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...lendo
Nomomento,consumo
apenaslivrosque
retratamoSegundo
ImpérioeaPrincesa
Isabel,personagemda
minhapróximabiografia.
JosédoPatrocínio,André
Rebouças,Pedro
Calmon,JoaquimNabuco,
DomPedroIIemuitos
outrospersonagensdo
fimdoséculo19:étanta
coisa,quenãoconsigoler
maisnada.

...ouvindo
TenhoouvidomuitoAdele
(aos17),ArnaldoAntunese
FaustoNilo,quandoestou
nocarro.

...assistindo
Paramedistrair,vejo
apenasnovela.

Reservado à sua casa e à
criação artística desde
que voltou do coma por
toxoplasmose, Luís Capu-
cho vinha produzindo
sem imaginar onde e
quemsua obra alcançava:
“Como não toco no rádio,
não tinha esse feedback”.
Aos poucos, ele recolhe

notícias do quanto in-
fluencia pessoas: pelos

posts de quem toca sua
música, de quem toma
seus livros como pesquisa
acadêmica, dos que lhe
pedem entrevistas. Numa
destas, pôde reconfirmar
que Ney Matogrosso ad-
miramuito oque ele com-
põe, comentou a intenção
de gravar uma canção.
Ainda que esta sorte

não tenhaocorrido,Capu-

cho confia que este dia vai
chegar. “Saberqueumca-
ra que eu conheço e res-
peito desde 10 anos de
idade, um ídolo, curte as
coisas que faço, me deixa
bolado. Isso tudo é muito
grande pra mim”, afirma.
Ocupado também em

dar nova abordagem às
suas canções (como “Ma-
luca”,queCássiaEller gra-
vou), Capucho inicia ou-
tro livro, “Diário da Pisci-
na”.Excelentes,osanterio-
res (“Cinema Orly” e “Ra-
to”) e os dois CDs (“Lua
Singela” e “Cinema Íris”)
estão à venda no blog do
autor, Azul, e/ou na pági-
na do Facebook. (MA) l

ReginaEcheveria,
jornalistaebiógrafa

...lendo
Acabeiumgrandelivro
sobreumaparteda
HistóriadoBrasilquemuita
gentedesconhece:“A
MarchaParaoOeste,a
EpopéiadaExpedição
Roncador-Xingu”,de
OrlandoeCláudio
Villas-Boas.Comoéum
diário,podeatéparecer
algorepetitivo,masachei
OMÁXIMO.

...ouvindo
ArvoPärt.Anopassadofui
aumconcertoondeele
estava.Elemoraaquiem
Berlim,masémuuuuuito
recluso.Damúsicadele
gostodamelancolia,da
angústia,dasolidãoque
temossozinhoscontraa
morte.Melembramuito
outrograndecompositor
moderno,quefaleceuhá
unsquatroanos,Henrik
Gorecki,principalmente
sua3ªSinfonia,dedicadaàs
vitimasdeAuschwitz.

...assistindo
Nasartesplásticas,a
exposição“DerGeteilte
Himmel(“OCéu
Repartido”),naNeue
NationalGaleriedeBerlin.
UmpanoramadaArte
Mundial,entre1945e1989,
confrontandoapintura
feitanoladocapitalistado
mundocomafeitanolado
comunista,oposto.

Aos poucos, começa a
ter ideia do número de
pessoas que influencia

OQUEVOCÊESTÁ...

AlexFlemming,
artistaplástico

MiguelAnunciação
mfernando@hojeemdia.com.br

De Niterói, onde mora,
Luís Capucho se rende
temporariamente aode-
sânimo. “Às vezes, dá
uma vontade de desistir
de tudo, ir pra roça, sem
internet, sair desta con-
fusão toda. Já completei
50 anos, estou ficando
velho, precisava encon-
trar uma empresa que
me agenciasse, que pu-
sessemeu trabalho para
concorrer nos editais, e
que não fosse tão ava-
renta”, soluça o cantor,
compositor e escritor ca-
pixaba, radicado no Rio
de Janeiro há 36 anos.

Não bastasse o tranco
pesado de ser artista – “tá
difícil encontrar músico
pra tocar em show, orga-
nizar uma carreira envol-
ve muita coisa”, –, Capu-
chovivenciaumamaré in-
feliz. Forteo suficientepa-
ra superar um estágio crí-
tico da Aids, que o pros-
trou cara a cara com a
morte, ele sobreviveu pa-
ra narrar o wild side que
buscou. Escreveu três li-
vros, gravou dois CDs.
Mas, desta vez, a sorte foi
pouco camarada com es-
te artista admirável.

EVENTONALAPA
Emmeados de junho, ele
lançoudisco e livro novos

em evento festivo na La-
pa. Dois trabalhos à altu-
ra do seu raro talento. Fe-
liz da vida, na ocasiãoCa-
pucho fezumpocket show

comcançõesdoseureper-
tório.RecebeuMarcosSa-
cramento e Mathilda Ko-
vack, parceiros antigos,
como convidados espe-
ciais. Apareceu gente que
ele “nem pensava exis-
tir”. Até “um ator da Glo-
bo”, só não guardou ono-
me, ajudou a lotar o local
do festão. “Bem legal”.

INCAPACIDADE
A rebordosa não tardou a
dar as caras: após vários
desentendimentos, a edi-
tora Vermelho Marinho
rompeu unilateralmente
o contratodedistribuição
de “Mamãe me Adora”.
Um evento de lançamen-
todo livroedodisco, ago-

ra em agosto, no Rio, te-
ria pingado a gota d’água
do rompimento.
“Minha agente literária

vinha acusando a editora
de deixar a estratégia de
lançamento correr solta,
não incluir o livro numa
feira em São Paulo. E a
editora achou queima-
ção, incapacidade profis-
sional o evento ter sido
cancelado porque os li-
vrosnãochegarama tem-
po. Foi ruim, realmente.
Porque (a cantora e atriz)
Soraya Ravenle, o (ex-
Dzi Croquettes) Bayard
Tonelli e atores da Globo
iriam ler trechos do livro
no dia”, afirma Capucho.
Irrevogável até aqui, a

rescisão deixou ao autor
74 exemplares de “Ma-
mãe me Adora”. “Propus
comprar o resto da tira-
gem, o editor não topou.
Pediu um valor que eu
não tinha como pagar.
Ofereci a metade, falou
que preferia destruir”, re-
lata Capucho, que se mo-
ve para reeditar a obra
conflagrada. Talvez na
editora de SP que sonda
reeditar “Cinema Orly”.l

l> Aos 50 anos, cantor, compositor e escritor capixaba expõe dificuldades

l> Mãe é personagemnoúltimo livro do artista, radicado noRio há 36 anos
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Maré ruim faz Capucho
ameaçar “desistir de tudo”
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