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Como trabalhar de graça, perder dinheiro e ainda se
divertir - a história da Sociedade Brasileira dos
Apreciadores do Deep Purple

Preliminares
Que tal uma história que começou como mero passatempo e evoluiu em poucos
anos para um frenesi, reunindo momentos de extrema ação, intercalados com
espionagem, contrabando, suspense, corrupção, mistério e, é claro, sexo, drogas e
Rock´n´Roll? Puxa, seria o máximo, não? Então acompanhe o que vem a seguir,
capítulo a capítulo.
Esta é a história de uma coisa parecida com um fã-clube, pretensiosamente
chamada “Sociedade Brasileira dos Apreciadores do Deep Purple”, que doravante
será referida como SBADP. Ela foi fundada em São Paulo e durou de março de 1985
a meados de 1992.
Se não existisse a Internet, seguramente esta história não seria escrita, em respeito
às pobres arvorezinhas que teriam que ser derrubadas para registrar a memória da
SBADP em papel. Mas, como atualmente é possível deixar tudo em um pacote de
bits na rede, por que não tornar esta história tão emocionante e tão pouco
importante à disposição de algum fanático por downloads? Parecia ser um
desperdício que não faria mal a ninguém. Então, consultei minhas memórias escritas
e virtuais e saiu este texto. Torço para que você goste!
Uma última observação: pela importância que o Roberto, co-fundador da SBADP
tem na história toda, eu submeti o texto à sua apreciação. Ele fez algumas
observações, que foram colocadas ao final, na página 28. Essas observações são
referenciadas no texto como N.R.. Como o próprio bem observou, aqui não se trata
da abreviatura de Nota da Redação, mas sim de Nota do Roberto.
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Capítulo 1
Um pouco da cena Rockeira nos anos 70
em São Paulo
Imaginem como seria o mundo sem Internet,
sem celular, sem o DVD...Pois bem, nos anos
70 do século passado era assim. O universo
do Rockeiro paulistano se resumia a tentar
caçar uma notícia ou outra sobre suas bandas
preferidas nas mídias convencionais: jornais,
rádio, revistas e televisão. Só que o espaço
dedicado ao Rock era mínimo. Naquela
época, o mercado consumidor de Rock era
considerado pequeno e pouco se investia no
assunto. Havia pouquíssimos programas de
rádio e TV que falavam de Rock e, como não
existia o videocassete (nossa! Este já foi até
extinto...), não dava para gravar da TV e ver
depois. Ou você testemunhava a matéria ou
tinha que se contentar com a descrição que
os amigos faziam – como, por exemplo,
quando passou Burn no Fantástico, extraído
do vídeo Rises over Japan, com Tommy
Bolin. Foi em 1976 (ou 1977?). Não teve
chamada durante a semana, nem nada.
Simplesmente
durante
o
programa
anunciaram o Deep Purple e rolou a música.
Sorte de quem estava em frente da TV
naquele momento, como foi o caso d’O
Eremita.
Em termos de imprensa, revistas sobre
música surgiam e desapareciam a todo o
momento. A maioria não chegava a completar
10 números e eram difíceis de serem
encontradas. Não recebiam grande destaque
nas bancas e acabavam vendendo pouco.
Tivemos a versão brasileira da Rolling Stone
(que voltou a ser editada no Brasil há pouco
mais de um ano), a revista Rock, a história e a
glória (durou uns 30 números) e outras
menos famosas (N.R. 1). A que mais tempo
ficou no mercado foi a Geração Pop, da
Editora Abril, que tinha uma qualidade
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Capa da edição 13 da revista Rock, a
história e a Glória, que focalizou o Deep
Purple (1975)

sofrível. Era uma espécie de Contigo, só que
com algumas matérias sobre música
entremeadas com coisas do tipo “como fazer
um casamento pop” e outras bobagens.
Reproduções de algumas matérias sobre o
Purple que saíram nessa revista, como a que
está ao lado, onde a foto principal era de uma
outra banda,
estão disponíveis no site
www.arquivosdoeremita.com.br (veja outras
dicas ao final, no Apêndice). A alternativa
então era comprar as revistas importadas. As
mais fáceis de se conseguir, apesar do preço
salgado eram as americanas Circus e Hit
Parader. Em São Paulo, nas bancas do centro
(N.R. 2), também era possível encontrar as
revistas argentinas Pelo e Roll, que tinham
uma qualidade gráfica medonha e abusavam
da “gilete-press”, apelido que se dava à época
para as revistas que eram feitas a partir de
matérias
traduzidas
das
publicações
estrangeiras, incluindo cópias das fotos. Tudo
sem autorização, é claro.
Capítulo 2
O surgimento da SBADP

Matéria da revista Geração Pop. A foto
não é do Deep Purple! Esse tipo de gafe
era comum nessa publicação. Lembrome de uma matéria sobre o Yes, em que
aparecia Steve Howe tocando slideguitar. A legenda dizia mais ou menos o
seguinte: “Steve Howe às vezes ataca
com seu pianinho...”.
Muitas outras reproduções de matérias
brasileiras e estrangeiras sobre o Purple
estão no Apêndice.

A vontade de suprir essa falta de informações
é que fez surgir a SBADP. O ponto de
encontro dos Rockeiros de São Paulo era,
como é até hoje, as Grandes Galerias (nunca
entendi o nome no plural, já que se trata de
uma única galeria, só que com vários
andares), que liga a Av. São João à R. 24 de
Maio, no centro da cidade. Depois ficou
conhecida como “Galeria do Rock”, embora
atualmente as lojas de discos de Rock sejam
minoria. Nessas andanças pelo centro, o
Eremita conheceu um dos poucos lojistas
cujo comércio ficava fora da Galeria do Rock.
Era o Roberto Silva e Souza, cuja loja,
sintomaticamente chamada “Rainbow”, era
em outra galeria do centro, a São Luis, onde
predominavam as agências de viagem. O
Roberto era um dos lojistas que, para
abastecer as prateleiras com as novidades,
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Abaixo, capa da Pelo (tradução:
“Cabelo”. Belo nome, não?).

fazia viagens regulares à Europa e Estados
Unidos, no chamado exercício de unir
negócios e prazer – trazia lançamentos e
raridades e ainda se divertia, assistindo a
shows e convivendo com o ambiente do
Rock lá nas fontes. Durante as visitas à loja
do Roberto começou a amizade, baseada no
fato de ambos termos o Deep Purple como
banda favorita. Em 1984 o Deep Purple
finalmente retornou às atividades e veio a
ideia de fazermos um fanzine. A matériaprima viria das edições do Darker than Blue,
revista da Deep Purple Appreciation Society DPAS,
fã-clube
inglês
extremamente
organizado e influente, presidido por Simon
Robinson, que era praticamente um
profissional do ramo de fanzine/fã-clube.
Posteriormente, passou a ser, de fato, um
profissional, tendo fundado uma gravadora,
que, entre outras coisas, comprou os direitos
sobre as bandas do acervo da Purple Records
(menos sobre o próprio Deep Purple). O
Roberto era assinante do fanzine inglês, de
onde nós passamos a fazer a nossa “giletepress”, que se tornaria a “Into the Purple”
(referida ao longo do texto como Itp) (N.R.
3). Os anos vão passando e a memória do
Eremita vai ficando uma droga, mas me
lembro claramente do momento em que o
nome do fanzine surgiu. Descíamos (ou
subíamos?) a escada da Galeria (N.R. 4),
discutindo que nome teria o fanzine, quando
o Roberto sugeriu que ele deveria ser
derivado de uma das músicas da banda,
como Highway Star ou outra de nossas
preferidas e começou a falar o nome de
várias, até que chegou na Into the fire e
pronto! Que tal um trocadilho, para “Into the
Purple”? O nome do fã-clube foi uma mera
apropriação do nome inglês, acrescentandose a palavra “Brasileira” no meio. Ficou
grande e um pouco pomposo e metido, mas
a ideia foi usá-lo assim mesmo, para
dissociar do nome “fã-clube”, que tinha uma
conotação de coisa de garotos deslumbrados
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Capa da edição 38 (novembro de 1989)
da Darker than Blue.

