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Pescadores experientes dizem que até o mais arisco dos peixes pode ser fisgado.  

Basta usar a isca certa.  

Peixes podem ser ariscos, mas todos são estúpidos.  

Não seja um peixe. 
 

O Eremita
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Apresentação 
 

 

Isto é uma compilação dos textos que foram publicados no blog “Rock Brado” 

(https://rockbrado.meusitenouol.com.br/t), entre 2007 e 2014. Não sei a razão 

exata que me levou a fazer esta junção. Sei a razão imprecisa: rever os textos. Já faz 

tempo que comecei a escrever sobre qualquer coisa. A maioria é sobre Rock, é 

claro. É o que diz o título trocadílhico do blog. Porém, oito anos é bastante tempo. 

Era hora de repassar o conteúdo. A constatação engraçada é que não me 

envergonho de nada que foi escrito, mesmo que alguns textos tenham sido gerados 

meio que no impulso. Queria, ainda, rever o texto, só que no sentido gramático da 

coisa. Foi uma boa ideia. Como pude escrever “inóquo”? Perdão Aurélio. Perdão 

Houaiss. Onde estava o corretor de texto do Word numa hora dessas? Ele é útil, até 

certo ponto. Como digito mal, o corretor pega muita coisa que sairia errada devido 

à minha inabilidade com as teclas. O problema é quando o erro de digitação não 

gera uma palavra inexistente. Aí o revisor automático não pega. Ele não vê o 

contexto. Um bom exemplo vem de uma das minhas grandes gafes de digitação 

(nenhum orgulho implícito), quando deveria ter teclado “pedido” e acabou saindo 

“peido”. Seria até engraçado, se não fosse um relatório oficial, feito no emprego 

regular d’O Eremita. Tudo por falta de um “d” na digitação... Maldito corretor!  

 

Louvo a informática, pois ela nos proporciona tantas coisas maravilhosas, como 

poder ter acesso à uma infinidade de fontes de conhecimento, ou ter um blog, ou, 

ainda, ter acesso às preciosidades da música pelo Youtube. O que a informática 

ainda não faz é impedir trapalhadas na digitação como a que eu citei ou alertar um 

inexperiente compilador de textos como eu sobre a melhor forma de organizar o 

conteúdo de um trabalho. Depois de ter montado todas as 134 páginas desta 

coletânea é que me dei conta que a melhor ordem poderia ser a inversa: começar 

com a postagem mais antiga e seguir na ordem cronológica, encerrando com a mais 

recente. Só percebi a gafe no final. Uma saída seria fazer o que os políticos ou os 

artistas plásticos fazem e disfarçar o erro, qualificando isso como uma coisa 

criativa. Algo do tipo: “é isso mesmo, leitor, a ordem está invertida! Não é uma 

coisa louca? Comece a ler do fim! Afinal, este é ou não um blog sobre Rock?”. O 

revolucionário e contestador Rock. De outrora. Faz muito tempo que ele foi 

cooptado. Sua espinha foi quebrada. O Rock está quebrado.  

 

Boa leitura (nenhuma ironia implícita)! 

https://rockbrado.meusitenouol.com.br/t
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Deep Purple: plômbico e margador! 
 

 
 

Só mesmo um show da melhor banda de Rock de todos os tempos para tirar O 

Eremita de sua caverna em plena quarta-feira. Estivemos lá, eu e meu filho Pedro, 

para passar duas horas de uma experiência plômbica. Assim como na vez passada 

(2011) a vinda do Purple foi registrada de forma discretíssima pela mídia 

paulistana. Eu vi apenas duas publicidades em jornal e mais nada. Não saiu nem na 

lista de shows da semana da Vejinha! Tampouco achei muitas críticas das 

apresentações. Por isso resolvi escrever esta, para que, pelo menos, a fiel legião de 

leitores deste blog saiba o que aconteceu. O quê, é difícil acreditar em “legião de 

leitores”? Que tal o equivalente à torcida da Lusa de leitores? Também não? 

Acreditaria em eu mesmo e minha mulher, que, aliás, só acessa o blog quando eu 

peço?  

 

Para não dizer que esta mais recente turnê não teve repercussão nenhuma, uma 

frase extraída de uma entrevista do Gillan para o jornalista, grande Purplemaníaco 

e, assim como eu, usuário do CPAP, Marcelo Soares na Folha de São Paulo (edição 

de 11.nov.14) foi reproduzida na seção “Veja esta”, da revista Veja, edição 2.400: 

“Ninguém que eu conheça da minha geração, tirando gente que quer chamar 
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atenção, está no Facebook ou no Twitter. A gente se comunica de outros jeitos: 

escreve, telefona. Quando tem algo a dizer!”. 

 

São Paulo, 12 de novembro de 2014. A cidade não vê chuvas há muito tempo. O 

local é o “Espaço das Américas”, no bairro da Barra Funda (alguns nomes de 

bairros de São Paulo são pouco inspirados).  Ali do lado fica o magnífico Allianz 

Parque, que está quase pronto.  Um show está para começar. É uma banda de Rock 

inglesa, das antigas. Pouco depois da hora marcada, dez da noite, refletores 

desligados, entra uma gravação com o tema "Mars, the bringer of war", do 

compositor inglês Gustav Holst, falecido em 1934 (*). Em seguida, senhores de 70 

anos surgem no palco. A primeira música começa. É um Rock pesado, que fala 

sobre mulheres e carros. Portanto, romantismo zero. Como é que eu fui me 

emocionar? Na hora, nem percebi que aquele embaçamento na minha visão não 

era do vapor que emanava da aglomeração de pessoas do lugar agindo nas lentes 

dos meus óculos. Aquilo foi provocado por lágrimas de canto de olho. O que estava 

acontecendo? Lá na frente aqueles senhores tocavam uma música que eu já ouvi 

milhares de vezes. Desde meus quinze anos. À minha volta tinha de tudo: 

adolescentes, como meu filho; velhos à paisana, como eu; velhos paramentados 

com o kit básico: camiseta da banda - alguns usavam bandanas; senhoras já 

maduras, acompanhando os velhos paramentados, também devidamente 

produzidas (roupa preta, casaco de couro etc). O que me marejou foi o clima. 

Bastaram os primeiros acordes para todo mundo começar a pular, acenar, filmar, 

cantar com o Gillan, todos explodindo.  Parecia uma comemoração de gol, só que 

com cinco minutos de duração. Muito emocionante. Daria até para chorar. Coisa 

que, afinal, acabou acontecendo comigo. Sorte que naquela confusão, ninguém viu. 

Afinal, eu não tenho reputação nenhuma a zelar. Será que foi só eu? 

 

Não sei se embriagado pela emoção toda, mas achei o show muito acima das 

minhas expectativas. O grande destaque foi o Paice, que continua uma máquina de 

bater. Ele deve ser uma espécie de mutante, com alguns braços e pernas a mais, 

que ficam escondidos e só aparecem quando senta na bateria. O solo foi muito 

bom, como todo solo de bateria deveria ser: breve, mas agarrador. Este teve um 

charme especial: luzes apagadas, Paice usando baquetas especiais, com leds nas 

pontas, que ficavam mudando de cor, dando um complemento visual bem 

interessante. Nos movimentos mais rápidos ficava uma trilha luminosa no ar. Não 

anotei a sequência das músicas. Tampouco memorizei. Estou velho. Mais novo que 

os caras da banda, o que me deixa preocupado – vou ter o mesmo gás que eles? 

“Highway star”, conforme citei, abriu o show. Depois vieram algumas dos anos 70, 

como “Hard lovin’ man”, “Into the fire” e “Strange kind of woman”. Do disco novo 

foram incluídas “Hell to pay”, “Uncommon man” e “Vincent Price”, todas muito bem 

executadas. Uma das marcas de nascença da banda continua: as músicas soam 

ainda melhores ao vivo.  
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Em shows atuais do Purple sempre há a expectativa: e o Gillan? Evidentemente que 

não se pode esperar que ele cante como no “In Rock”, mas, considerando sua idade, 

o fato de que nossa voz inexoravelmente vai se degradando junto com o corpo e 

que cantar depende apenas da parte física do ser humano (não é como apertar uma 

tecla ou bater em um tambor), ele esteve bem. Julgar seu desempenho 

desconsiderando esses pontos é ridículo. É o maior vocal de todos os tempos, 

incontestavelmente, a despeito de qualquer outro julgamento. 

 

No mais, gostei da casa: ampla, com boa infraestrutura. Teve banda de abertura 

(cujo nome é o muito trocadilhável “Cruz”). O preço de tudo por ali era exorbitante: 

uma camiseta do Purple, que nem era lá muito bonita, custava R$ 80,00; uma 

cerveja (não que eu fosse beber, porque iria dirigir), estava muito cara (esqueci o 

preço, mas era muito, muito cara, cara!). Só sei que todos nós nos ali passamos 

duas horas muito felizes. Valeu. Margador! 

 

(*) evidentemente que eu não reconheci o tema. Meu conhecimento em música 

clássica se resume ao “Concerto for Group and Orchestra” e à Nona Sinfonia de 

Mozart (aquela do “tchan tchan tchan tannn...ou será que é de Bach?). Extraí essa 

informação da boa crítica publicada no site “Território da Música”. Para quem quiser 

ficar realmente bem informado sobre o show (só que de terça) o endereço é: 

www.territoriodamusica.com. 
Postado em 06.dez.14. 

 

 

“Quadrinhos sem talento 2 – A Insistência” 

 

 

Persistindo na série, sempre inspirado nas palavras do sociólogo islandês Gunther 

Sprinaff: “a persistência é a melhor qualidade dos persistentes”, aqui vai mais uma 

amostra da do talento d’O Eremita para os quadrinhos. Mais uma prova que 

autores consagrados como Will Weisner, Frank Miller e Uderzo & Goscinny nunca 

chegaram perto d’O Eremita em termos de qualidade do trabalho. Reflita, e verás 

que é a pura verdade. Sigo em frente, divulgando minhas ideias revolucionárias, 

audaciosas e saponáceas, na esperança de um dia ser reconhecido e me tornar o 

primeiro a publicar quadrinhos na revista “Caras”. 

 

http://www.territoriodamusica.com/
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Postado em 22.nov.14. 

 

 

Livros dos quais não me livro – I (*) 

 

 

Tem uma livraria que particularmente gosto. Fica perto do Mackenzie, na R. Doutor 

Vila Nova. É uma unidade da rede Martim Fontes. Não sei exatamente o que me 

atrai nela, pois, basicamente, é simplesmente uma livraria (êpa, chega desses 

sufixos adverbiais!), isto é, uma loja cheia de livros por todos os lados. Talvez seja o 

espaço interno, talvez seja o acervo, sei lá. O fato é que sempre que posso, dou uma 

entrada e fico lá zanzando um pouco em volta dos livros. Numa dessas visitas vi o 

“Minha vida dentro e fora do Rock”, que traz a biografia do 

Bill Graham. Comprei e comecei a ler. Demorei um 

bocado para terminar, pois ele tem mais de 500 páginas e 

eu tenho a mania de ler três livros ao mesmo tempo 

(intercalando! Intercalando!). Uma coisa curiosa aconteceu 

quando eu estava no final da leitura. Em São Paulo existem 

em algumas estações do Metrô umas máquinas que 

vendem livros e você paga quanto quiser por um 

exemplar, a partir de um mínimo. Um dia estava lá o 

livro do Bill Graham por cinco reais! Menos que duas 

passagens de Metrô! Comprei um e dei de presente. Passadas umas semanas, lá 

estava o livro de novo, só que desta vez por dois reais! Achei justo pagar cinco reais 

de novo, mas minha nota estava velha e a máquina não aceitou. Fui até um 

quiosque e comprei um chocolate com a nota de cinco reais, para que pudesse 
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comprar o livro com o troco. O irônico é que o chocolate, que consumi em alguns 

segundos, custo três reais, mais do que o livro! Mais um que dei de presente. E não 

foi pelo preço (bem, isso ajudou muito). Foi porque o livro é muito interessante. 

Bill ficou famoso como um dos maiores empresários do Rock. Fundou os dois 

Fillmores, o primeiro em San Francisco e o segundo em Nova York, casas de shows 

por onde passaram grandes bandas e onde foram gravados os discos ao vivo do 

Allman Brothers e do Humble Pie.  

 

A história de Bill Graham começa na segunda guerra. Ele, ainda criança, e sua 

família foram perseguidos, como todos os judeus. O livro traz todas as peripécias 

para sua sobrevivência, até ele chegar aos Estados Unidos e ingressar no meio 

artístico. Uma vida de convivência com grandes estrelas do Rock não poderia 

deixar de produzir ótimas histórias e o livro tem um monte delas. Lá estão, por 

exemplo, o testemunho de Bill sobre as ciumeiras internas do grupo Crosby, Stills, 

Nash e Young e a sua constatação de que até coisas que pareceriam espontâneas 

em um show eram ensaiadas como em uma peça de teatro, como, por exemplo, 

quando a banda caía na risada, se mostrando surpresa com uma ação de um de 

seus integrantes. No show do dia seguinte, tudo acontecia igualzinho. A mesma 

cara de surpresa, a mesma risada... Tem um episódio marcante envolvendo o Ike 

Turner. Havia uma confusão do lado de fora do Fillmore e Bill aconselhou que Ike, 

Tina e as Ikettes saíssem pelos fundos. Ike mandou Bill sair da frente, abriu a porta 

do teatro, puxou uma arma e deu dois tiros para o chão, abrindo uma clareira para 

que sua turma saísse tranquilamente. Ike era gente fina. Um dos episódios mais 

impressionantes é a narrativa dos bastidores de um dos shows do Led Zeppelin. O 

comportamento da banda e equipe era absolutamente (ôps, escapou mais um) 

condenável, de um modo geral, mas, o ápice da canalhice foi o que ocorreu com um 

dos funcionários de Bill e o empresário do Led, o ex-lutador profissional Peter 

Grant. Houve uma confusão e, para encurtar a história, Bill e Peter saíram no braço, 

resultado de uma de muitas condutas lamentáveis de Grant, que culminou com a 

prisão de todos da banda.  

 

Bill Graham é mais uma daquelas histórias de um cara que começou do zero e ficou 

rico. Para usar um termo da moda, um exemplo bem sucedido de 

empreendedorismo. Bill morreu em um acidente de helicóptero em 1991. Ei! Não 

estou estragando as coisas, contando o final da história – isso está escrito na 

contracapa do livro! Para quem quiser ir atrás desta obra: Editora Barracuda, São 

Paulo, 2008.  

 

(*) tentativa de fazer um título engraçadinho, com um trocadilho com a palavra 

“livro”. É tão bobo e óbvio que deve ter sido usado antes. Se foi, copiei na ignorância! 

Se não foi, parabéns para mim, pela coragem de assumir a autoria de tal bobagem. 
Postado em 02.nov.14. 
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Letras líricas do Rock – III 

 

 

Quando Ian Gillan entrou no Deep Purple, em 1969, ele já tinha alguma experiência 

no mercado profissional da música, especialmente com a banda “Episode Six”, que 

nunca teve grande destaque. Na verdade, ela acabou ficando famosa justamente 

por ser a banda de onde saíram Gillan e Roger Glover e não devido à sua música. A 

entrada dessa dupla foi uma das coisas que fez com que o Purple virasse um 

sucesso mundial. O primeiro disco clássico da banda, “In Rock”, saiu em 1970. Um 

ano depois veio o álbum “Fireball”, que contém a faixa “No one came”, cuja letra 

está reproduzida aí embaixo. Todo esse histórico foi para contextualizar a carreira 

de Gillan, que, em coisa de mais ou menos três anos viu sua vida mudar, passando a 

conviver com os benefícios e as preocupações do que era ser um grande astro do 

Rock. A letra de “No one came”, que pode ser aplicada a muitos tipos de artistas, 

reflete as angústias e a insegurança da fama (“Eu acredito que devo falar a verdade 

e dizer as coisas como elas são. Mas se eu disser a verdade e nada além da verdade, 

serei um astro um dia?”).  

 

Gillan sempre teve a característica de criar belos textos. Além desta, são muitos os 

exemplos de letras suas fora do padrão do meio do Rock pesado. Entre elas, “Super 

Trouper”, do disco “Who do we yhink we are” que também trata do tema da 

montanha russa que é a carreira da maioria dos artistas (esta letra estará, em 

breve, neste bronquiotoráxico blog). 

