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Batalha de medalhões do pop
Coldplay, com X&Y, e Oasis, com Don’t  Believe the Truth, disputam topo das paradas há dois meses

Dojival Filho

Q
uando tudo parecia
previsível e insosso,
uma briga de cachor-
ros grandes do pop

internacional sacode a poeira
e atiça a curiosidade de jorna-
listas de todo o mundo. Há
quase dois meses, Coldplay e
Oasis disputam cada milíme-
tro das paradas norte-ameri-
cana e britânica.

Em termos estritamente
mercadológicos, o grupo lide-
rado pelo vocalista e pianista
Chris Martin, o Coldplay, leva
ligeira vantagem em relação
ao oponente. Lançado no dia
7 de junho, X&Y (EMI Music,
R$ 38 em média) já foi com-
prado por cerca de 1,2 milhão
de fãs, somando-se as vendas
nos Estados Unidos e na Ingla-
terra. Somente na primeira
semana, foram vendidas 464
mil unidades – a segunda es-
tréia mais lucrativa da histó-
ria do Reino Unido.

O número só é inferior à
(advinha?) marca alcançada
pelos briguentos irmãos Gal-
lagher, do Oasis, em agosto de
1997, com Be Here Now, que
vendeu 695 mil unidades.
Como se não bastasse, o Cold-
play conquistou o topo das pa-
radas em 28 países e conse-
guiu igualar o recorde dos
Beatles, quando o primeiro
single do disco novo, Speed of
Sound, entrou direto na oitava
posição da Billboard, parada
norte-americana, feito alcan-
çado em 1968 pelos fab four,
com Hey Jude.

Don’t Believe the Truth
(Sony/BMG, R$ 38 em mé-
dia), álbum lançado no fim de
maio, traz o Oasis em sua ve-
lha forma, mas não tem recebi-

Moby no Brasil
� O Brasil está confirmado
como uma das estações da
turnê sul-americana de
Moby este ano. Serão qua-
tro shows do músico norte-
americano, figura de ponta
no gênero eletrônico, no
país: Rio, Porto Alegre, Belo
Horizonte e São Paulo, onde
se apresentará em 16 de se-
tembro, no Espaço das

Américas, casa com capacida-
de para 10 mil pessoas. Atual-
mente em viagem de promo-
ção por Japão e Austrália,
Moby chegará a terras brasi-
leiras com a incumbência de
divulgar Hotel, seu mais re-
cente álbum, seguinte aos
bem-sucedidos 18 (2002) e
Play (1999), que juntos vende-
ram cerca de 14 milhões de có-
pias em todo o mundo. ��

Javier Bardem
� Recentemente incensado
pela atuação do poeta Ramon
Sampedro e sua batalha pelo
direito à eutanásia no filme
Mar Adentro, o ator Javier Bar-
dem é tema de uma mostra ini-
ciada pelo Instituto Cervantes
de São Paulo (av. Paulista,
2.439. Tel.: 3897-9609) na
próxima quinta-feira (14). O
espaço cultural exibirá três fil-

mes estrelados pelo espanhol,
indicado ao Oscar por Antes do
Anoitecer, sempre às 18h das
quintas-feiras de julho, até dia
28. Nesta semana, será mos-
trado Dias Contados (1994),
sobre um casal cuja relação en-
contra-se comprometida pelas
drogas. Os filmes a seguir: Se-
gunda-feira ao Sol (2002), no
dia 21, e Segunda Pele (1999),
no dia 28. ��

Dia de cinema
� O Cesa (Centro Educacional
de Santo André) da Vila Linda
viverá seu dia de sala de cine-
ma e de casa de espetáculos, si-
multaneamente, no próximo
sábado (16). A partir das 15h,
e com entrada franca, estão
programadas as exibições do
curta-metragem Conseqüência
e do média Fora dos Trilhos,
ambos dirigidos por Cristina

Reis, egressa da ELCV (Escola
Livre de Cinema e Vídeo de
Santo André), e filmados e
produzidos no Grande ABC.
Para incrementar o sábado
cultural, estão previstas distri-
buição gratuita de pipoca du-
rante as sessões bem como as
apresentações da banda
88Não! e de Patrícia Fernan-
des. O Cesa da Vila Linda loca-
liza-se à r. Carijós, 2.268. ��

do a mesma resposta em ven-
das. Entretanto, não fica muito
atrás. Até o término da semana
passada, a bolachinha tinha
vendido cerca de 1 milhão,
apenas na terra natal. Nos Es-
tados Unidos, deve chegar a
número equivalente em breve.