(N.R. 5), sem grandes compromissos. Nossa
intenção era fazer algo que tivesse
credibilidade. Aí ficou mesmo “Sociedade
Brasileira dos Apreciadores do Deep Purple –
SBADP”. A SBADP sempre foi encarada
como um hobby, um passatempo, ou seja,
investíamos grande quantidade de tempo e
uma quantidade nem tão grande assim de
dinheiro, mas a idéia não era lucrar com a
coisa. Não se cobrava mensalidade, nem
existia carteirinha de sócio. A ItP nunca teve
publicidade. Conforme a SBADP crescia,
nossas atitudes em relação a isso iam sendo
cada vez mais reforçadas. É verdade que o
Roberto era um empresário da área, pois
teve a loja, depois uma gravadora, mas as
coisas não se misturavam. Chegamos a ser
sócios de uma loja de discos (a Rock
Concert) em Santana, Zona Norte de São
Paulo, que não deu certo, durando pouco
tempo – lembro-me que nela foi a festa de
lançamento da ItP No 3.
A principal barreira a ser quebrada era
justamente a pouca credibilidade que os fãclubes tinham. Em geral eram iniciativas bem
intencionadas, mas que começavam de
forma impulsiva e normalmente não tinham
continuidade. A SBADP demorou para ser
reconhecida como uma “diversão levada a
sério”. Isso sempre me incomodou muito. Eu
não me conformava de estar fazendo um
marketing grátis para as gravadoras (no
fundo, o que fazíamos era publicidade
espontânea do produto delas) e mesmo
assim não receber a devida atenção.
Capítulo 3
As primeiras Into the Purple
Fundada a SBADP, fomos à luta para lançar
o primeiro número da ItP, que saiu em abril
de 1985. A produção da revista foi
totalmente artesanal. Textos digitados em
máquina de escrever, fotos copiadas via

7

Divulgação sobre a SBADP publicada
na revista Metal, edição 54. Esta foi
uma das muitas colaborações do
Apreciador Sérgio Martorelli, que era
um dos redatores dessa revista
carioca

xerox e montagem na base da tesoura e
cola. Foi impressa toda em preto e branco
em uma loja de cópias da Vila Mariana. O
único luxo foi a capa plastificada. Para
economizar, foi feita no formato de meia
folha A4, com 24 páginas, ou seja, seis
folhas A4. A distribuição e as vendas foram
no velho esquema de mão em mão ou em
consignação em lojas da Galeria e algumas
poucas bancas da cidade.
Into the Purple No 1
Abril de 1985
24 páginas
Formato: 21,3 X 16,3 cm
Tiragem: 300 exemplares
Principal assunto: O retorno do Deep
Purple
A próxima etapa da luta era tornar a SBADP
conhecida e assim atrair os fãs para
podermos vender o fanzine pelo Correio.
No começo usávamos como endereço a
caixa postal do Roberto. Depois, alugamos
uma específica, que seria o único endereço
de contato da SBADP e que acabou sendo
impressa no encarte do LP House of Blue
Light brasileiro (veja o Capítulo 5).
Durante todo o período de atividade da
SBADP nos empenhamos em aproveitar os
espaços gratuitos de divulgação nas
revistas especializadas (Somtrês, Bizz,
Metal, Rock Brigade) e até nas nãoespecializadas, como a Calafrio, de
quadrinhos de terror (o Eremita também é
fã de HQ). Existem mais de 30 anúncios e
cartas no livro de recortes da SBADP,
citando a Sociedade. Com isso, o número
de Apreciadores (era assim que tratávamos
quem fazia parte da Sociedade) foi
crescendo gradativamente. Um dos que
nos ajudou muito na divulgação,
escrevendo para as revistas a nosso
respeito e distribuindo os fanzines no Rio,
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Capa da Into the Purple No 1.

onde mora (e também comandava o fã-clube
do Barão Vermelho) foi o Francisco Mouta.
Partimos para a produção da ItP No 2. Se
fossemos profissionais da área de marketing,
diríamos que bolamos uma ousada e
inovadora estratégia para alinhar os produtos
da SBADP com os interesses do nosso
público-alvo. Mas, em palavras que pessoas
comuns usam, simplesmente encartamos
um folheto na nova edição, com umas
perguntas para saber mais sobre os caras
que
compravam
o
fanzine.
Quem
respondesse ganhava um pôster colorido do
Deep Purple. A história do pôster é típica das
coisas que fazíamos à época para
incrementar o nosso hobby. Existia uma
editora na Zona Leste que havia lançado um
álbum de figurinhas sobre tatuagens e Rock.
Não me lembro o que precisava acontecer
para que o comprador das figurinhas
pudesse ganhá-los, mas o fato é que tinham
alguns pôsteres coloridos de bandas famosas
à disposição dos colecionadores. Lá fui eu
falar com o dono e ver se ele não descolava
uns pôsteres para a gente distribuir com o
fanzine. Fiquei lá algum tempo batendo papo
com o Angelo, o dono da editora e, ao final
da conversa, ele cedeu os 300 pôsteres que
precisávamos.
A nova edição foi produzida e impressa
quase nas mesmas condições da anterior, só
que com dois prejuízos: as fotos ficaram sem
tons de cinza (ou era preto ou era branco) e a
capa
não
saiu
plastificada.
Em
compensação, tinha mais páginas.
Into the Purple No 2
Novembro de 1985
28 páginas
Formato: 22,3 X 17,0 cm
Tiragem: 300 exemplares
Principal assunto: Turnê “ Perfect Strangers”
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O conjunto completo: vale-pôster; o dito
cujo e a capa da ItP 2