 

Segue a letra, seguida da tradução feita pelo Eremita da melhor forma possível 

usando meus parcos conhecimentos do inglês. Aqueles que dominam melhor o 

idioma e quiserem mandar algumas sugestões de correção, fiquem à vontade. Não 

terei o menor problema em corrigir depois. Isso se estende também à tradução, é 

claro. 

 

 

No one came 

(Blackmore, Gillan, Glover, Lord, Paice) 

 

Maybe it's because I'm only starting/That I think it won't take too long/Maybe it's 

because I can see you laughing/That I think you've got it wrong/Maybe I could be 

like Robin Hood/Like an outlaw dressed all in green/Someone said what's he gonna 

turn out like/And someone else said never mind/Well I was big and bold and more 

than twice as old/As all the cats I'd ever seen/I grew my hair and bought a suit/Of 

shiny white or was it cream/I shook and shivered danced and quivered/And stood on 
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a mountain top/No one came from miles around and saidMan your music is really 

hot 

 

Well I knew what they meant because I was a freak/Oh, my throat was tired and 

worn/My pretty face just looked out of place/As they poured on the scorn/I wrote on 

yellow paper from a man who was the king/He said “my boy we'll have some crazy 

scenes”/There weren't any scenes at all like he was talkin' about/He must've been the 

king of queens/Well I could write a million songs about the things I've done/But I 

could never sing them so they'd never get sung/There's a law for the rich and one for 

the poor/and there's another one for singers/It's die young and live much 

longer/Spend your money and sit and wonder/No one came for miles around/And 

said man your music is really funky 

 

I believe that I must tell the truth/And say things as they really are/But  if I  told  the 

truth and nothing but the truth/Could I ever be a star/Nobody knows who's real and 

who's fakin'/Everyone's shouting out loud/It's  only the  glitter and shine that gets 

through/Where's my Robin Hood outfit/Well I've come and I've gone before you wink 

an eye/No one ever cared enough to say goodbye/The money's good and the time you 

have/Fun and games galore/But you spend your money and lie in bed forgotten/And 

you wonder what you did it for/No one came from miles around/And said man who's 

he? 

 

Ninguém veio 

 

Talvez porque eu esteja apenas começando/É que eu imagino que não vai 

demorar/Talvez seja porque eu possa vê-la sorrindo/Que eu ache que você não 

entendeu direito/Talvez eu pudesse ser como Robin Hood/Como um fora da lei 

vestido todo de verde/Alguém diria: "No que ele se tornará?”/E algum outro diria: 

"Não importa"/Bem, eu era grande e confiante e mais de duas vezes mais velho/Do 

que todos os caras que já tinha visto/Deixei o cabelo crescer e comprei um 

terno/Branco e brilhante ou era cor de creme?/Eu balancei e tremi, dancei e vibrei/E 

fiquei no topo de uma montanha/Ninguém veio de longe e disse/”Cara, sua música 

realmente é maneira” 

 

Bem, eu sabia que isso significava que eles me achavam esquisito/Minha garganta 

estava cansada e esgotada/Meu rosto bonito parecia fora do lugar/Enquanto eles 

jorravam desprezo/Busquei nas páginas amarelas o homem que se dizia o rei/Ele 

disse: "Meu rapaz, nós vamos viver loucuras"/Não  aconteceu nada daquilo que ele 

tinha falado/Ele devia ser um rei de araque/Bem, eu posso compor um milhão de 

músicas sobre as coisas que já fiz/Mas eu não poderia cantá-las, então elas nunca 

seriam cantadas/Há uma lei para os ricos e uma para os pobres/E há outra lei para 
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os cantores/É morrer jovem e viver muito mais/Gastar seu dinheiro, sentar e 

indagar/Ninguém veio de longe/E disse: "Cara, sua música realmente é demais" 

 

Eu acredito que devo falar a verdade/E dizer as coisas como elas são/Mas se eu 

disser a verdade e nada além da verdade/Serei um astro um dia?/Ninguém sabe que 

é verdadeiro e quem é falso/Todos gritando muito alto/É só o brilho e o resplendor 

de todo esse desperdício/Onde está minha roupa de Robin Hood?/Bem, eu fui e voltei 

antes que você piscasse os olhos/Ninguém nunca se importou em se 

despedir/Dinheiro é bom assim como o tempo que você tem para a diversão e jogos 

sem fim/Mas você acaba gastando seu dinheiro e jaz na cama esquecido/E se 

pergunta o porquê você fez isso/Ninguém veio de longe/E disse: "Cara, quem é esse 

aí?" 
Postado em 01.nov.14. 

 

 

Início da série “Quadrinhos sem talento” 
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O Eremita adora histórias em quadrinhos, tiras, cartuns, charges e coisa do gênero. 

Sempre teve vontade de criar suas próprias criações, mas sempre esbarrou em 

dificuldades como não saber desenhar nem mal ou no seu pouco jeito com as 

palavras (quem usaria “criar” e “criações” na mesma frase? Ou repetiria “sempre” 

após nove palavras?). Porém, sempre (de novo!) me inspirei nas palavras do 

filósofo austríaco Gonif Doe: “muitos daqueles que não tem talento são abençoados 

com a dádiva da persistência, o que garante o divertimento daqueles que os 

seguem”. Pensando nisso, fui em frente e estou aqui publicando para divulgação 

mundial esta criação ousada, revolucionária e geométrica. No fundo, nada mais é 

do que a expressão de um capricho, uma forma de expor criações pessoais, como 

aqueles pintores que pintam mal e expõem seus quadros em restaurantes. Eu 

espero que eu goste. 
Postado em 01.nov.14. 

 

 

Você só pensa em sacanagem? 

 

 

Continuando com as tiras d’O Eremita, desta vez vai uma que não é original. O texto 

é uma adaptação de um velho cartum que eu li há muito tempo no Pasquim. 

Infelizmente não tenho mais a edição, então não sei quando saiu. Também não 

tenho certeza sobre o autor. Pode ser o Jaguar. Ou não. Eu chutaria que é mesmo 

do Jaguar, o que me dá uma chance de acerto de 50%. De todo modo, fica aqui a 

homenagem a algo que ficou grudado na minha memória por anos e anos. 

Considerando que minha memória anda tão fraca quanto a defesa da seleção, o fato 

de eu ainda me lembrar desse cartum mostra o quão bom eu o considero. Aliás, 

seleção brasileira? Sacanagem... 
Postado em 20.set.14. 



AAss  vvããss  pprreeggaaççõõeess  dd’’OO  EErreemmiittaa 

14 

 

 
 

As Perguntas Sem Respostas - 2 
 

A primeira tira desta série não teve sucesso algum. Isso é natural: coisas boas 

demoram setenta e um dias para serem reconhecidas, segundo o dogma eremítico. 

O que poderia impedir o prosseguimento desta série, além da completa falta de 

ideias? Vamos em frente! Assim como uma frase bem formulada ou uma fórmula 

mal fraseada, este blog prossegue em sua missão de expandir as inutilidades na 

Internet, trazendo a segunda tira das “Perguntas Sem Respostas”. É provável que, 

se houver uma terceira, ela virá sem uma apresentação, porque O Eremita terá 

dificuldades em escrever mais frases vazias. É como disse Tambleaux, o obscuro 

filósofo francês que é o preferido d’O Eremita: “nunca é tarde para admitir um 

espirro” (Postado em 20.set.14). 

 

As Perguntas Sem Respostas – 1 
 

Os inúmeros, numerosos, incontáveis, incomensuráveis e manipuláveis seguidores 

d’O Eremita constantemente tentam por um fim às suas dúvidas existenciais 

consultando seu enciclopédico guia. Esta nova série pretende mostrar o outro lado 

da história - mesmo um decano como este escriba fica sem palavras diante de 

determinadas questões. Com vocês a primeira de uma série de tiras: “As Perguntas 

Sem Respostas”. Como diria Builleant, filósofo franco-angolano do século XII, “a 

sabedoria é como uma cadeira velha - está aonde você a encontra!” (Postado em 

14.set.14). 
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Ninguém esperava por isto! Literalmente... 
 

 

A redação da caverna d’O Eremita nunca para. Quando não estão sendo elaborados 

textos audazes e cheios de estilo para as próximas postagens, os trabalhos antigos 

são revisados, atualizados, higienizados e protendidos. Tem mais um lote de 

trabalhos à disposição de você, leitor. O termo “você” se aplica com precisão, pois 

existe apenas uma pessoa que lê meus textos. Só não revelo o nome como um 

reconhecimento à sua fidelidade porque essa pessoa me pediu segredo. Estranho... 

Bom, as novidades que O Eremita acaba de disponibilizar gratuitamente na 

Internet, abrindo mão de uma fortuna em direitos autorais, estão descritas acima 

(com os respectivos links associados a cada título), seguindo a ordem da figura 

abaixo (êpa, espera aí, é o contrário – preciso lembrar de revisar isto antes de 

publicar): 

 

(1) Discografia Comentada do Deep Purple – Os Discos de Estúdio: a versão 

disponível é a sétima, que tem várias coisas a mais, incluindo o número de páginas. 

Agora são 227! As principais novidades são três itens na Bibliografia. 

Recomendado pela Associação Médica de Jarinu como uma cura infalível para a 

insônia. 

 

(2) Deep Purple – Discografia Brasileira: décima-quarta versão deste trabalho que 

pacientemente reuniu os discos em vinil lançados no Brasil do Deep Purple, bandas 

derivadas e álbuns-solo. Nesta mais recente edição foram incluídos dois itens, 

somando 110 discos. Um trabalho de grande utilidade para...ahn...humm...sei lá, 

para os colecionadores de discos de vinil brasileiros do Deep Purple ao redor do 

mundo. Todos os dois. 

 

(3) Roy Buchanan: este trabalho dedicado a um dos guitarristas mais injustiçados 

pela mídia está na sua terceira versão. Entre os três textos, este foi o que mais 

avançou – esta atualização tem 102 páginas, contra 67 da anterior. Dê essa chance 

aos seus ouvidos – conheça o trabalho do Roy Buchanan. Dê uma chance aos seus 

olhos – não baixe este texto. Êpa!  

 

 (4) Deep Purple – Sounds Fan Library: O Eremita escaneou página por página 

desta revista e as colocou à disposição dos seguidores do Purple. Tudo 

regularmente autorizado pela Associação e União dos Associados e Unidos – AUAU. 

 

(5) Tommy Bolin – The Ultimate: assim como no caso anterior, foram escaneadas 

todas as páginas do livro que acompanha esta coletânea. São fotos inéditas, 

http://www.4shared.com/folder/7ER-cWo1/Textos_dO_Eremita.html
http://www.arquivosdoeremita.com.br/
http://www.arquivosdoeremita.com.br/
http://www.arquivosdoeremita.com.br/
http://www.arquivosdoeremita.com.br/
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acompanhadas de um texto, tudo feito com a colaboração dos familiares de Bolin. 

Com a anuência da AUAU, é claro. 

 

Este post foi publicado em 05.set.14, mas os links indicados não funcionaram, pois 

alguma coisa aconteceu com eles, que eu não sei explicar. Mudei tudo e agora cada 

título é um link para o site do Eremita. Tudo isso graças ao alerta do Marcelo Feres, 

grande fã do Deep Purple e um dos três leitores fixos deste blog. Valeu, Marcelo! 
Postado em 05.set.14. 

 

 

Postagem especial do Rock Brado – Uêba! 
 

 

Este é um momento de festa, pois o Rock Brado chega à sua septuagésima primeira 

postagem! Eremitas são assim, não comemoramos coisas quando elas chegam a 

números redondos. E também adoramos os números ordinais. Assim como para 

meus colegas ermitões, o 71 carrega um significado todo especial e secreto, cuja 

origem se perdeu no tempo porque nunca ninguém se interessou em descobrir. Eu 

também não estou nem aí. Mesmo assim, para comemorar esta tão importante 

ocasião, resolvi divulgar um trabalho de alta qualidade, só para variar. Isso 

descartou a possibilidade de publicar qualquer trabalho de minha autoria. Fiz 

então umas prospecções nas profundezas da minha caverna e achei uma antiga 

revista “Mad”, versão original americana, que eu havia guardado justamente 

porque ela continha o artigo que escolhi para esta postagem.  

 

Eu sou extremamente econômico com o emprego da 

palavra genial, pois obras de gênio são realmente poucas e 

não podemos aplicar o adjetivo indiscriminadamente. O 

cartum que segue se não é genial, está quase lá. Obteve 

0,356 na “Escala Salame de Genialidade” (sempre é bom 

distribuir um pouco de cultura: essa escala foi criada em 

1.234 pelo cocheiro italiano Luigi Felipo Salame e ela vai de 

0 a 0,37).  

 

O cartum fez parte da edição 121, de setembro de 1968 (veja reprodução da capa). 

Normalmente a “Mad” traz os créditos dos autores, mas, nesse caso, não consegui 

achar o nome do praticamente genial cartunista. Pelo estilo do desenho, diria que é 

obra de Jack Davis. Sem certeza, no entanto. O conteúdo do cartum não precisa de 

descrição, mas para ajudar, após a reprodução coloquei a tradução de cada uma 

das legendas das figuras, seguindo a mesma ordem que aparecem no desenho. 
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“Nossa fabulosa carreira como cantores em fotos” – Gino e os Frentistas 

 

Aqui estamos, quatro completamente desconhecidos trabalhadores de um posto de 

gasolina de Mineola, N.Y., sendo descobertos pelo empresário artístico Monty Mulct. 
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Agora estamos no escritório de Monty com um novo nome (“Gino and The Gassers”), 

um contrato novo, roupas novas e o mesmo velho corte de cabelo. 

 

Aí estamos nós gravando nosso primeiro disco. Assim que terminarmos o disco, 

planejamos comprar partituras e descobrir o que são as tais letras de música. 

 

Com o nosso primeiro disco vendendo mais de 10 milhões de cópias por hora, nós 

demos um concerto fantástico que começou no Los Angeles Coliseum e prosseguiu no 

Soldiers Field, em Chicago. 

 

Seis milhões de fãs gritando nos viram deixar Los Angeles. Mas, quando aterrissamos 

em New York, não vimos ninguém no aeroporto. Monty nos disse que a gente já era. 

Então nós saltamos para a nossa limusine especial que nos levou rapidamente de 

volta... 

 

... para o velho posto de gasolina em Mineola. Bem, foi muito divertido enquanto 

durou. Que experiência! Que carreira! Que dia! 
Postado em 05.set.14. 

 

 

Juntando, emendando, alinhavando e arrematando 

 
 

 
 

Desta vez vou juntar algumas ideias das postagens recentes devido a certas 

coincidências que rolaram entre elas. Começando pela anterior, com aquela 

definição do que seria o Blues. Lá é citada aquela palavrinha obrigatória quando 

alguém fala do tema: mojo.  Tem uma revista de música editada na Inglaterra com o 

mesmo nome e que na mais recente edição publicou sua lista de discos estranhos. 

Ora, ora. Copiaram o Eremita! Afinal já foram quatro (ou cinco, sei lá, agora não tô 

a fim de conferir) textos deste escriba com o título “discos estranhos da minha 
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coleção”. Mas, isso não é nenhuma novidade. Jornalistas ingleses estão entre os 

leitores mais frequentes deste pneumático blog. São copiadores por excelência. 

Emendando, vou comentar da minha mais recente aquisição estranha: “Sin-atra”. 

Assim mesmo, com o hífen, separando o “sin” (pecado, em inglês) do resto – uau, 

ainda tenho muito que aprender sobre trocadilhos antes de me lançar no mercado 

da comédia stand-up!  

 

Quem poderia imaginar uma dessa: um tributo ao cantor americano feito por 

músicos de Rock pesado. Como esse disco foi entrar na minha seletíssima coleção? 

A voz em uma das faixas é do Glenn Hughes. Nem ele se salva desse que é um dos 

piores discos que já ouvi na vida (e olhe que eu sou velho). O único mérito do 

álbum é que descolaram as regravações dos arranjos originais. Ou seja, não são 

aqueles tipos de covers que repetem nota por nota os originais. Na verdade, seria 

meio difícil fazer um disco de Rock com músicas do Sinatra mantendo os arranjos, 

mas, sei lá, estou só tentando achar uma coisa boa nessa josta. Pelo menos só perdi 

dezessete reais nesse embuste que, quem diria, é produzido pela esposa do Dio, 

Wendy. Alguém mais atento pode estar pensando: “quer dizer que ele comprou o 

disco só porque o Hughes canta em uma faixa?”. A resposta é sim. Fãs fazem essas 

coisas. São os mais fáceis de ter seu dinheiro subtraído pelas gravadoras.  

