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Tiago Germano

Aberta oficialmente na se-
mana passada, a corrida pela 
vaga da cadeira nº 7 da Acade-
mia Paraibana de Letras (APL) 
já tem um candidato: trata-se 
do professor Chico Viana, que 
confirmou seu interesse pela 
vaga ao anunciar o lançamen-
to da 2ª edição de O Evangelho 
da Podridão - Culpa e Melan-
colia na Obra de Augusto dos 
Anjos (1995) na internet.

"Eu estou sim no páreo", 
afirmou o colunista do JOR-
NAL DA PARAÍBA à repor-
tagem, por telefone. "Sei que 
estas coisas são complicadas, 
mas já conversei com alguns 
amigos da APL e pretendo 
oficializar minha candidatura 
ainda esta semana", concluiu 
o professor, que concorrerá ao 
posto deixado pelo ex-gover-
nador Dorgival Terceiro Neto 
(1932-2013), morto em abril.

Enquanto aguarda o relan-
çamento de O Evangelho da 
Podridão em versão impressa, 
patrocinada pela Fundação 

Casa de José Américo, Chico 
Viana adotou a plataforma da 
web como aliada na divulga-
ção da obra: o e-book já está 
disponível para leitura no site 
'Bookess' (www.bookess.com) e 
para venda no 'Clube de Auto-
res' (www.clubedeautores.com.
br), onde é possível adquirir o 
formato impresso preliminar 
do livro por R$ 22,25 e o digital 
por R$ 7,74.

"Como a edição da Funda-
ção Casa José Américo está 
demorando, em razão de al-
guns entraves, eu resolvi ante-

cipá-la em versão eletrônica", 
explica o professor, que diz ter 
recebido uma série de e-mails 
cobrando uma atualização da 
obra, esgotada nas livrarias há 
mais de um ano. 

"Muita gente procura o 
livro, sobretudo pesquisado-
res que estão estudando o 
poeta Augusto dos Anjos na 
graduação e pós-graduação", 
conta Viana, que defendeu a 
tese cujo texto deu origem ao 
trabalho em seu doutorado na 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), em 1992. 

Segundo o autor, a capa 
que ilustra a edição foi feita 
por Flávio Tavares e o volume 
aborda a representação lite-
rária da culpa e da melanco-
lia nos versos do poeta do Eu 
(1912).

O livro foi avaliado por An-
tonio Carlos Secchin, que par-
ticipou da banca examinado-
ra da tese e considera que ela 
"revela, de modo cabal, o alto 
nível que a crítica universitária 
pode atingir, quando exercida 
por profissionais que saibam 
aliar sutileza e erudição”.

Chico Viana reedita 

livro e mira a APL
Professor lança 'O Evangelho da Podridão' na web e oficializa candidatura esta semana

     LIVRO

Zé Clementino 
ganha biografia

Tarcísio Araújo

Em meio a uma feira livre 
na cidade do Crato (CE), em 
1966, o poeta e compositor 
Zé Clementino conheceu Luiz 
Gonzaga e teve a oportunida-
de de mostrar suas composi-
ções para o ícone da música 
nordestina e ver seu traba-
lho gravado na voz do Rei do 
Baião.

Toda a história do compo-
sitor cearense, natural de Vár-
zea Alegre (CE), é contada no 
livro Zé Clemetino: O “Matuto” 
que Devolveu o Trono ao Rei 
(Eduepb, 241 págs., R$ 18,00), 
uma biografia contada em 241 
páginas pelo jornalista Jurani 
Clementino. 

O lançamento do livro está 
previsto para 25 de agosto em 
Várzea Alegre. Em Campina 
Grande, a data de lançamento 
ainda não foi definida.

Jurani Clementino iniciou 
a pesquisa em 2011 e a con-
cluiu no ano seguinte com 
apoio dos familiares do com-
positor. 

“As pessoas tinham muita 
curiosidade para conhecer a 
história de Zé Clementino, por 
ele prestar um importante pa-
pel para a cultura. Ele chegou 
a compor mais de 300 músi-
cas”, afirmou o autor.

