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DIVULGAÇÃO

SãoPaulo,
Sábado,
31dejaneirode2009

JohnnyAlfde
voltaaopalco
Acompanhadodas
cantorasAlaídeCostae
LenyAndradeedosaxofonista
IdrissBoudrioua,JohnnyAlf
retornaaospalcoshoje,às21h,
noteatrodoSescVilaMariana
(RuaPelotas,141.
Tel.:5080-3000).Oingresso
custaentreR$7,50eR$30.
Censura:12anos.

Variedades

OsambistaMartinhoda
Vilaapresentaoshowque
levaonomedeseuDVD,
‘OPequenoBurguês’,noHSBC
Brasil,apartirdas22h.
OendereçoéRuaBragança
Paulista,1.281.Tel.:
4003-1212.Censura:14anos.

Peçaestreia
temporada2009
‘OAmantedeLady
Chatterley’reestreiahoje,
sobadireçãodeRubensEwald
Filho,noEspaçoSatyros2
(PraçaRoosevelt,134.
Tel.:3258-6345).PorR$20.
Censura:12anos.Sáb.,à
meia-noite,edom.,às20h30.

FERNANDA PEIXOTO/DIVULGAÇÃO

Martinhoecanta
‘PequenoBurguês’

Jornal da Tarde

Maisquatrotriossobemaopalconestefimde
semananoFestivalPowerTrioDeLuxe,no
CentroCulturalSãoPaulo.HojeseráavezdeRock
RocketeBadLuckGamblers.Amanhã,tocam
LittleQuail&TheMadBirdseTheDeadRocks.
Osshowscomeçamàs18heosingressoscustam
R$12.OendereçoéRuaVergueiro,1000.

Música

Osertãoque virourock

JF DIORIO/AE

Bandascriamumsomnovoaomisturarmúsicasertaneja commuitopeso

Com os nomes dos integrantes resultando de uma fusão de artistas de heavy metal com os sertanejos – como Zezé Cavalera – , o Comitiva do Rock quer quebrar a barreira entre o campo e a cidade tendo uma vaca metaleira como guru

MARCOBEZZI

De um lado, o rock e sua rebeldia.
Dooutro,osertanejo,commaneirismos e letras de “dor de cotovelo” que chegam a fazer o sertão
verter lágrimas. A união de duas
partestãoincongruentessópoderia acontecer em um mundo utópico. Porém, para duas bandas
que começaram a trilhar seus caminhos nos anos 2000, a alquimia
entre a água e o vinho funcionou.
Comitiva do Rock e Hardneja
Sertacore vestem chapéu de palha enquanto empunham guitarras com muita distorção. “Posso
fazer uma pergunta?”, questiona
Richard Navarro, o vocalista de 33
anos da Comitiva. “Você quer falar com o Richard ou com o Zezé?”. Zezé Cavalera (fusão de Zezé
Di Camargo e Max Cavalera) é o
personagem que Navarro encarna quando começa a cantar.
A banda formada em 2004 vem
estudando um meio de se estabelecernomercado.SegundoNavarro,comuma fórmulainédita.“Pegamos clássicos do sertanejo,
transformamos as letras e melodias e fazemos nossa versão com
uma cara ‘metal caipira’.” Jeito de
Boneca, por exemplo, foi criada
em cima de Pura Emoção, do Chitãozinho e Xororó. Bem distante
daletraoriginal,aversãodoComitiva fala de um cara que se apaixona por um travesti tendo certeza
de que se trata de uma mulher.
Umdosseus versos éassim: “Cara
de menina, piroca de peão / Mas
pode enganar qualquer machão /
7 8 9 10 11 12
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O Hardneja Sertacore em ação

Chegue de mansinho, não seja
apressadinho / Senão vai acabar
enchendo a mão”. Sutil, não?
Outra vertente que manda bem
nafusãoentre campoecidadesão
os portalegrenses do Hardneja

Sertacore. Com pouco tempo de
vida, Nigéria, Pablo Nechi, Lucas
e Careca já agregam 5.680 participantes em sua comunidade no
Orkut.NoMySpace(www.myspace.com/hardnejasertacore), cançõescomoÉoAmor(versãodeZezé Di Camargo e Luciano) já foram escutadas por mais de 41 mil
internautas. Pense em Mim, Temporal de Amor (as duas de Leandro&Leonardo)eEstouApaixonado (da dupla João Paulo & Daniel)
são outras delas.
Curiosamente, nenhuma biografia,nomesreaisoufotossãoencontradasnosperfisdo Orkutedo
MySpace do grupo. “Melhor não
publicar fotos da gente. Temos
medo de implicarem com o lance

dedireitosautorais”,falaovocalista Nigéria, por telefone. “Esse é só
mais um projeto que eu tenho”,
finaliza, sem querer muito papo.