 

Alinhavando, vamos ao tema seguinte. Recentemente chegaram às lojas brasileiras 

(ôps, força do hábito – não existem mais lojas de discos por aqui) mais duas dessas 

iscas pega-fãs do Purple. A primeira é, oh, não, outra!, sim outra versão do “Made 

in Japan”. A história em CD desse que é o melhor disco ao vivo de Rock de todos os 

tempos começa com o lançamento da versão similar à do vinil. Até aí, normal. 

Depois foi lançada uma versão com três discos, cada um trazendo um dos shows no 

Japão que tiveram suas músicas selecionadas para compor a versão original. 

Ótimo, um item muito interessante. Aí veio uma edição remasterizada (reproduzi a 

capa, na qual as cores foram invertidas em relação à matriz). Pronto, começou a 

esculhambação. Essa versão não acrescenta nada e só arranca o dinheiro dos fãs. O 

som original é tão bom que esses tratamentos de estúdio (a tal remasterização) 

pouco acrescentam. Não sendo sacanagem suficiente, há alguns meses saiu um 

pacote com vários discos (versões em CD e em vinil) e um monte de penduricalhos, 

que custa uma nota e não traz nada realmente novo. O mesmo foi feito com o 

“Machine Head”, que teve uma edição com nada menos do que cinco CDs! Não 

satisfeitos, os empresários continuaram explorando esse filão que parece 

inesgotável. Este mês foi lançada mais uma edição do “Made in Japan”. Esta saiu 

por aqui, tendo um raro destaque na mídia local. São dois CDs. O primeiro repete o 

conteúdo normal. No segundo disco foram colocados os encores dos três shows (na 

edição tripla um deles ficou de fora devido à falta de espaço). Não comprei e nem 

pretendo comprar esses dois últimos itens citados. O que falta vir por aí? Uma 

edição especial só com os aplausos? Nem vem. É duro ganhar dinheiro e não dá 
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para torrar comprando tudo que sai por aí. Confesso que dá certa coceira de 

comprar, mas, o que é isso! Vou ser firme! Quarenta reais só por um livreto, que é a 

única real novidade?  

 

O mesmo vale pelo outro lançamento, batizado de “In Concert ‘72”. Trata-se da 

mesma gravação ao vivo que saiu em vinil em 1980 como “In Concert” e depois em 

CD (1992) com o mesmo nome. Só que esse último trouxe a apresentação 

completa, pois na edição em vinil limaram duas músicas. Arrematando, como citei, 

ambos receberam algum destaque por aqui, com matérias na Folha e na Veja. Como 

sigo de olho atento na mídia, vamos às incorreções.  Na revista, que só comentou o 

“Made in Japan”, foi citado que o Purple foi gravar o disco no Japão para fugir dos 

impostos ingleses, o que não é verdade. Os empresários japoneses é que pediram 

para que os shows fossem gravados para aquilo que seria um disco para venda só 

no mercado oriental. Como o resultado final foi estupendo, depois ele foi lançado 

no mundo todo. Para completar, ilustraram a matéria com uma foto da formação 

do Purple com o Coverdale e o Hughes (a conhecida como MK III), que não estão no 

disco. A matéria da Folha está melhor e abrange os dois discos, citando que o “In 

Concert ‘72” tem como faixa bônus a inédita gravação da passagem de som antes 

do show, quando tocaram “Maybe I’m a Leo”... Humm, inédita? Parando por aqui. 

Tenho que sair. Esse eu vou ter que comprar. Lá se foi minha força de vontade... 
Postado em 20.jul.14. 

 

 

Blues Brado 
 

 

Eu gosto de Blues. Muito. Não 

tanto quanto de Rock, mas 

gosto muito. No fundo, um é o 

outro, só que tocado mais 

rápido. Meus sentimentos 

param por aí. Nenhuma carga 

cultural envolvida. Não colhi 

algodão em regime de 

semiescravidão. Não compus 

músicas reclamando de ter 

sido maltratado pelas 

mulheres como um eufemismo 

para expressar a revolta contra 

os maus tratos dos patrões. 

Não saio por aí dizendo que 
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meu mojo está em atividade. É evidente que todo o histórico que acompanha o 

Blues ajuda a aumentar o fascínio. Só que meu negócio é simplesmente apreciar a 

música. Embora o Blues tenha raízes negras, meus artistas preferidos são os 

guitarristas brancos, como, por exemplo, Johnny Winter, Rory Gallagher, Gary 

Moore e Roy Buchanan. O primeiro é o único vivo. Sobre o último escrevi um 

pequeno tributo, que brevemente terá sua versão 3 (ampliada para mais de 100 

páginas) disponível gratuitamente na Internet.  

 

Essa introdução é só para dar um contexto no que vem a seguir. Dia desses, lendo 

alguma coisa sobre Blues (um livro? Internet? revista? Lamento, não me lembro!) 

pesquei o texto que vem a seguir e achei-o simplesmente brilhante. Guardei-o e 

considerei que agora seria uma boa hora para reparti-lo com minha multidão de 

leitores. O autor da definição é Tom Wheeler, da Guitar Player Magazine, que 

publicou-o (uau, quatro ênclises no mesmo parágrafo – tô afiado, hein?) em abril 

de 1990. Segue a tradução feita por mim, com o maior cuidado possível, mas, 

sabem como é tradução, sempre se perde algo. Só que o original é tão bom que 

sobrevive bem até mesmo a uma versão eremital. 

 

“Blues é um juramento sagrado, um uivo de dor, uma piada obscena, um protesto 

contra a injustiça, uma ânsia por paz e descanso, uma prece pela salvação, uma ode 

por um lar, um poema de arrependimento, o orgulho pela coragem, uma foto de 

família, uma celebração do amor, um lamento de um viciado, um documentário de 

uma facada em um cabaré, um conto sobre a vida passada na estrada, uma carta 

aberta a Deus ou a satã. Blues é sutil, brutal, eufórico, pesaroso. É a música da terra, 

das ruas, do coração. É enganosamente simples em sua estrutura, ilimitada em 

expressividade. É a música da guitarra no geral, dos gemidos acústicos tenebrosos de 

Robert Johnson aos tiroteios eletrificados de um sem número de guitarristas de bares, 

mais de meio século depois”. 
Postado em 13.jul.14. 
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Separados no nascimento, versão d’O Eremita 
 

 

Ah, a Copa! Fonte inesgotável de bobagens na mídia, comportamentos ridículos dos 

torcedores e personagens passageiros. Inspirado na Copa e nos e-mails que vez por 

outra recebo com as piadinhas do tipo “separados no nascimento” me veio a 

vontade de dar minha contribuição a essa tão relevante manifestação cultural. 

Seguem alguns casos colhidos na Copa (se bem que um deles é da novela das oito, 

que eu não assisto, que fique bem claro). 
 

 
Postado em 06.jul.14. 

 

 

Vilipendiando as capas – 5 e a fundação da R.O.U.B.O. 
 

 

O “Rock Brado” tem uma missão histórica: resgatar o verdadeiro espírito do Rock. 

Essa é uma luta intensa que O Eremita trava diariamente e que deve se tornar 

muito mais forte quando eu descobrir qual é o verdadeiro espírito do Rock. O Rock, 
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aquele que já foi um instrumento de rebeldia dos jovens, não só por meio da 

música, como pelas mudanças de comportamento como inconformismo e busca de 

valores mais espirituais e menos materiais. Muita gente já pesquisou e escreveu 

tratados sobre a fundação da cultura do Rock. Ninguém se especializou tanto 

quanto o cientista político, sociólogo e pedofóbico franco-escocês Pierre Ribamar 

MacDonald, que após profundas pesquisas concluiu que o Rock’n’Roll como 

movimento cultural puro e espontâneo começou precisamente às 14h32 no 

primeiro dia do longínquo abril de 1955, na escola de podologia de Overlie, estado 

de Utah, Estados Unidos. Foi quando acidentalmente uma das alunas ligou o toca-

discos da escola na tomada errada, que tinha voltagem maior do que a 

normalmente usada. Isso fez com que, durante alguns segundos um velho disco de 

Blues do cantor “Billy Blind Knot” fosse reproduzido em velocidade mais rápida do 

que o normal. Naqueles poucos segundos uma plateia formada por 14 estudantes e 

o zelador da escola testemunharam o nascimento do Rock’n’Roll. Dali para ele se 

espalhar para o resto do mundo (o Rock e não o zelador) foi apenas uma questão 

de tempo. Ainda segundo Pierre Ribamar, não demorou muito para que o Rock 

fosse absorvido pelo mercado e se tornasse mais um produto de consumo. 

Segundo seu último estudo publicado na revista voltada aos intelectuais chamada 

“Pretty boring”, a absorção da cultura Rock deu-se precisamente às 14h32 do 

primeiro dia do distante maio de 1955, quando ele se tornou mais um item 

dominado pela indústria cultural. Pierre aponta que essa indústria foi a “Ventisilva 

Ventiladores”, que na época começava a diversificar seu portfólio. Desde então, o 

Rock vem servindo como instrumento de enriquecimento de muitos. Todas as 

possibilidades de ganhar dinheiro explorando o nome “Rock” vêm sendo usadas. 

Poucos são os organismos de resistência a essa prostituição do espírito fundador 

do Rock. A última contagem mundial apontou que o conjunto desses paladinos tem 

apenas sete elementos, entre eles, este pedestre blog, o “Rock Brado”. Num ato 

político e de demonstração de força e de pedotrofia, essas sete entidades 

resolveram criar um cartório para dar um jeito nisso tudo, moralizando o Rock. 

Trata-se do “Rock Union on Benefit  Organisation – ROUBO”. A ROUBO já começou 

a agir e está deixando a todos preocupados com certas regras de controle e higiene. 

São muitas e em breve estará disponível para a venda o manual de conduta da 

ROUBO, que custará um preço exorbitante, mas justo. Como este é um dos 

primeiros instrumentos de divulgação da ROUBO, aqui vão algumas das novas 

regras: 

 

1) Chega de capas iguais! - Os casos de capas de discos que copiam outras 

chegaram a um ponto inaceitável. Aqui mesmo neste blog já tratei de casos assim 

(veja os demais itens da série “Vilipendiando as capas”) e aqui seguem mais cinco 

casos, desta vez mostrando as inspirações no tema “foto embaixo d’água” (é, eu sei, 

não entrou a do Nirvana). Daqui em diante, todas as capas de discos de Rock terão 

que passar pelos analistas da ROUBO, que farão uma avaliação comparativa e 
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decidirão se ela poderá ser liberada ou não. Tudo isso após o pagamento de uma 

taxa simbólica, porém abusiva. 

 

 
 

2) Nomes de bandas – os nomes de bandas também serão regulados. Nomes 

idiotas, por exemplo, não serão permitidos. Se a ROUBO existisse na década de 60, 

nomes como “The Doors” (“Os portas”) nunca teriam existido. A primeira medida 

do comitê que autoriza os nomes é impedir novas bandas começadas por “Black”. 

Todos do comitê entendem que já esgotou o uso do adjetivo, depois de tantos 

“Black Sabbath”, “Black Oak Arkansas”, “Black Crowes”, “Black County 

Communion” Black isso e Black aquilo. Usem outra cor! Outra coisa que não poderá 

mais acontecer é reaproveitar nomes de bandas. Se os músicos dissolverem as 

bandas, o nome morre junto. Essa história de bandas que não tem mais ninguém da 

formação original vivo e que voltou a tocar usando o nome antigo porque o 

maquiador ainda é o mesmo que trabalhou na capa do último disco acabou. Não 

poderão acontecer mais os absurdos do tipo voltarem com o Thin Lizzy após a 

morte do Phil Lynott ou lançarem um disco da Alex Harvey Band SEM o Alex 

Harvey! Também não pode mais bandas que se dividem em duas ou mais e todas 

usam o mesmo nome, só acrescentando um complemento para diferenciar, como 

acontece com o Wishbone Ash (outro nome que também não passaria pelo crivo da 

ROUBO). 

 

3) Logotipos -  existe uma divisão da ROUBO especializada na liberação de 

logotipos. Aqueles usados por bandas de Heavy Metal e que forem considerados 

ilegíveis serão proibidos. Todos os demais logos passarão por um exame da equipe 

de artistas gráficos da ROUBO e, após pagarem uma quantia módica, porém 

extorsiva, eles poderão ser usados. 

 

4) Merchandising – este ramo do Rock é o que mais está fora de controle. Fica 

difícil querer controlar ou restringir abusos de patrocínios de coisas quando 

existem no mercado cervejas do Iron Maiden (é verdade, vi à venda no 

Supermercado Boa, de Jundiaí!), jogo do banco imobiliário do Metallica (esta é 

incrível, mas também é verdade!) ou caixões do Kiss (verdade, de novo). Mas, para 

ter um mínimo de moralidade, há um veto para novos merchandisings. Como 

quase tudo já foi usado pelas bandas para ganharem dinheiro, por enquanto os 

vetos se resumem às dobradiças, laxantes e defensivos agrícolas. Quem quiser 
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associar o nome da banda a produtos como esses deverá protocolar um pedido à 

junta burocrática dos tabeliães da ROUBO, que vai avaliar e mediante o depósito de 

um valor iníquo, porém moderado, não vai fazer nada. 

 

Gostou? Então associe-se à ROUBO. Para ser nosso associado é simples. Basta ter 

dinheiro. Há uma entrada e parcelas mensais, semestrais, anuais e rateios. Vale 

lembrar que sabemos onde você mora, o nome das pessoas da sua família e 

ficamos tristes quando alguém recusa ser nosso associado, mostrando falta de 

respeito com a nossa peditória organização. 
Postado em 08.jun.14. 

 

 

Moda também é uma das especialidades do Rock Brado  
 

 

O Eremita tem uma pequena coleção de revistas de Rock da década de 70. Quase 

tudo que eu tinha de recortes sobre o Deep Purple extraído dessas revistas está 

disponível na Internet. Não conhece? Pois então corra! Ou melhor, fique aí mesmo 

sentado e apenas digite: 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/ 

Você terá acesso a um mundo maravilhoso e gratuito de reportagens sobre a 

realmente melhor banda de Rock de todos os tempos.   

 

Voltando à minha modestíssima coleção, uma das quais tenho alguns exemplares é 

a americana “Hit Parader”, que era dividida em letras dos sucessos, matérias e 

fotos das bandas e artistas famosos à época. Obviamente, como toda revista 

comercial, tinha lá suas propagandas. Um dia desses resolvi dar uma vasculhada na 

coleção para ver se achava alguma nota perdida sobre o Roy Buchanan, para 

incluir na versão 3 do trabalho sobre ele que coloquei na Internet. Também não 

conhece? Pois então vá já para o endereço: 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/ 

e baixe-o gratuitamente. Aproveite, porque é por tempo ilimitado.  

 

Não achei nada sobre o Roy, mas, encontrei essa espantosa publicidade de moda, 

que saiu no número 95 (junho de 1972). Tão espantosa que resolvi dividir com os 

milhões de leitores deste sobrancelhudo blog. Olhando para as fotos fico pensando: 

“será mesmo possível que alguém tenha comprado uma dessas roupas, com esses 

colarinhos indescritíveis ou aquele traje que parece figurino de filme ‘B’ de ficção 

científica?”. Corajosos, esses americanos... 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/
http://www.arquivosdoeremita.com.br/
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Postado em 06.mai.14. 
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Vilipendiando as capas - 4 
 

 

Capas de discos de Rock são mídias das mais fascinantes. A partir do final dos anos 

60 começaram a surgir capas com ilustrações elaboradas, muitas delas belíssimas, 

outras com truques visuais tão brilhantes que viraram símbolos de identidade 

eternizada, como, por exemplo, o prisma do “Dark Side of the Moon”. A capa passou 

a ser um complemento da obra do artista. Alguns capistas ficaram tão célebres 

como as bandas, como é o caso de Roger Dean. Conheço alguns casos de camaradas 

meus que compraram discos atraídos pela beleza da capa, sem ter a menor ideia do 

conteúdo, como foi o caso do Omar com o primeiro do Captain Beyond. Por sinal, 

ele se deu muito bem. Grande disco. Como diria Descartes, “a embalagem é tudo”. É 

claro que com milhões de discos lançados, capas ruins também são produzidas. E é 

claro, também, que capas parecidas são inevitáveis. Certa vez comentei um caso 

desses, de capas quase iguais (“Vilipendiando as capas- 3”, postado em março de 

2012). Na Internet existem dezenas de sites dedicados às capas de discos: as 

melhores, as mais feias, as copiadas. É engraçado verificar que certos discos 

aparecem com muita frequência em vários sites, especialmente nos que trazem as 

piores capas de todos os tempos. Desta vez trago mais três casos de capas 

parecidas. As três, aparentemente, têm a mesma origem ou inspiração: a tela que, 

por ironia, tem o título de “Not to be reproduced”, do pintor Rene Magritte, pintada 

em 1937. 