Zé Clementino procurou 
retratar, em suas canções, os 
casos pitorescos de sua cida-
de natal e as belezas do mu-
nicípio, não escondendo de 
ninguém o desejo de ver suas 
composições sendo interpre-
tadas pelo Rei do Baião. 

Em 1966, ele decidiu pro-
curar Luiz Gonzaga e o co-
nheceu na feira livre do Crato, 

onde mostrou algumas de 
suas músicas. Na época, Gon-
zagão enfrentava uma crise na 
carreira em decorrência da as-
censão da Jovem Guarda.   

O autor conta que, em um 
primeiro momento, Clemen-
tino enfrentou a recusa do 
artista. “Gonzagão recusou as 
composições. Porém, um ano 
depois, gravou três músicas de 
Clementino no disco Óia eu 
Aqui de Novo (1967)", desta-
cou o autor. Nesse disco, o Rei 
do Baião gravou 'Xote dos Ca-
beludos', que contribuiu para 
que ele ganhasse novamente a 
atenção da mídia.

SUCESSOS
Ao todo, Luiz Gonzaga 

gravou oito composições de 
Zé Clementino, com desta-
que para 'Xote dos cabeludos', 
'Sou do banco', 'Capim novo' 
( fez parte da trilha sonora da 
novela Saramandaia) e 'O ju-
mento é nosso irmão'. 

Outros artistas, como Do-
minguinhos, Trio Nordestino 
e Sirano & Sirino, também 
gravaram composições de Zé 
Clementino. “Os familiares do 
compositor ainda dispõem de 
várias músicas inéditas deixa-
das por ele que ainda deverão 
ser gravadas”, disse Jurani.

     CDS

Universal relança Placebo
André Cananéa

A Universal Music Brasil re-
colocou quase toda discografia 
do Placebo nas lojas. Os cinco 
primeiros discos de estúdio, 
mais uma coletânea, ressur-
gem praticamente às vésperas 
do lançamento do novo álbum 
do trio inglês, Loud Like Love, 
agendado para 16 de setembro.

As edições são as mesmas 
lançadas no pela EMI a partir 
do final dos anos 1990 e que 
encontravam-se esgotadas.

Formado em 1994, em Lon-
dres, pelo escocês-americano 

Brian Molko (voz/guitarra) e 
pelo suíço Stefan Olsdal (bai-
xo), mais o baterista Steve For-
rest, já foi descrito como uma 
versão glam do Nirvana. 

Apostando em um visual 
andrógeno, o Placebo partiu 
das guitarras barulhentas em 
uma ambiência urgente do 
homônimo Placebo (1996), 
para um repertório mais den-
so, deprê e eleborado em Meds 
(2006), um dos melhores dis-
cos do trio, ao lado de Black 
Market Music (2000).

Mas vale conferir também 
Without You I'm Nothing (1998), 

CD que catapultou o grupo ao 
estrelato, a bordo de hits como 
‘Every you every me' e 'You 
don't care about us'. 

Menor, Sleeping With No 
Ghosts (2003) ressurge em sua 
versão simples – chegou a ter 
uma edição dupla lançada, 
com um disco de (bons) covers 
de bônus.

A coletânea Once More Fe-
eling reúne os singles lançados 
entre 1996 e 2004 – ou seja, de 
Placebo até Sleeping No Ghosts. 
São 19 faixas que contemplam 
desde os primeiros hits, como 
'Nancy boy', até os sucessos de 

sua fase mais madura, como 
'Taste in men', 'Special K' e 'En-
glish summer rain'. 

A coletânea ainda traz a 
performance de 'Protege Moi', 
lançada em single em 2004 a 
partir de uma apresentação 
em Paris. O show foi imortali-
zado no DVD Soulmates Never 
Die, lançado no Brasil, mas já 
fora de catálogo.

Em 2004, quando saiu o 
DVD, o Placebo estava no auge 
da carreira. Foi nesse pico que 
o trio passou pelo Brasil, em 
2005, com escala em Recife, 
no Abril Pro Rock daquele ano. 

