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Na estrada. Andy Garcia vive o andarilho Chuck em “Angie”, em cartaz a partir de hoje, dia em que o astro cubano comemora seu 57º aniversário

ANDY GARCIA CONSOLIDA CONEXÃO
AUDIOVISUAL COM O BRASIL

RODRIGOFONSECA

rodrigo.fonseca@oglobo.com.br

A ssociado há 16 anos a uma cine-
biografia do médiummineiro Zé
Arigó que nunca saiu do papel, o

cubano radicado nos EUA Andy Garcia
passou as últimas duas décadas sendo
paquerado por projetos ligados a per-
sonalidades brasileiras. Inclua entre
eles um longa-metragem sobre o piloto
Ayrton Senna, jamais filmado. Mas a
chegada do drama de ação “Angie”
(“Open road”), dirigido pelo galã cario-
ca Márcio Garcia, em cartaz a partir de
hoje, consolida (enfim) o flerte antigo
de Andy como cinema do Brasil. O ator
assume um dos papéis centrais do lon-
ga estrelado pela californiana Camilla
Belle, filmado por Márcio em parceria
com as produtoras americanas BB Film
Productions e Society Entertainment.
—OBrasil temuma tradição cinema-

tográfica extraordinária, que se abriu
para mim com “Orfeu negro” (do fran-
cês Marcel Camus, baseado na peça de
Vinicius de Moraes), grande influência
minha. O cinema é uma língua interna-
cional, que nos permite intercâmbio
com várias culturas — diz o astro de
cults como “Jennifer 8 — A próxima ví-
tima” (1992), por e-mail ao GLOBO.
Preparando-se para dirigir Anthony

Hopkins e Annette Bening em “He-
mingway & Fuentes”, um longa sobre a

experiência do autor de “O velho e o
mar” na América Latina, Andy, que
completa 57 anos hoje, participa de
“Angie” na pele de Chuck, um andari-
lho. Chuck ajuda uma jovem brasileira
(Camilla) em peregrinação pelos EUA.
— Não foi fácil convencer Andy a en-

trar no projeto, mas, uma vez dentro,
ele agregoumuito valor, sugerindo alte-
rações no roteiro em todos os persona-
gens — diz Márcio, que rodou o longa
em estradas americanas e em locações
em Vitória, no Espírito Santo.
— Atores costumam se tornar bons

diretores, e Márcio não é uma exceção
— elogia Andy, que estreou na direção
de longas de ficção em 2005, com “A ci-
dade perdida”. — O projeto sobre Arigó
também seria dirigido por um ator, um
ator genial: Alan Arkin. E nós dois ain-
da queremos contar a história dele.

Filho de um advogado e de uma pro-
fessora de inglês, Andy tomou
Hollywood de assalto na década de
1980 ao participar de sucessos como
“Os intocáveis” (1987), de BrianDe Pal-
ma, e “Chuva negra” (1989), de Ridley
Scott, e se estabelecer um novo perfil
de galã latino. Indicado aoOscar por “O
poderoso chefão III” (1990), o ator este
ano viverá heróis românticos em dois
filmes de amor: “Middleton”, com Vera
Farmiga, e “What about love”, com Sha-
ron Stone. Ele está cotado ainda para
trabalhar com outro brasileiro, o ani-
mador Carlos Saldanha, no corpo de
dubladores de “Rio 2”. E preserva o de-
sejo de fazer um filme em Cuba.
— Gostaria de filmar na minha terra,

mas não no regime político atual. l

Empenhado há anos em longa
sobre o médiummineiro Zé
Arigó, o galã cubano atua em
‘Angie’, filme de Márcio Garcia

Colaboração. O ator com Márcio Garcia (à direita) no set do longa, uma coprodução com os EUA

Veja a crítica de “Angie” noRio Show
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O ÍDOLO DE BOWIEP
or favor, entenda esta

coluna como uma gran-
de nota de pé de página
— vá lá, de alto de pági-
na — ao mais recente
CD de David Bowie, o
soberbo “The next day”,
o seu melhor desde...