 

O efeito inusitado de alguém ver as suas costas ao encarar um espelho que tornou 

o quadro famoso foi usada no disco “Sabotage” (1975), do Black Sabbath. Embora a 

foto frontal não traga exatamente o mesmo truque visual de Magritte, pois os 

músicos estão de costas para o espelho (e, cá entre nós, será que não tinha 

ninguém lá no estúdio para dar um toque para os caras sobre aquelas roupas?), na 

contracapa do disco há a cópia, citação ou homenagem, vai saber, à obra do artista 

belga. Dois anos depois, Roger Daltrey repetiu a cópia, citação ou homenagem (só 

não sabemos se foi ao Magritte ou ao Sabbath...) em seu “One of these boys”. Não 

bastassem esses dois exemplos, a criatividade dos criadores de capa continuou 

ebulindo. Em 2011 o álbum “Dr. Faith”, do Cristopher Cross (autor de “Ride like the 
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wind”, música que O Eremita gosta, principalmente na versão feita pelo Saxon), 

estampa em sua capa, de novo, a alusão ao “Not to be reproduced”. O pior é que eu 

tenho a sensação que existe um quarto disco com esse tema na capa, mas a 

memória d’O Eremita anda péssima, parece que ando com uma lenta e constante... 

humm, como é mesmo o nome daquele estado em que as pessoas esquecem as 

coisas passadas... Ahn, sei lá! 
Postado em 21.abr.14. 

 

 

Olho atento na mídia – 1 
 

 

Tenho a mania de numerar alguns títulos, como se fossem parte de uma série. 

Neste caso, é pouco provável que role outra desta. Normalmente as postagens aqui 

neste hipoalérgico blog são mastigadas durante um certo tempo, até que cheguem 

ao texto final e só então são publicadas. Sei que é difícil de acreditar que coisas de 

tão baixa qualidade tenham que ser maturadas. Fazer o quê. O Manuel Bandeira é 

que eu não sou. Desta vez o texto saiu de repente porque houve uma coincidência 

envolvendo uma banda que secretamente admiro: o Deep Purple. Na mesma 

semana fui surpreendido por dois fatos que me chamaram a atenção na mídia. 

Ontem, dia 21 de março de 2014 a Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre 

Heavy Metal, cujo foco era mostrar o quanto o país atraía excursões dos grandes 

nomes do metal pesado. O que me surpreendeu foi saber que a banda que mais 

tocou no Brasil (entre as mais conhecidas, é claro) foi o Deep Purple, com 59 

shows! Também é a recordista em cidades visitadas: 17. Quem diria. Para um velho 

fã que acompanhou o esfacelamento da banda em 1976 e depois soube que a 

“turnê mundial” do retorno às atividades em 1984 não incluiu o Brasil, foi incrível 

ver que chances de assistir o Purple em ação por estas terras onde reina a ordem e 

o progresso não faltaram. Realmente, não tinha ideia dessa estatística. Lembro-me 

bem do último desses shows por aqui. Foi numa segunda-feira, na mesma semana 

em que havia um show do Eric Clapton e mais outro evento importante (pela atual 

condição da minha memória isso é “lembrar bem”). O fato é que não houve 

praticamente divulgação na mídia e, mesmo assim, o hoje extinto Via Funchal 

encheu completamente de fãs do Purple. 
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Vamos para o outro fato. Eu havia comprado a edição 193 da Classic Rock, de onde 

acabei tirando as informações sobre a morte do Peter Banks (duas postagens 

atrás). Trata-se de uma revista que, em termos mundiais, está acima do bem e do 

mal. É inglesa, está há muito tempo no mercado e tem um time de redatores dos 

mais respeitados. Estava lendo a matéria de capa, quando uma foto me chamou a 

atenção: a reprodução de um cartaz do “Concerto for Group and Orchestra”, que o 

Purple apresentou em 1969. Está na página 64. Como a matéria era sobre 1969 e 

os 300 dias que registraram o nascimento do Rock Pesado, a ilustração tinha tudo 

a ver. O Concerto marcou o ingresso de Gillan e Glover no Purple e com eles teve 

início a fase mais gloriosa da banda. O problema é que o cartaz é FALSO! As fotos 

dos músicos da banda foram tiradas muito depois do Concerto. Devem ser de 

1972/1973. Não poderiam, portanto, estar no cartaz. Não desconfio dos editores 

da Classic Rock. Existem montes de cópias de antigos cartazes de shows de Rock à 

venda. Nem todos são fidedignos. Eu chuto que o que foi usado na matéria foi 

comprado em alguma livraria ou loja de presentes de Londres. Vejam a reprodução 

do cartaz e constatem que O Eremita tem razão. Fãs são meticulosos. 
Postado em 22.mar.14. 
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O derretimento de um velho coração empedernido 

 

 

A gente vai ficando velho e acumulando o tempo de convivência com a mesquinhez 

humana. Isso acaba nos tornando descrentes e com o coração endurecido. Ainda 

bem que certos pedaços de plásticos redondos quando expostos ao laser tem o 

poder de despertar algumas emoções, lembrando que se muitos humanos são 

canalhas, outros, em número infelizmente bem menor, são artistas que fazem 

coisas boas. Êpa, que começo amargo! Autoanálise rápida: fico sempre assim em 

ano de eleições. Piora durante o carnaval. Não suporto toda aquela hipocrisia e o 

desfile de rostos forçando alegria, tudo financiado por montanhas de dinheiro 

público. Para completar o cenário depressivo, ainda tem o carnaval... 

 

Voltando à parte das emoções boas, minhas aquisições mais recentes são três 

discos: dois DVDs (“Perfect Strangers Live” e “Live at Mountreux”) e um CD 

(“Dancer and the Moon”). O DVD “Perfect Strangers Live”, do Deep Purple, começa 

com algumas imagens extraídas do documentário que vem como bônus. Enquanto 

as imagens passam, ouve-se o começo de “Highway Star”. Entre os trechos iniciais 

pinçados do documentário está uma entrevista com a banda. A repórter pergunta 

nos bastidores do show de Knebworth: “vocês não acham que estão muito velhos 

para isso?”. Jon Lord, entre Glover e Blackmore, sorri e responde: “não, afinal só 

tenho 76 anos e acho que posso tocar até os 100”. Jon morreu com 71 anos. Poucos 

segundos de filme e lá se vai a primeira lágrima.  

 

 
 

Este DVD era muito esperado. Não havia um vídeo oficial da reunião de 1984, 

embora no Brasil seja fácil encontrar uma versão pirata (mas com toda pinta de 

oficial) de um show em Paris, extraído de um VHS, com má qualidade. Este 

lançamento não decepciona. Excelente qualidade, tanto de imagem quanto de som. 

Tem uns defeitozinhos na direção de imagem, como focalizar o músico que não 
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está solando durante um solo ou então mostrar a plateia muito raramente. No 

palco, fica evidente que estão todos se divertindo (Blackmore até sorri!), tocando 

muito bem, como sempre. Gillan também está bem, até mesmo em “Child in Time”. 

Os agudos de outrora não são alcançados, mas, na base da garra ele conseguiu 

arrancar mais algumas lágrimas do velho Eremita. Blackmore injeta mais emoção 

com um solo em que parece estar completamente alucinado.  

 

O documentário é imperdível. Tem trechos de ensaios e em um deles a banda toca 

uma base de uma música desconhecida para mim. Outra das muitas coisas que me 

chamaram a atenção foi a irritação de Gillan com um repórter da TV inglesa 

(programa “Whistle Test”) quando ele insistiu em falar sobre o dinheiro envolvido 

na reunião. Gillan comenta: “neste país todos querem saber quanto dinheiro 

ganhamos”.  

 

O DVD vem com um belo encarte e, mesmo a versão importada, tem legendas em 

português. De Portugal. “Turnê”, por exemplo, é traduzida como “digressão”.  

 

Falando em documentários e na perda de Lord, vamos para o segundo item, 

“Dancer ant the Moon”, do Blackmore´s Night. Este saiu no Brasil, em edição 

especial, dupla, com encarte e DVD. Quem diria! O disco em si segue a linha dos 

trabalhos anteriores da banda, que me agradam. Gosto da mistura musica medieval 

com Rock. Não é um Gentle Giant, mas funciona bem. Candice Night vem cantando 

melhor a cada disco. Como sempre há pelo menos um cover e neste inseriram 

“Temple of the king”. Mas a edição vale mesmo por duas coisas: (1) a entrevista 

que vem no DVD, em que um Blackmore com ares de professor fala sobre os 

assuntos mais diversos, como o comportamento sexual na antiga Irlanda ou dicas 

para os interessados em fazer turismo por castelos alemães; (2) a faixa de 

encerramento do CD, um tributo ao velho amigo tecladista, intitulada “Carry on, 

Jon”. Uma peça instrumental belíssima, cujas notas iniciais do riff lembram a 

“Parisienne walkways” do também recém-falecido Gary Moore. 

 

É dele o terceiro item, a gravação do show de 2010 no festival de Montreux. A 

primeira visão de Moore no palco assusta um pouco. Ele estava gordo, com o rosto 

inchado, dando a impressão que estava mesmo com problemas de saúde. Mas, 

quando o show começa... que doente o quê! Simplesmente maravilhoso. Moore 

estava acompanhado de Neil Carter, ex-UFO, que foi seu parceiro no álbum “Wild 

Frontier”, um dos meus preferidos do guitarrista. O repertório do show é 

concentrado nessa fase, mais Hard-Rock e com influências da música irlandesa, na 

mesma linha do Thin Lizzy. Traz três músicas inéditas, que seguem o clima 

“thinlizzyano” das demais. Se alguém quiser uma boa amostra do que este show 

traz, comece ouvindo “Thunder rising”. E prepare o lenço. 
Postado em 05.mar.14. 
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Mundo do Rock: “mulheres, dinheiro, fama” ou “solidão, 

doença e morte solitária”? 
 

 

Jovem da periferia com poucas perspectivas. Descobre que tem um talento 

especial. Assina um contrato com muitos zeros. Começa a se apresentar para 

multidões pelo mundo todo. Sabe que a fama é passageira, mas não se prepara. De 

uma hora para outra, cai no esquecimento.  

 

Poderia ser a descrição de milhares de carreiras de jogadores de futebol, 

principalmente se estivéssemos nos anos 70. Lembro-me do caso de Jorge 

Mendonça (este chegou ao auge nos anos 80), um craque que jogou uma Copa do 

Mundo e morreu na miséria. O Rock está ligado ao futebol de várias formas. Uma 

delas é que esse roteiro de abandono após um apogeu acontece com astros de 

ambas as atividades. 

 

 
 

Um caso recente é o de Peter Banks. Ele foi o guitarrista da primeira formação do 

Yes, com quem gravou os dois primeiros álbuns. Após sair do Yes formou o Flash, 

que tem três discos de estúdio: o primeiro leva o nome da banda (1972), o segundo 

é o “In the Can” (1972) e o terceiro “Out of Our Hands” (1973). Todos saíram pelo 

selo Harvest, sendo que os dois últimos foram lançados no Brasil. Sempre ouvi 

muito o Flash, principalmente os dois primeiros álbuns, que são excelentes. Peter 

Banks formou uma banda com três músicos talentosos, fazendo um Rock 

Progressivo de altíssima qualidade que, é inevitável, lembra um pouco o Yes, mas 

não é uma cópia, tem um estilo próprio. O Flash não tinha tecladista, algo raro no 

Prog Rock. Não fazia falta, pois Banks variava o tempo todo os sons de sua guitarra, 

mostrando muita criatividade. O Flash tem muitas músicas longas, algo quase que 

obrigatório no Rock Progressivo. Só que as músicas do Flash são longas porque seu 

desenvolvimento levou a isso e não porque havia que se cumprir esse protocolo 
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imposto pelo rótulo “progressivo”. Cito isso porque me incomoda muito ouvir 

discos de bandas progressivas menos conhecidas e que insistem em compor longos 

épicos de vinte e tantos minutos e que, na maioria das vezes, são uma junção de 

diversos fragmentos e ideias que não se conectam naturalmente, tornando a 

música impessoal e enfadonha. Quer saber? Tente ouvir o Flash! Vale a pena. 

 

O Peter Banks morreu há algum tempo (em março de 2013), quando estava com 65 

anos. Este não é um caso de “pô, o cara morreu. Acho que daqui em diante devemos 

considera-lo um gênio...”. Ele realmente foi um grande músico. O que me levou a 

escrever sobre ele foi uma matéria que saiu na revista Classic Rock número 193 

(fevereiro de 2014), que trouxe detalhes dos últimos dias de Banks. Apesar de 

mundialmente famoso (até hoje sua guitarra pode ser ouvida em uma caverna 

remota do Brasil), ele foi encontrado morto em sua casa, onde morava sozinho. 

Uma vizinha chamou a ambulância, estranhando o silencio na casa. O parecer 

médico foi morte devido a um ataque cardíaco. Peter foi casado duas vezes e estava 

separado. George Mizer, dono de uma loja de discos nos Estados Unidos e que 

agendou uma excursão americana do Flash era um dos seus poucos amigos. Sem 

família, o corpo ficou dias aguardando a liberação para o funeral.  Mizer teve que 

recorrer à ex-esposa de Peter para conseguir a liberação do corpo. Não havia 

dinheiro para a cerimônia, pois Peter Banks não tinha posses (a casa em que 

morava era alugada). Parte do dinheiro foi obtido com os fãs, via Internet.  Nenhum 

dos seus companheiros de Yes compareceu à cerimônia. Do meio do rock, apenas 

David Cross (King Crimson), Dave Wagstaffe (Wishbone Ash) e Roy Flynn (ex-

manager do Yes) prestaram suas homenagens pessoalmente. Abandono total. Um 

fim que Peter Banks não merecia.  
Postado em 23.jan.14. 

 
 

Letras líricas do Rock – II 
 
 
Ao alvorecer, os mares são espelhos flutuantes. Mas as marés foram se 

transformando em tempestade e os ventos mudaram rapidamente. Mulheres 

aguardavam no porto. Ficavam por ali, silenciosas. Mais um dia as tempestades 

sopravam, pois os homens o mar havia encontrado. 

 

Pescadores estendiam as redes, os barris espalharam a isca. Os avisos das gaivotas 

ecoavam pelos arredores, eram ventos que não poderiam esperar. Pessoas 

aglomeradas no porto, aguardando pela maré. Olhos fechados devido ao borrifo do 

mar e lágrimas que não conseguem esconder. 
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Cascos rangiam, velas estalavam, a chuva fustigava. Lonas batendo, conveses 

lavados, os barcos inclinavam-se e giravam. Trovões ressoando no porto, o medo das 

mulheres aumentando. Comprimiam-se para esperar a hora, rezando para que o céu 

limpasse. 

 

Ventos uivantes e as ondas furiosas racharam os barcos. Arrancados da segurança, 

arrancados da vida, homens com pouca esperança. Ecos assustadores no porto, 

sussurros de morte. Mulheres chorando, segurando as mãos daqueles que ainda lhes 

restam. 

 

Sombras caem no porto. Mulheres estão lá, aguardando. As tempestades sopravam 

de outro modo, pois os homens o mar afogou. 

