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Tempo que passa
Hojerizah, um grupo sem estrela

Cruz

N o primeiro dia de aula, uma de mi-
nhas colegas veio trazer a notícia:
“John Lennon está lá na sala!” Os
anos 1980 ainda não tinham come-

çado. Mark Chapman ainda não havia feito
plantão na porta do Dakota. Era altamente im-
provável que o sobrinho da tia Mimi, de Liver-
pool, sentisse necessidade de se refugiar no
Segundo Grau do Mallet Soares, em Copaca-
bana. Quem estava lá era outro garoto de ca-
belos compridos e óculos de lentes redondas.
Ele tocava air guitar enquanto o professor não
entrava em cena.

Logo saberíamos que o nome do novo co-
lega era Fernando e que, de todos nós, ele era
o que mais levava a sério toda aquela história
de rock’n’roll. Enquanto os outros apenas ou-
víamos com avidez os LPs, ele também tocava
guitarra. Guitarra de verdade, uma Gibson SG.
Fernando rapidamente contaminou toda a
turma com a sua gana de tocar. Tive algumas
aulas de violão com ele, o suficiente para sa-
ber tirar músicas do AC/DC e “Smoke on the
water”, do Deep Purple, mas logo comprei
uma bateria usada.

Costumo dizer que eu a tocava como John
Bonham, o baterista do Led Zeppelin — caso
ele fosse maneta, perneta e confuso. Fernan-
do, não. Ele tocava bem o bastante para ter
uma bandinha e se apresentar sem fazer feio
no sarau do colégio. Má tradução da música
dos Rolling Stones, mas de qualquer forma
um bom nome para uma banda de rock, a Sim-
patia pelo Demônio tinha outro guitarrista,
chamado Flávio Murrah.

Assistir aos ensaios de Fernando era uma
oportunidade de ouvir também os intrinca-
dos fraseados de guitarra que Flávio inventa-
va entre as músicas da Simpatia pelo Demô-
nio. Entre elas, o grande hit era “O blues do
Leproso”. Se a memória não me trai, o que ela
tem feito com frequência vexaminosa, o per-
sonagem “tentou ioga, mas acabou se vician-
do em drogas”. Era maneiro se dizer isso lá
por 1979, 1980.

Um pouco depois, Flávio começou a tocar
noutro grupo. Fui com Fernando assistir a
um ensaio num apartamento na esquina de
Henrique Dumont e Visconde de Pirajá. Lá o

papo era sério. Além de um Flávio ainda
mais hábil, encontramos um vocalista que
sabia cantar, de nome Tony Platão, e uma se-
ção rítmica bem entrosada, formada pelo
baixista Marcelo Larrosa e pelo baterista Ál-
varo Albuquerque.

Este outro grupo era o Hojerizah, e ele fazia
um som que depois até poderíamos associar
ao REM dos primeiros tempos ou aos Smiths.
Na ocasião, porém, isso era impossível: a no-
víssima banda americana não se tornara co-
nhecida no Brasil — o que só aconteceria gra-
ças à “maldita” Fluminense FM, fundada na-
quele 1982 — e a banda inglesa estava se for-
mando no mesmo ano. Se o rock carioca da
época era chegado a uma gracinha, o Hojeri-
zah era grave, melodramático, um ponto mui-
to fora da curva.

Com seu jeitão meio operístico, Tony can-
tava as sempre angustiadas, e não raro her-
méticas, letras de Flávio. “Agora eu sei/ Que
o tempo é triste e nunca/ Hesita/ Em levar e
trazer sem dizer/ Que a vida/ Exala e floresce
de cada corpo/ Que murcha/ E árido se su-
foca/ Se devora”, dizia “Tempo que passa”.
Outra ia no mesmo caminho, caminho espan-
toso para alguém que, no final das contas,
era um garoto. “O tempo é outro e as espe-
ranças ficaram/ Dentro do quarto/ Ou na lâ-
mina de uma gilete”, dizia “Roma”. Ambas es-
tariam no primeiro LP do Hojerizah, lançado
em 1987 e portador do quase-sucesso do gru-
po, a linda “Pros que estão em casa”, de Flá-
vio e Rômulo Portella.

O segundo e último LP, “Pele”, do ano se-
guinte, tinha na capa foto de Maurício Valla-

dares, em preto e branco, emblemática: os
quatro membros do grupo andando em dire-
ção ao poente, sombras esticadas sobre os
paralelepípedos da rua. Tinha também a mú-
sica de Flávio para um poema do francês Rim-
baud traduzido por Lêdo Ivo, “Canção da tor-
re mais alta”. Tudo a ver. Nos versos, o pro-
tagonista era novamente o tempo.

Assim como nunca entendi por que o tem-
po não esteve do lado de Badfinger, Gin Blos-
soms e Jayhawks, também nunca entendi por
que o Hojerizah não foi longe. Tinha a quali-
dade artística que, em parte, migrou para os
discos de Tony (outro que até hoje não teve o
sucesso da dimensão merecida). Não houve
uma grande desgraça na trajetória do grupo,
apenas algum azar e muita incompreensão.

