoritos. Não conseguia, por exemplo, jogar um copo no 

chão, carregava – o comigo até encontrar uma lixeira”, pontuou Carmella. Realmente não tem como dissociar a 

lembrança que teremos das atrações musicais do que o evento quis mostrar. Segundo dados da organização, 2 mil latas 

de lixo foram disponibilizadas ao público. 30 toneladas de lixo foram recolhidas, separadas e destinadas a usina de 

reciclagem no próprio evento, onde 270 funcionários trabalharam até a prensagem final desses materiais.
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reencontramos na Roda Gigante – nosso ponto de encontro, 

localizado logo na entrada da fazenda – para irmos embora. 

O primeiro dia do SWU tinha chegado ao fim. Pelo menos 

era o que pensávamos. No estacionamento, procuramos um lugar 

onde pudéssemos avistar nosso ônibus. Pelo celular, o motorista 

informou que estava no engarrafamento. Esperamos ali ainda 

excitados com as apresentações e com o que viria nos próximos 

dias. Mas depois de quase uma hora, o frio nos baqueou e sentimos 

a necessidade de ir embora para casa o mais rápido possível. 

Como não conseguíamos falar com o motorista por causa 

do sinal do celular, resolvemos ir ao encontro do nosso ônibus. É 

verdade que ficaríamos presos no trânsito, mas pelo menos 

teríamos poltronas macias e estaríamos protegidos do frio. Nesse 

momento demos início a uma aventura: seguimos o fluxo do 

engarrafamento e quando conseguimos falar com o motorista as 

informações que ele nos passou nos deixaram confusos e sei lá por 

qual motivo parte do grupo mudou a direção e começou a fazer o 

trajeto de volta à entrada do SWU. Naturalmente isso aconteceu 

após alguns minutos de discussão, na qual não se chegou a 

conclusão alguma de para qual lado deveríamos seguir. 

Umas sete pessoas tomaram a dianteira do grupo e 

aceleraram o passo para encontrar ônibus logo. Uma amiga e eu 

cantarolávamos Faroeste Caboclo para ver se o tempo passava 

mais rápido. Mera impressão. Nesse caminho, reparamos que os 

demais haviam ficado para trás e ao falarmos com eles – o celular 

tinha finalmente funcionado – mudamos o rumo, mais uma vez, 

para encontrá-los e seguirmos na mesma direção que havíamos 

percorrido pela primeira vez, há 1h30. 

Resumindo a via crucis: conseguimos encontrar nosso 

ônibus quase na rodovia após 3h de idas e vindas em uma estrada 

de terra. Agora sim, o primeiro dia tinha realmente acabado. 

Andar a pé eu vou...

O que não esperávamos é que no dia seguinte teríamos que 

fazer o percurso de ida a pé a partir de um lugar ainda mais 

distante do qual encontráramos nosso ônibus na madrugada. O 

congestionamento estava mais pesado do que no primeiro dia, 

apesar da organização ter aumentado o número de policiais na 

estrada e na pista de entrada do evento. Também foi oferecido 

mais ônibus para incentivar o transporte coletivo. A longa 

caminhada fez com que perdêssemos o show do Sublime e as duas 

primeiras músicas de Regina Spektor, uma das atrações mais 

esperadas do dia por mim. 

Os shows do começo da noite eram delas: depois da russa 

Spektor, Joss Stone encantou os marmanjos, e até a mulherada, 

com seu vozeirão de diva. Se apresentou com muito ânimo, o que a 

permitiu enfrentar o frio apenas com um vestido de seda de alcinha 

e em alguns momentos enrolada a bandeira do Brasil. “Não 

conhecia muito da Joss Stone e me surpreendi! O que é aquela 

mulher?”, comentou Lara Habka. Pelos palcos principais ainda 

passaram Dave Matthews Band – essa banda foi uma surpresa 

para mim – e Kings of Leon, que não foi muito além das conhecidas 

críticas às suas apresentações. 

Sem surpresas também foi a nossa ida de volta para casa. 
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A maratona de shows do segundo dia deixou o rock um pouco de lado e apresentou uma tendência mais pop. É o 

caso de Joss Stone. A cantora britânica caminhou descalça de um lado para o outro do palco e conversou bastante com a 

platéia, pedindo para a acompanharem. Claro que alguns mal sabiam quem era a moça e estavam lá na grade em frente ao 

palco para garantir um lugar privilegiado para o show do Kings of Leon. Assim como eu fiz, só que no outro palco, o Ar. 

Assisti à carismática Joss pelo telão para ficar bem posicionado para o Dave Matthews Band, banda favorita da minha xará que 

foi ao festival principalmente para vê-los. Não por isso, Joss Stone deixou de ser uma das melhores apresentações do dia. 

A russa Regina Spektor também foi extremamente simpática na primeira visita ao Brasil e não passou despercebida 

àqueles que realmente assistiam ao show – muitos conversavam e outros transitavam de um lado para o outro. Mas como 

ela mesma havia dito em uma recente entrevista ao site G1, a música dela não servia para tipos de grupinhos. Muitos 

desses só repararam na jovem artista quando ela cantou Poor Rich Boy tocando piano com a mão esquerda e, com a direita, 

batucando em uma cadeira. Regina Spektor ainda teve outros desafios ao logo do show e segurou a barra em meio a 

problemas no som que esteve muito baixo em vários momentos. No repertório estavam Sanson, Blue lips, On the Radio, e 

os hits Us e Fidelity – trilha sonora da novela Passione –, que encerraram o espetáculo.

A minha surpresa aconteceu mesmo no show de Dave Matthews Band. Eu até conhecia algumas músicas, mas o 

que queria saber mesmo era o motivo de tanta animação da Lara, das irmãs dela e da Carmella. Hoje, me sinto igual a elas: 

fã, mas muito fã mesmo. A apresentação foi impecável e os músicos, desde o vocalista passando pelo violinista, o 

guitarrista até o baterista são sensacionais. A cada solo, que eles transformavam em uma jam sessions, a banda liderada 

pelo sul americano Dave Matthews me conquistava mais um pouco. Após ter me apaixonado em apenas 1h40 que incluiu as 

canções Crush e Crash Into Me, quero conferir um show só da banda. Dizem que o espetáculo dura mais de três horas com 

repertório completo da carreira e a mesma performance excepcional. 

Os elogios para o Kings of Leon, contudo, não são tantos. O show com mega estrutura de lâmpadas e holofotes no 

palco foi o grande diferencial. Famosos por apresentações sem carisma e pouco relacionamento com o público, no SWU eles 

não foram diferentes. Apesar disso o show foi muito bom e uns dos mais esperados por grande parte das pessoas da nossa 

casa. Quatro amigos ficaram na grade de proteção do palco desde que havíamos chegado para acompanhar bem de perto o 

show dos ídolos e tentar pedir a canção Head to Toe, escrita em uma camiseta que fora arremessada no palco. As músicas 

que animaram o público eram previsíveis: os hits Sex on Fire, e Use Somebody, tocada no bis.     
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Nesse dia, combinamos direito com o motorista e ele já nos 

esperava no estacionamento. Ainda bem, pois com a maratona 

de shows do dia, o frio ainda maior e as longas caminhas, não sei 

se agüentaria mais alguma situação além do planejado.  