 

Um texto e tanto, não? Dramático. Cinematográfico. Pois, a menos da pontuação, 

uma ou outra conjunção e demais complementos para ligar as frases, essa é a letra 

da música “At the harbour”, que está no álbum “Ashes are Burning” (1973) da 

banda inglesa Renaissance. É uma letra atípica, com palavras pouco usuais, mesmo 

no universo do Rock Progressivo. Onde poderia ser encontrada uma frase como 

“hulls were creaking crashing sails, rains were slating down. The oilskins flapping, 

decks awash, slanting turning round”. Por causa disso, a tradução (super-livre) deu 

um trabalhão pro Eremita e deve ter lá seus problemas. O importante é admirar 

essa letra, tão elaborada, criativa e, acima de tudo, bela. A autora é Betty Tatcher, 

que não fazia parte da banda. Era uma letrista que escrevia a pedido dos músicos, 

contribuindo em vários álbuns do Renaissance. 

 

A obra de Betty Tatcher recebeu uma embalagem à altura. A música tem três 

partes. As partes inicial e final são tocadas apenas por John Tout ao piano e traz 

uma releitura da composição “The Sunken Cathedral”, do compositor clássico 

francês Debussy. O meio da música é que traz a interpretação da letra pela 

magnífica e incomparável cantora Annie Haslam, acompanhada pelo violão de 

Michael Dunford e um órgão suave, ao fundo. Annie ainda faz um coro sobre a 

parte final, acentuando o clima fúnebre da letra. É uma faixa forte em um disco que 

só tem faixas fortes. Os dois maiores clássicos da banda estão nesse disco: a faixa 

título, que a exemplo de “At the harbour” e outras mais da autora, tem uma letra 

um tanto pessimista e termina com um solo sensacional do Andy Powell, 

guitarrista do Wishbone Ash; e “Can you understand”, provavelmente a música 

mais conhecida do Renaissance. 

 

Segue a letra original referente ao texto acima. 
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At the harbour 

(Betty Thatcher/Michael Dunford) 

 

Out the daybreak to the sun 

Seas are drifting glass 

The tides were turning into the storm 

Winds were moving fast 

Women waiting at the harbour 

Silent stand around 

Weather storms another day 

For men the sea had found 

Fishermen were laying nets 

The barrels spread the bait 

The seagulls warning echoed round 

Winds that wouldn't wait 

People gathered at the harbour 

Waiting for the tide 

Eyes are closed against the spray 

And tears they cannot hide 

 

 

 

Chorus: 

Shadows falling at the harbour 

Women stand around 

Weather storms another way 

For men the sea have drowned 

 

Hulls were creaking crashing sails 

Rains were slating down 

The oilskins flapping, decks awash 

Slanting turning round 

Thunder roaring at the harbour 

Women drawn in fear 

Huddle up to wait the time 

And pray the sky will clear 

Howling winds and the raging waves 

Cracked upon the boats 

And torn from safety, torn from life 

Men with little hope 

Ghostly echoes at the harbour 

Whispering of death 

Women weeping holding hands 

Of those they still have left 
Postado em 03.jan.14. 

 

 

Discos estranhos da coleção do Eremita – 5 
 

 

Olha só que time: John Entwistle e Keith Moon (respectivamente baixista e 

baterista do The Who); Bill Bruford (bateria, Yes e King Crimson); James Dewar 

(baixista e vocal, Robin Trower Band); os vocalistas Alice Cooper, Frankie Miller 

(cantor solo escocês), Jim Dandy (Black Oak Arkansas) e Elkie Brooks (Vinegar 

Joe); Nicky Hopkins (teclado, Rolling Stones); Carmine Appice (bateria, Vanilla 

Fudge); Justin Hayward (guitarra, Moody Blues); Eddie Jobson (teclados, UK) e 

Kenny Jones (bateria, Faces). Imagine se todos eles resolvessem gravar um disco. 

Sim, eles fizeram isso! Ao longo de todo mês de dezembro de 1974 foi registrado o 

álbum “Flash Fearless versus The Zorg Women, Parts 5 & 6”. Esse disco, um LP 

simples, saiu no Brasil, via Phonogram, em 1975 (número de catálogo 6307 546). O 

exemplar do Eremita foi comprado muito tempo depois, em um sebo. Ele estava na 

parte de coletâneas! Dá para entender o engano. A capa tem um estilo que lembra 

uma daquelas coletâneas que as gravadoras montavam de vez em quando, com 
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títulos como “Rock Concert”; “Rock Explosion” etc. Mas o que provavelmente 

enganava mais era a lista de nomes no canto esquerdo da capa (Alice Cooper, Elkie 

Brooks, Jim Dandy, John Entwistle e Frankie Miller). Não era razoável que se 

tratasse de uma banda, então deve ser coletânea! 

 

Apesar de contar com tantos nomes 

ilustres, é um álbum relativamente 

desconhecido. Ou melhor, era, afinal o 

Rock Brado é um dos blogs com maior 

acesso em termos mundiais. Voltando ao 

álbum, ele não aparece em muitas das 

discografias dos músicos citados. Afinal, 

qual é a história deste disco? A ideia era 

produzir um musical, baseada em uma 

aventura de super-herói criada por David 

Pierce. Um gibi com a história vinha 

encartada no LP original inglês. Não sei 

se foi incluído na edição brasileira (como 

disse, o meu exemplar foi de segunda mão). Eu apostaria que não. De qualquer 

forma, não é grande perda. O protagonista do gibi é o tal “Flash Fearless”. Quem 

diria que alguém criaria mais um super-herói chamado “Flash”! O tal Pierce 

escreveu as letras do disco e as músicas ficaram a cargo de Steve Hammond. São 

dez faixas, sendo que John Entwistle está presente em nove (a décima faixa é só 

uma vinheta tocada no sintetizador). O álbum foi produzido por John Alcock e 

gravado nos estúdios da Chrysalis Records, que também lançou o disco (a versão 

nacional também saiu sob esse selo). Isso explica a presença de parte do elenco, 

como, por exemplo, Dewar, Mick Grabham (Procol Harum) e Chick Churchill (Ten 

Years After), todos pertencentes à Chrysalis. Apesar de o título indicar que se 

tratam das partes 5 e 6 da história, é provável que não existam outras, pois o 

trabalho todo não deu certo. 

 

Por que não deu certo? Com uma galera dessa, é claro que as execuções das faixas 

são impecáveis. O problema é que as composições não são nada empolgantes. Eu 

ouvi poucas vezes o disco e ele não me traz a lembrança de nenhuma música em 

particular. A exceção é a divertida “To the chop”, um Rock’n’Roll tradicional, ao 

molde de “Blue Suede Shoes”, cujo vocal é o Entwistle.  

 

Por isso tudo, é um disco realmente esquisito. 

 

Lista completa das faixas, com o respectivo vocalista: Part 5 (corresponde ao lado A 

do LP) – Trapped (Elkie Brooks); I’m flash (Alice Cooper); Country cooking (Jim 

Dandy); What’s happening (James Dewar). Part 6: Space pirates (A. Cooper); 
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Sacrifice (E. Broks); To the chop (J. Entwistle); Supersnatch (Frankie Miller); Blast off 

(J. Dandy) e Trapped (reprise), instrumental. 
Postado em 02.jan.14. 

 

 

Sabbathina e revelações 
 

 

Andei sumido um tempo. Normal. Afinal, assim são os eremitas.  Neste retorno, 

pretendo revelar algumas verdades. Antes, atendendo a inúmeros pedidos, vou 

apresentar meu comentário sobre o disco “13”, do Black Sabbath.  

 

O ano de 2013 trouxe de volta duas bandas muito veteranas demais – o próprio 

Sabbath e o Deep Purple, com seu álbum “Now What?!”, também comentado neste 

omissivo blog. 

 

Os músicos das duas bandas são profissionais da composição. Excelentes 

profissionais. Existem pontos baixos na discografia de ambos, sem dúvida. Credito 

isso às pressões, tanto externas (obrigações contratuais em soltar um disco mesmo 

sem estar lá muito inspirado) como internas (brigas, drogas, ciúmes e choques de 

egos, em geral). Como nos dois casos (“13” e “Now What?!”) as bandas tiveram 

tempo suficiente para compor e amadurecer as ideias, daria para apostar, antes 

mesmo de ter ouvido os discos, que se tratariam de bons conjuntos de músicas. O 

prognóstico bateu, em ambos os casos.  

 

Recebi o disco do Sabbath das mãos do próprio Iommi, em uma noite fria em um 

pub quase deserto em Bundsville, Idaho, um dia antes de um show da banda. 

Estava por lá a negócios e nem pensava em ver o show, pois os ingressos estavam 

esgotados há meses. O consolo foi tomar umas e outras no tal pub, o mesmo que 

Iommi escolheu para dar uma relaxada. Conversamos um pouco, especialmente 

sobre política – ele pareceu particularmente interessado no governo da presidente 

Dilma – e no fim do papo ele me presenteou com o disco. Que coincidência, não? 

 

Desde então ouvi o disco exatamente 14 vezes. Minha conclusão é que se fosse o 

disco de uma banda iniciante, ela seria aclamada e condecorada com todos os 

adjetivos possíveis para um estreante. Seria a nova sensação mundial. Em se 

tratando de Sabbath, no entanto, sempre se espera um pouco mais, que surjam 

novos e numerosos clássicos. Assim como no caso do “Now What?!”, as esperanças 

foram atendidas parcialmente. Algumas faixas são muito fortes, sendo que a minha 

preferida é “Age of reason”, que tem um riff belíssimo, a única que foi transferida 

para o pendrive que levo no carro. Completam os pontos fortes a faixa de abertura 
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“End of beginning”, “God is dead” (o solo final de Iommi é o melhor do disco) e 

“Live forever”. Nesta, aparecem as mesmas preocupações com a idade e a 

proximidade da morte que o Gillan inseriu nas letras do último disco, que pode ser 

resumida na frase que Ozzy repete no refrão: “eu não quero viver para sempre, 

mas também não quero morrer”. Só não gostei mesmo das duas últimas músicas. 

Duas em oito? Um disco 75% bom, então. Vale. Ainda mais que o restante da 

concorrência anda produzindo pouco e o que produz é de qualidade bem inferior. 

 

Para finalizar, vamos às revelações das verdades: (1) não foram inúmeros pedidos. 

Só o meu amigo Gibin me pediu para comentar este disco; (2) como não existe a 

cidade de Bundsville, toda a história que segue é inventada. Na verdade comprei o 

disco em um supermercado de Jundiaí, a única cidade para onde vou a negócios; 

(3) ouvi o disco só oito vezes e não catorze; (4) mesmo quando falo de Sabbath, 

não consigo não falar do Purple. Acho que citei o “Now What?!” mais do que o “13”. 

É mesmo patológico. Reconheço esse problema e tenho tentado me tratar, ouvindo 

outras coisas, como Gillan, Rainbow e Whitesnake. Em 2014, tudo vai mudar. 
Postado em 30.dez.13. 

 

 

Letras líricas do Rock – I 
 

 

Já escrevi sobre a importância relativa que as letras das músicas têm no Rock. O 

padrão são letras genéricas, que não contam história nenhuma. A maioria fala de 

amores ou carros. Outras letras não têm realmente nenhum sentido e são apenas 

coleções de palavras que se encaixam bem na melodia (o Yes faz muito isso). 

Portanto, não é o caso de cobrar que bons Rocks tenham boas letras. 

 

É lógico que existe o grupo das boas letras, aquelas que sobrevivem por si só, 

sendo brilhantes até mesmo sem o apoio da música. Nesta série que aqui se inicia a 

proposta é apresentar casos de letras que se sobressaem da mediocridade das 

composições do Rock, comentando um pouco sobre elas. 

 

A primeira letra é a que gerou a ideia de escrever esta série. Trata-se de uma faixa 

do disco “Nursery Crime” (1971), o meu preferido do Genesis e que traz a 

maravilhosa “The Musical Box”, uma das melhores da banda. A letra escolhida, 

porém, é de outra faixa, “Harold the Barrel”. Embora não seja das músicas mais 

badaladas e sempre esquecida em coletâneas, trata-se de uma pequena obra-

prima. São apenas três minutos, nos quais uma história é contada como se fosse 

um enredo de um filme ou peça de teatro. O subtexto da letra traz a locação ou o 

personagem que cita cada frase (e que não são cantadas pelo vocalista, Peter 
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Gabriel), seguindo o modelo usado em roteiros (veja na reprodução a seguir). A 

produção da faixa incluiu efeitos sonoros e vozes ocasionais sobre o que está 

acontecendo. Dá para enxergar toda a trama sem que seja necessário ter um filme à 

nossa frente 

 

A letra conta a história de Harold, um dono de restaurante que corta os dedos do 

seu pé e os serve junto com o chá. Ao ser descoberto ele foge e vai parar na beira 

de uma janela no alto de um prédio. Isso acaba gerando um acúmulo de gente, 

chega a televisão, o prefeito e até sua mãe aparecem. Esta contribui com aqueles 

comentários tipicamente ingleses: “Saia daí! Se seu pai estivesse vivo, ele ficaria 

muito muito aborrecido”; “Sua camisa está suja e a BBC está aqui”. Tudo isso com 

uma trilha sonora em um ritmo ágil, divertido (exceto no ponto em que Harold 

reflete que, ao invés de estar naquele parapeito, ele poderia estar em um barco, 

bem longe dali). Uma verdadeira ópera-bufa moderna. 

 

Lá de cima Harold sente toda a pressão da multidão. Olha só que imagem: “The 

crowd was getting stronger and our Harold getting weaker. Forwards, backwards, 

swaying side to side”. Em uma tradução amadora do Eremita: “a multidão ia se 

reforçando e o nosso Harold enfraquecendo. Avanços, recuos, movendo-se para lá e 

para cá”.  

 

No fim, é claro, o pobre Harold se joga. 

 

Segue a letra original.  

 

Harold the barrel 

(Tony Banks/ Phil Collins/Peter Gabriel/Steve Hackett/ /Mike Rutherford) 

 

News:  

A well-known Bognor restaurant-owner disappeared early this morning. 

Last seen in a mouse-brown overcoat 

suitably camouflaged 

they saw him catch a train 

 

Man-in-the-street:  

"Father of three its disgusting" 

"Such a horrible thing to do" 

Harold the Barrel cut off his toes and he served them all for tea 

"Can't go far", "He can't go far" 

"Hasn't got a leg to stand on" 

"He can't go far" 
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Man-on-the-spot:  

I'm standing in a doorway on the main square 

tension is mounting 

There's a restless crowd of angry people 

 

Man-on-the-council:  

"More than we've ever seen - had to tighten up security" 

 

Over to the scene at the town hall 

The Lord Mayor's ready to speak 

 

Lord Mayor:  

"Man of suspicion, you can't last long, the British Public is on our side" 

 

British Public:  

"Can't last long", "You can't last long". 

"Said you couldn't trust him, his brother was just the same" 

"You can't last long". 

 

Harold:  

If I was many miles from here, 

I'd be sailing in an open boat on the sea 

Instead I'm on this window ledge, 

With the whole world below 

 

Up at the window 

Look at the window... 

 

Mr.Plod: 

"We can help you" 

 

Plod's Chorus: 

"We can help you" 

 

Mr. Plod: 

"We're all your friends, if you come on down and talk to us son" 

 

Harold:  

You must be joking 

 

Take a running jump 
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The crowd was getting stronger and our Harold getting weaker; 

Forwards, backwards, swaying side to side 

Fearing the very worst 

They called his mother to the sight 

Upon the ledge beside him 

His mother made a last request. 

 

67-yr-old Mrs Barrel:  

"Come off the ledge if your father were alive he'd be very,very, very upset. 

"Just can't jump, you just can't jump" 

"Your shirt's all dirty, there's a man here from the B.B.C." 

"You just can't jump" 

 

Mr. Plod: 

"We can help you" 

 

Plod's Chorus: 

"We can help you" 

 

Mr. Plod: 

"We're all your friends, if you come on down and talk to us Harry" 

 

Harold:  

You must be joking. 

 

Take a running jump... 
Postado em 30.dez.13. 

 

 

Um breve miniguia compacto resumidíssimo de tradução 

inglês/português 
 

 

Nossa jovem colônia passou por várias influências, dependendo do colonizador. 

Primeiro vieram os portugueses e aí trocamos o tupi-guarani pelo idioma de 

nossos patrícios de além-mar. Passados bons pares de anos começou a 

contaminação disseminada pela potência cultural de outrora, a França. O Brasil 

queria ser a França. Isso durou muito tempo. Eu, pobre Eremita, por exemplo, em 

plenos finais anos 70, pegando o final da onda, ainda estudei francês como segunda 

língua na escola (c’est un crayon?).  Nessa época o poderio americano já havia 

substituído o francês no papel de colonizador. Tudo isso é inevitável e natural. Só 
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acho que a gente aceita com muita passividade essa influência. Tudo que é 

americano tem que prosperar por aqui, não só na língua como nos costumes. 