Capítulo 4
A SBADP e a Somtrês
Recuperando a linha do tempo, estamos em
1986. Naqueles tempos existia uma revista
da Editora Três chamada Somtrês, que trazia
matérias sobre equipamentos de som,
músicos e música, cujo editor era o Maurício
Kubrusly. Uma das seções da revista era
“Conheça o seu fã clube”. Fiz um contato
com a revista, oferecendo a SBADP como
opção. Um belo dia, um dos jornalistas da
redação, o Otávio Rodrigues, me ligou,
avisando que a SBADP seria a pauta da vez.
Marcamos a entrevista, que rolou no
escritório central da SBADP, que fazia
também as vezes de meu quarto. A matéria
sobre a SBADP saiu na edição 88, de abril de
1986 (veja a reprodução – notem como
éramos tão jovens e magros...bem, o
Roberto continua magro) (N.R. 6) e foi o
início de uma série de colaborações com a
revista, a princípio em nome da própria
Sociedade e depois do Eremita, como um
dos críticos da seção de discos. Lembro-me
bem de um fato curioso, ocorrido durante a
entrevista. Mostrei ao Otávio a matéria da ItP
1, onde metíamos o pau na Editora Três, por
causa dos pôsteres que ela havia lançado do
Whitesnake no Rock in Rio e do Deep Purple.
Apesar das críticas, ele gostou do que leu e
nos convidou para fazer um novo pôster do
Deep Purple! Uau! Eu e o Roberto nos
entusiasmamos muito com a oportunidade e
partimos para as ideias (N.R. 7). Acabamos
sugerindo que fosse publicada a “árvore
genealógica” do Purple, baseada no trabalho
do Peter Frame, um jornalista que ficou
famoso fazendo esse tipo de pesquisa.
Havíamos publicado a árvore como páginas
centrais da ItP 2 e propusemos que, ao invés
dos nomes das bandas, fossem colocadas
fotos. Além disso, revisaríamos a história do
Purple, que havia sido publicada no pôster
anterior com vários erros. O projeto foi
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aprovado e começamos a trabalhar. No final,
não foi possível, por questões técnicas,
colocar as fotos ao invés dos nomes das
bandas, mas o pôster acabou sendo
publicado, em junho de 1987. A colaboração
seguinte da dupla Eremita-Roberto foi a
crítica ao House of Blue Light, na edição 101
da revista. Depois, como dito antes, O
Eremita se tornou um dos críticos da revista,
tendo 18 colaborações publicadas (estão
todas no Portfolio – veja o Apêndice), até que
a revista acabou. Até hoje me pergunto: teria
sido apenas uma coincidência a revista ter
acabado alguns meses após eu ter me
tornado seu colaborador? O fato é que,
mesmo com essa dúvida, o Eremita insistiu
em continuar escrevendo e acabou tendo
algumas matérias publicadas na Rock
Brigade, do editor Antonio Pirani e mais
recentemente no poeiraZine, do Bento
Araújo e, ao longo do tempo, em outros
lugares nem tão famosos.
Capítulo 5
Into the Purple 3 e 4 – maiores e com
capa colorida!
A SBADP teve uma experiência interessante
no início de 1986. A convite da 97 FM, de
Santo André, cidade vizinha à São Paulo,
produzimos um especial em 3 partes, com 2
horas de duração cada, sobre o Deep Purple
e que foram ao ar nos dias 01, 08 e 15 de
março. Foi o resultado de vários contatos
com essa rádio que era uma das poucas que
tinha uma programação dedicada ao Rock.
Conhecemos vários apresentadores da 97,
especialmente o Valdir Montanari, o
Leopoldo Rey e o Beto Peninha – este último
o responsável pelo convite –, que tinham
seus programas na grade da emissora e
sempre abriam espaço para divulgação da
SBADP. Um dos que começou a carreira na
97 FM mais ou menos nesse período foi o
Vitão Bonesso. Até hoje ele está na ativa com

11

Reprodução das páginas centrais da ItP 2,
que trouxe a árvore genealógica do Purple,
elaborada por Peter Frame. Ela serviu de
base para o pôster que a SBADP preparou
para a Somtrês.

seu programa, o Backstage (em outra
emissora), o que, em termos de Brasil, é um
feito. Eu e o Vitão temos uma passagem que
vale o registro, já que estamos falando de
fanzines. Nós nos conhecemos há muito
tempo, lá na Galeria, quando devia haver por lá
apenas uma ou duas lojas de discos. Ele estava
esperando ficar pronta na gráfica, que ficava na
Galeria, a primeira (e, pelo que sei, única)
edição do seu fanzine, o “Rainha Purple”, que,
como o nome sugere, dividia seu espaço entre
o Queen e o Deep Purple. Nosso encontro foi
casual, mas ficamos um tempão batendo
papo, porque raramente encontrava alguém
tão fã do Purple quanto eu. Fui o primeiro a
comprar o fanzine, que tenho até hoje. Isso foi
em dezembro de 1977. Depois desse dia, só
fui encontrá-lo novamente muitos anos depois,
por intermédio de um amigo comum, o
Roberto, da SBADP (se eu gostasse de clichês,
já tascaria aqui um “como esse mundo é
pequeno”), que me levou até a casa do Vitão
para assistirmos um vídeo. Não me lembro
bem qual era – talvez o “Live in Itatiba”, do Ray
Connif. Esse era raro.
Foi nessa mesma época que eu e o Roberto
nos aventuramos em abrir uma loja de discos,
a já citada Rock Concert. Foi uma tentativa
interessante de montar um reduto Rockeiro
longe do centro, próximo à estação Santana
do Metrô. Aos sábados passávamos vídeos
exclusivos e inéditos do acervo do Roberto, o
que trazia um pouco mais de gente do que os
gatos pingados que frequentavam a loja
durante a semana. Por causa disso, era um tal
de eu carregar a TV lá de casa todo sábado de
manhã para a loja para podermos exibir os
vídeos,
fato
que
minha
família
compreensivamente tolerava, mesmo sendo o
único aparelho da casa. Mas, depois de alguns
meses, a coisa não foi para frente e fechamos
a loja. Um evento marcante na curta vida da
Rock Concert foi o lançamento da ItP 3.
Embarcamos num projeto ousado dessa vez.
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Capa do pioneiro fanzine do
Vitão Bonesso.

O Roberto vivia mostrando, maravilhado, os
fanzines japoneses do fã-clube do Whitesnake
que ele recebia, que não tinham muito texto,
mas eram totalmente coloridos! Resolvemos
então que pelo menos a capa da próxima
edição seria colorida. Escolhemos uma das
fotos dos fanzines japoneses e acabamos,
como diria, nos apropriando dela para fazer a
nossa capa. Para viabilizar a coisa toda,
tivemos que aumentar a tiragem, sendo
impressos 1.500 exemplares, desta vez em
uma gráfica.
Into the Purple No 3
Junho de 1986
28 páginas
Formato: 32,6 X 23,7 cm
Tiragem: 1.500 exemplares
Principais assuntos: entrevistas com Ritchie
Blackmore e Liam Genockey
A ItP 3 foi lançada em junho de 1986, com
várias mudanças e novidades, além da capa
colorida. O tamanho aumentou e na parte
editorial estávamos mais independentes,
trazendo pouca coisa originária da Darker than
Blue. Essa edição trouxe o primeiro furo de
reportagem da ItP – uma entrevista com Liam
Genockey, um baterista que tinha tocado em
uma faixa de um disco do Gillan. Isso dá uma
amostra do quanto éramos órfãos de
informações e de contatos com a banda e
seus derivados – a vinda de um músico que
mal falou com o Gillan já era motivo de
grandes
esforços
de
reportagem
e
comemorações (N.R. 8). Outro destaque
dessa edição foi a reprodução de uma longa
entrevista de Blackmore à Guitar Player, cuja
tradução até então era inédita no Brasil. A
revista trouxe encartado um catálogo de
gravações. Cobrávamos para repassar aos
Apreciadores os itens de nossa coleção, que
tinha muitas raridades. Esse dinheiro ajudava a
amortizar o financiamento da SBADP e das
ItP, que eram incomodamente deficitárias.
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Acima: capa da ItP No 3. Abaixo: foto do
baterista boa-gente Liam Genockey.

Mas, como dito em algum lugar do texto, era
nosso passatempo, então seguíamos com o
barco. Posteriormente, adotamos o escambo –
as gravações passaram a ser trocadas por
selos. Outro detalhe: a revista trazia a
chamada “Gillan vem aí”. Este foi um dos
nossos projetos que não deram certo.
Aproveitando a experiência do Roberto com
sua gravadora, que havia lançados alguns itens
de, humm, como eu poderia classificar
aquelas coisas? Vá lá, “Heavy Metal”, como
Possessed, Exodus e outras tranqueiras que o
Roberto, profissionalmente, adorava e eu,
honestamente, achava uma merda. Com todo
respeito, é claro, afinal éramos e ainda somos
amigos. Pois bem, voltando ao bom Rock,
pensamos em editar os discos da banda Gillan
por aqui, pois esta era inédita e tinha
excelentes álbuns. Nosso escolhido seria o
Future Shock. Chegamos a iniciar conversas
com José Roberto Verta, na RCA, mas nos
faltou o capital necessário para o projeto.
Incrível, mas, até hoje, os discos dessa banda
permanecem inéditos no Brasil, mesmo após
o advento do CD.
Continuando no propósito de divulgar o
trabalho do Purple e, aproveitando para reunir
os amigos e tomar umas cervejas juntos,
fizemos um “Evento Púrpura”, em 27 de
setembro de 1986, no Bixiga (Cine Rock
Show), quando exibimos dois vídeos (Gary
Moore e Deep Purple), raridades pinçadas do
acervo do Roberto. É aquela história – não
tinha show ao vivo, nem Internet. Na TV não
passava nada que prestava. A saída era fazer
essas seções privadas de vídeos. Mas, valia a
pena. No mínimo, pela confraternização.
A partir de janeiro de 1987, o Roberto se
afastou da gestão da SBADP para se dedicar à
Enigma Records, sua gravadora. A SBADP
passou a ser tocada somente por mim,
embora ele continuasse a ser grande
colaborador da causa.
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Detalhe do endereço da SBAPD no
encarte da edição nacional do House of
Blue Light. O destaque em vermelho não
faz parte da arte original.
Nota: essa caixa postal há muitos anos
não pertence mais à SBADP.