Na segunda-feira o inevitável aconteceu: aos poucos um a 

um ao longo do dia começava a sentir o batidão do festival. A 

organização da casa não era mais preocupação e a disposição para 

fazer o almoço não existia. Um grupo tinha acabado de chegar do 

supermercado e trazia sanduíches do McDonalds que foram 

devorados como café da manhã. Mesmo com a despensa 

abastecida, o almoço foi realizado nas tendas de alimentação do 

SWU, que também serviam como o principal refúgio do frio. 

Chegamos pontualmente para a apresentação do Avenged 

Sevenfold para delírio da Carmella e da Rayana e de outros 

inúmeros fãs de uma banda que eu confesso nunca ter ouvido falar. 

Cheguei a acompanhar as primeiras músicas, mas como eles não 

eram minha prioridade, eu e uma amiga preferimos comer e 

descansar os pés – que agora tinham bolhas –, para poder curtir o 

que viria na sequência. Mesmo de longe, pode-se ouvir a grande 

animação do público e tirar conclusões precipitadas do sucesso da 

apresentação, mais tarde confirmadas pelos que a assistiram.  

A banda Incubus com um rock mais pop agradou diferentes 

públicos. A boa qualidade do som foi um dos destaques e chamou a 

atenção, o que contribuiu para as boas performances do dia. A 

exceção foi o Queens of the Stone Age, que subiu ao palco com 

mais de 40 minutos de atraso. Quem estava na pista ficou ainda 

mais desanimado ao acompanhar o começo da apresentação 

apenas pelo som, já que os telões ficaram desligados por três 

músicas. 

O show de despedida do SWU foi o da banda Linkin Park. 

Ensurdecedores, os americanos conseguiram retomar parte da 

empolgação de muitos. Mas não era dessa forma que havíamos 

pensado o encerramento do festival: tínhamos que ficar até a 

última atração: o DJ Tiësto. O frio, contudo, não permitiu e ao nos 

encontrarmos na roda gigante concordamos em antecipar em 

cerca de duas horas a ida para a casa. Como não era esse o 

combinado, algumas pessoas não apareceram ali naquela hora. 

Fizemos uma força tarefa para achar os demais, e ainda assim 

duas pessoas estavam faltando. Algumas já tinham partido muito 

antes devido à noite gélida que me impossibilitava de sentir os pés.

As condições climáticas eram insuportáveis e os que não 

resistiam mais se dirigiam aos poucos para o ônibus estacionado 

logo na saída da fazenda. Nem precisa dizer que eu estava no 

primeiro grupo e não pensava em outra coisa a não ser em chegar 

em casa e me enfiar em baixo das cobertas. Algo que demoraria a 

acontecer, pois cumpriríamos o combinado e só sairíamos dali às 

4h da madrugada. 

O alívio de estar em casa era indescritível e a sensação era 

mesmo de fim de festa. O SWU tinha começado a chegar ao fim 

com a primeira eliminação da nossa A Fazenda. Quatro 

participantes partiram para o aeroporto já às 6h da terça-feira. 

Durante o dia ainda, aconteceriam mais três despedidas e, com 

elas, as aventuras da primeira edição do SWU se transformariam 

em excelentes memórias. “Foi a realização de vários sonhos!”, 

resumiu Lara Habka.       

Graças ao som potente, não 

perdemos por completo os últimos shows. Da 

tenda lotada onde eu e outras cinco amigas 

nos abrigávamos do frio – que naquela noite 

tinha ultrapassado o limite do suportável – foi 

possível ouvir o fim da apresentação do 

QOTSA. A boa qualidade do som também não 

foi determinante para o show do Pixies. A 

apresentação mediana da banda americana 

só empolgou a galera no hit Here Comes Your 

Man. Essas críticas, no entanto, foram 

embasadas na emissão de ruídos emitidos 

pelo público.  Para voltar para o gramado só 

mesmo com o rock metal do Linkin Park que 

soube preparar o repertório com os hits 

Crawling e Numb e músicas do novo CD, ainda 

pouco conhecidas do público. “Eles mandaram 

bem e tiveram uma ótima presença de palco 

com muita animação”, avaliou Lara. Os 

sucessos mais antigos também foram 

fundamentais para que não sucumbíssemos 

ao frio. Com a  letra na ponta da língua 

pulamos junto com o vocalista Chester 

Benington que por duas vezes foi até a grade 

de segurança do palco e compartilhou a 

empolgação com os fãs.
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cidadão
do mundo

A primeira coisa que as pessoas costumam falar 

quando ouvem uma música de Zach Ashton é “parece 

Jack Johnson”. Na imprensa estrangeira, há ainda a 

figura de Ryan Adams que é relacionada ao 

estadunidense nascido na Flórida. É que o estilo da 

batida do violão, as melodias e outras características 

que te faz estar certo da música praiana que serve 

como trilha sonora de cenas de surf rodadas em praias 

da Califórnia. O próprio Ashton não vê problema com as 

comparações, apesar de não concordar. “A gente 

precisa de comparações como pontos de referência. Eu 

até poderia dar o meu filho para gravar com o Ryan 

Adams. Ele é um letrista incrível. Mas, às vezes, é muito 

ruim ouvir que você soa como outra pessoa. Não acho 

que pareço com Jack Johnson, se tantas pessoas dizem 

Djenane Arraes

Zach Ashton divulga Just 
Like Beautiful, disco 
gravado em São Paulo, 
mas que só chega dois 
anos após ter sido lançado 
no mercado internacional





que sim, deve ser bom”, disse.

Zach Ashton está de passagem no Brasil neste 

mês para a divulgação do disco Just Like Beautiful, que 

chega ao mercado nacional pelo selo Lab344 após dois 

anos do lançamento nos Estados Unidos. Esses espaços 

de tempo (expressivos neste caso) são fatos estranhos 

que acontecem na indústria fonográfica, na opinião do 

cantor. “Cada país dispensa um tratamento diferente 

para cada disco e artista”. Por outro lado, existem as 

vantagens. Uma que ele apontou é a aceitação mais 

fácil quando a obra é familiar às pessoas. Outra foi uma 

vitória comercial que conseguiu indiretamente ao 

emplacar três faixas do disco em três diferentes 

novelas da Rede Globo. A mais recente é Say. Esta virou 

tema dos personagens Fátima e Sinval da novela das 

21h, Passione. As outras canções foram Losing (em 

Malhação) e Sugar & Spice (Sete Pecados).