Passamos a comemorar o Hallowen! É ridículo! Fico imaginando o quanto vai 

demorar para mudarmos a data de comemoração da nossa suposta Independência 

para 4 de julho. Na língua, certas coisas são tão ridículas quanto. Por exemplo, 

“delivery”. Desde quando é menos complicado falar “entrega” do que “delivery”? E 

“self-service” então? Dependendo do lugar e de quem atende, a gente ouve “este 

restaurante é do tipo serve-serve”.  

 

Tudo bem, a língua é uma coisa viva, que fica saltitando no chão até que alguém dê 

nela uma sapatada e mesmo assim ela não para quieta, mas há de se ter bom senso, 

brothers. O charme de uma palavra em inglês é um grande apelo a nós, brasileiros 

incultos e preguiçosos, que aceita tomar um “cocktail”, mas jamais se sujeitaria a 

um rampeiro “rabo de galo”, embora o segundo seja a tradução literal do primeiro. 

Tampouco aceitaria ser chamado de “garoto-vaca”. “Cowboy” sim, aí é legal. São 

trocentos exemplos como os tristemente vulgares “off” e “sale” nas vitrines de lojas 

em liquidação ou os anúncios publicitários que trazem seus slogans (êpa!) em 

inglês, como “keep walking” e por aí vai. 

 

O Eremita é claro, fica irritado com essas coisas, mas a função deste blog é o de 

prestar serviços de utilidade pública. Então já que não dá para empurrar o inglês 

porta afora, vamos pelo menos traduzir direito algumas coisas. Como o Eremita lê 

muitas coisas sobre Rock, há muito tempo (aceitando, é claro, essa música vinda da 

matriz da colônia, mas, pera lá – Rock pode!), muitas matérias são em inglês e, às 

vezes, se depara com suas traduções, que aparecem em sítios (não, não, sítio 

realmente não dá – usemos “site”, mesmo. Aliás, “blog” também pode!) e revistas 

nacionais. Mesmo não conhecendo a fonte, dá para sacar quando é uma tradução 

pela presença de umas escorregadelas geradas por palavras heterossemânticas 

(não sabe o que é isso? – vai na Wikipedia, pô!). 

 

Vamos aos exemplos mais comuns dessas escorregadas que derrubam os 

tradutores rockeiros: 

 

Ultimate – poderia ser traduzido como “o máximo”. Não tem nada a ver com ficar 

em último ou com um ultimato. 

 

Exquisite – “refinado” é uma boa tradução. “Esquisito” é uma péssima tradução. 

 

Aka – é uma sigla, para “also known as”, ou seja, “também conhecido como”. Por 

exemplo, “Bill Gate, aka bicho-de-goiaba, doou cinco centavos para restaurar a 

caverna do Eremita, que está sofrendo infiltrações que estão mofando seus 

provolones”. 
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Argument – Não, não é “argumento”. O cara X não saiu da banda Y depois de 

“argumentar” com o empresário. Foi depois de uma briga. “Argument” é discussão. 

Vou evitar aqui a piada óbvia de terminar a frase com um “essa é a tradução e não 

tem discussão”, pois detesto piadas óbvias. 

 

At the end of the day – expressões idiomáticas são as que mais derrubam os 

tradutores. Essa por exemplo, tem o sentido de “no fim das contas” e não de “no 

fim do dia”, frase que a gente lê muito em textos traduzidos e muitas vezes 

estranha o que ela estaria fazendo naquele contexto. 

 

Agora as três campeãs: 

 

Actually – tem o maior jeitão de “atualmente”, mas realmente significa “realmente”. 

Cuidado, cuidado. 

 

Eventually – em geral é usado como “finalmente” e não como o evidente 

“eventualmente”. Voltando em um exemplo anterior: “eventualmente, o cara X saiu 

da banda Y depois de argumentar com o empresário”. Agora você já sabe: a 

tradução fica bem melhor se o resultado for “finalmente, o cara X saiu da banda Y 

depois de discutir com o empresário”. 

 

“Self indulgence” – essa expressão é muito usada pelos rockeiros ingleses e muito 

traduzida pelos rockeiros brasileiros como “autoindulgência”, palavra que não tem 

nenhum sentido. O espírito da coisa, neste caso, é “comodista”, ou seja, acomodado, 

meio que sem criatividade, deixando as coisas seguirem seu rumo sem fazer nada 

para mudá-las e por aí vai. 

 

O Eremita espera ter colaborado modestamente com seus parcos conhecimentos 

da nossa futura língua-mãe para a melhoria das atuais traduções de textos em 

inglês. Recomendo que, em casos de dúvidas sobre outras palavras, procure meu 

associado na elaboração deste texto, the big soccer coacher Joel Santana.  
Postado em 30.dez.13. 
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Eu escrevo, ninguém lê e assim a vida segue 
 

 
 

O Eremita continua em sua heroica missão de salvar o mundo. Mais uma etapa 

dessa salvação foi concluída e se você pode ler este texto hoje, saiba que deve isso 

ao Eremita. Estão à disposição as novas versões de três obras fundamentais para a 

compreensão do sentido da vida: (1) Discografia Brasileira do Deep Purple (versão 

13); (2) Discografia Comentada do Deep Purple (versão 6) e Roy Buchanan (versão 

2). Os nomes são parecidos, mas os textos (1) e (2) são diferentes. O (1) traz os 

discos em vinil que foram lançados no Brasil, tanto do Deep Purple quanto de seus 

derivados, resultado de uma intensa pesquisa do Eremita até mesmo em locais 

remotos, como os sebos do centro da cidade. Na versão 13 foi incluído mais um 

item e agora são 108 os discos apresentados. Já o texto (2) traz o comentário dos 

discos de estúdio, faixa a faixa, além de um monte de outras coisas. A versão 6 é 

decorrente da inclusão do “Now What?!”, o mais recente disco do Purple. O “Roy 

Buchanan” não tem sido muito lido, o que é mais uma prova de que esse guitarrista 

sofre o estigma da injustiça. Peço que você o leia, mesmo que, assim como eu, não 

saiba o que significa “estigma”. Todos os três textos podem ser baixados de graça 

no site “Arquivos d’O Eremita – Caixa 2”, que fica no endereço:  

http://www.arquivosdoeremita.com.br/ 
 

Postado em 08.set.13. 

 

 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/
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Não sei se deixei escapar entre as tranqueiras que andei escrevendo – e o que é 

pior, publicando – minha profunda e roxa admiração pelo Deep Purple. Caso isso 

não tenha ficado claro, revelo que ouço essa banda, sem parar, desde 1973, meses 

após o lançamento no Brasil do “Who do we think we are”, que por aqui saiu um 

pouco defasado em relação à Europa e EUA, como era de praxe. Quando saiu o 

“Burn” eu simplesmente me recusei a ouvir, contrariado pelo fato de que o Gillan 

não era mais o cantor da banda. O primeiro disco que eu ouvi assim que chegou às 

lojas brasileiras foi o “Stormbringer”. Desde então, cada novo disco lançado era 

acompanhado de um grande frisson (um frisson macho, que fique bem claro), 

sempre naquela expectativa: “quantas novas obras-primas terão nesse disco 

novo?”. Confesso que, com o passar dos anos e dos lançamentos, a tensão pré-

audição foi caindo. Os discos mais recentes foram bons, mas não muito 

emocionantes. A coisa mudou com a aproximação da data em que este novo álbum, 

o “Now What?!” estaria disponível. Foram vários os motivos para isso: a produção 

de Bob Ezrin; o tempo decorrido desde o disco anterior (oito anos – um prazo tão 

longo só havia acontecido entre o “Come Taste the Band” e o “Perfect Strangers”) e, 

principalmente, a audição de “All the time in the world”, que esteve disponível (ao 

lado de “Hell to Pay”) um pouco antes da data oficial de lançamento do disco. Os 

americanos chamam essa técnica de “teaser” (poderia ser traduzida como 

“provocação”), ou seja, dar uma amostra antecipada da obra para ir criando um 

clima até o lançamento oficial e completo. No meu caso, funcionou muito bem. Aí 

veio a audição do disco. Correspondeu? Sim e não. Muito mais para sim do que 

para não. Uma parte maior das músicas está em um nível bem acima dos três 

discos anteriores. Uma parte menor não surpreende. 

 

A produção do Bob Ezrin fez diferença. Bob é um produtor com grande experiência 

e grande currículo. O primeiro disco que produziu foi “Love it to Death”, do Alice 

Cooper, em 1971. Na época ele tinha a mesma idade dos caras da banda. Aprendeu 

rápido o ofício e foi responsável pela produção dos álbuns seguintes do Mr. Cooper, 
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entre eles três discaços, que eu adoro: “Killer”, “Billion Dollar Babies” e “Muscle of 

Love”. Daí em diante produziu centenas de bandas e virou celebridade. A escolha 

dele para produzir o novo Purple foi uma aposta certa. O disco tem uma excelente 

produção. 

 

São onze faixas. As melhores são “A simple song”, que retoma a tradição de faixas 

de abertura bombásticas nos discos da banda; “Hell to pay”, um hard-rock puro 

sangue; a levemente funkeada “Bodyline”; “Above and beyond”, bela homenagem a 

Jon Lord; “Blood from a stone”, que todo mundo vai achar que parece Doors pela 

levada do teclado e a surpreendente “Vincent Price”, que une bom humor, 

homenagem e Rock de primeira. Ainda tem uma obra-prima, “All the time in the 

world”. Não é um Rock pesado. Nem é Pop. É o tipo de som que eu espero de um 

grupo formado por sessentões, que não precisam mais sacudir tantos as cabeças e 

caminhar mais pelos atalhos. Para completar, tem uma interpretação magnífica de 

Gillan, indo do grave ao agudo (não, nada de gritos) com uma facilidade que poucos 

conseguem. 

 

Sete grandes faixas em onze? Já tenho muito com o que me divertir. Valeu, hã... 

rapaziada?! 
Postado em 26.jul.13. 

 

 

Tentando proteger os trouxas 

 

 

Lá vou eu com mais um texto que começa falando dos anos 70. Fazer o quê? Sou 

velho! Velho e Eremita. Minha música preferida é a dos anos 70, época em que não 

era tão fácil filmar coisas. Algumas das minhas bandas preferidas têm 

pouquíssimas imagens daquela década gloriosa. Cito “pouquíssimas” considerando 

o sucesso que tiveram e comparando com o que é produzido em termos de vídeos 

de artistas atuais, incluindo aí os de pouco ou nenhum sucesso. Atualmente CDs e 

DVDs de discos novos são produzidos simultaneamente. Juntando com a facilidade 

que a informática trouxe de gravar qualquer aparição de uma banda na mídia e 

inseri-la no Youtube, temos material enorme disponível de músicos do planeta 

inteiro a um aperto de botão, o que é ótimo. Talvez eu não tenha revelado isso até 

então, mas minha banda preferida é o Deep Purple. Ela é uma das que tem um 

enorme acervo de imagens recentes (da fase Steve Morse), mas o material de 

quando estava em seu auge é escasso. Por isso, qualquer produto sobre o grupo 

que surge no mercado traz esperança de poder ver algum novo registro dos anos 

70 que alguém decidiu liberar aos fãs. Vivo reclamando dos intermináveis 

lançamentos e relançamentos de material do Purple e que raramente tem algo de 
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inédito e que a gente acaba comprando. É aquilo que uma vez James Joyce citou 

como “engana-trouxas”. Pois bem, eu sou o mais novo “trouxa” que foi enganado. 

Comprei uma caixa com três DVDs do Purple, intitulada “Maestros from the Vaults 

– The Definitive Collection”. Devia ter me tocado que algo com um nome tão 

parecido com um outro DVD da banda chamado “Masters from the Vaults” (este 

sim, indispensável) não deveria receber muito crédito. No fim, a produtora recebeu 

mesmo o crédito e eu fiquei com o débito na minha conta. Resolvi expor aqui 

minha “trouxice” para, pelo menos, alertar a multidão de leitores desse blog para 

que não caiam no mesmo golpe. 

 

Os três DVDs da caixa seguem um modelo muito comum. São documentários, 

juntando opiniões de gente do meio do Rock (músicos, produtores e jornalistas) e, 

às vezes, entrevistas com os músicos do grupo enfocado. Em geral os depoimentos 

são mesclados com trechos de apresentações ao vivo. Tenho vários desses DVDs de 

grupos dos anos 70, que é a época em as minhas músicas 

preferidas foram produzidas (já escrevi isso? Às vezes 

acho que minha memória dá umas falhadas), como o 

Free, Uriah Heep, UFO, entre outras. Do próprio Purple 

tenho uns três ou quatro. Como é a mesma produtora 

que fez todos, os especialistas que comentam 

se repetem nos vídeos. Alguns são realmente 

personagens relevantes, como os jornalistas ingleses 

Chris Charlesworth, Geoff Barton e Chris Welch. No 

caso específico desta caixa, além de Nick Simper, só há outro 

músico entrevistado: Doug White, vocalista da última formação do 

Rainbow. A maior parte dos depoentes é formada por figuras menos conhecidas 

aqui no Brasil. Tem um que aparece em todos os vídeos desse tipo, um careca com 

uns dentes encavalados que quando fala a boca se mexe de modo estranho, meio 

que dessincronizada com as palavras que expele (deve expelir junto uma bela 

quantidade de perdigotos, pelo jeito). Só que eu não me lembro do nome dele. Tem 

um lado bom em ter uma memória ruim. 

 

O Deep Purple tem um conjunto pequeno de vídeos dos anos 70. Shows completos, 

apenas o “Concerto”, o “Live in Concert 72” e o “California Jam”. Além disso, 

existem alguns trechos de apresentações em programas de TV, como os reunidos 

no “Masters from the Vaults” e no “History, Hits & Highligths” (comentado neste 

mesmo blog alguns anos atrás, não me lembro da data exata) e só. Ao longo dos 

três DVDs do “Maestros” são mostrados excertos de algum desses filmes. Não tem 

absolutamente nada de inédito. Os entrevistados fazem seus comentários e são 

entremeadas passagens dos vídeos disponíveis que tem a relação mais próxima 

com o assunto. Por exemplo, quando no DVD 3 comentam sobre a faixa de abertura 

do “Made in Japan”, são mostrados trechos das versões ao vivo de “Highway Star” 
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do “Masters from the Vaults” (ou seria do “Live in Concert”? Pô acabei de assistir e 

já me esqueci! Maldita memória!). São três DVDs, de modo que as repetições de 

imagens são inevitáveis. São também inseridas reproduções em áudio de pequenos 

trechos de entrevistas dos músicos da banda dadas ao jornalista Steve Rosen, 

incluindo uma com o Blackmore. Esses trechos de entrevistas também são 

repetidos ao longo dos DVDs, que são assim divididos: o primeiro, chamado “Deep 

Purple Reflections” conta a história da banda e só vale pela entrevista recente de 

Simper, em que ele não disfarça a mágoa por ser sido (e pela forma como isso 

rolou) tirado da banda; o segundo é sobre o “In Rock” e o terceiro sobre o “Made in 

Japan”.  Novamente: nenhum dos três traz nenhuma imagem inédita. Trazem sim, 

muito blá-blá-blá, que, provavelmente, muito pouco acrescentará aos fãs da banda. 

Claro se você for como eu e não resistir à vontade de ter alguma coisa como nome 

“Deep Purple” na capa e, apesar de tudo que foi escrito até aqui, quiser comprar 

assim mesmo este DVD, vá em frente, junte-se aos trouxas. 
Postado em 24.jul.13. 

 

 

Não acho “Pet Sounds” tudo isso 
 

 

Início dos 70 do século passado.  Rock, a música da moda. No Brasil, a ditadura 

militar, o medo e a censura. Não havia muito espaço na mídia para o Rock, seja por 

medo, seja pela censura ou até mesmo por falta de consumidores em número 

suficiente. Consequentemente, sem espaço para publicar matérias, poucos eram os 

jornalistas especializados em Rock. Entre esses poucos, nem todos eram realmente 

jornalistas. Havia aqueles que misturavam aos fatos algumas ficções próprias ou 

ouvidas de terceiros e trechos de traduções mal feitas.  