Um grande reconhecimento pelo trabalho e
seriedade que as atitudes da SBADP
mostravam foi a publicação pela Polygram do
Brasil do endereço (como “Fã-clube no
Brasil”) no encarte do LP House of Blue Light,
do Deep Purple, lançado aqui em abril de
1987.
Esse fato ampliou muito a abrangência da
SBADP. Começaram a chegar muito mais
cartas, inclusive do exterior. Um dos novos
contatos foi Julio Martins, um publicitário de
Vitória, que se prontificou a cuidar do visual da
próxima edição da ItP, gratuitamente. O Julio
criou o logo da revista e fez um maravilhoso
trabalho de programação visual. Além do
projeto gráfico geral, também criou vinhetas
especiais para cada seção da revista.
Infelizmente, os exíguos recursos da SBADP
não permitiram uma reprodução gráfica de
primeira qualidade e a impressão final da ItP 4
acabou comprometendo a beleza da arte-final
original. O Júlio depois me confessou que isso
o chateou um pouco e dei a ele toda a razão.
A ItP 4 saiu em maio de 1987, novamente
com capa colorida. A foto da capa foi uma
exclusividade, cortesia de um dos contatos
internacionais, o americano Bill Taylor.
Into the Purple No 4
Maio de 1987
24 páginas
Formato: 31,1 X 23,0 cm
Tiragem: 3.000 exemplares
Principais assuntos: O lançamento do LP The
House of Blue Light; entrevista + perfil de
Ian Paice.
A ItP 4 trouxe outras novidades, além da
melhora no visual. Iniciamos a cessão de
espaço para colaboração dos Apreciadores. O
primeiro foi Cásio Leite Vieira, que fez sua
análise técnica sobre o Ian Paice. Outra
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Acima: capa da ItP 4, com o logo
criado pelo Julio Martins.

Abaixo: uma das muitas vinhetas
exclusivas criadas pelo Julio para a
ItP 4

inovação foi a publicação de uma partitura
(Long Live Rock’n’Roll), pedido constante dos
Apreciadores. Uma seção que começou na ItP
3 e terminou neste número foi a Pictures of
home, onde reproduzíamos algumas fotos
interessantes e raras do Purple & família.
Considerei que na edição 4 esta seção foi
particularmente
interessante:
Coverdale
simulando um “ataque” a um grupo de
envergonhadas japonesinhas; Gillan apalpando
ligeiramente o seio da garota ao seu lado
(outra cortesia do Bill Taylor – segundo ele, ela
era a garota do cara que tirou a foto. Pena que
a reprodução não ficou muito nítida) e Lord,
em visível estado de sobriedade, em alegre
confraternização com duas amigas recém
conhecidas. Esta foto foi extraída do livro Sex
& drugs & Rock’n’Roll (tradução dificílima do
título: Sexo & Drogas & Rock’n’Roll), editado
pela Bobcat Books em 1985. Pronto! Foi
corrigida uma falha, pois não saiu este crédito
no fanzine.
No mesmo mês de lançamento da ItP 4 foi
publicada a crítica na Somtrês sobre o LP
House of Blue Light, escrita a duas mãos por
mim e pelo Roberto. Sim, duas mãos, porque
como é usual em pessoas normais, cada um
de nós usa apenas uma das mãos para
escrever (humm…).
Em Junho de 1987, finalmente, foi lançado o
pôster da Editora Três/Somtrês, com os
créditos à SBADP. Mais detalhes sobre o
pôster podem ser obtidos na matéria sobre o
dito cujo, que saiu na ItP 5. Como conseguir
gratuitamente a ItP 5? Veja o Apêndice deste
humilde texto que, embora humilde, tem um
Apêndice! Chique, não?
A grande atividade seguinte que merece um
registro foi a segunda seção de vídeos,
ocorrida em março de 1988. Escolhemos um
bar em São Paulo que tinha videocassete e TVs
espalhadas pelo ambiente (não existiam muitos
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Capa do pôster da Somtrês elaborado
pela SBADP.

bares assim na época, acredite!) e passamos
para os Apreciadores mais uma raridade da
coleção do Roberto: o vídeo Machine Head
Live!, que mostrava uma apresentação
arrasadora do Purple na Dinamarca, com quase
duas horas de duração. Foi legal, um bom
número de pessoas compareceu, mostrando
que a SBADP já tinha um grupo considerável de
seguidores.
Outros dois Apreciadores que deram grande
força à SBADP foram Johnny Lights e Carl
Darkmore. Ambos eram locutores da rádio
Ladrão do Mar (pelo nome e pelo uso de
pseudônimos dá para sacar que tipo de rádio
era, não?). Eles me convidaram para fazer um
programa na rádio. O nome do programa? Into
the Purple, é claro! Foram gravados seis
programas, que foram ao ar em abril e maio,
até que a rádio foi...ahn, descontinuada. Eu
adorava fazer os programas, que eram gravados
na minha casa, em uma fita cassete. Depois
mandava para o Johnny. O esquema de
gravação era extremamente profissional. O
Johnny me emprestou um microfone. Eu
colocava a Perfect Strangers para rodar, que era
o fundo de todas as locuções. O som de fundo
era captado pelo microfone, enquanto eu,
sentado no chão, perto das caixas de som,
falava minhas bobagens. Depois pausava a
gravação e inseria a faixa anunciada. No fim de
uma hora, zás! Um programa prontinho, com
uma produção assaz econômica.
Em outubro a SBADP foi registrada no 4o
Registro de Títulos e Documentos de São
Paulo. Uma bobagem burocrática, mas que foi
necessária porque o Correio não queria me
entregar uma encomenda que veio em nome da
SBADP, pois eu não tinha como provar meu
vínculo com a Sociedade. Quem me socorreu
foi uma das grandes amizades decorrentes dos
contatos com a SBADP – Rodrigo Rosas
Fernandes. Ele será citado mais algumas vezes
daqui para frente. O Rodrigo é advogado e é
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Aproveitando o espaço, reproduzo dois belos
cartões do acervo da SBADP, referentes a
turnês do Purple (1985) e do Rainbow (vou
ficar devendo a data).