Porém, mais do que sim-
ples batalha estatística, o bra-
ço-de-ferro dos ingleses reve-
la uma característica interes-
sante do atual panorama mu-
sical. Nenhum deles quer
saber de explorar novas sono-
ridades, temáticas ou concei-
tos estéticos. Apostam em
fórmulas prontas que os con-
sagraram, fazendo um agra-
do nos fãs mais xiitas, que
não gostam de desafios. X&Y,
por exemplo, traz um Cold-
play conservador ao extremo.
Estão lá os climas etéreos, as

baladinhas singelas, o vocal
em falsete e as guitarrinhas
bem tímidas.

O novo do Oasis (mais in-
formações nesta página) não
deixa por menos, ao apostar
no tradicional, embora, desta
feita, o guitarrista, compositor
e assumido maníaco por con-
trole Noel Gallagher tenha
aberto mais espaço para as
canções dos demais integran-
tes. Liam, o vocalista e irmão
mais novo, comparece em três
músicas: a britanicamente irô-
nica Guess God Thinks I’m
Abel, Meaning of Soul e Love
Like a Bomb, esta última em
parceria com o baixista Gem
Archer (ex-Heavy Stereo).
Quem vencerá este duelo de
gigantes? O tempo e as empre-
sas que contabilizam as ven-
das de discos irão dizer. ��

Oasis acerta a mão 
� Um retorno aos bons tempos,
em que a música ainda era
mais importante que os escân-
dalos, as manchetes nos tablói-
des e o egocentrismo. É dessa
maneira que a mídia especiali-
zada tem se referido ao novo
trabalho do Oasis, Don’t Belie-
ve the Truth. Ok, não há como
negar que o disco traz um pu-
nhado de canções inspiradas,
como a bela Let There Be Love,
de Noel, que fecha o álbum, e a
chacoalhante Mucky Fingers
(influência escancarada do
som do The Who). Mas, a ver-
dade incontestável (embora
eles peçam para que não acre-
ditemos) é que o grupo levou
quase dez anos para fazer algo
à altura do multiplatinado
(What’s the Story) Morning

Glory, de 1996.
Depois dos decepcionantes

Standing on the Shoulder of
Giants (2000) e Heathen Che-
mistry (2002), o grupo acerta
a mão. Os Beatles (sempre
eles) são chupinhados sem dó,
como em Love Like a Bomb,
parceria de Liam com o baixis-
ta Gem Archer, que remete à
fase em que os fab four se pre-
paravam para o psicodelismo
(1965-1966).

Outras referências mais ou
menos previsíveis pipocam
aqui e ali, como The Jam,
Kinks e Stones (aliás, quem já
escutou o clássico Street Figh-
ting Man sabe de onde vem a li-
nha melódica dos primeiros
versos de Lyla, o primeiro sin-
gle do novo álbum).          — DF
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O Oasis, dos irmãos 
Liam e Noel 
(em primeiro plano)

O Coldplay é liderado
por Chris Martin, o
segundo, da esq. 
para a dir.

Hotéis
➧➧ ÁUSTRIA HOTEL

Av. Sol Nascente, 883 - Monte Verde - MG -
Reservas (35) 3438-1246. 10% de desconto no pacote.

