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Na Estante
Por André Cananéa, Audaci Junior e Tiago Germano

Linha direta com a coluna: andrecananea@jornaldaparaiba.com.br

Livro

O jornalista e crítico Ruy Castro reúne 13 personalidades 
que marcaram o século passado: Billie Holiday, Anita 
O'Day, Doris Day, Fred Astaire, Mae West, Orson Welles, 
Billy Wilder,  Alfred Hitchcock, Dashiell Hammett, Raymond 
Chandler, Humphrey Bogart, Glenn Miller e Frank Sinatra. 
Gênios do cinema, da literatura e da música dissecados pela 
leitura fluída e prazerosa de Castro. Exemplos: para quem 
apenas escuta a bela voz de Billie Holiday, o autor revela 
o seu mundo de drogas pesadas e casamentos infelizes; 
uma Doris Day era 'fuzilada' pela crítica; o gênio Orson 
Welles que não conseguia concluir projetos e os infortúnios 
de Frank Sinatra. As pessoas podem até conhecer certas 
histórias, mas não pelas palavras de Castro. (AJ)

Saudades do Século 20

Ruy Castro/Cia. das Letras

CD+DVD

O elogiado Noel Gallagher's High Flying Birds (sim, o título 
do álbum é tudo isso) ganhou edição ‘Deluxe’ com DVD 
bônus (ou DVD com o CD bônus, já que o álbum vem no 
estojo de DVD) que chega agora ao Brasil, no rastro da 
passagem do ex-guitarrista do Oasis pelo Brasil. A edição, 
no entanto, é para fãs fervorosos, já que o DVD não se 
justifica tanto. Nele, há o documentário ‘It's Never Yoo 
Late To Be What U Might Have Been’, um longo papo com 
o músico inglês sobre as canções e a gravação do álbum, 
que é ótimo, por sinal. Nos extras, o DVD ainda traz o clipe 
da faixa ‘The death of you and me’, acompanhado pelo 
making of da produção. Mas é bom avisar: não há qualquer 
legenda em português no DVD. (AC)

Noel Gallagher's 
High Flying Birds

Noel Gallagher/Universal Music

CD

O ótimo documentário Raul – O Início o Fim e o Meio, 
dirigido pelo conterrâneo Walter Carvalho, ganhou uma 
trilha sonora à altura. O CD duplo que a Universal Music 
acaba de lançar comporta 28 faixas que resumem, e muito 
bem, todas as fases do legado de Raul Seixas, em faixas 
impecavelmente remasterizadas. Estão lá dos clássicos 
‘Ouro de tolo’, ‘Metamorfose ambulante’, ‘Eu nasci há 10 
mil anos atrás’ e ‘Sociedade alternativa’, a canções não tão 
conhecidas, como ‘Meu amigo Pedro’ e ‘Canto para minha 
morte’. Tanto uma ótima coletânea para os não iniciados 
na inteligente música de Raul, quanto para quem desejar 
ter o substancial do roqueiro baiano. (AC)

Raul - O Início, 
O Fim e o Meio

Trilha Sonora/Universal Music

Audaci Junior

Se colocada em uma caixa, 
a vida levaria aquela etiqueta 
de ‘cuidado, frágil’. É uma co-
leção cotidiana de fragmentos. 
São segmentos caóticos de 
ideias, pensamentos, momen-
tos e outros fatores que se ema-
ranham nas esquinas da vida. 
E, em um belo dia, essas ruas 
levam para lugar nenhum.

A mortalidade da vida é o 
epicentro do Guia de Ruas Sem 
Saída (Edith, 256 páginas, R$ 
35,00), novo romance do cuia-
bano radicado em São Paulo 
Joca Reiners Terron. No livro, o 
autor intercala sua prosa com 
as Ilustrações 'sequenciais' do 
quadrinista do curitibano An-
dré Ducci. “As imagens do livro 
têm a mesma importância 
narrativa que os textos, não 
são meras ilustrações”, alerta o 
escritor em entrevista ao JOR-
NAL DA PARAÍBA. “Arrisco di-
zer que parte fundamental do 
que é contado está somente 
nas imagens.”

As ruas do livro se dividem 
em duas vias paralelas: um ho-
mem desmemoriado, que vaga 
pela cidade vomitando chips e 
perdendo partes do corpo; e 
outro homem que viaja com 
a mulher e um casamento in-
satisfatório ao outro lado do 
mundo para uma cirurgia de 
transplante de órgão. Assim 
como os protagonistas, a nar-
rativa da história se ‘quebra’.

“O desmantelamento do 
texto que segue ao dos perso-
nagens talvez se deva mais ao 
meu fracasso em fazer um livro 
todo certinho, que é o ideal. Es-
ses resultados se desgovernam, 
e têm mais a ver com o cansa-
ço em relação ao livro do que à 
minha vontade”, explica.