um cara legal (sem e com trocadilho). O
Rodrigo redigiu graciosamente para mim um
documento com toda aquela simplicidade e
objetividade que caracterizam os textos
jurídicos e pronto – a SBADP ganhou um
registro, que se mostrou muito útil para a
retirada da tal encomenda e para exatamente
mais nada.
Capítulo 6
Into the Purple No 5 – a derradeira
Desde o lançamento da ItP 4 os esforços da
SBADP estavam voltados para a próxima
edição, para as quais havia grandes planos.
Uma das coisas que não estava nos planos era
eu ficar desempregado, o que aconteceu em
maio. Isso adiou um pouco algumas coisas
importantes como o lançamento do fanzine e o
meu casamento. A boa notícia é que, quando
finalmente a ItP 5 saiu, foi algo muito
gratificante. Assim como depois foi o
casamento, só que em escala muito maior.
Into the Purple No 5
Junho de 1988
52 páginas
Formato: 29,7 X 21,4 cm
Tiragem: 300 exemplares
Principais assuntos: cobertura exclusiva das
turnês do Purple e do Whitesnake em 1987;
entrevistas com Blackmore, Bolin e Hughes;
entrevista com as gravadoras.
Devido ao problema econômico-financeiromonetário-inadimplência-ausência-completade-grana, não tive outro jeito senão voltar à
capa em preto e branco. Na verdade, a revista
foi inteiramente produzida em xerox, sem
direito nem a uma capa de papel mais grosso.
Ao menos uma tradição foi mantida – em
cinco edições, foram cinco tamanhos
diferentes. Desta vez foi escolhido o tamanho
A4, que se esperava que fosse o definitivo.
Sem dúvida, a ItP 5 foi a melhor de todas. A
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começar pela quantidade de material – nada
menos do que 52 páginas! Quase todo o
conteúdo era inédito, produzido pela SBADP e
seus colaboradores. Isso inclui a maioria das
fotos. A da capa, contracapa e algumas
internas foram cortesia de Stephen Wunrow,
um fotógrafo profissional americano, que
conheceu a SBADP graças ao já citado
endereço no encarte do disco. Novamente a
reprodução em xerox prejudicou a qualidade
das fotos e das vinhetas criadas pelo Julio,
mas, como diria eu mesmo, foi feito o que era
possível. Na edição digitalizada, as fotos
ganharam
mais
vida,
porque
foram
escaneadas a partir das originais (veja
Apêndice). Não só as fotos foram destaque. Os
enviados (êpa!) especiais da SBADP
mandaram relatos dos shows que assistiram
mundo afora: o Roberto e o Rodrigo (o
advogado, que eu costumava chamar por
“rábula”, ou “The Shyster”, que é a mesma
coisa, em inglês) descreveram os shows do
Purple em Paris e EUA, respectivamente; o
Ricardo Topalian, uruguaio que morava no
Brasil, relatou duas apresentações do
Whitesnake que assistiu nos EUA e teve até
uma cobertura da performance do Gary Moore
em Portugal, por uma Apreciadora lá da
terrinha. O Rodrigo colaborou brilhantemente
com outras coisas, como a análise técnica do
Blackmore e a Interpretação de Letra. Ao meu
ver, esta última foi um dos pontos altos da
revista. Outra colaboração que trouxe prestígio
à ItP 5 foi a do quadrinista brasileiro Marcatti.
Ele fez a caricatura do Blackmore que ilustrou
a análise técnica do guitarrista. A ItP 5 trazia
ainda um brinde. Um adesivo colorido (15 X
10,5 cm) do Purple ou do Coverdale (com a
camiseta do Rock in Rio, em uma pose meio
estranha). Mais uma produção do Angelo.
Desta vez, fiz questão de pagar pelos brindes.
Para o lançamento do fanzine foi organizado
um evento e tanto, considerando os padrões
da SBADP. Umas 90 pessoas compareceram e
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Adesivos anexados como brinde na ItP 5
(apenas um deles por revista).

concorreram ao sorteio de dez discos e uma
fita de vídeo original, lacrada, do show
“Whitesnake’s Commandos”, cortesia da
produtora. Espero que o acidental leitor saiba
do que estou falando – “fita de vídeo”, também
conhecida como VHS, que permitia assistir
filmes em uma coisa chamada “videocassete”.
Por sinal, outra boa lembrança é de que os
discos sorteados eram de vinil, também
conhecidos como “LPs”. Os mais antigos
sabem do que estou falando. Bem, no dia 18
de junho de 1986, coincidentemente uma data
considerada histórica e sagrada para os
esquilos, ocorreu um evento triplo, com dois
lançamentos: o da própria ItP 5 e do disco
Accidentally on Purpose, de Gillan & Glover no
Brasil. Também marcou a inauguração do
salão de vídeo da loja Rock’n’Rollos, do Luis
Fernando. O Luis era um dos lojistas da
Galeria e que sempre deu muito apoio à
SBADP. Depois de algum tempo na Galeria,
ele resolveu mudar sua loja para outra, a
Galeria Nova Barão, próxima à anterior. A loja
era a única dedicada ao Rock naquela galeria e
acabou fechando após alguns anos.
Curiosamente hoje em dia existem umas dez
lojas de discos nessa que virou uma
“alternativa” às Grandes Galerias.
O lançamento do disco do Gillan & Glover foi
mais um produto do bom relacionamento que
a SBADP tinha com as gravadoras. Neste caso
com o Verta, da RCA. Outra prova disso foi a
matéria Entrevista com as gravadoras,
publicada na ItP 5. As três que foram arguidas
(RCA, Polygram e EMI) responderam
rapidamente e de forma menos escorregadia
que eu esperava.
A luta seguinte foi publicar o Livro de Letras do
Rainbow, que estava pronto desde janeiro.
Com a substancial, decisiva, altruísta e
topográfica ajuda do Rodrigo, todas as letras
de todo os discos do Rainbow foram coletadas,
compiladas e juntadas em um livreto cuja
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Uma das belas fotos enviadas por Stephen
Wunrow e que, por falta de espaço, não
puderam ser aproveitadas na ItP 5. Esta
mostra o Gillan em um show com o Black
Sabbath, em Providence, EUA, em 01.nov.83.