desde... será?! Desde “Heroes”, de 1977, cita-
do/riscado em sua capa? Ele traz faixas co-
mo “The stars (are out tonight)”, “Where are
we now?”, “Valentine’s day” e “You feel so lo-
nely you could die”, faixas que provam que,
se Paul McCartney e Bob Dylan parecem
sem a velha inspiração, e se os Rolling Sto-
nes regravam o mesmo disco desde 1981, o
rock pode, sim, ser um gênero para sessen-
tões e setentões.
Mais especificamente, esta coluna é uma

grande nota de alto de página à 14ª faixa de
“The next day”, chamada “Heat”. Nela, mais
do que em qualquer parte do disco, Bowie,
de 66 anos, presta tributo a Scott Walker, de
70 anos. (Curiosidade: os dois fazem aniver-
sário em dias contíguos, o primeiro em 8 de
janeiro, o segundo em 9 de janeiro.) Sim,
“Heat” é a faixa mais esquisita de “The next
day”, por vezes soando como o rascunho de
uma música ou, no máximo, uma música
que não vem a engrenar. Não é isso? Bem,
senhoras e senhores, bem-vindos ao estra-
nho mundo de Scott Walker.
Escrevi sobre Scott na ocasião de lança-

mento de seu penúltimo disco, “The drift”,
em 2006. No texto, eu temia que, dada a ra-
ridade de sua produção, formada por um
novo item a cada dez ou onze anos, o próxi-
mo CD só surgisse em 2017. Tive sorte.
Walker se antecipou. “Bish Bosch” foi lança-
do — apenas no exterior, pelo selo 4AD —

emdezembro passado. Comele, completou-se
uma trilogia iniciada com “Tilt”, de 1995, e in-
termediada por “The drift”. São três discos es-
tranhíssimos, reservados para quem não tem
medo de escutar, escutar de verdade algo que
não é rock nem pop, mas é como se Jacques
Brel cantasse “Pierrot Lunaire”, de Schoen-
berg, num cabaré do Além.
A trajetória de Scott, americano nascido No-

el Scott Engel, sempre foi bastante inusual. Em
1964, ele e outros dois compatriotas bem-
apessoados formaram osWalker Brothers, que
espertamente posavam de irmãos ingleses pa-
ra fazer sucesso em sua terra natal. Asmúsicas,
porém, não se enquadravam direito naquilo
que se espera de uma boy band. Alguém ima-
gina o OneDirection cantando omito grego de
Orfeu? Pois é, os Walker Brothers cantavam.
Scott achava pouco e se lançou em carreira so-
lo. Os quatro discos lançados entre 1967 e 1969
pelo selo Fontana eram tudo o que o rock do
período não era: ignoravam os Beatles e cele-
bravam cantores como Brel e Frank Sinatra.
Naturalmente, o processo de desconstrução

do ídolo adolescente e de construção do es-
quisitão da vizinhança não passou só pelamú-

sica, passou também pela imagem. Celebrado
pela beleza física, Scott sumiu de vista. Apare-
ce pouquíssimo em público e anda disfarçado
pelas ruas de Londres. (Como se hoje muita
gente fosse reconhecê-lo...) Quando encurra-
lado, diz-se discreto, não ermitão. O sumiço de
Bowie dos estúdios e dos palcos foi motivado
por um ataque cardíaco, em 2004. Scott sem-
pre esteve no seu coração, a ponto de o inglês
querer bancar um filme sobre a vida do colega.
Por favor, que fique claro: o superestelar

Bowie é um artista superior ao obscuro Scott,
mas até por isso é interessante conhecer o seu
ídolo. Os dois, mais outro barítono, Peter

Hammill, cantor do Van der Graaf Genera-
tor, são dramáticas almas afins. Os genes de
Scott estão também em Elvis Costello, Nick
Cave e Richard Hawley.
Sobre “The drift”, escrevi que “Scott me-

nos canta do que recita entre sombras de
melodias”. Numa prova de que seus discos
precisam ser digeridos com paciência,
ocorreu-me uma imagem melhor ao escu-
tar “Bish Bosch”: Scott canta, sim, mas can-
ta uma melodia grandiosa que está apenas
em sua cabeça — o resto é um deserto de
ruídos e breves intervenções instrumentais,
que às vezes até ameaçam engrenar uma
música mais, hã, normal. Em determinado
momento da faixa “Phrasing” chega a surgir
uma batida de samba sob o verso “a dor não
está só”, repetido dezenas de vezes.
Scott parece estar sozinho no estúdio com

o sonoplasta de seus piores pesadelos. Tal-
vez seja surpreendente ler o encarte de
“Bish Bosch” e descobrir que os quase dez
minutos de “Epizootics!” contaram com a
participação de 11 músicos, músicos que
tocam de trompetes a uqueleles. Os arran-
jos espartanos dão relevo às letras de Scott,
cada vez mais fragmentadas e crípticas,
ocasionalmente precisando, elas próprias,
de notas explicativas no encarte. “The day
the ‘Conducator’ died (An Xmas song)”, por
exemplo, é sobre a derrubada do ditador ro-
meno Nicolae Ceaucescu. Corre por baixo
de todo o CD esse senso de humor escatoló-
gico, doentio e mórbido.
Certo, você chegou até aqui e está se per-

guntando por que, cacete, vai passar mais
de 70 minutos escutando um troço descon-
fortável como “Bish Bosch” se há tantas coi-
sas mimosinhas para se ouvir no mundo. E
eu respondo: é por isso mesmo. l

