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Salvo pelo cinema

A
Releitura de virtuoses
Festa na Roça
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e Neymar Dias
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elegada a um modesto segundo plano na MPB, a música caipira do Centro-Sudeste
ganha releitura densa de
uma dupla de virtuoses, o
acordeonista Toninho Ferragutti e o violeiro Neymar
Dias. Dias nasceu na capital,
mas é filho de um compositor regional. Começou na
viola aos 4 anos, estudou violão clássico e seguiu nas cordas. Ferragutti, natural de
Socorro, formado pelo Conservatório de Campinas,
deslocou o eixo da nordestinidade do instrumento em
discos como Sanfonemas e
Como Manda o Figurino.
Festa na Roça traz dinâmicas inusitadas aplicadas a
clássicos banalizados pela repetição. Do picote sincopado
em De Papo pro Ar, da melancolia reflexiva de Tristeza do
Jeca ao encadeamento de fraseados de Menino da Porteira. Êxitos de Tonico e Tinoco
(Moreninha Linda, Chico Mineiro), Tião Carreiro e Pardinho (Amargurado, Rio de Lágrimas) reavivam gêneros ancestrais como cururu e canaverde. Novos matizes tingem
aquarelas desbotadas pelo
tempo. – Tárik de Souza

vida de François Truffaut
(1932-1984) daria um belo
filme de Truffaut. Rejeitado
pela mãe e sem chegar a conhecer
o pai biológico, foi criado pelos avós.
Teve uma adolescência no limite da
delinquência. Foi salvo pelo cinema.
Aos 15 anos, fundou um cineclube e
conheceu o grande crítico André Bazin, que se tornou seu protetor.
Escrevendo para os célebres
Cahiers du Cinéma, Truffaut tornou-se um crítico feroz do estagnado
cinema francês da época. Ao lado
de colegas como Godard, Chabrol e
Rohmer, criou a Nouvelle Vague, uma
torrente de filmes baratos, ágeis e
ousados que teria impacto mundial.
Seu longa de estreia, o semiautobiográfico Os Incompreendidos,
prêmio de direção em Cannes, introduziu seu alter ego Antoine Doinel
(Jean-Pierre Léaud), que reapareceria em outros quatro filmes. A partir

de então, construiu uma obra multifacetada, com 21 longas que vão do
drama de época à ficção científica,
passando pelos policiais e adaptações literárias, mas quase sempre girando em torno de uma interrogação
do amor em suas diversas formas.
Ao morrer de câncer no cérebro,
aos 52 anos, havia se afastado da
inquietação da Nouvelle Vague em direção a um cinema
narrativo clássico. Trocou
Godard (que o acusou de
sucumbir à indústria) por
Spielberg (de quem
foi ator em Contatos Imediatos).

François
Truffaut.
Talento
multifacetado

DVDs
Jules e Jim (1962)
O alemão Jules (Oskar Werner) e o francês Jim (Henri Serre) são amigos divididos
pela Primeira Guerra Mundial e pelo amor à mesma mulher, Catherine (Jeanne Moreau). Com bela fotografia em preto e branco e música inspirada de Georges Delerue, Truffaut fez do livro de Henri-Pierre Roché um clássico sobre amor e amizade.

A História de Adèle H (1975)
Em 1863, enlouquecida por seu amor não correspondido pelo tenente Pinson
(Bruce Robinson), a segunda filha de Victor Hugo, Adèle (Isabelle Adjani), vai ao
seu encalço no Canadá, com uma falsa identidade. Baseado nos diários da própria
Adèle, esse estudo do amor obsessivo lançou Adjani ao estrelato, aos 19 anos.

O Homem que Amava as Mulheres (1977)
No enterro do engenheiro Bertrand Morane (Charles Denner) comparecem mulheres de todos os aspectos, idades e classes sociais. Elas foram amantes de
Bertrand, cuja história se desenrola em flash-back. Com sua leveza característica,
Truffaut faz aqui uma deliciosa declaração de amor a todas as mulheres do mundo.
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