diagramação, modestamente feita por mim,
ganhou o prêmio “Refugo”, outorgado pela
APESNONE - Associação das Pessoas Sem
Nenhuma Noção Estética. Apesar das lamúrias
de sempre quanto à falta de fundos (êpa!),
desta vez o “livro” (uma designação um tanto
quanto presunçosa) saiu com capa colorida e
com papel mais grosso do que o sulfite. A tal
capa colorida na verdade foi um truque do
Eremita. Nada mais era do que uma foto, do
tipo normal, 9 X 16 cm, dessas que eram
reveladas em laboratório, mostrando o
Rainbow em ação (extraída do On Stage
argentino), que era colada na capa. Como o
tamanho do livro era de metade de um A4, o
efeito até que era razoável.
Livro de letras do Rainbow
Julho de 1988
56 páginas
Formato: 21,0 X 14,8 cm
Tiragem: 100 exemplares
Essa foi a última publicação de peso da
SBADP. Não fiquei desempregado muito
tempo, o que permitiu que meu casamento
com a dona Solange acontecesse em
dezembro. O ano de 1988 fechou com a
SBADP devendo a mim Cz$ 21.678,00. Não
sei bem o que significa isso em termos atuais
(outro dado histórico: “Cz” é a abreviatura para
“cruzados”, nossa moeda na época). Dá para
se ter uma ideia do valor relativo considerando
que a ItP 5 custava, no lançamento, Cz$
450,00. De qualquer forma, aparentemente foi
um ano melhor do que o de 1987, quando o
saldo final foi de Cz$ 41.501,00 negativos.
Com as dívidas e o casamento – outra forma
rápida de se contrair dívidas – as atividades da
SBADP foram desaquecidas a partir de 1989.
Na tentativa de reduzir ao máximo os custos e
ainda manter os Apreciadores informados
sobre o que acontecia com o Purple & família,
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foi inventado o “Informativo”. Era um boletim
com matérias curtas, feito toscamente em
xerox, com poucas páginas (entre 2 e 6) e que
eram impressos somente na quantidade exata
dos Apreciadores interessados em recebê-lo.
Foi montado um esquema em que todos os
Apreciadores deveriam enviar um envelope
auto endereçado e selado cada vez que
recebessem uma correspondência da SBADP.
Na hora de imprimir os Informativos, bastava
contar os envelopes que haviam chegado até
então e pimba! Encalhe zero! Eram impressos
em média 200 exemplares de cada
Informativo, que teve cinco edições (as de
número 0 a 3 e mais uma especial), todas
disponíveis na Internet (de novo, veja o
Apêndice). Lembro-me de uma história
engraçada sobre esse esquema dos envelopes.
Foi enviado a cada um dos Apreciadores
registrados
um
formulário
para
recadastramento e que continha as instruções
para enviar em seguida à SBADP um envelope
auto endereçado. Tive o cuidado de reproduzir,
em tamanho natural, um daqueles envelopes
padronizados dos Correios (que eles chamam
de RPC) como exemplo do que deveria ser
feito. Nele constava como destinatário o usual
genérico “Fulano de Tal”, indicando onde o
Apreciador deveria escrever o próprio nome.
Não é que teve alguém que, ao invés do
próprio nome, endereçou o envelope ao
Fulano de Tal? Como diriam em Itatiba, êita!
Informativos Into the Purple
No 0 – julho de 1989
No 1 – novembro de 1989
No 2 – março de 1990
Especial – julho de 1990
No 3 – maio de 1991
Tiragem: 200 exemplares, em média
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Capítulo 7
A SBADP cara a cara com os caras do Deep
Purple!
A SBADP prosseguia em um ritmo mais lento,
pois
meu
casamento
impunha
outras
prioridades. Porém, o começo de agosto de
1990 foi muito agitado devido à vinda do Gillan
ao Brasil, para promover o disco Naked
Thunder. Por meio do Rodrigo, soubemos que
Gillan e sua banda ficariam no Hotel Hilton, no
centro de São Paulo, que, atualmente, está
fechado (o hotel e não o centro de São Paulo,
obviamente). Fomos para lá, o trio Rodrigo,
Roberto e eu, logo de manhã. A cena que se
segue, eu não vou esquecer tão cedo. Entramos
no saguão do hotel e começamos a olhar em
volta para ver o que faríamos e...lá estava o
homem, esperando o elevador, sozinho!
Enquanto eu e o Roberto tentávamos sair do
estado de choque, o Rodrigo foi até ele e o
cumprimentou (N.R. 9). Ficamos rodando pelo
hotel, pois um pouco mais tarde aconteceria a
coletiva de imprensa. Além de nós, havia outros
fãs e o pessoal das revistas de Rock. Na hora da
coletiva, um fato inusitado – o tradutor faltou!
Soubemos disso quando o organizador da
coletiva, que era da gravadora, chegou até nós e
perguntou se o Rodrigo poderia substituir o
tradutor!
Após a coletiva, Gillan subiu até a piscina do
hotel e atendeu com enorme paciência a todos
os fãs. Como “diretoria” da SBADP, nós três
tivemos direito a uma conversa particular, onde
enchemos o homem de perguntas. Pelo que me
lembro, o Roberto filmou tudo e, caso a
gravação ainda exista, é possível confirmar um
fato interessante. Eu entreguei a ele um
exemplar da ItP 5 e, ao folheá-la, parou na parte
das letras, apontou para a When a blind man
cries e disse algo como “preciso voltar a cantar
esta canção”. Coincidência ou não, ela entrou
no repertório dos shows logo depois (N.R. 10).
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Rodrigo ao lado do Gillan (o Rodrigo é o da
esquerda!), escalado de surpresa como
tradutor na coletiva de imprensa

A foto do meio foi tirada no primeiro show em
São Paulo. Embaixo, da esquerda para a
direita: Roberto, Vitão Bonesso, Ian Gillan,
William Cook, o Eremita e o Toninho Pirani.
Todos palmeirenses, é claro, incluindo o Gillan
(pouca gente sabia disso) porque o nosso bom
gosto não se limita só à música. A possível
exceção é o cara do canto superior direito, que
eu não lembro quem é.

Outra história legal aconteceu antes do
primeiro show, que seria no dia 3. Soubemos
que à tarde, após a passagem de som, haveria
a gravação de cenas para o clip da No good
luck, faixa do novo disco. Fomos lá, conferir.
Conseguimos entrar no Projeto SP e
estávamos lá na plateia, que estava vazia, meio
de longe, acompanhando a movimentação,
quando notei que um dos caras da produção
começou a vir em nossa direção. Pensei:
“pronto, vamos ser mandados para fora”. Ele,
no entanto, veio pedir um favor: “será que
vocês poderiam encostar no palco, para
simular a plateia de um show, para a
gravarmos o clip?” Foi mais ou menos como
perguntar à minha mulher se ela não se
incomodaria em ir ao Shopping fazer umas
compras. Até hoje não vi esse clip, então não
sei se nossas caras apareceram. De qualquer
forma, foi um grande privilégio participar da
coisa toda.

Banda descansando durante a gravação do
clip de No good luck. Notem que o vocalista de
apoio David Lloyd está com uma camisa do
Atlético Mineiro. Gillan está fumando.

Na saída da gravação entreguei uma garrafa de
Ypióca ao Gillan, dizendo que era um presente
e terminando com um “I hope you enjoy it”.
Apesar da minha memória ficar pior a cada
dia, lembro-me perfeitamente da cena
seguinte. Gillan segurou a garrafa como um
troféu e respondeu com um leve sorriso e um
confiante: “I will!”.
O frisson seguinte na comunidade dos
Apreciadores foi a vinda, finalmente, do próprio
Deep Purple, pela primeira vez no Brasil
(depois disso voltaram tantas vezes que eu
perdi a conta), o que aconteceu em agosto de
1991. Nessa época as atividades da SBADP
estavam praticamente extintas, mas ainda eu
tinha alguns vínculos no meio, o que garantiu
uma credencial “all acess”. Tirei algumas fotos
do palco, antes do primeiro show no Ginásio
do Ibirapuera, no dia 16. No Olympia,
consegui ficar na área reservada à imprensa
(entre o palco e a grade) e também tirei
algumas boas fotos. Mas, os fatos mais
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Bilhete escrito pelo Gillan durante a entrevista
exclusiva com a SBADP.

interessantes aconteceram na coletiva de
imprensa e em uma quadra de futebol
“society” (apelido besta que o futebol jogado
em quadra de areia ganhou em São Paulo).
A coletiva foi no mesmo local onde a banda
ficou hospedada, o Della Volpe, um hotel com
uma decoração pra lá de brega (tinha uma
armadura na entrada!) perto da Paulista. Antes
da coletiva, todo mundo da equipe que
acompanhava a banda estava no lobby do
hotel. Dos músicos, só estavam o Roger
Glover e o Joe Lynn Turner, que depois dariam
a coletiva. Ficamos lá, batendo papo com a
moçada. Turner era o mais acessível. Acessível
até demais. Como ninguém estava muito
animado em falar com ele, teve um momento
em que ele veio até a nossa roda de bate-papo.
Quando ele chegou, o Roberto soltou uma
frase memorável: “You, again?” Após sorrir
amareladamente, o nosso ídolo adorado
Turner disfarçou e saiu de fininho (N.R. 11).
Um pouco depois todos foram chamados para
a coletiva, que seria no último andar do prédio.
Não me lembro porque, mas me desgarrei do
grupo e acabei indo sozinho para cima, um
pouco depois dos demais. Estava subindo
quando o elevador parou no meio do caminho
e quem entrou? Ele! O Turner. Meu primeiro
pensamento foi “esta é minha chance – vou
matá-lo agora”. Era o momento ideal, não
havia testemunhas. Mas, meus instintos
antiviolência prevaleceram e acabei soltando
apenas um “Hi”. Ficamos nisso por alguns
longos e tediosos segundos, enquanto eu
aguentava aquele cheiro de laquê. Perdi a
oportunidade de ser aclamado como herói
pelos fãs do Purple mundo afora. O pior foi o
arrependimento que me bateu durante o show,
vendo o canastrão se ajoelhar para cantar Love
conquers all (de longe, a pior música já
gravada pelo Purple).
Na coletiva, havia dois tipos de público. Nós,
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Em cima: anúncio dos shows do Purple em
jornal de São Paulo. No meio: credencial para
acesso livre às dependências do show. Terceira
foto: Blackmore, prosaicamente carregando
suas bagagens ao desembarcar no Aeroporto
de Cumbica, SP.