 

Em uma época de escassez de fontes, esses textos sobre Rock, fidedignos ou não, 

tornaram-se referências. Muitas duram até hoje. 

 

Parte dessas referências foi importada dos jornais e revistas inglesas e americanas. 

Lá fora alguns críticos de Rock faziam textos excessivamente elaborados, uma 

espécie de exercícios de erudição. Lembro-me de ter lido críticas de discos que 

eram enormes, mas mal falavam em música. Passava a impressão que os 

jornalistas queriam mostrar que eram tão virtuosos com as palavras quanto os 

músicos eram com seus instrumentos. 

 

Atualmente, a Internet e a montanha de publicações sobre Rock (incluindo as 

brasileiras – é incrível a quantidade de livros em português sobre o assunto) 
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poderiam ajudar a colocar as coisas de uma forma mais realista, quebrando certas 

lendas que se formaram no processo que começou nos anos 70. 

 

Mas, não. As lendas, os axiomas, são cada vez mais reforçados pelas mídias atuais. 

Alguém algum dia escreveu que o Pete Townsend era o maior (ou um dos maiores, 

o que, no caso, tanto faz) compositores do mundo. Vira e mexe, leio ou ouço a 

repetição dessa frase. Sejamos sensatos. Quantos compositores qualquer um pode 

citar que tem produção melhor e maior que ele? Dezenas? Centenas? A verdade é 

que ele é um bom compositor, não há dúvida. “Um dos maiores do mundo” deve ter 

saído de um grande fã ou de alguma entrevista da Sra. Townsend ou, ainda, pode 

ter sido pinçada de um contexto onde fazia algum sentido e passou a ser usada por 

todo mundo, sem muita reflexão. Outra possibilidade, um tanto comum em 

qualquer época é o interesse do jornalista no elogio direcionado, seja pela 

proximidade com o artista, seja por interesses comerciais. É como o locutor 

esportivo que elogia um jogador propositalmente porque, secretamente, é dono de 

parte de seu passe. 

 

Esse preâmbulo todo é para comentar sobre o “Pet Sounds” dos Beach Boys. Nunca 

fui de ouvir muito esses caras. Sempre fui do Rock e Beach Boys era pop demais 

para meu gosto. Além disso, implicava com o nome (“Garotos da Praia”?) e com 

aquele visual comportadinho, de modo que até muito pouco tempo eu nunca tinha 

ouvido esse disco. 

 

De novo, as listas. Qualquer uma que traga os melhores discos de Rock de todos os 

tempos tem lá o “Pet Sounds” em boa colocação. O tempo passa, a gente amadurece 

e revê certas posições. Ora, por que não ouvir o “Pet Sounds”? É uma unanimidade. 

Muitos colam os adjetivos “obra-prima” e “gênio” ao disco e ao principal 

compositor da banda, Brian Wilson. Tá bom, então. Vamos ouvir. Ouvi. É um bom 

disco pop, sem dúvida. Mas... 

 

Primeiro: é muito mais fraco do que qualquer dos discos dos Beatles, com a 

possível exceção do “Yellow Submarine”. 

 

Segundo: as harmonias vocais, tão elogiadas, são realmente boas, mas facilmente 

encontráveis em centenas de outros discos de grupos vocais. Não tem nada de 

extraordinário. 

 

Terceiro: grande parte da mítica sobre esse disco veio do elogio que Paul 

McCartney fez à “God only knows”, uma das faixas do “Pet Sounds”. Ele foi 

generoso. E exagerado. De novo, é uma boa música, mas dá para listar umas trinta 

composições dos Beatles muito melhores. Isso só para se restringir à banda de 

Paul. É muito provável que sem essa menção do, aí sim, um dos melhores 
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compositores do mundo (não sou Beatlemaníaco, sou realista), o “sons dos animais 

de estimação” não teria tanto prestígio. 

 

Quarto: ouvindo “Pet Sounds” de cabo a rabo, muitas vezes me deu a sensação de 

estar em um parque de diversões. É isso. Quer ter uma ideia sobre o tipo de som 

que predomina no disco? Pense na trilha sonora de um parque de diversões. 

 

Moral da história: é um bom disco, não há dúvida. Só que superestimado. Muito. 

Recebeu o carimbo de “presença obrigatória na lista dos melhores discos” e fim de 

papo. Ninguém mais arranca esse selo. Como diria Confúcio: “certas verdades não 

são bem verdades”. 
Postado em 09.jul.13. 

 

 

Se é raro é bom? 

 

 

 

 

Desde que o disco tornou a música facilmente comercializável, ter uma gravadora 

passou a ser um bom negócio. Para manter o bom negócio bom, é preciso oferecer 

aos consumidores um bom produto ou, pelo menos um que venda bem. Da mesma 

forma que um fabricante de sabão em pó tenta lançar um produto melhor ou pelo 

menos semelhante ao do concorrente quando percebe que ele descobriu um bom 

filão, as gravadoras sempre buscaram ter em seu elenco um similar ao 

artista/grupo que está vendendo bem ou está liderando uma nova onda. Exemplos 

são fartos. “A onda agora é progressivo? Contratemos bandas progressivas!”. “O quê, 

mudou para Punk? Pois bem, se livrem das bandas progressivas e contratem esse tal 

de Punk”. Vou ilustrar essas tentativas de acompanhar as flutuações de mercado 

com um caso muito engraçado que aconteceu comigo. Na década de oitenta houve 

um aumento súbito de procura (uns diriam “explosão”) de bandas de Rock pesado, 

em consequência das boas vendagens do que se convencionou chamar de “New 

Wave of British Heavy Metal” (ou “NWOBHM”) estava obtendo. Todas as 

gravadoras saíram à procura de bandas de Rock pesado para colocarem no 

mercado (o tal produto similar). “Contratem bandas de NW... sei lá, dessa sigla nova 
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aí!”. No Brasil, é claro, não foi diferente. Até a modesta gravadora Continental, cujo 

forte eram os sertanejos, comprou os direitos de alguns discos da tal NWOBHM 

para tirar sua lasca do mercado. Dois de seus lançamentos foram a banda chamada 

Jaguar (acho que era francesa, mas, a rigor, pouco importa) e o Bernie Tormé 

(disco “Back to Babylon”). Este último foi guitarrista da banda “Gillan” e isso 

chamou a atenção da comunidade devota do Deep Purple, sendo eu um deles. O 

pessoal da Galeria do Rock recebeu o disco assim que ele saiu e foi aí que 

comentaram para mim que os dois discos, tanto o Tormé quanto o Jaguar tinham 

sido prensados com o som deste último. Não acreditei e pedi para ouvir. E não é 

que era isso mesmo? Saí de lá e fui correndo até a gravadora (na verdade, fui de 

ônibus), que era perto do centro, na Av. do Estado, às margens plácidas e 

perfumadas do Rio Tamanduateí. Não que eu estivesse preocupado com as 

consequências que aquele engano poderia trazer para a carreira de Bernie Tormé. 

É provável que dos pouquíssimos compradores do disco, uma parcela muito 

diminuta perceberia que o conteúdo estava trocado. O que vi ali era uma boa 

chance de, avisando a gravadora, conseguir uns discos de brinde para sortear entre 

os leitores do fanzine “Into the Purple”, do qual eu era redator e diretor executivo 

do setor de brindes aos leitores. Cheguei à Continental, pedi para falar com a 

pessoa responsável pelos lançamentos internacionais. Era uma moça. Quando 

contei o que havia acontecido ela não acreditou. Disse que não era possível. Eu 

então, usando minha experiência recém-adquirida nesse tipo de caso disse a ela 

que seria melhor tirar a prova. Por que não pegar um de cada e ouvir? Ela fez isso. 

Até hoje me lembro da cara dela quando percebeu que os dois discos eram iguais! 

Ela saiu correndo da sala e voltou alguns minutos depois. Provavelmente foi 

corrigir o erro. Agradeceu-me pelo aviso e foi aí então que eu pedi alguns discos de 

brinde para sortear, evidentemente quando a gravação certa estivesse disponível. 

Eu tenho até hoje a prova dessa confusão, um de cada disco, o certo e o errado, que 

deve valer uma nota na comunidade de colecionadores dos discos do Jaguar. Quem 

tiver tempo sobrando pode dar uma olhada na crítica que fiz para a revista Som 

Três sobre o disco do Tormé, no link a seguir: 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/ 

 

Este “causo” me fez perder um pouco o rumo desta prosa. Sobre o quê eu escrevia 

mesmo? Ah, sim sobre a busca das gravadoras pelo produto do momento. Houve 

uma época, lá pelos primeiros anos da década de 70, em que o Progressivo era a 

epidemia de consumo da vez. Bandas progressivas surgiram às centenas. Todos os 

dias. Uma vez quis até fazer uma conta -  considerando que a população inglesa 

(origem da maioria das bandas) não era tão grande assim, talvez eu pudesse 

provar que todos os jovens ingleses faziam parte de algum grupo progressivo (e 

que tinha um disco gravado!). A variedade era tanta que poderia ser até que alguns 

estivessem em mais de uma banda, usando outros nomes. O fato é que a 

quantidade é impressionante. Até hoje surgem notícias de mais bandas, só 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/
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descobertas agora, do tipo “este grupo durou só dois dias, mas foi suficiente para 

gravarem quatro músicas, só que a fita master havia sido engolida por uma 

tartaruga sem que ninguém percebesse (os caras viviam chapados). No ano passado 

ela finalmente expeliu o original e agora nós, da gravadora ‘Stelionatic’, estamos 

orgulhosamente lançando o CD, após 45 anos! E vem com uma faixa bônus, trazendo 

um remix com sons produzidos pelo organismo da tartaruga original”. A onda era 

tão forte que naqueles gloriosos anos 70 foram criadas gravadoras e selos 

específicos para sons progressivos, como a Harvest e a Vertigo. Vale a ressalva que 

nenhuma das duas era muito rígida nos seus critérios, entrando no mesmo balaio 

bandas como o Black Sabbath e o Juicy Luicy, entre outras (além de obscuros 

cantores folk), que de progressivo não tinham nada. 

 

O selo Vertigo tem seguidores mundo afora, que colecionam os discos do catálogo, 

alguns valendo muito dinheiro (não tanto quanto meu Bernie Tormé/Jaguar, é 

claro), pois as tiragens muitas vezes eram pequenas. Tem um site (bem legal, 

sendo justo) sobre os discos da Vertigo, que tenta juntar os lançamentos pelo 

mundo (http://www.vertigoswirl.com). 

 

Da Vertigo vem um dos discos que para mim é um símbolo dessa febre progressiva 

e também de outra, que é o culto ao disco raro, o Beggar’s Opera. Esse disco, o 

primeiro da banda (“Act One”) sempre me intrigou, porque em tudo quanto é lista 

ou matéria de discos raros e/ou desejados, lá está ele, com sua capa divertida, 

trazendo os caras da banda com roupas burlescas.  

 

Uma coisa que meus crescentes cinismo e ceticismo me ensinaram é que, como 

regra, bandas progressivas que lançaram discos nessa época e não fizeram sucesso 

tiveram o que mereceram. Ou seja, o som não era bom o suficiente para superar as 

grandes bandas como Yes, Genesis, Gentle Giant, King Crimson e mais algumas. 

Evidentemente que existem exceções. O Beggar’s Opera (pelo menos neste disco), 

não é uma delas. Cito isso porque, finalmente, coisa de dias, eu pude ouvi-lo. Não 

gostei do som, muito baseado em teclados e, quando isso acontece, é bom que o 

tecladista varie os timbres ou os tipos de teclados, porque senão a audição fica 

cansativa. O Rock Progressivo surgiu como uma alternativa à forma convencional, 

misturando sons de fontes variadas, como o Jazz e a música folclórica. Citar trechos 

de musica clássica em suas composições foi uma das primeiras coisas que as 

bandas progressivas fizeram. O Beggar’s Opera fez isso várias vezes neste disco. Só 

que mesmo em 1970 (ano em que ele chegou às lojas), quando o Rock Progressivo 

ainda se fortalecia em termos de mercado, isso já estava batido. 

 

Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a faixa “Poet and peasant”, que abre 

o disco. Ela é praticamente um longo improviso, muito parecido com os que o Deep 

Purple fazia à época. Tem um fraseado que o Purple usava para concluir os solos de 

http://www.vertigoswirl.com/
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guitarra e de teclado ao vivo (primeiro na “Mandrake Root”, depois na “Speed 

King”) que o Beggar’s Opera reproduz quase que integralmente. Outra faixa que 

lembra os primórdios do Purple é a sexta, “Sarabande” (outra coincidência, pois há 

um disco solo de Lord com o mesmo nome). Quem diria, depois de tantos anos eu 

iria conhecer uma banda com influência do Deep Purple Mark One! O Beggar’s 

Opera tem outros discos, sendo que um deles saiu no Brasil (Pathfinder, 1972) – e 

pelo selo Vertigo! 

 

O que aconteceu com o Beggar’s Opera atualmente é algo muito comum – a 

supervalorização de um disco pelo simples fato que ele é raro ou, melhor dizendo, 

pouco conhecido. A verdade é que a Internet acabou com as raridades. É possível 

encomendar qualquer disco de qualquer lugar do mundo. Ou, ainda, baixa-lo, 

legalmente ou não. Para quem se interessa pelos sons exóticos e/ou 

desconhecidos, dá para ficar uma vida pesquisando, comprando, baixando, sem 

conhecer tudo. Apesar disso, existe aquela história de colecionar e valorizar os 

discos antigos. Nada contra. As pessoas são assim mesmo, gostam de colecionar 

coisas. O problema é classificar tudo que é antigo como “Classic Rock” ou dizer que 

o som é excepcional, extraordinário. É como se houvesse surgido um senso comum 

de que “disco raro é disco bom”. Segue meu alerta. Não é não. Já ouvi centenas 

desses discos antigos e raros e garanto que não é assim. De novo, existem as 

exceções. Eu mesmo ouvi recentemente outro disco frequentador das listas das 

raridades e gostei muito, o “Carol of Harvest”, cujo disco homônimo é de 1978. 

Progressivo tradicional, com vocal feminino e, o mais importante, boas 

composições. 

 

Se este texto cair em olhos errados, é possível que seja feita uma leitura superficial 

e concluam que eu sou contra discos raros ou bandas desconhecidas. Não é nada 

disso. Como citei, é só um alerta. Nesse negócio de discos e bandas raras o truque é 

descobrir as exceções. Não deixem de pesquisar e nem de comprar, pois tem um 

monte de lojas de vinil e de gravadoras, como a “Stelionatic”, que precisam 

sobreviver. Eu, como não vivo disso, posso escrever qualquer bobagem. 
Postado em 11.mai.13. 

 

 

Uma homenagem a Roy Buchanan 
 

 

O Eremita entrega à população mundial mais uma de suas 

contribuições inócuas – um texto reunindo algumas 

reportagens, textos, comentários sobre os discos e fotos de 

um dos guitarristas mais injustiçados de todos os tempos: 
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Roy Buchanan. Quem conhece o trabalho de Roy poderá, eventualmente, por meio 

deste texto conhecer mais detalhes sobre sua carreira. Quem não conhece... bem, 

deveria conhecer! Dê um jeito nisso lendo esse texto e, é claro, ouvindo seus 

discos! 

 

Para obter uma cópia digital de graça, basta acessar o link a seguir: 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/ 
Postado em 06.abr.13. 

 
 

O bom e verdadeiro Rock: em processo de extinção? 
 

 

Uma das coisas curiosas acerca da profissão de artista é que eles, na maioria, nunca 

se aposentam, mesmo que já tenham uma boa renda garantida para até o final de 

suas vidas. Não sou artista, mas ouso supor que um dos motivos é que quem está 

no meio artístico simplesmente tem que aparecer, tem que se mostrar. Sua vida, 

afinal é se apresentar. Essa é uma das razões, talvez a mais forte de todas, da sua 

decisão de seguir o caminho das artes. Os músicos, incluindo os de Rock, não são 

exceções. Tomemos como exemplo os Rolling Stones. Estão planejando uma nova 

excursão mundial, mesmo rondando os 70 anos de idade! Keith Richards precisaria 

ainda subir nos palcos? Ele é o que se pode chamar de “podre de rico” (com ênfase 

no “podre”). Apesar da idade, eles continuam trabalhando. Nesse ponto, quem 

diria, eles são um bom exemplo. Nas duas horas em que dura o show, vão esbanjar 

vitalidade, a despeito de uma vida nem um pouco regrada. Se não é pelo dinheiro, é 

por qual motivo? Ego. Alma de artista. Fome de palcos. Deem a eles palcos (mas, é 

legal deixar uns desfibriladores no jeito...). Como a passagem do tempo é 

inexorável, nossos ídolos (e não só os Stones) estão ficando muito velhinhos. Coisa 

engraçada é folhear a revista Classic Rock e olhar as fotos recentes da galera. 

