
Release do disco crocodilo 

Após anos de hedonismo, enfurnado na sua toca no bairro Alvaro Weyne, apelidada pelos solventes de "funhouse" 

( referência a casa coletiva dos stooges) uma crise aguda se instaura em Doll, amigos partem para outro lado, Jhon 

Jonas o tecladista e pupilo acaba com a própria vida no quintal da "funhouse" e a dependência dos opiáceos ameaça 

até o rock n 'roll que  tinha lhe trazido junto com todas as outras experiências sensoriais e sociais junto aos mais 

variados tipos do submundo de Fortaleza. Assim o Doll, ao lado da mãe, resolve ir para o exílio na chácara "vovô 

Bibiu", pertencente a parte materna da sua família, aonde ele tinha passado parte da infância. 

Em meio a desintoxicação permeada por mergulhos  proustianos, o rapaz se apaixona por uma espanhola artista de 

circo, que conhecera um pouco antes de se retirar de cena e a transforma em musa. Mergulha em uma 

espiritualidade criada em torno da sua relação com a natureza e a mulher que amava,  começa a compor e assim 

nasce grande parte do álbum "crocodilo". 

A música que dar nome ao disco nasceu de suas aulas de dança do ventre com a diva Lenna Beuty, que faz a 

percussão e os "aboios" árabes da faixa. O refrão veio de uma brincadeira musical criada por Slean companheiro de 

sua antiga banda (kohbaia) e é também parceria com Slean, a faixa "Por uma dose de amor" que trata de uma garota 

da turma da morfina  que sofria bullyng. Aqui Breedlove brilha na guitarra, criando um riff marcante que introduz e 

finaliza a música. 

"Gary", que começa com um riff de guitarra afiado de Edson Van Gogh mostra as influências sessentistas que 

também dão o tom ao disco. Gary é uma gíria interna dos solventes, código que se refere aos que se apaixonam e se 

tornam  somente amigos de quem desejam. A música  conta o primeiro encontro com a musa espanhola e a 

preocupação por demonstrar claramente as verdadeiras intenções amorosas . 



" Swing de fogo" que tem um arranjo de guitarra criado por Van Gogh, demostra as influências "smithianas" do 

performático guitarrista solvente e talvez isto tenha invocado a segunda guitarra executada pelo amigo e ídolo, Dado 

Villa Lobos, outro reconhecido discípulo de Jhonny Marr. A letra mística trata de um exercício mental para visualizar o 

animal interior e a escolha por seguir o amor como sagrada. 

"Cigano solvente" que conta com a guitarra de Fernando Catatau, o amigo e gurú que tanto ajudou os solventes, é 

sobre o sexo intenso no cotidiano e a insegurança na relação. A cavalgada de guitarra é a consequência distorcida de 

Doll ao tentar compor um flamenco e aqui Leo Breedlove também se mostra um multi-instrumentista trocando a 

guitarra por um baixo vigoroso que torna a música dançante e sexy. 

 "Drama e Terror" uma das baladas do disco, triste e engraçada  é apenas Doll cantando e tocando violão com  Kassin 

lhe acompanhando no baixo e fala de quando sua musa lhe deixou ao mergulhar nos tipos e encantos mais regionais. 

A balada pop " ja entendi" trata da conformidade com o abandono dessa mulher errante pois  já era previsto. 

"Ruth" é uma declaração de amor tardia e furiosa a ex namorada que mergulhou junto com Doll no Wild Side. 

"Taxi" é a velha faceta do Doll observador urbano penetrando e dando a primeira voz a personagens sórdidos reais. O 

arranjo foi criado a partir de uma bateria "stoner" de Marcelo Denisdead feita de supetão dentro do estúdio que foi 

respondida de imediato por um baixo reto e duro de Saulo Raphael. O reboco da música é feito por camadas de 

sintetizadores e ruídos executados pela dupla de produtores ,kassin e Kalil 

Essa camada suja também está em "Cheira - cola"  que é antiga, registrada primeiro em uma demo da kohbaia em 

2003. O punk rock que conta a estória real de um garoto que morreu cheirando cola no quintal abandonado de um 

seminário no  Alvaro Weyne foi reimaginada por Doll com elementos autobiográficos de sua vida escolar. Esta música 

é praticamente um hino da banda, ja conhecida pelo público como a música que finaliza os shows e  a frase final 

"cola para quem tem fome " leva à música, uma dimensão social . 

 "Apesar de você ter tesão pela Vida" é um rock  meio boogie com ares de t-rex, que conta com o Slide do mestre 

Guilherme Cruz, parceiro de Almir Sater e letra trata da tensão entre os malditos  e o discurso moralizante. 

"Quem é que precisa" uma faixa executada  somente por Doll no violão e com overdubs de guitarra e violão feitos 

por Dado Villa Lobos, foi composta em parceria com Biagio Pecorelli diretor da companhia de teatro motosserra 

perfumada com quem Doll e Van Gogh dividiram uma quitinete por um ano no centro de São Paulo. A letra, entre 

outras questões, cita a relação de Doll com a mãe e a família evangélica, nos versos finais faz referência a um velho 

hino que sua avó cantava na igreja. 

Assim "crocodilo" é um disco que nasce da ruptura com um estilo de vida em cima da linha que divide a vida e morte 

e do renascimento das cinzas a partir da descoberta de um novo amor e de um contato restabelecido com os  sonhos 

e lembranças mais profundas. Um segundo passo criativo na carreira do Jonnata Doll e os Garotos Solventes que os 

leva para outro lugar que ainda não sabemos. 

 