“É curioso. Quando comecei a tocar em San 

Diego, alguns dos meus amigos brasileiros diziam que 

as minhas canções eram perfeitas para as novelas. Ter 

três diferentes músicas em três novelas é muito legal. 

Sou sortudo pelo Brasil ter abraçado a minha música. 

Em troca, eu abracei o Brasil”.

 

Roots verde e amarelo

A relação especial de Ashton com o maior país 

sul-americano não é da boca pra fora: ele circula por 

aqui desde 1999.  Ele é um desses espíritos livres que 

decidiu correr o mundo antes de se graduar – na 

verdade, ele foi para Austrália, Ilhas Fiji e outros 

paraísos da região que agradam surfistas em cheio. No 

mesmo ano, desembarcou no “exótico” Brasil. Ficou 

encantado.

É uma historinha bem comum a dos artistas 

estrangeiro que cai nas graças do Brasil, da bossa nova, 

da caipirinha, da escola de samba e do calor do público. 

Essas pessoas, eventualmente, ainda vão gravar ou 

com um grande nome, como Sérgio Mendes, Caetano 

Veloso e Marisa Monte, ou investem numa estrela 

recente do lado mais pop da MPB: Lenine (a escolha 

mais comum), Vanessa da Mata, Céu, etc. Quer 

exemplo melhor disso do que a do Black Eyed Peas, a 

primeira banda do primeiro time internacional a fazer 

uma turnê de verdade pelo país? 

No caso de Zach, estar no Brasil e se apaixonar 

pela cultura foram mesmo determinantes para o 

desenvolvimento da música dele. Aqui ele gravou disco, 

formou banda e absorveu influências menos óbvias da 

MPB. Até consegue entender e falar um pouco de 

português.  Sua palavra favorita, por exemplo, é 

abacaxi. “Sim, eu adoro essa palavra”, disse sem dizer a 

razão. Não ficou impune aos momentos clichês, como o 

êxtase GRES. “Lembro da primeira vez que fui a uma 

escola de samba em São Paulo: eu chorei feito um bebê 

de tão feliz. A música estava se movendo dentro de 

mim. Os tambores levaram as batidas do meu coração a 

outro nível. São pequenos detalhes que vão ficar até a 

minha velhice”.

Em um momento menos clichê e mais roots, 

Ashton, em companhia de alguns indos guaranis, 

passou por um ritual do qual fez uma fogueira numa 

praia em Maresias, São Paulo, onde pintou o corpo e 

entrou pelado no mar. “Nossos rostos estavam pintados 

e todos cantavam. Senti muito próximo do espírito 

humano naquele momento. Sei que pode parecer muito 

estranho para um expectador de fora”. Ele não 

informou, no entanto, se na cerimônia envolveu certos 

“reagentes” para ajudar no processo. De qualquer 

forma, a integração dele com a nossa cultura é 

indiscutível.

O começo e a atualidade

Pouco depois do primeiro giro pelo mundo e o 

primeiro contato imediato de terceiro grau com o Brasil, 

o cantor voltou ao país de origem e foi para a Califórnia, 

não necessariamente para viver a vida sobre as ondas. 

Ele pegou o violão – instrumento na qual aprendeu a 

tocar aos 18 anos de forma autodidata – e saiu a 

mostrar canções próprias em bares e pequenos clubes 

da Ocean Beach, em San Diego. É um circuito indie de 

apresentações conhecido. Foi assim que músicos pop 

do estilo, como Jason Mraz, deram os primeiros passos 

na carreira.  

O primeiro disco, Under The Blanket Of The Sky, 

teve uma boa repercussão em 2003. O segundo, 

Mellow Dia, foi gravado no Brasil em 2004, mais 

precisamente no O Grito Studio, do produtor Sérgio 

Soffiatti. Esse foi o período que Zach formou a banda 

brasileira e passou alguns meses morando no país. A 

partir daí, ele aproveitou as boas oportunidades que 

surgiram. Os discos passaram a ser licenciados mundo 

afora, músicas foram parar as novelas e nas “mais 

tocadas” das principais rádios comerciais.

O resto da discografia de inéditas de Ashton 

também seria produzida no O Grito: Sweet Nothing 

(2005), Marley Rendition (2006) e Just Like Beautiful 

(2008). O disco mais recente tem um hit atrás do outro. 

Ashton trabalha muito bem com o pop mais acessível e 

agradável. Isso fica potencializado por Ashton ser um 

compositor interessante – letras pop sim, mas não 

“extremamente fáceis” – e ter um timbre muito bonito. 

A música pode soar como Jack Johnson, mas o cantar 

tem identidade própria. Entende-se a razão de Ashton 

ter boa aceitação no mercado da música: é um 

descanso entre tantos ruídos pouco agradáveis. A 

fa ixa-t í tu lo é quase uma síntese: bossa 

internacionalizada na voz de um bom cantor que é boa 

de se ouvir em qualquer ocasião. 



Elefantebu – Você já pensa em trabalhar num novo disco depois de dois anos do 

lançamento de Just Like Beautiful?

Zach Ashton – Sempre estou trabalhando em novas músicas. Já gravei algumas 

delas, mas ainda não estou certo de que as colocarei num novo disco. Tenho tantas 

influências que procuro colocar diferentes estilos de música em cada isco que gravo. 

Por isso que sempre tem um novo escondido. Estou trabalhando com um amigo de 

Israel em alguns novos projetos e certamente vamos criar algo juntos.

Elebu – Penso que você tem muita afinidade com países latinos (e a música é muito 

bem aceita neles). Você acha que a razão é esse espírito californiano que combina 

com o jeito de ser latino?

Ashton – De certa forma, sim. Eu realmente gosto de como os países latinos vivem o 

momento. No Brasil, as pessoas dispensam um pouco do tempo para olhar para a lua 

e o céu e pensar de uma forma mais espiritual. Califórnia é assim de alguma forma. 

Há muita natureza por aqui. Às vezes nos esquecemos do quanto o mundo é lindo, 

mas o Brasil sempre te lembra disso.

Elebu – Say é a trilha de um casal jovem da novela Passione. A menina é pobre e filha 

de uma mulher reprimida. O menino tenta salvar o irmão mais velho das 

drogas. É provável que uma situação do tipo jamais passou por sua 

cabeça quando compôs essa música. Ainda assim, para os 

brasileiros, Say está atrelada a este casal. Você acha legal 

quando uma canção ganha novos cenários e significados, 

como neste aconteceu caso?

Ashton – Acho que as pessoas vão sempre criar o 

próprio significado para cada canção. É por isso 

que a música toca a alma. Ela tem essa 

capacidade de fazer rememorar por meio do 

som. Na verdade, eu não sabia da história do 

casal, mas pela descrição, acredito que a 

música o represente bem. O verso “The 

Picture is perfect but the frame is broke” 

poderia facilmente representar a situação 

deles. 