os fãs, e os jornalistas especializados. Antes
que o segundo grupo começasse com aquelas
perguntas brilhantes de sempre (“o que vocês
esperam dos shows no Brasil?”; “o que vocês
acham da mulher brasileira” etc etc), nós, os
fãs, atacamos com algumas perguntas
realmente interessantes, coisa que deixou
alguns dos especializados meio chateabundos.
Uma das nossas perguntas foi se King of
Dreams, a primeira faixa do novo LP, Slaves
and Masters, era uma resposta à Smooth
Dancer. Turner afirmou que sim, que era uma
réplica em favor do Blackmore. Glover ainda
complementou, confirmando o que foi dito
pelo colega, o que achei uma certa trairagem,
afinal a letra da Smooth foi composta pelo
Gillan e, ao que constava, os dois eram
amigos. Do Turner esse tipo de puxa-saquismo
era aceitável, uma vez que foi o Blackmore
quem arrumara os dois últimos empregos para
ele. Outra pergunta foi sobre o título do álbum.
Perguntei se tinha alguma coisa de
sadomasoquismo ou se era mera coincidência,
já que os termos “escravos” e “mestres” era
usual nessas práticas sexuais bizarras. A
tradutora se enrolou e não conseguiu traduzir
minha pergunta. Curiosamente, o Glover,
mesmo sem a tradução, sacou o termo e
respondeu que sim e que, embora o título
fosse referência à forma de processamento do
som das gravações (todo mundo já deve ter
ouvido falar nas fitas “master”, o que gera a
“remasterização”, outro termo manjado),
existia mesmo uma relação sadomasoquista
em ser músico de uma banda famosa. O
artista acaba ficando preso à execução das
músicas que o público quer ouvir, ou seja, se
torna um escravo do repertório de sucessos. O
público é o mestre, que exige que toquem em
todos os shows Smoke on the Water e
Highway Star, por exemplo. Foi um desabafo
surpreendente e muito sincero e que dá o que
pensar.
O outro grande evento em que me envolvi -
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Cartazes em muro de São Paulo anunciando os
shows do Gillan em 1992. Logo abaixo, os
mesmos shows anunciados em jornal. A foto
acima foi tirada na turnê de 1990 e entregue
em mãos ao Gillan em 1992.

além de assistir aos shows, é claro -, aconteceu
de surpresa. Estava trabalhando, quando recebi
um telefonema do Verta, da RCA. “Os caras do
Purple querem jogar bola hoje à noite. Você
arruma uma quadra?”. Não me lembro bem o
porque (a ruim e velha memória...), mas acabei
ligando para o Paulinho Heavy, aquele mesmo
que foi cantor da banda Inox. Ele tinha um
horário naquela noite em uma quadra de areia
na Barra Funda. Contatos feitos, lá foi a equipe
do Purple (pessoal técnico em geral) jogar,
vestidos com o uniforme do Grêmio (!),
capitaneados pelo Blackmore! Acabei jogando
contra o time dele e me orgulho de ter dado
um belíssimo “toco” no Blackmore, que foi ao
chão! Estendi a mão para ajudar, já contando
que ele fosse quebrar alguma coisa na minha
cabeça, mas, não. Ele estendeu de volta a sua
mão (seus dedos estavam protegidos por
pequenas placas metálicas) e respondeu ao
meu “sorry” com um sorriso de peladeiro e o
jogo prosseguiu sem incidentes. Detalhe - até
que o cara não é cego de bola, não.
O episódio final da breve história da SBADP foi
a segunda vinda do Gillan ao Brasil, em maio
de 1992. Desta vez, a única atividade, além de
assistir aos dois shows, foi um brevíssimo
encontro com o Gillan após a segunda
apresentação, onde lhe entreguei dois
presentes: uma cópia da versão brasileira em
vinil do álbum Jesus Christ Superstar e uma
ampliação de uma das fotos que eu havia
tirado no show de dois anos atrás (página
anterior).
Capítulo 8
Rock’n’Roll, drogas e sexo (tudo bem
mudar a ordem?)
A SBADP foi uma etapa intermediária na minha
condição de admirador do Deep Purple e de
quase todos os seus derivados. Antes da
SBADP eu apenas ouvia seus discos e, de tanto
ouvi-los e de compará-los com as demais
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Algumas fotos tiradas do palco, antes do
primeiro show do Purple no Ginásio do
Ibirapuera. Elas mostram os teclados de Jon
Lord, a pedaleira de baixo usada por Ritchie
Blackmore e o kit de bateria do Ian Paice.

coisas que estavam à disposição para serem
ouvidas, acabei elegendo espontânea e
naturalmente o Purple como minha banda
preferida. Depois do fim da SBADP
(engraçado, mas não sei precisar a data em
que isso aconteceu) até hoje, eu continuo
sendo fã da banda e ouço seus discos com a
mesma frequência do que a ... 37 anos atrás!
Na verdade, tudo o que foi feito em termos de
SBADP nada mais era do que um ato de
gratidão, porque esses caras do Purple
geraram milhares de horas de entretenimento
ao longo da minha vida, produzindo músicas
excelentes, que me divertiram e emocionaram
muito. Além disso, também me diverti bastante
com a SBADP e fiz alguns grandes amigos.
É o fim da história, caro desprevenido e
circunstancial leitor. Talvez você esteja se
perguntando: “mas e os momentos de extrema
ação,
intercalados
com
espionagem,
contrabando, suspense, corrupção, mistério e,
é claro, sexo, drogas e Rock´n´Roll citados
nas Preliminares?”. Desculpe, foi um truque
sujo, para ver se eu convencia alguém a ler
este troço até o final. Mas, nem tudo foi
mentira. Teve sim “Sexo, Drogas e
Rock´n´Roll” – confira a presença dessa frase
lá no Capítulo 5. Isso sem contar a história do
sadomasoquismo.
Um último parágrafo para a questão da
eventual não citação neste texto de algum
nome entre os muitos que colaboraram com a
SBADP. A SBADP sempre fez questão de
creditar a todos que a ajudaram os devidos
agradecimentos. Se algum nome não consta
aqui, foi um lapso da minha prodigiosa
memória, mas ele certamente foi citado nos
agradecimentos das várias publicações da
SBADP, que foram digitalizadas e estão
disponíveis na Internet. De qualquer forma,
peço antecipadamente que me perdoem por
algum aborrecimento por causa disso.
FIM
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Capa da Discografia Brasileira do Deep
Purple, contendo os lançamentos em vinil do
Purple e derivados, disponível na Internet
(veja o Apêndice). Convido-o a colaborar.