➧➧ BROTAS AVENTURA E POUSADA 
RECANTO DOS SALTOS
Av. Mario Pinotti, 113 - Centro - Brotas - SP
Tels.: (14) 3653-8000/(14) 3653-4463. 
10% de desconto nas atividades de esporte 
e aventura operados pela agência. 10% de desconto
na hospedagem da Pousada Recanto dos Saltos.
www.brotasaventura.com.br 
e-mail: brotasaventura@brotasaventura.com.br

➧➧ CIA DO MAR PRAIA HOTEL
Av. Tomé de Souza, 2.267 - Praia da Enseada
Bertioga - Tels.: (13) 3317-2069
e (11) 5583-2929. 5% desconto sobre a tarifa 
em qualquer época do ano. www.ciadomar.com.br 
e-mail: ciadomar@ciadomar.com.br

➧➧ GRANDE HOTEL SÃO FRANCISCO 
Rua Visconde de Inhaúna, 95 - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2121-1212, Fax.: (21) 2221-1260. 
Reservas (21) 2121-1224. 25% de desconto sobre 
as diárias (exceto grandes congressos e eventos).
www.hotelsaofrancisco.com.br
e-mail: reservas@hotelsaofrancisco.com.br

➧➧ HOTEL GIPRITA
Rua João Ramalho, 201 - Pq. Vivamar - Ubatuba - SP 
Tel.: (12) 3832-2011. Reservas (11) 9319-4528.
20% de desconto em alta temporada (dezembro a 
fevereiro e feriados) e 40% de desconto em baixa
temporada (março a novembro) sobre a tarifa balcão.

➧➧ HOTEL POUSADA DAS CANOAS
Av. Roberto Silveira, 61 - B. Chácara Paraty - RJ
Tel.: (24) 3371-1133 e 3371-2005. 40% de 
desconto na baixa temporada, 15% na alta
e 10% nos feriados. www.redehoteis.com.br
e-mail: canoas@terra.com.br

➧➧ HOTEL VILLA DI CAPRI
Rua Fragata, 70 - Praia da Enseada - Ubatuba - SP  
Tels.: (12) 3842-2017 (12) 3842-2159. 40%
baixa temporada, 15% alta e 10% nos feriados.
www.redehoteis.com.br

➧➧ JUBIABÁ PRAIA HOTEL
Rodovia Ilhéus/Una - km 14 - Ilhéus - Bahia 
Tels.: (73) 269-1331, 269-1715 e 269-1784. 
40% de desconto sobre a tarifa balcão na baixa 
estação e 20% na alta e feriados prolongados.
www.jubiaba.com.br; e-mail: hotel@jubiaba.com.br

➧➧ OÁSIS POUSADA
Rua Nicolau Miguel Obeide, 369 - Jd. Vista Linda
Bertioga - SP - Tel.: (13) 3311-9440. 10% de 
desconto na alta temporada e 15% de desconto
na baixa temporada. www.oasispousada.com.br
e-mail: oasispousada@oasispousada.com.br

➧➧ ORLA COPACABANA HOTEL
Av. Atlântica, 4.122 - Copacabana - RJ 
Tel.: (21) 2525-2425. 15% de desconto
sobre as diárias. www.orlahotel.com.br.
e-mail: reservas@orlahotel.com.br

➧➧ POUSADA ATOBÁ
Rua Almirante Cochrane, 72 - Praia Juquehy
Km 177 da Rio-Santos - Litoral Norte - SP
Tel.: (12) 3863-1811. 10% de desconto na 
alta temporada e 12% de desconto na baixa temporada.
www.pousadaatoba.cjb.net
e-mail: novapousadaatoba@aol.com

➧➧ POUSADA FAROL DO ITAGUÁ
Av. Castro Alves, 1.141 - Itaguá - Ubatuba
São Paulo - Tels.: (12) 3833-7775 e (12) 3832-2111. 
15% de desconto em qualquer época do ano.
www.pousadafaroldoitagua.com.br

➧➧ POUSADA RUMO DOS VENTOS
Rua das Margaridas, 17 - Portal de Paraty
Paraty - RJ - Tels.: (11) 3832-8997/(11) 8335-3297
(24) 3371-0056. 30% de desconto na baixa 
temporada e 10% de desconto na alta temporada 
sobre a tarifa balcão, exceto promoções, feriados 
e festas da cidade.  www.rumodosventos.com.br

➧➧ POUSADA Y-GOÁ
Quadra A- Rua N - Lotes 2 e 3 - Bertioga - São Paulo  
Tels.:  (13) 3312-6143/(13) 3312-7038. 10% de desconto
para pagamentos à vista e nos cartões de crédito Diners e
Mastercard. www.y-goa.com.br.