Elebu – Você, que já viajou para 

tantos lugares, se considera um 

cidadão do mundo?

Ashton – Sim, 100%. Tenho tido 

a oportunidade de ver muitos 

lugares do mundo e acredito que 

tenho entendimento do todo. É 

passado e futuro. Muitas vezes 

quando estou viajando, as pessoas não 

areditam que sou americano. Muitas 

pessoas do meu país não viajam tanto 

quanto eu. Também tenho a mente aberta 

a respeito de outras culturas e sobre as 

pessoas. Eu acredito que um cidadão do 

mundo deve ter essa percepção. 



Mestre Zé do Pife é um 
pifêro de mão cheia, 
como ele mesmo diz, e 
devota a vida a difundir 
a arte do instrumento 
pelas ruas e esquinas 
de Brasília

texto e fotos por Gabriel de Sá

o hômi do 

pife
- Tá gravando já?

- Não, não...

- Quando for pra começar, você me fala! 

Quando ligo o gravador, seu Zé do Pife se ajeita 

todo e emposta a voz, como se fosse discursar em um 

palanque. Só que, na verdade, nós estamos sentados 

em um bloco de concreto baixo e cilíndrico, que abriga 

uma tampa de bueiro em um canteiro da 304 Norte. É 

ali que ouço atentamente os causos do simpático 

pernambucano de São José do Egito, que não escreve e 

sabe ler pouco, mas veio parar em Brasília e se tornou o 

maior responsável pela difusão da cultura do pífano (ou 

pife, para os nordestinos) no planalto central. Com o 

visual caprichado, o homem simples, criado na roça, 

não esconde o orgulho de ter seu nome associado à 

cultura popular brasiliense. Feliz ele fica, também, ao 

ser questionado sobre algum tema que domina. “Aí 

você me perguntou muito bem, meu filho”, inicia ele, 

esboçando um sorriso malicioso. “Eu acho tão bom 

quando a pessoa me faz uma pergunta que eu sei 

responder”.

Simplicidade e vaidade, para o mestre do pife, 

parecem andar juntas. Basta ver o chapéu e os óculos 

escuros que ostenta bem ao estilo Waldick Soriano. 

Ingenuamente, indago se é de propósito. Aí é que o 

homem não se segura: “Amigo / Por favor, leve essa 

carta / E entregue àquela ingrata / E diga como 

estou...”. Com voz grave e firme, bastante afinado, seu 

Zé desfia inteira a canção Paixão de um Homem, do 

repertório do ícone brega nordestino, entremeada por 

solos de pife. E, novamente, como se estivesse em um 

palco, me agradece emocionado pela comparação. 

Durante a prosa, fica claro o fascínio que o mestre 

desperta nas pessoas. Um grupo de executivos que 

passa por perto para, ouve um pouco e sai mais alegre 

para o trabalho. Ao mesmo tempo, uma senhora 

aparece na varanda de seu prédio, bem perto da gente, 

e se desmancha em palmas. Um garoto, saindo do 

colégio, vê o moço com seu pífano e, inesperadamente, 

saca uma flauta do bolso. Começa a tocar, como se 

propusesse um duelo, mas logo percebe que a afinação 

dos dois instrumentos de sopro é diferente e abandona 

a partida, sendo prontamente chamado de volta. O 

menino diz que está atrasado e nos deixa. Seu Zé 

revela que o assédio é constante, e que ele adora.

 

Da caatinga pro cerrado

Conhecido na capital tal como “bolacha em 

padaria”, o que ele insiste em repetir, Francisco 

Gonçalves da Silva, 67 anos, fabrica e vende seus pifes 





pela cidade, onde mora desde 1993. O instrumento se 

assemelha a um flautim, com um timbre bastante 

estridente, e é muito comum no nordeste do país. 

“Meus pais e avós sempre disseram que o pife veio dos 

índios, e depois os nordestinos adaptaram”, conta. 

Parece que o tal do pife, também chamado de pífaro, é 

originário da Europa medieval. Mas isso pouco importa. 

Seu Zé tem tanta intimidade com o instrumento que até 

parece que foi ele quem o inventou. Ainda criança, por 

volta dos oito anos, o pequeno Francisco começou a 

prestar atenção nas tradicionais bandas de pífano que 

percorriam cidade por cidade se apresentando em 

festas e novenas. Ele se encantou com aquele som e 

percebeu que sua vida poderia seguir um rumo 

diferente a partir dali.

Ele e o irmão, por conta própria e sem 

explicações, começaram a confeccionar pífanos usando 

talos de mamona e de jerimum. “Aprendemos tocando 

devagarzinho, inventando músicas...”, revela ele. 

Quando viram a dedicação e o esforço dos meninos, os 

pais decidiram presenteá-los com um pife de verdade. 

Foi aí que eles ficaram bons. O avô comprou zabumba, 

caixa, prato e triângulo e montou uma banda com a 

netaiada. A turma foi ficando mais velha e mais 

conhecida - se apresentavam em festividades por 

municípios diversos. Mas Francisco preferiu sair pelo 

mundo, enquanto a família continuou por lá. 

A primeira viagem grande foi a São Paulo, em 

1973, e durou dez anos. Na capital paulista, o músico 

conseguiu uma notabilidade impressionante. Se 

apresentou no Show de Calouros de Sílvio Santos, foi 

O fã ilustre faz uma 
homenagem ao ídolo no 
canta e no estilo

ao Chacrinha, Raul Gil e Barros de Alencar. Frequentou 

os forrós mais famosos da cidade: Renato Leite, Zé 

Lagoa e Zé Beto. Depois de retornar à terra natal, seu 

Zé veio para as terras do planalto central. Chegou a 

trabalhar empregado em uma empresa de engenharia, 

mas foi mandado embora por conta de uma demissão 

em massa. “Muitos me disseram: 'na idade que o 

senhor tá, tem é que se virar'. E é o que eu tenho feito”. 

Casado, com três netos e quatro filhos (“nenhum 

aprendeu a tocar o pife”), o morador de Ceilândia Sul 

começou a ir a chácaras para convencer os donos a lhe 

ceder alguns bambus. E são seus pifes que lhe 

garantem o sustento. “Eu confio na minha profissão, 

nunca me falta trabalho”.

Professor analfabeto

“Sabe um professor que não sabe nem ler e dar 

aula? Esse sou eu!”. Seu Zé se refere às oficinas de 

pífano que ministra na Universidade de Brasília há cerca 

de três anos, onde ensina a fazer e tocar o instrumento. 