Como nas páginas de seu 
novo trabalho, o desmantelo 
aconteceu também na traje-
tória da ideia original dentro 
de sua cabeça e na vida 'real', 
há cinco anos, quando Terron 
ganhou uma bolsa de criação 
literária através da Petrobras. 
Batizado inicialmente como A 

Extinção da Infância, o prazo 
limite de entrega do livro en-
trava em uma rua sem saída 
no ano passado. O escritor re-
lata que precisou lutar por seis 
meses contra a burocracia do 
Ministério da Cultura (MinC) 
para mudar o título do próprio 
livro. “Difícil saber de onde veio 
a ideia depois de algum tempo.”

PUNK VELHO
O espírito da arte sequen-

cial não está apenas nos de-
senhos de Ducci (que recente-
mente fez uma das 'historietas' 
da coletânea Fierro Brasil Vol. 2, 
da Zarabatana). O personagem 
sem memória que fica perden-
do córnea, rim e pedaços de 
pele acredita ser um desenhis-
ta de história em quadrinhos 
que criou um super-herói de 
grande sucesso chamado de 
Homem-Escada. “Sempre li HQ 
nacional, desde os quadrinhos 
de terror dos anos 70 e 80. Sou 
fã de Flavio Colin, Julio Shima-
moto, etc., e procuro acompa-
nhar tudo o que é publicado, 
inclusive marginalmente.”

Considerando-se um “punk 
velho” com o lema “do it your-
self ”, Joca Reiners Terron acre-
dita que atualmente é mais 
fácil o escritor ou quadrinista 
lançar seu trabalho, mesmo 
com o leque de possibilidades 
– com qualidade ou não – que 
o público se depara nas estan-
tes das livrarias. “Antigamente 
se reclamava que havia coisa 
de menos. Melhor ter de mais, 
assim o leitor se obriga ao es-
forço de separar o joio do trigo.”

Para Terron, a literatura 
contemporânea mapeada por 
traços experimentais de no-
mes como Mário Bortolotto, 
J.P. Cuenca, Lourenço Muta-
relli, entre muitos outros, está 
em ascensão. “A literatura bra-
sileira, desde os anos 90, é a ex-
pressão cultural mais dinâmica 
e importante do país, superan-
do a música, o cinema e o tea-
tro. Resta o leitor perceber isso. 
Vivemos um bom momento 
criativo de leste a oeste, de sul 
a norte – incluindo o Nordes-
te”, ressalta.

NÃO HÁ NADA LÁ (CIA. DAS LETRAS, 2011) - 
Publicado originalmente em 2000 pela Ciência do 
Acidente, o livro 'cult' apocalíptico combina ficção 

científica, cinema, faroeste e poesia. Entre seus 
personagens, William Burroughs, Jimi Hendrix, 

Torquato Neto, Aleister Crowley e Fernando Pessoa.

CURVA DE RIO SUJO (PLANETA, 2004) - 
Mistura de realidade e ficção em histórias das 

reminiscências da infância de Joca Reiners Terron 
no Mato Grosso, emergindo o local como um 

cenário mítico, atravessado por rios, pela violência 
da juventude e pelos ecos do passado.

DO FUNDO DO POÇO SE VÊ A LUA (CIA. DAS 
LETRAS, 2010) - A batalha de um órfão para 

livrar-se da imagem espelhada do irmão gêmeo 
e se transformar numa figura feminina inspirada 

pelo objeto de sua obsessão: Cleópatra, sobretudo 
a encarnada no cinema por Elizabeth Taylor.

NAS PÁGINAS DE TERRON

O desmantelo do ser
Misturando prosa e HQ, Joca Reiners Terron fala sobre seu novo livro, 'O Guia de Ruas Sem Saída'

F┽╂┽╁: I╁┯┰┳┺ S┯┼╂┯┼┯‾D┷╄╃┺┵┯とた┽

A DURA FRAGILIDADE DA VIDA. Com ilustrações de André 
Ducci (ao lado), Terron (acima) fala sobre a finitude da vida

Top As cidades de Woody Allen

Musas metropolitanas do cineasta estadunidense

ROMA – Com estreia no Brasil marcada para o próximo 
mês de junho, 'Para Roma Com Amor' (2012), novo filme 
do diretor-ator, leva seus personagens a se perderem 
pelas labirínticas e ancestrais ruas da capital italiana.

PARIS – A Cidade-Luz inspirou Woody Allen a promover 
o encontro de seus ícones literários e artísticos à 'Meia-
Noite em Paris' (2011), longa que abriu o Festival de 
Cannes ano passado.

BARCELONA – 'Vicky Cristina Barcelona' (2008) 
apimentou o cinema intimista de Allen com a presença 
'caliente' dos espanhóis Javier Bardem e Penélope Cruz 
em pleno cenário catalão.

LONDRES – A chamada 'trilogia londrina' do cineasta 
nova-iorquino marca seu deslocamento para o Velho 
Continente com os filmes 'Match Point' (2005), 'Scoop - 
O Grande Furo' (2006) e 'O Sonho de Cassandra' (2007).

NOVA YORK – Mas Woody Allen está em casa mesmo é 
em Nova York, vendo a Estátua da Liberdade; a Ilha de 
Manhattan, suas pontes e prédios, são o grande cenário 
de suas comédias, dramas e romances.