➧➧ RESIDENCIAL SÃO LOURENÇO
Rua Marivaldo Fernandes, 102 - Enseada - Guarujá  
Tel.: (13) 3383-4023. 20% de desconto sobre as diárias 
para pagamento à vista ou com cartão de crédito.

➧➧ RESIDENCIAL SOLAR DO PESCADOR 
Rua das Árvores, 13 - Boiçucanga - São Paulo  
Tel.: (12) 3865-1481. 10% de desconto no 
valor da diária. www.solardopescador.hpg.com.br.
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AA s escolas de artes conveniadas ao
Clube prepararam vários cursos
para a temporada de férias, com
descontos exclusivos para assi-

nantes do Diário. No Atelier Sankarol,
com unidades em São Bernardo e Diade-
ma, entre as opções estão o workshop de
textura em tela, no qual o aluno aprenderá
técnicas como textura em areia, tecido,
massa, resina e papel. O curso tem duração
de quatro aulas, com duas horas cada. Ou-
tra sugestão é o curso de pintura em madei-
ra, gesso e cerâmica, com métodos de dife-
renciados como country, decupagem, mo-
saico e pátinas, também recomendadas
para restaurar peças antigas. O atelier fun-

ciona de segunda a sexta-feira, das 9h às
19h, e aos sábados, das 9h às 17h30. Assi-
nantes do Diário ganham 10% de desconto
na compra de material para pagamento à
vista. 

A Casinha de Pano ministra cursos de
biscuit, tricô, crochê, bordados em geral e
pintura em tela e tecido, entre outros. A es-
cola também funciona de segunda a sexta-
feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h
às 17h30, e os cursos são ministrados nos
períodos da manhã e da tarde. Sócios do
Clube ganham 20% de desconto para paga-
mento à vista e 10% para pagamento par-
celado na compra de material.

Atelier Sankarol 
1 - Rua Walter Carlos Zanini, 290 - Loja 1 - Bairro Assunção - São Bernardo. Tel.: 4351-5383.
2 - Silvio Donini, 139 - Jardim Donini - Diadema. Tel.: 4051-2250.
Casinha de Pano
Avenida Rangel Pestana, 607 - Jardim Cristiane - Santo André. Tel.: 4426-6384.
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http://clubedoassinante.dgabc.com.br/ Caso algum estabelecimento conveniado não cumpra os descontos divulgados, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Assinante pelo telefone 4435-8010.

Comédia promete
bons momentos

de diversão 
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Há quatro anos em cartaz, a
peça As Encalhadas volta ao

Grande ABC dia 16, às 21h, no Tea-
tro Elis Regina, depois de viajar por
mais de 30 cidades brasileiras. A
história dirigida por Bibi Ferreira,
com texto de Miguel Falabella, satiri-
za as angústias e os prazeres de três
mulheres sozinhas que questionam
as dificuldades no relacionamento
com os homens. A psicóloga Cecília
é solteirona convicta e sua maior
vontade é ter um filho. Por isso está
à procura de um ‘reprodutor’. Narci-
sa, ex-miss Pindamonhan-gaba,
descobre que foi traída durante 10
anos de casamento com um milio-
nário e resolve pedir o divórcio. Gra-
ce é maquiadora e vendedora de ar-
tigos eróticos e sonha em se casar,
mas acaba sempre envolvida com
homens comprometidos. Sócios do
Clube pagam R$ 15 pelo ingresso,
que está à venda nas bilheterias do
teatro das 15h às 21h. Outras infor-
mações pelo telefone 4351-3479.

Teatro Elis Regina 
Avenida João Firmino, 900
Bairro Assunção - São Bernardo.

Divulgação