Foi o ofício, aliás, que o tornou tão conhecido e 

requisitado na capital. “Quando eu cheguei aqui, não 

era comum ver uma pessoa tocando pife”.  Das oficinas 

na UnB saíram as Juvelinas, grupo de meninas que 

acompanham o mestre em suas apresentações e o 

ajudam a disseminar o pífano por aí. Elas eram alunas 

dedicadas e o convidaram para fazer uma banda. São 

nove meninas e o mestre, Zé do Pife e as Juvelinas. 

Além do instrumento de sopro tem voz, violino, rabeca, 

pandeiro, zabumba e triângulo. “Tem muita gente que 



quer entrar, mas é difícil. No nordeste é no máximo seis 

pessoas. Ensino tudo a elas pra, quando eu não puder 

mais, tocarem a banda pra frente. Não quero que isso 

se acabe”.

O professor Zé do Pife tem sua metodologia 

própria. Segundo ele, são seis música fáceis de tocar 

que ele ensina sempre nas oficinas: duas dele, 

Caboré e O grito do cachorro com a onça, e os 

clássicos Asa branca, A volta da asa branca, Maria 

bonita e Mulher rendeira. “Não vou colocar um frevo 

ou um forró, que é muito acelerado para quem ta 

aprendendo”, sentencia.

“Se alguém chegar pra mim e falar assim: 'o 

sinhô me desculpe, não precisa se amagoar não, mas 

eu preciso lhe falar uma coisa. Tem um aluno seu 

tocando mió que o sinhô'. Pra mim, seria um prazer 

maior do mundo”, entrega o generoso músico. Eu 

exagero: “O senhor é o maior tocador de pífano do 

Brasil atualmente?”, e ele, humildemente, diz que 

não, citando vários de seus colegas. Fala com emoção 

daquele que considera o maior de todos, João do Pife 

de Alagoas, já falecido, com que teve a honra de tocar 

em São Paulo. “Sabe quem fazia os arranjos pra ele? 

Luiz Gonzaga”.  Ele se recorda de outro João do Pife, 

só que de Caruaru, como um grande mestre do 

gênero.

Até logo Seu Zé

A fama brasiliense, que fez Zé do Pife se 

apresentar em praticamente todas as casas de 

cultura popular do Distrito Federal, deu-lhe a 

oportunidade de ir tocar em Limoeiro do Norte e 

Quixadá (CE) e na Serra do Cipó (MG), entre outros 

lugares. Na capital, o que Seu Zé mais gosta de fazer 

e sair pelas ruas com sua sacola de pife, vendendo e 

tocando o instrumento. Sente que é artista mesmo 

quando vê as pessoas tirando foto, assoviando, 

batendo palma, pedindo que ele pare e o filmando das 

sacadas de seus prédios. Os bambus ele tira de um 

pedaço de terra que conseguiu em Brazlândia, dentro 

da chácara de um amigo. Lá, ele planta também 

milho, feijão, batata doce e amendoim, relembrando 

a infância na roça.

Sou brindado novamente com o canto do 

mestre, cujo timbre deve ter tido uma pequena ajuda 

para ser moldado, a do cigarro, companheiro desde 

os dez anos de idade. “Estou sempre tentando parar. 

A partir de amanhã mesmo já não fumo mais”, 

graceja. Desta vez, ele mostra os versos que compôs 

para saudar a cinquentenária Brasília, algo como “É 

bonito ver / É bonita oiá/ A Torre de TV/ E a ponte de 

JK...”, e segue, adornando a melodia com pitadas de 

pífano. “Não pensava que eu tinha uma mãe tão 

importante como é Brasília para mim”, comenta, 

dizendo que não deve ir embora nunca mais, apesar 

da saudade de “seu Pernambuco”. Ao final, sou 

surpreendido novamente. Seu Zé me dá um pife de 

presente e me chamada de amigo, me estende os 

braços e sai tocando pela quadra, com o ar misterioso 

de um sertanejo e o vigor de um menino. Até logo 

meu amigo Zé do Pife.

O desafio acaba logo. É 
dificil acompanhar a 
agilidade do velho mestre



cinco cantinhos
do rio de janeiro

por roberto
menescal



O mais gostoso lugar, para mim, é a casa onde 

moro na Barra da Tijuca. Lá botei basicamente 

tudo que amo: minhas plantas, meus bichos 

(vários), minha sauna, meu estúdio 

particuular, minha família. Com isso, parei 

completamente com aquela obrigação de “ir 

pra fora” todos os fins de semana. Agora só 

“vou pra dentro”.

Rua Sgt José Silva, 3621 – 

Localização única no mundo 

com vista até o arpoador e 

até a Barra da Tijuca. Também 

nos dias de semana é um 

paraíso total!

Arpoador

Casa

Clube Costa Brava

Entre o Forte de Copacabana e a praia 

de Ipanema – Aquela ponta de pedra 

entrando mar à dentro, que ainda dá 

para aproveitá-lo – não aos sábados e 

domingos pois ficou infernal, tomado 

por uma galera com rádios, CD players e 

outras máquinas com músicas de gosto 

duvidoso e em volume  para todo 

mundo ouvir, queira ou não. Mas nos 

dias normais de semana é tudo de bom!

Pedra Bonita

Floresta da Tijuca – Onde os 

adeptos de asa delta e parapente 

se jogam para aterrissar em São 

Conrado. A vista é das mais bonitas 

do mundo e se você se animar, 

como eu já fiz, contrate na hora um 

vôo duplo e se mande nessa 

aventura inesquecível.

Restaurante Quinta

Rua Luciano Gallet, 150 – Vargem 

Grande – Um pedaço do paraíso para 

se comer muito bem e em total calma 

e harmonia com a natureza, pois é 

dentro de um jardim natural 

totalmente reservado para os clientes, 

com plantas belíssimas e com a 

presença de miquinhos, centenas de 

pássaros e umas deliciosas batidas de 

frutas feitas na hora.



maratona 

do rock
Festival Porão do Rock 

2010 teve sacadas 
geniais de divisão das 

atrações, mas a 
distribuição dos palcos e 
falta de organização nos 
bastidores prejudicaram 

a cobertura

foto: Washington Ribeiro

Fazer cobertura jornalística de um grande festival, 

sobretudo quando se está sozinho, é um jogo estratégico 

que para dar certo não depende só do roteiro planejado. 

Você faz a sua parte: prioriza alguns shows, usa as bandas 

que detesta como um intervalo para descansar ou ir a 

alguma coletiva. O atraso dos shows nem é tão 

determinante assim, desde que os diversos palcos tenham 

programação intercalada. É assim que faço a cobertura do 

festival Porão do Rock com algum sucesso há mais de 10 

anos (e alguns outros também). Consigo cumprir sempre 

de 70 a 80% do roteiro e quando as dimensões são maiores, 

costumo conseguir um apoio de desconhecidos: sempre há 

alguém disposto a escrever um texto.

