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ORock in Rio contou com vários
dos mais famosos ídolos do pop
e do rock mundial, mas uma
banda brasileira acabou

chamando mais as atenções do que muitos
desses “medalhões”, o Detonautas Roque
Clube. Isso porque, além de um som
pesado e competente, eles mostraram que
têm opinião e atitude. Porque acreditam
que o rock continua sendo um dos melhores
e mais eficientes veículos para passar
mensagens aos jovens, chamá-los a
adotarem posturas mais críticas em relação
a um monte de coisas erradas que são vistas
no país e no mundo.

O EP independente que acabam de
lançar segue nessa linha com canções como
Combate, cujos versos “grudam” no ouvido
já na primeira audição. “...Não avançar é
recuar, então preparem as armas porque nós
vamos invadir o lugar/ Sabedoria,
inteligência, conhecimento é o pesadelo de
quem quer nos enganar...”, dizem os rapazes
do grupo formado no Rio de Janeiro, em
1997. Combate e outras músicas como
Sabemos Fingir, Conversando Com o
Espelho, Sua Alma Vai Vagar Por Aí e Um
Cara De Sorte fazem parte de um EP que
eles lançaram de maneira virtual por meio
do site oficial da banda, disponível para
download ou como EP, por R$ 5. 

No EP, o grupo conta com as
participações especiais de artistas como
Jefferson Gonçalves, que toca sua gaita
em Conversando Com O Espelho; Cone
Crew Diretoria, que divide os vocais
com Tico em Sua Alma Vai Vagar Por
Aí, e Felipe Lour, que toca guitarra em
Combate e assina a co-autoria da
composição. A ideia da banda é quando
chegarem a 10, 12 músicas, fechar um
CD “cheio”. E a notar pelo material que
já está pronto, será um dos destaques do
rock brasileiro em 2012.

O Detonautas Roque Clube afia seu
discurso e se diferencia de boa parte das
bandas que está em evidência ao
conclamar as pessoas a pensarem em
sua condição, na falta de atitude, na
política cada vez mais manchada pela
corrupção e pela falta de preocupação
com o povo. Em Conversando Com o
Espelho, Tico Santa Cruz e cia.
inclusive demonstram as boas
influências de Raul Seixas, seja no som
ou em versos como: “...eu vi você
parado do outro lado do espelho/Me
espantei com as olheiras/Estampadas
nesse olhar de Zé Perdido/De um
estranho, que não sabe onde ir...”.

O problema das drogas é abordado
em Sua Alma Vai Vagar Por Aí: “Você fuma
um baseado, pega uma carreira, toma uma
cachaça e um remédio pra dormir/A sua
alma vai vagar por aí... a sua alma vai vagar
por aí...”. Já a balada Um Cara de Sorte
manda uma bonita mensagem sobre amor e
perseverança: “...e tudo que eu conquistei,
foi com o suor do meu trabalho/Eu nunca
desisti, não me curvei, não me entreguei,
não me deixei levar/E essa corrente que
prende pelos pés, eu arrebentei com os
dentes”. 

Com o EP o Detonautas Roque Clube
ratifica sua posição como uma das bandas
mais “cabeça” da atualidade, sem perder de
vista a receita do bom e velho rock’n’roll.

Rio de inconformismo - O
Detonautas entrou para a história do Rock in
Rio com uma performance que fugiu do
estilo pop star - que abundou no palco
mundo - para disparar contra a corrupção e
lembrar de quem foi importante para a
história do rock brasileiro por um trabalho
consistente, inovador.

O show da banda no dia 2 de outubro
simplesmente foi eleito o melhor entre os

nacionais do Palco Mundo. Além da
apresentação eletrizante, Tico deixou os
espectadores boquiabertos e entusiasmados
com frases como “Fiquem atentos aos
nossos tribunais, nossos desembargadores e
juízes. Prefiro conviver com maconheiro
honesto do que com bandido de terno e
gravata”, ou ainda “minha mãe me disse
que, se eu crescesse feio, era para aprender a
tocar um instrumento e eu me tornaria belo.
Levanta a mão quem nasceu desprovido de
beleza aí, mas rico em honestidade. Vamos
cantar uma canção de amor”.

Enquanto isso, no fundo do palco eram
projetadas frases como “sem justiça não
existe paz”, “todo governo deve temer o
povo”, “político ladrão, cadeia é a solução”.
O vocalista inclusive apareceu vestindo uma
máscara igual à do personagem subversivo
conhecido como V, da clássica obra de Alan
Moore V de Vingança. E falou ainda por
meio de uma homenagem ao “rei do rock”
brasileiro, Raul Seixas, com Metamorfose
Ambulante.

Muita gente que sentia saudades do rock
engajado dos anos 1980 certamente se sentiu
de alma lavada.

O EP INDEPENDENTE QUE ACABAM DE LANÇAR SEGUE
NESSA LINHA COM CANÇÕES COMO COMBATE

DETONAUTAS cheio 
de atitude

DISCURSO AFIADO
Divulgação

O Detonautas entrou
para a história do
Rock in Rio com uma
performance que
fugiu do estilo pop
star disparando
contra a corrupção(
foto da banda no Rock
in rio)

Marcos Hermes

O Detonautas Roque Clube
afia seu discurso e se
diferencia de boa parte das
bandas que está em evidência

Muita gente que sentia
saudades do rock engajado

dos anos 1980, chegou ao
delírio com a performance de
Tico Santa Cruz no Rock in Rio

com a máscara do
personagem

Wilton Junior/ae

Divulgação

Chaplin sem
restrições


