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Muitos fãs ficaram imaginando outras canções (menos conhecidas) e que
poderiam ser trabalhadas, mas quem sabe numa outra oportunidade não é! O
que notei é que algumas faixas que achava que não iriam gerar impacto,
ocorreu o contrário o que é formidável! Mostra que este CD tem mesmo a
capacidade de agradar um público bastante variado! Então vamos para
minhas observações sobre cada faixa, deixando claro que cada um poderá ter
a sua opinião, já que estamos falando de algo que emana sentimentos tão
diversos até hoje!

10 ANOS DO ELVIS TRIUNFAL

1) BURNING LOVE: A RPO deu ainda mis brilho em "Burning Love" e o
resultado agradou bastante. A introdução "clássica" nesta versão foi uma
grata surpresa pois nunca imaginei que iriam fazer justamente num "Rock"! A
música vai evoluindo de maneira brilhante até seu final. "Burning Love" é um
Rock sem muitas variações, mesmo assim transmite a energia perfeita do
Rock, para mim um dos melhores Rocks que Elvis gravou. Não foi a toa que
"Burning Love" alcançou a 2ª. posição das paradas de sucesso nos Estados
Unidos. A primeira versão foi gravada em 28 de março de 1972 e naquele
mesmo ano a canção entraria no filme "Elvis on Tour". No longa é possível
ver Elvis usando a letra para cantar "Burning Love" pois ainda não a havia
decorado. A canção foi lançada no formato Single em 1º. agosto de 1972 e
curiosamente foi lançada numa coletânea em que só havia música de filmes,
o álbum "Burning Love and Hits from his Movies" (novembro de 1972). Além
de 1972 Elvis voltaria a inserir "Burning Love" em seus shows em 1973, 1975
e 1976.
2) IT'S NOW OR NEVER: A RPO procurou uma versão mais "clean" de "It's
Now or Never" sem algumas características do piano de Floyd Cramer que se
destacavam na canção original. Elvis adorava "O Sole Mio" de Caruso e em
1959 Elvis chegou a gravar informalmente na Alemanha a canção "There's no
Tomorrow" (outra versão de O Sole Mio). Mas em 1960 teve sua versão
composta por Aaron Schroeder e Wally Gold. "It's Now or Never" se
transformou num dos maiores hits de sua carreira e que ocupou o topo das
paradas em 1960. Como Elvis já se identificava com a melodia demorou
apenas 4 tomadas para fechar a Master da canção! A canção acabou sendo
um enorme sucesso também no Brasil.
3) LOVE ME TENDER: A canção original apesar de constar como
compositores "Elvis e Vera Matson", não foi composta por eles. Esta versão
de "Aura Lee" foi escrita por Ken Darby que era Diretor Musical do filme
"Love me Tender", Vera Matson era esposa dele! "Love me Tender" ocupou o
topo das paradas em 1956 e transformou num de seus maiores sucessos! No
longa é possível ver duas versões, a master e uma versão orquestrada que
encerra o filme. Agora em 2015 a RPO realiza um trabalho primoroso,

O fã clube Elvis Triunfal completa em 2016, dez anos de atividade! Na
realidade ele é fruto do trabalho realizado pelo portal Elvistriunfal.com
lançado em 2002, ou seja há 14 anos! Em 2002 após juntar por 2 anos
material digital e muita pesquisa lancei numa hospedagem gratuita chamada
"HPG" o domínio www.elvistriunfal.hpg.com.br! Isso mesmo, o site tinha este
endereço e não pagávamos um centavo por isso! Porém o servidor "HPG"
mudou sua política na metade de 2013 tornando o serviço pago. Entre 2003 a
2006 o Elvis Triunfal fez parceria com outros fã clubes, mas somente em
2006 se lançou como fã clube independente! O objetivo do Elvis Triunfal era
além de divulgar Elvis em nosso país, motivar o surgimentos de fãs e de
outros fã clubes pelo Brasil! O Elvis Triunfal também se interessa em resgatar
a história da Elvismania no Brasil, para isso através de seu Canal de vídeos
TV Elvis Triunfal vem trazendo uma série de matérias sobre outros fã clubes!
Ao longo destes 10 anos realizamos uma série de atividades entre elas
podemos destacar:
TV ELVIS TRIUNFAL - Desde 2012 produzimos 56 programas (70 horas
gravadas) sobre temas variados (coberturas / análises / entrevistas /
lançamentos etc). Estes vídeos ficam hospedados em dois portais (VIMEO e
YOUTUBE) sendo o VIMEO o mais completo. Todos os vídeos podem ser
acessados pelo site www.elvistriunfal.com
REUNIÕES BENEFICENTES - Realizamos até o momento 17 reuniões e 2
exibições beneficentes o que já gerou nestes 10 anos o valor de: 51.671,16
reais, tudo convertido ao Lar da Mamãe Clory!