No Porão do Rock deste ano, porém, fez cair por 

terra qualquer planejamento. Foi uma maratona, e não 

me refiro a musical. Foram três palcos distribuídos no 

ginásio Nilson Nelson e estacionamento: o “GTR” ficava 

dentro do próprio ginásio e foi destinado apenas às 

bandas de metal e gêneros afins. Essa sacada da 

organização foi genial porque evitava conflitos de 



públicos. O problema foi com os outros dois palcos. O 

mais próximo da entrada era o “Clilli Beans”, destinado 

para bandas com perfil mais pop/rock. O terceiro, 

“Pílulas”, localizado na outra extremidade da arena 

gigante, era para o gênero rockabilly e afins.

A distância entre o palco do pop/rock e do rockabilly 

era grande demais e fazer o percurso várias vezes na noite 

foi difícil. Fora que os palcos tocavam de forma simultânea, 

o que tirava a possibilidade de apreciar com um pouco mais 

de atenção algumas das atrações. Esse mundo de coisas 

acontecendo ao mesmo tempo esvaziou as coletivas de 

imprensa (a desorganização da assessoria contribuiu 

muito). A estrutura usada para tal fim aproveitou as 

dependências da tribuna de imprensa do ginásio, o que 

implicava subir e descer escadas várias e várias vezes.

O resultado foi que o formato fez com que o Porão 

do Rock atrasasse muito, jogando atrações 

internacionais, como a She Wants Revenge para tocar às 

4h da madrugada para alguns poucos sobreviventes. O 

palco GTR foi o primeiro a encerrar a programação e o 

Pílulas passou a maior parte do tempo esvaziado. A idéia 

de separar o público com palcos que privilegiaram um 

gênero foi um golpe de mestre por parte da organização, 

mas o público do Pílulas e do Chilli Beans não era tão 

conflitante assim. Seria muito melhor se eles estivessem 

lado-a-lado com atrações alternadas. Os atrasos seriam 

amenizados e pouparia sola de sapato.

Muito barulho...

A distribuição da arena montada no Porão fez com 

que algo inusitado acontecesse: para poupar o físico o 

melhor que podia, acabei sendo “obrigada” a ver muitos 

shows de metal. Mork (DF) foi a primeira a tocar no 

festival: uma salada de gritos guturais. A sequência não 

foi muito melhor até MindFlow (SP), a primeira daquele 

palco que realmente curti. A MindFlow e o André Matos 

mostraram que não importa o gênero musical que você 

faça, se tiver qualidade, vai agradar.  Outra que também 

ganhou kudos, mesmo que só tenha assistido duas 

músicas, foi a Korzus (SP). 

Esta banda me proporcionou uma daquelas histórias 

de Porão que guardo na memória para contar depois. 

Passava das 3h da madrugada, estava nas últimas, quando 

um dos assessores me segurou. Ele estava “convocando” os 

remanescentes da imprensa  para a última coletiva da 

noite. E a Korzus, pelo respeito que tem no cenário, merecia 

a presença dos colegas de profissão. Não a minha, porque 

não sabia nem o que perguntar para o quinteto. Mas não só 

marquei presença como fiz a primeira pergunta (enrolei 

mais que perguntei, é verdade). Fiquei surpresa com a 

simpatia e tranquilidade da banda, da capacidade dos 

integrantes em desenvolver boas argumentações para 

umas perguntas idiotas. Posso não curtir tanto assim a 

música, mas fiquei fã dos caras.

Ali mesmo da tribuna da imprensa, precisei 

improvisar se quisesse ver alguma coisa do palco Pílulas. 

Ele era o segundo mais próximo da tribuna de imprensa, 

mas o segurança isolou um dos portões, obrigando os 

jornalistas a darem uma volta completa no Nilson Nelson 

para chegar até um ponto que estava ali logo ao lado. 

Muitas das bandas eu só consegui escutar dos portões de 

isolamento. Para as outras, tive de contar com a 

colaboração do “seu gualda”.

Assim, pude curtir sem maiores desgastes a partes 

dos shows de Filhos de Judith (RJ), Tributo a Led Zeppelin 

(DF), Los Primitivos (Argentina) e Autoramas (RJ). Demais 

o som que os argentinos fazem: pulsante, bem construído, 

destruidor. A banda tem mais de 20 anos de carreira com 

alguns hiatos, experiência esta que tiraram proveito para 

hipnotizar uma platéia que desconhecia o trio. 

Apenas três

Entre tantos desvios de rotas e na programação, 

do palco que tinha planejado assistir quase por completo 

só vi três shows: Watson, Mombojó e Pato Fu. A Watson 

causou um diálogo entre eu e o Jamari França. Ele não 

perguntou, mesmo assim comentei: “Acabei de assistir 

ao Watson. Bem brasiliense”. O Jamari perguntou se isso 

era bom ou ruim e eu respondi, depois de pensar alguns 

segundos: “Nem um nem outro, é uma característica”. O 

velho jornalista aprovou a resposta.

O som da Watson lembra muito o Prot(o) e várias 

outras bandas da cidade que formavam a cena indie no 

final da década de 1990. Impressão confirmada pelo 

próprio baterista da Watson, Augusto Coaracy. Ele 

explicou que a Watson tem muito contato com aquela 

geração. Gostei do show. As músicas da Watson soam 

muito melhores ao vivo do que no disco.

O mesmo se pode dizer da Mombojó. Sempre tive 

relutância em relação aos pernambucanos desde o 

primeiro disco deles, Nada de Novo. Larguei de mão e 

esqueci que a Mombojó existia. Não estava disposta nem 

para vê-los no Porão. Cheguei no palco com o show 

começado e tive de dar a mão a palmatória: os caras 

fizeram um show muito bom: o melhor do Porão 2010.

Quando o Pato Fu subiu ao palco, passava da 

meia-noite e eu estava sentindo o peso da estrutura, das 

escadas, das longas distâncias, da impaciência com a 

desorganização da assessoria, dos pés. Mas era o Pato Fu 

no palco. Interessante é que a banda está sem um show 

de turnê agora com o Música de Brinquedo. Isso faz com 

que um setlist onde hits sejam privilegiados, por outro 

lado, permite a inclusão de algumas canções esquecidas. 

Entre as cansadas e populares Perdendo os Dentes e 

Sobre o Tempo, incluíram Rotomusic de Liquidificapum, 

que não ouvia a vivo desde a turnê MTV ao Vivo. Pode 

não ter sido o melhor show da noite, mas funcionou 

muito bem pra mim. (Djenane Arraes)
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Uma das mais gratas lembranças que posso levar da minha passagem por aqui foi o show 

do Paul McCartney em 1993.  Nesse mesmo ano, ele lançou o disco ao vivo Paul Is Live cuja capa 

tinha uma referência à lenda surgida no fim dos anos 1960 que dizia que McCartney havia morrido 

e sido substituído nos Beatles por um sósia. A turnê Paul is Live foi registrada em vídeo. Vale a pena 

lembrar que, em 1993, Paul voltou ao Brasil fazendo uma "mini-turnê" em São Paulo e Curitiba. 