O AUTOR - Jurani narra, em livro, a história de Zé Clementino, 
compositor cearense gravado por Luiz Gonzaga nos anos 60

CDs de 'Placebo' , 'Withou You I'm Nothing', 'Black Market Place', 'Sleeping With Ghosts' , 'Meds'  e 'Once More Feeling' voltam às lojas

Confira as capas

"Estou sim no páreo", declara Chico Viana; 'O Evangelho da Podridão' está disponível em e-book
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Super-Homem e Batman juntos 
em fi lme pela primeira vez

Na San Diego Comic-Con, a principal feira norte-americana de cultura 
pop, o diretor Zac Snyder revelou que a sequência de O Homem de Aço 
juntará os ícones das HQs Super-Homem e Batman pela primeira vez no 
cinema. No último sábado foi apresentado um teaser em que aparecia os 
logotipos fundidos dos dois heróis. O ator Harry Lennix (que interpreta no 
filme de Snyder o General Swanwick) dizia o seguinte texto: "Quero que 
você lembre da minha mão na sua garganta. Quero que você lembre do 
único homem que o derrotou", uma referência do embate entre Batman e 
Super-Homem no clássico da HQ O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. O 
lançamento está marcado para meados dos 2015.

O mitológico guitarrista Frank 
Gambale incluiu João Pessoa em 
sua turnê pelo Brasil. O virtuoso 
músico australiano chega à 
Paraíba no dia 8 de agosto para 
um workshop de guitarra na 
Igreja Batista de Manaíra, por 
trás do Manaíra Shopping – 
inicialmente, o workshop seria 
na UFPB. Os ingressos começam 
a ser vendidos ainda esta semana 
nas lojas Studio Musical (Centro e 
praia) ao preço de R$ 30,00 (meia 
e promocional antecipado).

Morrissey, o vocalista do The 
Smiths, cancelou oficialmente 
todos os shows que faria 
no Brasil. De acordo com a 
produtora, o cantor tomou a 
decisão por problemas pessoais. 
O artista passaria por São Paulo 
(dia 30), Brasília (2 de agosto) e 
Rio de Janeiro (4 de agosto). Há 
alguns dias, as apresentações 
que ele faria na América do 
Sul, em julho e agosto, também 
foram canceladas devido a uma 
intoxicação alimentar.

Até o mês de agosto, estão 
abertas as inscrições para a seleção 
de novos talentos da fotografia 
autoral na Paraíba para compor 
a exposição coletiva Novíssimos, 
com curadoria de Paulo Rossi, 
idealizador e realizador do projeto. 
Novíssimos visa apresentar seis 
fotógrafos, residentes na Paraíba, 
iniciantes na prática autoral. 
A seleção se dará por meio 
de portfólio, e os escolhidos 
participarão da mostra em outubro, 
na galeria da Casa das Artes Visuais 
(CAV), em João Pessoa. Com tema 
livre, cada selecionado receberá 
um cachê de participação de R$ 
1.500,00, mais uma ajuda de custo 
de R$ 500,00 para a produção do 
material expositivo. Informações 
estão disponíveis no blog www.
projetonovissimos.wordpress.com.

Durante a programação da 
Comic Con foi realizada a entrega 
dos Eisner Awards. A inédita 
caixa-HQ Building Stories, de Chris 
Ware (Jimmy Corrigan - O menino 
mais esperto do mundo) foi a 
grande vencedora, com quatro 
prêmios (Melhor Álbum Gráfico, 
Escritor/Ilustrador, Letrista e 
Design de Publicação). Já Saga, 
série também inédita por aqui 
(mas prometida ainda esse ano 
pela Panini) de Brian K. Vaughan 
e Fiona Staples, venceu nas 
três categorias em que estava 
indicada: Melhor Escritor, Série 
e Nova Série. Como Melhor 
Desenhista/Arte-Finalista deu 
empate entre David Aja (Hawkeye, 
série escrita por Matt Fraction) 
e Chris Samnee, (Daredevil, 
Rocketeer: Cargo of Doom).

Frank Gambale 
fará workshop 
em João Pessoa

Morrissey 
cancela shows 
no Brasil

Abertas inscrições 
para mostra 
fotográfi ca em JP

Eisner Awards 
revela os seus 
vencedores
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