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Fernando Pellon lança CD "Moribundas
Vontades"
Terceiro disco da carreira do compositor será lançado no Bar Semente
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Com um estilo peculiar de compor, Fernando Pellon
provoca sentimentos em quem ouve suas músicas. E o
público vai se deliciar com o seu mais novo CD “Moribundas
vontades”, que o autor acaba de gravar em mais uma
produção independente, com arranjos e direção musical de
Jayme Vignoli.

“Moribundas vontades” é o terceiro CD de Fernando Pellon,
que segue construindo um raro acervo musical. O primeiro
foi “Cadáver pega fogo durante o velório” (1983), o
segundo “Aço frio de um punhal” (2010). De acordo com o
cantor e compositor, o trabalho atual é um retorno ao projeto que deu início à sua carreira
musical, com o objetivo de alcançar o resultado a que ele se propunha: a evolução estética
do seu trabalho. 

Quando lhe perguntam qual dos seus CDs ele considera o melhor de suas produções, ele diz
que “os três discos se complementam como parte de um percurso estético em evolução”.

Neste trabalho o compositor estabelece um diálogo com a poesia de Augusto dos Anjos. O
traço comum na construção poética dos dois autores está na ligação deles com o vermelho
sangue, e “a busca visceral por uma poética singular e transgressora”, nas palavras do

próprio Fernando Pellon.

A música “Moribundas vontades” - que dá
título ao CD- faz uma ponte com os versos
de “A obsessão do sangue”, do poeta
paraibano: “E amou, com um berro bárbaro
de gozo,/o monocromatismo
monstruoso/daquela universal vermelhidão”.

A composição foi gravada anteriormente,
sob o título “Com todas as letras”, em
1983, e foi censurada pelo regime da
ditadura militar (1964-1985). O veto à

música foi derrubado no Conselho Superior de Cultura, em um longo processo que durou
cerca de oito meses, com o apoio do pesquisador Ricardo Cravo Albim.

Agora, em 2016, Fernando Pellon diz que resolveu dar à música “o protagonismo merecido”,
utilizando seu título original como ideia central para o projeto gráfico do CD. Com isso a
letra, outrora censurada, ainda se destaca tão provocativa quanto instigante. “Sempre
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gostei do vermelho.../e tento sem hesitar/ com um objeto cortante/seccionar a jugular/ e
então, numa poça de sangue/descubro, afinal, que a felicidade/é ver enfim satisfeitas/com
todas as letras/as minhas moribundas vontades”.

O CD reúne 12 composições, oito delas com letras e melodias do próprio Fernando Pellon:
“Moribundas vontades”, “Na sórdida mesa de um botequim”, “Cheirando a formol”, “Samba
de São Thiago (Thiago, 5 – 1,6)”, “Falsa cleptomania”, “Noites desnúpcias”, “Loucos
varridos ou Torquato e Walter passeiam na rua do Aldir” e “De forma insuspeita”.
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