Foi nessa que fui. Contando a um amigo hoje, percebi o quanto lembrar desse show me fez 

bem. Vi outro dos meus preferidos, Buddy Guy, mas minha história com os Beatles é antiga e veio 

antes do bluesman de Chicago. Foi-me passado por meus pais, que viveram a época e isso 

significa demais para mim. Eles estavam na mesma época! Pensar nisso é emocionante demais. 

Então, aos 20 anos, soube que o Paul (longe de ser o preferido) iria visitar o Brasil naquele 

ano de 1993. E fui. Na época, namorava minha primeira garota e ela, por algum motivo que a 

memória me falta, não pode ir. Então me enfiei num ônibus sozinho com vários fãs dos besouros e 

rumei para a capital paranaense. Ansiedade juvenil para o primeiro show realmente grande da 

minha vida. Estava sozinho, mas bem feliz. 

Chegamos em Curitiba depois de quatro horas de viagem e ficamos mais seis horas na fila. 

Havia um rigoroso esquema de segurança e inspeção em câmeras e alimentos contendo carne de 

qualquer espécie (Paul vetou a entrada de ambos). O casal Paul & Linda eram militantes do 

vegetarianismo e, se não me engano, do Greenpeace. 

Entrando na Pedreira Paulo Leminski, me senti meio perdido: um sentimento de 

novidade+ansiedade+agonia tomou conta e assim fiquei por mais uma hora, creio. Help! começa 

a tocar e uma homenagem à Lennon (agora sim cito o número Um) nos telões é exibida. O choro 

toma vontade própria e desce rosto abaixo. Uma fã que estava no meu ônibus, compartilha da 

emoção e dividimos o chão molhado.

Paralelo a isso, um helicóptero começa a sobrevoar e, chamando atenção,

pousa no alto da Pedreira. Paul toma o elevador aberto e desce em direção ao palco. Pisando nele, 

recebe uma Gibson Les Paul Sunburnst canhota e toca as primeiras notas de Drive My Car. Alí, eu 

já poderia morrer feliz. A menina (desprovida de alcance vertical) pediu-me para pô-la em meus 

ombros e assim o fiz. 

Daí para frente foi só alegria e lágrimas. Não lembro exatamente de todas as canções, mas 

ele tocou todos os instrumentos, as clássicas dos Beatles e mais outras da carreira solo incluindo o 

então disco recém-lançado Off The Ground. Foi lindo. Passou muito rápido e cantamos todas, 

inclusive as que não conhecia. Mágico. 

Terminado o show, Paul subiu no elevador e foi-se. A correria agora era para  ir embora e no 

meio do caminho parei para comprar um pôster da capa do With The Beatles, que por sinal esqueci 

no ônibus. Na volta à Florianópolis, folheei um libreto que ganhamos ao entrar no show e ainda 

eufórico, não consegui dormir. Sei que esse ano ele deve pisar solos brasileiros e pretendo ir 

novamente. Depois só me resta ver um show do Ringo.

por Rodrigo Daca (rodrigodaca@gmail.com)
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Djenane Arraes

É difícil ver The Runaways (EUA, 2010), de Floria Sigismundi, e não 

pensar que um nome mais adequando para a produção seria “The Dakota 

Fanning show”. Num filme sobre uma banda pioneira de legado 

interessante, muitas coisas poderiam ter sido mais e melhor do que um baita 

videoclipe. Nos únicos momentos em que se tentava desenvolver uma 

história, tudo que aparecia na tela era o talento de uma adolescente de 15 

anos – idade que Dakota tinha quando filmou – com algumas tiradas espertas 

vindas do personagem de Michael Shannon.

The Runaways foi a primeira banda só de mulheres que se aventurou no 

mundo machista do hard rock em meados da década de 1970. O projeto foi uma 

sacada do produtor Kim Fowley. Ele reuniu cinco garotas adolescentes saídas de 

realidades adversas e propôs um meio de vida cheio de glamour de uma estrela do 

rock. Assim, Joan Jett, Cherie Currie, Lita Ford e Sandy West foram reunidas: por 

um negócio e um vislumbre. Não pela amizade.

O resultado foram dois discos muito bons que se tornaram referência, 

sucesso comercial tímido nos Estados Unidos e uma turnê pelo Japão cheia de 

histeria, drogas e hospitais. Seja como for, Jett, Lita e Cherie tornaram-se lendas. 

Jett foi ícone nos anos 1980, tem uma carreira bem-sucedida, além de ser uma das 

poucas mulheres a entrar na lista dos 100 melhores guitarristas da história da revista 

Rolling Stone. Se bem que essa mesmíssima publicação deixou a habilidosa guitarra 

solo Lita Ford de fora, o que é um demérito e tanto para os “especialistas” que 

montaram tal lista.

Cherie Currie teve carreira artística desastrosa por causa dos abusos com as drogas, 

mas foi uma das, se não a melhor, vocalista de hard rock que o mundo conheceu. Parte desse 

mérito em parte vem de Kim Fowley. O produtor tratava as meninas a ferro e fogo. De um jeito 

ou de outro, o fato é que as cinco se tornaram excelentes em suas respectivas funções.

Então veio o filme com produção muito comentada por causa da presença de Kristen 

Stewart e o sucesso de Crepúsculo nas costas dela. Abaixo do apelo hype, havia as rusgas 

dos bastidores. O projeto é de Joan Jett e o roteiro tem base no livro de memórias de Cherie 

Currie: as duas se toleram. Por outro lado, Lita criou problemas (e foi retratada na tela como 

uma megera), Jackie (hoje advogada) ameaçou processar caso fosse mencionada – a solução 

foi colocar uma baixista fictícia –, e Sandy já havia falecido.

Nem toda a briga do mundo e a auto-biografia maquiada de Cherie justificam o desperdício 

de roteiro. Acima de todos os problemas, havia uma ótima história a ser contada sobre uma 

banda que surgiu de uma sacada genial, e isso não se realizou. The Runaways se concentra nas 

ambigüidades e fragilidades emocionais de Cherie (Fanning), na ambição de Jett (Stewart) em 

vencer no rock e nas sacanagens de Fowley (Shannon) em relação à banda e aos negócios. 

Explicações do porque as Runaways foram relevantes e os dois discos que produziram antes da 

fatídica turnê japonesa sequer aparecem. O que sobram são clichês de filmes de rock.