Scott parece estar
sozinho no estúdio
com o sonoplasta
de seus piores
pesadelos

MARTA DECIDE LEVAR
POLÍTICAS DO LIVRO
DE VOLTA A BRASÍLIA
Ministra convida José
Castilho Marques Neto
para o Plano Nacional
do Livro e Leitura

MAURÍCIOMEIRELES
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A ministra da Cultura,
Marta Suplicy, decidiu
levar de volta para Bra-

sília as políticas de livro e leitu-
ra, que eram atribuição da
Fundação Biblioteca Nacional,
no Rio. Marta convidou José
Castilho Marques Neto, presi-
dente da Editora Unesp, para
reassumir o cargo de secretá-
rio-executivo do Plano Nacio-
nal do Livro e Leitura (PNLL).
Ele havia deixado o cargo há
dois anos como protesto pela
transferência das políticas pa-
ra o Rio de Janeiro.
A mudança ocorre depois da

demissão de Ga-
leno Amorim da
FBN e no mo-
mento em que o
Brasil se prepara
para ser o país
homenageado na
Feira de Frank-
furt, maior salão
de negócios do
mercado editori-
al do mundo. A
ministra decidiu
que a FBN conti-
nuará responsá-
vel por coordenar
a ida a Frankfurt,
em outubro, e
continuará cui-
dando dos os
programas de in-
ternacionaliza-
ção da literatura
brasileira.
A partir de agora, umapriori-

dade do PNLL é transformar o
Plano Nacional do Livro e Lei-
tura em lei, já que hoje ele é
instituído por um decreto pre-
sidencial. Castilho também
tentará criar o Fundo Setorial
Pró-Leitura, um projeto de
2004 de recolher 1% sobre a re-
ceita de livrarias, distribuido-
ras e editoras para investir em
incentivo à leitura.
— Esse projeto perdeu o

bonde. Desde 2004, quando os
livros foram desonerados, o
preço deles caiu 44%. Qual-
quermudança do tipo vai fazer
os preços subirem e está na
contramão da política econô-

mica. Isso vai refletir no setor
do mercado que mais cresce,
que são as edições populares
— diz Sônia Jardim, presidente
do Sindicato Nacional dos Edi-
tores (SNEL) e vice-presidente
do Grupo Record.
As políticas de livro e leitura

estavam na Biblioteca Nacio-
nal desde junho de 2012, por
determinação da ex-ministra
Ana de Hollanda, que nomeou
Galeno Amorim presidente da
FBN. A gestão de Amorim foi
marcada por conflitos com
funcionários, que acusavam o
ex-presidente de negligenciar
graves problemas estruturais
da biblioteca. As acusações se
agravaram depois de casos de
queda de reboco da fachada,
de um vazamento que molhou
centenas de jornais e revistas
do acervo e da queima do ar
condicionado, que completa
quebrado emmaio. Em 2012, a
FBN só cumpriu 82 metas das
242 previstas, segundo o rela-

tório de gestão. A
crise culminou na
demissão deAmo-
rim, no dia 27 de
março. Ele será
substituído pelo
cientista político
Renato Lessa.
O relatório de

gestão também
mostra que a mu-
dança para o Rio
causou proble-
mas. A Diretoria
de Livro, Leitura,
Literatura e Bibli-
otecas (DLLLB)
não tinha espaço
físico para traba-
lhar. Seus 80 fun-
cionários ficavam
espalhados por
várias unidades
da FBN. Amudan-

ça ainda vai levar para Brasília
unidades que sempre foram
atribuiçãodaBibliotecaNacio-
nal, como o Programa Nacio-
nal de Incentivo à Leitura (Pro-
ler) e o SistemaNacional de Bi-
bliotecas Públicas.
A BibliotecaNacional temR$

70milhões já previstos para re-
formas. O prédio-sede passará,
este ano, por obras de moder-
nização e restauração. Serão
reparados telhados e fachadas,
substituídas redes elétricas, hi-
dráulicas e de refrigeração e
haverá a reforma do depósito
de 16 mil m² na Zona Portuá-
ria. O ar-condicionado original
estará consertado até julho. l

“Esse projeto
(do Fundo
Setorial
Pró-Leitura)
perdeu o
bonde”
Sônia Jardim
Presidente do Sindicato
Nacional dos Editores
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 12 abr. 2013, Segundo Caderno, p. 8.