Flávio enfrentou problemas de saúde, sim,
mas fundou duas outras bandas, Hordha e
Metalépticos, interessantes e de ainda menor
repercussão. De vez em quando, eu o encon-
trava na Modern Sound. Entretanto, versões
em CD dos discos originais do Hojerizah ja-
mais puderam ser encontradas na saudosa lo-
ja de Copa: só uma coletânea com 20 das 22
músicas presentes nos dois LPs saiu em for-
mato digital, em 1999.

Ao falar de “meninos sem estrela” estran-
geiros, semana passada, mencionei que, para
mim, o Hojerizah tinha sido o similar nacio-
nal. Leitores sugeriram O Peso, Joelho de Por-
co, Zero, Kongo, Fellini, Bacamarte, Violeta de
Outono e, sobretudo, Picassos Falsos, cuja
história quase se confunde com a do Hojeri-
zah, de tanto fazerem shows em dobradinha
pelo Rio. Os Picassos também se quedaram
aquém de suas possibilidades, concordo, em-
bora algo deles tenha sobrevivido em Los
Hermanos. Até por seu amor não ter dado em
nada, nem sobrancelhas eriçadas, o Hojerizah
me fascina há décadas.

n n n n n n

Leitores apontaram meu erro da semana
passada: Michael Jackson nunca comprou a
Apple, selo dos Beatles, mas a sua editora mu-
sical, a Northern Songs.

Vik Muniz recria postal do Rio com lixo
Público poderá participar da instalação levando materiais recicláveis para compor desenho da Baía de Guanabara

Audrey Furlaneto

audrey.furlaneto@oglobo.com.br

N a obra de Vik Muniz,
lixo é quase tinta: pre-
enche imagens cria-
das pelo artista que,

em 1998, fez sua primeira aven-
tura com resíduos e criou “Af-
termath”, retratos de meninos
da cracolândia feitos com res-
tos do carnaval — de guimbas
de cigarro a confete e serpenti-
na. Quase 15 anos depois, ele se
prepara para “pintar” a Baía de
Guanabara com material reci-
clável — e terá como “assisten-
tes” pessoas do público.

Vik assina o projeto “Paisa-
gem”, realização do GLOBO e do
Ministério do Meio Ambiente,
com patrocínio da Coca-Cola, cu-
jo mote é recriar um dos princi-
pais cartões-postais do Rio usan-
do material reciclável levado pe-
lo público à tenda em que será
instalada a obra, entre os dias 15
e 22. A ideia é que, nos últimos
dias, o desenho pronto seja aber-
to apenas para contemplação.

— Nossa relação com a paisa-
gem se constrói por imagens —
diz Vik. — Acredito que é função
do artista criar situações em que

a sintonia com a paisagem pode
ser negociada de forma pessoal.
Afinal, é o homem quem cria as
paisagens, tanto na própria ima-
ginação quanto na forma como
se relaciona com o ambiente.

O projeto aproveita o ensejo
da Rio+20 e se fixa no Parque do
Flamengo, entre o Museu de Arte
Moderna e o Aeroporto Santos
Dumont. Lá, numa tenda, Vik
projetará no chão uma fotografia
que fez da Baía de Guanabara a
partir do Mirante Santa Marta. O
público poderá entrar em gru-
pos (de dez a 20 pessoas) e terá
tempo para incluir seu material
reciclável na imagem no chão,
até que o desenho se complete.

Resíduos da Rio+20
A “paisagem” conta com outro

parceiro: o Instituto Doe seu Lixo
recolherá materiais recicláveis
durante a Rio+20 e fornecerá ma-
terial ao desenho de Vik.

— É interessante pensar
que resíduos do próprio even-
to serão parte da obra e, mais
ainda, que a obra retrata a
Baía de Guanabara, onde o
próprio trabalho está instala-
do — afirma o artista.

Para Sandra Sanches, dire-

tora executiva do GLOBO, o
jornal sempre esteve compro-
metido com as causas do Rio.

— Por isso, decidimos reali-
zar algo que conscientizasse o
carioca sobre como contribuir
para melhorar a qualidade de
vida da cidade. Ajudar a manter
as praias limpas e a Baía limpa
é uma forma de fazer a sua par-
te — afirma Sandra.— Com a
participação do Vik Muniz, ar-
tista reconhecido internacio-
nalmente, vamos mostrar na
Rio+20 que é possível transfor-

mar lixo em arte. Que o ato se
reflita numa preocupação diá-
ria de cuidar do meio ambiente,
contribuindo para a preserva-
ção de muitas espécies.

Ao todo, o desenho terá 25
metros de largura e estará numa
tenda com nove metros de pé di-
reito. Uma passarela, instalada a
quatro metros do chão, permiti-
rá aos visitantes a vista completa
do desenho, que, como define
Vik, “não é uma exposição, mas
um processo em que a paisagem
é criada pelas pessoas”. n O ARTISTA, de 50 anos: “É o homem quem cria as paisagens”, afirma

Guito MoretoDivulgação/Vik Muniz

A BAÍA, segundo Vik: foto projetada no chão será base para o desenho

Operadora de viagens oficial.
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Vá para o
Rock in RioMadri.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun. 2012, Segundo Caderno, p. 8.