Mas é justamente aí que Dakota Fanning brilha. Ao passo que Kristen Stewart imita Joan Jett e faz o 

jogo do roteiro ruim, a interpretação de Fanning transcende Cherie Currie e salva a pátria. É de tirar o 

fôlego a forma com que a experiente atriz de 15 anos – que interpreta alguém que tinha a mesma idade à 

época – conduz sua personagem. Cherie Currie fala sobre si mesma como uma observadora sensível 

daquilo que viveu e se diz vítima em alguns aspectos. Fox e Lita Ford já a descreveram como egocêntrica. 

Fanning caminha com habilidade na corda bamba de todas essas facetas e ainda coloca mais algumas.

A Cherie de Fanning preserva a melancolia e a ingenuidade dos doces 16 anos até mesmo quando 

esmaga ácido com o sapato de salto plataforma e cheira os fragmentos no chão como se fosse cocaína. 

Isso tudo antes de entrar no palco de lingerie e fazer uma performance memorável do clássico Cherry 

Bomb, que ela mesma canta e não faz feio.

The Runaways não é grande coisa, apesar da trilha sonora arrebatadora e belos videoclipes – a “cena do 

beijo” entre Cherie e Jett não teria a menor graça se não fosse I Wanna Be Your Dog dos Stoogers. Mas 

Dakota Fanning faz valer a pena: é uma atriz que está muito acima das demais da atual geração “under 25” 

de Hollywood. Fanning é suprema. 



confusões em família

vidas que se cruzam
Por causa o ritmo do filme, não é 

tão simples entender as conexões das 

três histórias intercaladas de Vidas Que 

se Cruzam (The Burning Plain, 2010), 

de Guillermo Ariaga. A primeira é 

centrada em Charlize Theron. Ela 

interpreta uma gerente de um 

restaurante que não gosta muito de si 

mesma. Pode-se ver isso pelo 

desinteresse no amor, que a faz não se 

importar em ser mero objeto de 

satisfação para os homens, e por cortar 

a própria pele com gilete. 

Na segunda história, Kim 

Basinger e Joaquim de Almeida são 

amantes e morrem queimados no trailer 

que costumavam se encontrar. A 

personagem de Basinger era infeliz no 

casamento e parecia ser distante dos 

filhos. Não se diz muito da família do 

personagem de Almeida. Mas a morte 

os dois provoca a aproximação dos 

f i l h o s ,  q u e  s e  e n v o l v e m  

romanticamente. Na terceira história, 

um homem sofre sério acidente com 

avião pulverizador e, no hospital, envia 

o amigo (José Maria Yazpik) e a filha 

pequena a uma “missão”.

Até a metade do filme, você consegue fazer todas as ligações, 

mas decifrar o jogo não é necessariamente a melhor nem a mais 

interessante parte de Vidas Que se Cruzam. Não digo também que o 

roteiro não seja bom, afinal, Guillermo Arriaga é ótimo no assunto. É 

dele a autoria da trama de Babel e do excelente 21 Gramas. Desta vez 

o diretor aproveitou a boa história para deixar que os atores 

pudessem se sobressair. E todo o elenco aproveitou bem a 

oportunidade. Kudos, em especial, para Kim Basinger e Joaquim de 

Almeida, os melhores do filme.

Confusões em Família (City Island, 
2009), de Raymond De Felitta, tem a 
temática que pouco dá errado: história 
de família disfuncional, neste caso de 
veia latina, encabeçada por dois 
senhores atores (Andy Garcia e Julina 
Margulies). Essa fórmula é uma beleza e 
costuma garantir boa audiência, veja Os 
Incríveis, Família Adams, Os Simpsons. 
Mas a família do carcereiro Vince não é 
engraçada, não proporciona boas doses 
de drama, e sequer conquista pelo 
carisma. Ao contrário, ela dá pena... e 
tédio – sobretudo pelo ritmo devagar 
quase parando da trama. Não ver o filme 
significa ter 100 minutos da sua vida 
poupados.



a onda

entre irmãos

Muito se foi estudado na psicologia e 

sociologia sobre as relações e comportamentos 

humanos quando colocados em situações de 

desigualdade de poder. Uma famosa e trágica foi a 

experiência feita numa universidade inglesa em 

que dividiu os alunos voluntários entre carcereiros 

e prisioneiros. A experiência terminou após atos 

extremos de subjugação e violência. O filme A 

Onda (Die Welle, 2008), de Dennis Ganzel, se 

baseia num livro que narra experiência 

semelhante que se passa na Califórnia, em 1967. 

Ganzel transportou a história para uma escola de 

ensino médio em Berlin. Um professor liberal 

precisa ensinar os alunos sobre a autocracia 

durante uma atividade especial na escola. Ele 

decide colocar os princípios dessa forma de 

governo na prática, mas o experimento é tão bem-

sucedido que as coisas fogem ao controle. De um 

dia para outro, ele se vê na posição de líder de um 

grupo de jovens fanáticos que começam a 

propagar as idéias “da onda” a ponto de ameaçar 

todos que pensassem de forma contrária. A ideia 

do filme é fora de série, mas a realização dele nem 

tanto. Há falhas terríveis de roteiro (falta coerência 

e, muitas vezes, lógica) e o ritmo negativamente 

quebrado denuncia direção fraca.

Tudo em Entre Irmãos (Brothers, 2009), de Jim 

Sheridan, te conduz a presumir um enredo clichê: soldado é 

dado como morto em combate, a ausência faz irmão rebelde se 

aproximar da esposa e os dois se apaixonam. Um dia, o soldado 

volta para casa e tem de lidar com a traição da mulher. O cartaz 

do filme, a sinopse, o trailer te leva a essa conclusão. A 

realidade é que a história é quase essa mesma. Quase! 

Entre Irmãos caminha por dois paralelos. O primeiro é 

focado no estóico personagem de Tobey Maguire (em excelente 

atuação). Ele passa horrores ao ser capturado no Afeganistão 

e, quando é resgatado, passa a enfrentar problemas com a 

família, muito em razão dos próprios traumas que trouxe 

consigo. Neste meio tempo, acompanha-se o crescimento 

da relação entre os personagens de Jake Gyllenhaal e 

Natalie Portman. Ela rejeita o cunhado a princípio, 

mas, aos poucos, os dois mostram ter grande química 

juntos – uma relação que é aprovada até mesmo 

pelas filhas. 

Quando os três personagens se confrontam, 

a tensão é tamanha que é capaz de te fazer 

prender a respiração sem ao menos se dar conta 

disso. É agoniante assistir a progressão do 

soldado que não vai mais voltar a ser o que 

era. E por causa disso mesmo, você não 

consegue criar qualquer antipatia pelo 

personagem. Por outro lado, é 

frustrante reconhecer que a relação 

entre o irmão rebelde e a esposa 

jamais daria certo: ela é digna 

demais. Entre irmãos é um 

filmaço estrelado por jovens 

realidades conduzidas por 

um bom e experiente diretor
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