Semvergonhadesercaipira
Do lado oposto estão os rapazes
do Comitiva do Rock. Segundo
sua assessoria – chiques, não? –, o
grupo está prestes a assinar com
uma grande gravadora. A banda
atingiu132milacessosemsuapáginado MySpace (www.myspace.
com/comitivadorockoficial) em
2mesesemeionabasedadivulgação boca-a-boca. “Sem fazer TV
ou rádio”, deixa claro o assessor.
Seusseisintegrantesvestemacamisa do sertanejo/metal. Zezé Cavalera (vocal), Hudson Vai e Ralf

Wylde (nas guitarras), Marrone
Harris (baixo), Donizete McBrain
(bateria) e a vaca metaleira já têm
mais de 30 músicas no forno e oito
prontinhas para ganhar os celeirosebaresdoPaís.Navarro(ouCavalera) explica de onde vem essa
obsessão pelo campo. “Nasci em
Goiás, tive uma infância regada a
música sertaneja. Só depois fui escutarrockpesado.Apostoquemuitagente também gosta de sertanejo, mas tem vergonha. O Comitiva
do Rock chegou pra quebrar essa
barreira.”
Quemgostoudaideiafoiomúsico brega Falcão. O cantor participadacançãoVidadePedreiro,versão personalizada de Clima de Rodeio, do grupo Dallas. Mamonas

Assassinas é a primeira referência
que vem à cabeça. “É uma honra
ser comparados a eles, mas nunca
foianossaintenção”,afirmaCavalera na pele de Navarro.
No site www.comitivadorock.
com.br não é possível saber de onde vem cada música, mas é possível saber um pouco mais sobre cada integrante. Se o sucesso será alcançado? No ano da Índia no Brasil,nadamelhordoqueterumavaca como guru. ::

tv

Assista ao
videoclipe de
‘Jeito de Boneca’
da banda
Comitiva do
Rock em:

www.estadao.com.br/e/1d
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Oladocaipirado‘pioneiro’Fresno
Foi por meio de um programa
da MTV que os meninos do FresnotrocaramEvidências com aduplaChitãozinho&Xororó.Oquartetohardcoresentiuqueaoportunidade seria das melhores de
2008. “Agarramos com unhas e
dentes. Especialmente em se tratandodeumaduplacomtantahistória”, fala o vocalista do Fresno
Lucas, por telefone. A reunião patrocinadapor uma marca derefrigeranteuniuduranteoanopassadoartistasdediferentesmarés:Vanessa da Mata e Charlie Brown Jr;
Natiruts e DJ Marlboro; Calypso e
Paralamas do Sucesso.

O encontro entre o hardcore e
sertanejo deu certo, as duas bandas chegaram a tocar em programas de TV e no VMB (a festa de
premiação da MTV) e Lucas aproveitouachance paraestreitar olaço com a família de Sandy & Junior.“Sefossecomumaoutrabanda eu não aceitaria. Tinha de ser
com o Chitãozinho e Xororó.”
A música que pegou nas rádios
foi Evidências, sucesso seminal
dossertanejos. SegundoLucas, os
fãs aceitaram o encontro, justamente por ver na dupla pedaços
das suas infâncias.
“Escutava essas músicas quan-

do era criança, pois tocava em tudo quanto é lugar. Rola uma espécie de saudosismo”, explica. “Tenho certeza de que se tocássemos
com algumas dessas bandas novasdesertanejouniversitário,nossos fãs não iriam gostar.”Quanto
aorótulo dequeo emocoreéo novo sertanejo com guitarras, Lucas
discorda. “Não tem nada a ver. As
letras das duplas sertanejas são
muitomaisdiretas.Nósconseguimoscolocarestatemática‘romântica’ de uma maneira diferente.
Disfarçamos na hora de falar sobre amor. Não fazemos sertanejo
com guitarra.” :: (M.B.)

No encontro entre Fresno e Chitãozinho & Xororó, o som foi ‘Evidências’