As Notas do Roberto
N.R. 1 - Além da escassez de publicações, as poucas que existiam, como a
retrocitada “Rock a História e a Gloria”, vinham em preto e branco e as informações
nela contida eram, digamos assim, originárias da “imaginação” do editor. Fiquei
certo disso durante uma conversa com o Rick Wakeman em 93, quando lhe fiz
algumas perguntas sobre alguns fatos que li na “Rock..” sobre o YES. Ele disse que
os fatos que eu mencionava nunca aconteceram!
N.R. 2 - as mais conhecidas ficavam ali no Viaduto do Chá.
N.R. 3 - O início de carreira do Simon Robinson como autor de fanzine não foi
diferente do nosso e de outros tantos. O nome original, antes de tornar-se “Darker
than Blue” era “Stargazer”, feito em papel A4 e impresso utilizando-se o
conhecidíssimo método xerox!
N.R. 4 - me lembro bem Johnny, subíamos.
N.R. 5 - o que nós, absolutamente, não éramos.
N.R. 6 - é isso que dá ser eremita. Até isso mudou um pouco, Johnny.
N.R. 7 - Para mim este foi um dos melhores trabalhos já lançados em termos de
revistas de Rock. Obviamente não estávamos sóbrios quando tivemos a idéia central e
bolamos o texto. Estávamos sob efeitos de fortes doses de cevada fermentada
acrescida de lúpulo e água, bem gelada! E creio que foi necessária mais de uma
caneca para o texto ficar do jeito que queríamos.
N.R. 8 - Bem, está certo que ele mal falou com o Gillan nas gravações, mas tocou
com ele no Festival de Reading e o álbum que ele gravou foi simplesmente o
“Japanese álbum”, um dos melhores senão o melhor da carreira solo do Gillan. O
interessante é que o Liam ficou tão surpreso com nossa “investida” sobre ele (um
músico de jazz atacado por fãs..) que conversou animadamente e até nos deixou seu
endereço particular na Inglaterra! “Passa lá pra tomar um cafezinho”!
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N.R. 9 - De fato Johnny, sua memória anda enfrentando “frações de segundo” de
brancos. Na verdade quem ficou paralisado em frente ao Gillan foi o João. Eu e o
Rodrigo ficamos esperando o João falar alguma coisa, parado em frente ao Gillan, a
apenas 20 centímetros de distância “do hómi”. Quando percebemos que ele havia
“engasgado com o ar” e não iria sair nada resolvemos entrar na conversa e começar
a dar as voas vindas ao Mr. Universe.
Aqui cabe uma N.E., isto é, “Nota do Eremita” – quem sou eu para defender a
minha memória, que a esta altura já está pra lá de desmoralizada, mas, eu ainda
mantenho a minha versão, porque a imagem do episódio é uma lembrança muito
clara. É melhor manter as duas versões, mesmo que não coincidam, em respeito
aos dois lados envolvidos. Ah, quanta coisa em termos de ética e transparência a
gente aprende com esse nosso governo!
N.R. 10 - Johnny, ainda tenho a gravação desse nosso pequeno papo de três horas
com Gillan. Além da diretoria da SBADP, o Toninho Pirani (Rock Brigade) e o Vitão
Bonesso também se sentaram à mesa. Bem, agora uma revelação: o crime já
prescreveu, portanto você não se importará se eu revelar, certo? Johnny roubou o
copo onde Mr. Universe bebeu cerveja durante estas três inesquecíveis horas!
N. do E., de novo: é verdade, eu tinha me esquecido disso! Aliás, já comentei que
minha memória anda ruim? Bom, o outro detalhe é que eu não tenho mais o copo.
Em uma dessas limpezas na casa que as esposas adoram fazer – sem a presença
dos maridos, é claro –, o copo foi para o lixo!
N.R. 11 - Bem, difícil não lembrar dos episódios com o Turner em 1991. Sim, ele é
gente boníssima, certamente o convidaríamos a se juntar à SBADP se ele morasse
no Brasil, mas JAMAIS poderia ser frontman de nossa banda favorita. Mas, durante a
coletiva ele se saiu muito bem quando formulei a seguinte questão: “Qual a diferença
entre tocar com Yngwie Malmsteen e com o Blackmore” ? Glover gentilmente
transferiu pra ele a resposta e ele mandou: “Um pensa que é Deus, o outro É Deus”!
Quando acabou a coletiva eles foram para o terraço fazer algumas fotos e quem
aparece em nossa rodinha de amigos? Sim, ele, Joe Lynn Turner. Comentei com ele,
sutilmente, sobre o fato de ele ter vindo com a namorada: “You brough your own
sandwich to the party!” Ele riu e continuamos conversando.
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Anexo

O Eremita, seu acervo e seus atentados à
Língua Pátria
Tudo disponível gratuitamente na Internet no site

www.arquivosdoeremita.com.br
Apenas o blog Rock Brado (logo aí abaixo) está um endereço diferente.

Blog “Rock Brado”
O Eremita mantém um blog, o “Rock
Brado”. Se você quiser perder seu
tempo lendo um monte de bobagens
escritas por um cara esquisito, clique
no link acima.

Discografia Comentada do Deep
Purple
Discografia abrangendo todos os
discos de estúdio da banda,
comentados faixa a faixa. Textos d’O
Eremita.
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Discografia Brasileira do Deep
Purple
Discografia que reúne os discos em
vinil (somente em vinil) lançados no
Brasil. Ela abrange o Deep Purple,
bandas derivadas (Rainbow, Gillan,
Whitesnake etc) e trabalhos solo.

Into the Purple
Quem já ouviu falar do fanzine “Into
the Purple”? Ninguém? Bem, isso tem
conserto. Todas as cinco edições
desse famoso e significante fanzine
foram digitalizadas e podem ser
baixadas gratuitamente, assim como
os informativos da SBADP.

Livro de Letras do Rainbow
Outra das publicações da SBADP.
Contém
letras,
comentários
e
discografia,
desde
o
Ritchie
Blackmore’s Rainbow até o Finyl Vinyl.
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Jon Lord
Compilação de entrevistas e outras
matérias sobre O Maestro, publicadas
na imprensa nacional e estrangeira.

Roy Buchanan
Assim como no caso do Jon Lord,
este texto traz uma compilação de
matérias sobre esse grande guitarrista
e, também, a discografia comentada
pelo Eremita, além de outras
informações.

Compilação de letras
Uma das muitas manias do Eremita é
a de fazer encartes para os CDs,
compilando as letras em um formato
A4. Se você gostar de bandas dos
anos 70, como Aerosmtih, Thin Lizzy,
Lynyrd Skynyrd e congêneres, dê uma
olhada neste site. Como tudo até
aqui, os downloads são grátis.
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Recortes sobre o Deep Purple
Mais de cem recortes de revistas com
notícias
sobre
o
Purple,
principalmente dos anos 70. São
reproduções
das
principais
publicações internacionais (Sounds,
Record Mirror, Circus etc) e nacionais.

Capas de revistas brasileiras
sobre o Deep Purple
Reproduções das capas das revistas
brasileiras que destacam o Purple (e
família).

Portfolio d’O Eremita
Neste arquivo estão disponíveis
reproduções dos artigos que O
Eremita escreveu para algumas
editoras
brasileiras
não
muito
exigentes. Candidato forte ao prêmio
de arquivo menos baixado de toda a
Internet.
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Quadrinhos
O Eremita também gosta de
quadrinhos. Algumas revistas raras de
sua coleção serão gradativamente
colocadas à disposição, como as
amostras ao lado.

Sounds Fan Library: Deep Purple

O Eremita escaneou página por
página desta revista e as colocou à
disposição dos seguidores do
Purple.

Tommy Bolin – The Ultimate
Assim como no caso anterior, foram
escaneadas todas as páginas do livro
que acompanha esta coletânea. São
fotos inéditas, acompanhadas de um
texto, tudo feito com a colaboração
dos familiares de Bolin.
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Books Tour
Mais escaneamentos, desta vez de
algumas
daquelas
publicações
vendidas em turnês das bandas,
como mais um item colecionável
pelos fãs. Eles são chamados de
“Books Tour” e aqueles que
pertencem à coleção d’O Eremita
podem ser baixados à vontade.

As Vãs Pregações do Eremita
Compilação dos textos postados no
blog “Rock Brado” entre 2007 e 2014.
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