
Quando "Romance " , o novo
longa de Guel Arraes, est rear nos cinemas,
uma pequena cidade do semi-árido paraibano,

Cabecei ras, estará torcendo pelo sucesso do

filme, mesmo que não haja nenhuma sala de

cinema no município. Seus 5 mil moradores só

verão o longa quando ele chegar à TV. Ainda
assim, a cidadezinha orgulha-se de se rá "Roliúde

Nordestina" e de ostentar, em seu território de

paisagem seca, um gigantesco letreiro, copiado

da Hollywood californiana. Orgulha-se, também,

de sediar um bodódromo, palco privilegiado da

Festa do Bode-Rei.
Lá já foram realizados 23 filmes, como "Auto

da Compadecida"; "Cinema, Aspirinas e Urubus",

de Marcelo Gomes; "Madame Satã", de Karim

Ainouz; "São Jerônimo", de Júlio Bressane; en-

tre outros. O prefeito da cidade, Ricardo Farias

Aires, recebe os visitantes "cinematográficos"
com entusiasmo e esperança. Tudo que forfeito
em benefício do pequens.município, de economia

estagnada (que vive do Fundo de Part icipação
dos Municípios), será bem-vindo. Para ajudar o

alcaide a "vender" as paisagens de Cabeceiras,

apareceu um "embaixador" e tanto: o estridente

e articuladíssimo Wills Leal, de 70 anos.

Apesar do nome, ele é nordestino e acaba

de lançar em.dois volumes "Cinema na Paraíba/ ;

Cinema da Paraíba". Por atuar também na área

de turismo, tomou-se de amores pela pequena
Cabeceiras e conseguiu recursos junto ao Banco

do Nordeste para lá implantar o Memorial Projeto

Roliúde Nordestina. Quem o acusa de colonizado,

perde tempo. Ele se defende com bom humor.

Diz que usou de "marqueting" (prefere esta
grafia) para atrair atenções sobre um lugarejo

esquecido. Que sua Roliúde Nordestina já ren-

deu páginas e páginas ("todas positivas") nos

jornais e valiosos minutos na TV. E desafia: "Se

o nosso projeto se chamasse Centro de Produção

Cinematográfica de Cabeceiras, aparecer ia ao

menos um jornalista aqui para saber o que é isto?"
E ele mesmo responde: "De jeito nenhum!"

Ao colocar um letreiro de cinco metros de

altura por oito de comprimento num morro que

margeia a estrada PB-148 (a 194 km de João

Pessoa), "choveu repórter". Para não f icar ape-

nas no pitoresco do nome paródico. Leal inventa,
a cada dia, uma nova idéia. "Vamos instalaro Bar

do Oscar, uma brincadeira com o Oscar. Ele será

inaugurado para atender os visitantes e a comu-

nidade que curte o frege 'roliudiano-nordestino'.

Estamos, também, preparando uma Calçada da
Fama, para registrar não as mãos de astros bra-

sileiros, mas sim as pegadas dos bodes. Mas só

dos caprinos estelares, aqueles que vencerem a

Festa do Bode-Rei. Esta festa", conta orgulhoso,

"é tradicional na cidade e dispõe de espaço

nobre: o bodódromo".

O bode é tão querido em Cabaceiras, que lá

Bumba-Meu-Boi chama-se Bumba-Meu-Bode.
E a dramatização da história de Catirina, a moça

pobre que queria comer língua de boi (no caso,

de bode), é encenada na praça central, para a

folgança dos turistas.
O tercei ro projeto do cr iador da Roliúde

Nordestina propõe ao visitante (e aos moradores)

que ele "Seja Artista por Um Dia". Os turistas

se juntarão a "atores" cabaceirenses e, juntos,

recr iarão cenas de filmes rodados no semi-árido.

No território dos projetos mais consistentes está
o Memorial Cinematográfico, já instalado numa

singela casinha, ao lado da Igreja Matriz. O imó-

vel expõe fotos da maioria dos 23 filmes (longas

ficcionais, curtas e documentários) realizados em

Cabaceiras e no Lajedo do Pai Mateus. Claro que

os espaços mais notáveis pertencem ao "Auto da
Compadecida". O diretordof i lme.o pernambuca-

no Guel Arraes, é o ídolo máximo dos criadores
da Roliúde Nordestina. E não é para menos. "O

Auto da Compadecida" (2000), que Daniel Filho

chama de "O Milagre da Compadecida", vendeu

2,2 milhões de ingressos nos cinemas e serviu (e

serve) como valioso "cartão de visitas" do projeto

"roliudiano-nordestino".
Leal anuncia para abril a Medição do Festival

Digital do Semi-Árido. Serão aceitos curtas sobre

o local ou ambientados em regiões áridas. Lá é

o lugar onde menos chove no Brasil. Filmar em
Cabaceiras é contar com garantia de sol firme

e luminosidade privilegiada o ano todo, e ainda

contar com um povo hospitaleiro, que já aprendeu

a não assediar os artistas.
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