Parece um álbum de recordações de um asilo ou lembranças de alguma festa da 

turma da terceira idade. Rugas e cabelos brancos espalhados generosamente nas 

caras dos veteranos do Rock’n’Roll. 

 

Não que eu possa me gabar, pois também tenho minha boa dose de rugas e cabelos 

e barbas brancas. Mas, isso é próprio de um Eremita, faz parte de um visual 

consagrado, que eu tenho que respeitar, se não o SindEremitas, de quem sou 

subchefe do serviço adjunto, me desfilia. É um bom emprego, em um bom 

sindicato. Não fazemos assembleias, por motivos óbvios, mas o governo repassa 

uma grana boa todo o ano, que eu gasto só com coisas úteis e sustentáveis, é claro. 

Voltando aos rockeiros velhinhos. A parte triste da história é que, mesmo com os 

recursos médicos atuais, nossos ídolos estão morrendo. A idade vai avançando e 

para alguns a cobrança pelos excessos da vida na estrada chega pesado, outros 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/
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morrem mais cedo. Em algumas dessas ocorrências, eles partem sob circunstâncias 

não esclarecidas, como no caso do Gary Moore. As publicações especializadas em 

Rock costumam ter uma seção fixa para anunciar as mortes do mês. Este começo 

de 2013 está assustando, tamanho o número de mortes. Entre elas, Alvin Lee, um 

dos que se foi cedo e sob circunstâncias não esclarecidas. 

 

Confesso que não sou um dos grandes fãs de Alvin Lee, mas, é claro que respeito 

muito seu trabalho e que me importei com sua morte. Tenho poucas coisas do Ten 

Years After e somente um dos seus discos solo, o “Detroit Diesel”. Resolvi comentar 

este último aqui neste espaço porque aproveito para citar outro músico que 

morreu recentemente e que é o motivo de eu ter o disco em questão: Jon Lord.  

 
 

O “Detroit Diesel” é de 1986 e conta com os teclados de Lord em duas faixas: 

“Ordinary man” e “Let’s go”. Nesta última Lord deixa sua marca, fazendo um solo 

no final. Cito isso porque em vários discos em que Lord aparece como convidado, 

mal se nota o som de seu teclado (exemplos: Nazareth, David Gilmour e George 

Harrison). Além de Lord, tocam neste disco vários outros músicos famosos. Dois 

deles também faleceram: ele, George Harrison, e Boz Burrel, mais conhecido por 

ter sido baixista do Bad Company. Outros nomes de destaque no disco são o 

baixista do Ten Years After, Leo Lyons, o tecladista Tim Hinckley (que participou 

de vários discos solo de Alvin) e a cantora Vicky Brown (esposa de Lord). Todas as 

faixas são de autoria de Lee, algumas com parcerias com os convidados. O 

repertório é Alvin Lee típico, ou seja, Rocks básicos bem tocados. O disco é 

homogêneo, mantendo uma boa qualidade no geral. As que mais gosto são a já 

citada “Ordinary man”, “Heart of stone” (parece muito Chuck Berry) e a balada 

“Talk dont´t bother me” (essa é a que conta com a canja de Harrison). A capa é 

muito bonita e a edição que tenho (vinil, americana) traz um encarte com as letras 



AAss  vvããss  pprreeggaaççõõeess  dd’’OO  EErreemmiittaa 

56 

 

de um lado e do outro dois desenhos (aqui reproduzidos) da filha de Alvin, Jasmin, 

então com 10 anos. 

 

Para finalizar, uma coisa que me preocupa é que, com tantos ídolos morrendo, 

como fica a renovação? Quantas novas estrelas surgiram no Rock nos últimos 

anos? Sou eu que estou por fora ou foram muito poucas? O bom e verdadeiro Rock 

está se tornando uma espécie em extinção? Perguntas que ecoam na minha 

caverna. Para abafar, ponho os fones nos ouvidos e dou um gás no volume – vou 

ouvindo meu estoque de Rock’n’Roll enquanto dá. 
Postado em 23.mar.13. 

 

 

O novo Lynyrd. Mais do mesmo – ainda bem! 
 

“Who Cares?”: Coletânea caça-níqueis. Só que esta é bem 

intencionada! 
 

 

Normalmente o Eremita compra discos que tem por volta de 30 anos de idade. O 

que se pode dizer sobre isso? Que sou um velho conservador, atado a um único 

tipo de música, que não consegue ouvir o Rock produzido atualmente com a 

mesma boa vontade dedicada às velharias? Ou que hoje em dia é muito difícil se 

achar bandas novas que produzem coisas à altura daquelas criadas no século 

passado? Tem um pouco de verdade nas duas frases. A vantagem é que eu não me 

importo quem ou o que está certo, desde que eu tenha boa música para ouvir.  

 

Os dois discos comentados aqui foram lançados e comprados recentemente. Um é 

realmente novo, isto é traz músicas inéditas, mas a banda é velha. O outro nem 

músicas inéditas traz.  

 

O primeiro deles é o novo do Lynyrd Skynyrd, 

“Last of a dyin’ breed”. Sou um grande fã da 

banda, que tem uma das histórias mais 

incríveis do Rock. A série de tragédias que a 

banda viveu (ou melhor, ainda vive), dividiu a 

existência do Lynyrd em duas fases – a inicial, 

com o vocal de Ronnie Van Zant e a atual, em 

que seu irmão Johnny o substituiu, alguns 

anos após sua morte. A primeira fase é, sem 

dúvida, a melhor. Foi quando foram criados 

os clássicos que ainda hoje ocupam a maior 
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parte do repertório dos shows. A segunda fase criou poucos clássicos, mas sempre 

lançou bons discos, como é o caso deste mais recente. O nível acompanha os 

anteriores, com Rocks de qualidade, muito bem executados. A faixa-título é uma 

das melhores que abriram os discos da segunda fase. A frase que dá nome ao disco 

foi extraída da letra de outra faixa-título, “The last rebel” (1992), esta um dos raros 

clássicos da era Johnny Van Zant. Voltando ao disco, a segunda faixa, “One day at 

time” é outro dos destaques. No conjunto, um pacote forte de músicas. 

 

Saindo do disco atual e pulando para o anterior, “God and guns”. Este segue a regra, 

tem um bom nível e colabora para que, neste caso, “mais do mesmo” seja uma coisa 

boa. O que não dá para deixar de comentar é a letra da faixa-título, uma apologia às 

armas. Segundo a banda, os Estados Unidos são o que são porque o país se apoiou 

em Deus e em armas. Por mais que eu goste da banda (e o pior é que “God and 

guns”, a faixa, é uma música excelente!), não dá para defender esse tipo de 

conceito. Ideias como essa é que acabam produzindo os massacres contra crianças 

provocados por franco-malucos-atiradores com lamentável regularidade na 

América. Apesar do deslize, O Lynyrd continua sendo para mim a melhor banda de 

Rock americana, que produziu um novo disco muito bom. 

 

O “Who cares” é uma coletânea dupla, 

contendo faixas menos conhecidas da carreira 

solo de Gillan e do Black Sabbath. É o segundo 

lançamento do projeto de Ian Gillan e Tommy 

Iommi cujo objetivo é arrecadar dinheiro para 

financiar a construção de uma escola de 

música na Armênia. O anterior havia sido um 

EP, também chamado “Who cares”, que trazia 

as faixas “Holy water” e “Out of my mind”. Esta 

é a que abre a coletânea. Depois vem “Zero the 

hero” (do Sabbath); “Trashed”, em versão que 

saiu no disco “Gillan’s Inn” e seguem uma série 

de faixas, algumas raras outras nem tanto. A capa do CD é baseada em uma foto 

tirada da época do Sabbath. Eu nunca havia me tocado como Iommi parece com o 

Butler! O mais importante não é o conteúdo, mas sim a causa. É por isso que este 

disco está aqui – uma humilde tentativa de ajudar na divulgação do projeto. 

Obviamente que eu recomendo a todos que comprem. É um jeito de contribuir, 

recebendo em troca um punhado de Rocks muito bons. A Hellion Records lançou o 

disco no Brasil, assim como já havia lançado o EP.  
Postado em 22.dez.12. 
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Tentando retocar o irretocável: “Re-Machined – um 

tributo ao Machine Head” 
 

 

Eu já escrevi neste influentíssimo blog sobre os 

discos-tributo. É lógico que, desde então, as 

coisas mudaram no mundo. É preciso que se 

deixe claro que o disco-tributo que será 

comentado daqui em diante foi concebido ANTES 

da postagem do citado texto (“Triputo com os 

tributos”). Por isso, será dado o devido desconto na crítica d’O Eremita, que é um 

cara justo. O disco cuja abordagem está se iniciando é o “Re-Machined – A Tribute 

to Deep Purple’s Machine Head”. A partir do título, não precisa ser muito esperto 

para deduzir que se trata de um tributo a um dos dez melhores discos de Rock de 

todos os tempos, lançado em 1972, ou seja, está fazendo aniversário de 40 anos: a 

obra-prima (estou sendo preciso no uso do termo) “Machine Head” (daqui pra 

frente, MH), do Deep Purple.  A revista inglesa “Classic Rock” juntou uma galera 

para regravar as faixas desse disco e o encartou em uma edição especial, que traz 

também uma revista de mais de 150 páginas. Aqui vai um pulo direto para a 

conclusão – a revista vale muito, mas muito, mais que o CD tributo. Depois eu 

comento sobre a revista. Vamos ao CD. O MH tem sete faixas. O CD tributo tem dez. 

Começa com “Smoke on the water”, na versão do Santana que saiu no CD “Guitar 

heaven”, que era um dos alvos do “Triputo com os tributos”. Essa versão sofre do 

mal de ser uma cover que simplesmente repete o arranjo original. Isso nunca dá 

certo. Daí em diante, a sequencia do disco é respeitada. “Highway star” é com o 

Chikenfoot, em gravação ao vivo. Tão boa quanto à de qualquer banda cover de 

primeira linha. “Maybe I’m a Leo” traz Glenn Hughes acompanhado só de bateria e 

guitarra. É legal ouvir Hughes cantando uma faixa da MK II, mas (e o “mas” 

aparecerá muito neste texto) não tem nada de mais em relação ao original. 

“Pictures of home” é com o Zack Wylde. Ele tem o mérito de tentar algo de 

diferente. Mas, reconhecendo o esforço e o talento como guitarrista, é uma versão 

que ninguém vai preferir em relação à de 40 anos atrás, com exceção, é claro, dos 

fãs e dos familiares do Wylde. Para “Never before” montaram uma banda (“King of 

Chaos”), com o vocal do Def Leppard à frente e outras celebridades, que se 

esforçaram, mas resultou em uma clonagem mal sucedida. Aí vem “Smoke on the 

water”, com um tal de “The Flamming Lips”, que eu não sei dizer se é uma banda ou 

é um grupo de programadores de computador. Palhaçada. Conseguiram fazer uma 

versão desagradável da “Smoke”, uma coisa modernosa, tecno-lixo. Às vezes, tem 

coisas que justificam uma agressão física, mesmo para O Eremita, um defensor do 

pacifismo. Pulo rápido. Se fosse para apostar na melhor versão antes de ouvir este 
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disco, eu colocaria uns trocados em “Lazy”. Por dois motivos. Um é que ela, por sua 

natureza, se presta a maiores improvisos. Uma versão jazzística, por exemplo, 

poderia dar bons resultados. Outra é que traz o guitarrista Jon Bonamassa, que 

deve ter uma equipe de marketing das melhores, pois está em todas. É um bom 

guitarrista, sem dúvida. Além disso, seu sobrenome dá chance para um monte de 

trocadilhos. Mas, de novo, ninguém se arriscou muito e temos outra cover de 

boteco.  “Space Truckin’” é com o Iron Maiden. Não dá para saber se são os músicos 

originais ou se eles mandaram os roadies fazerem a gravação. Não poderia ser 

mais burocrático, sem alma. Interpretação muito fraca, considerando o nome da 

banda. O CD prossegue com uma faixa que não é do MH, saiu só em compacto, 

“When a blind man cries”. Quem faz a cover é o Metallica. Trata-se de um Blues, 

lento, melodioso e sentido. Tudo ao contrário do que se esperaria de uma faixa 

interpretada pelo Metallica. Mas, é a melhor versão de todas deste disco! Foi 

mantido o espírito da música, ao mesmo tempo em que a identidade da banda 

americana se fez presente. Transparece que o novo arranjo foi feito com o devido 

respeito que esta música merece. Parabéns, meninos! Fechando este tributo mais 

ou menos, “Highway Star”, com Hughes, de novo, e Steve Vai na guitarra. Um ex-

Purple e um ex-Whitesnake. Mas, nada demais. Acho que a única versão desta 

música que pode ser considerada superior à do MH é a do “Made in Japan”. O CD só 

não é um desperdício de várias coisas (horas de estúdio, gráfica etc etc) porque a 

revista da qual ele é brinde é, para o fã do Purple, imperdível. O principal atrativo 

são as fotos. Uma das mais interessantes é uma extraída da seção de fotos para a 

capa do “Fireball”. Além disso, traz várias entrevistas, sendo uma com Jon Lord 

(devidamente incluída na compilação que O Eremita colocou na internet), feita 

pouco antes de sua morte. Não vou ganhar nada com isso, mas (acho que é o último 

“mas”) recomendo fortemente essa edição especial da Classic Rock, denominada 

“fan pack”. 
Postado em 19.nov.12. 

 

 

Senhores da mídia – se toquem! (parte 1 de sei lá 

quantas) 
 

 

Este é uma primeira postagem de uma série séria, que pretende produzir uma 

“reviravolta de 360 graus” na mídia brasileira. Coisa grande mesmo, só possível 

para alguém como O Eremita, que possui um blog poderoso como o Rock Brado.  

Vou começar atacando as rádios.  

 

O Eremita é um ouvinte de rádio. Um ouvinte teimoso. Pelo que as rádios 

paulistanas oferecem, se não fosse tão teimoso, já teria desistido de ser ouvinte. 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/
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Estou me referindo especificamente às rádios jornalísticas. Na cidade de São Paulo, 

para ouvir música só há uma opção, a Kiss FM, a única que toca Rock. Essa eu 

comento em outra parte. As rádios jornalísticas no caso são a CBN (do grupo 

Globo), a ESPN-Eldorado e a Band News. As três funcionam seguindo o mesmo 

modelo monótono e irritante. Vamos aos fatos:  

 

(1) previsão do tempo – as três repetem a previsão do tempo a cada quinze ou 

vinte minutos! É insuportável! Ouvir a previsão logo de manhã é razoável. Pode 

ajudar a pessoa a se preparar para enfrentar o dia. Isso é claro, quando a previsão 

acerta o palpite, o que nem sempre ocorre. Quando estou ouvindo rádio, fico com o 

dedo nos botões de memória das estações. Pintou a previsão do tempo, clic!, mudo 

para outra. O duro é que muitas vezes a outra também está dando a previsão do 

tempo.  

 

(2) movimento das bolsas - as rádios parecem que não se tocaram que existe 

Internet. Tem coisa mais sem sentido do que passar a cotação da bolsa (de várias 

cidades!) pelo rádio? Quem tem ações na bolsa e se interessa pelas cotações, 

acompanha tudo ao vivo, instantaneamente, via Internet, onde tem as informações 

de forma completa. Não vai ficar aguardando o cara da rádio falar que “a bolsa de 

Tóquio fechou em alta de 0,1%” para tomar uma decisão. Eu, que não tenho ações 

na bolsa, tenho interesse zero nessa informação. Uns anos atrás houve a tal “bolha 

da Internet”, quando as ações de empresas de tecnologia tiveram um aumento 

artificial em seu valor. Desde então todas essas três rádios fornecem o índice 

Nasdaq, uma bolsa lá nos Estados Unidos, específica para esse tipo de empresa. O 

que me interessa saber a droga do índice Nasdaq? Aliás, para quem interessa isso? 

Mas, todas as três divulgam esses chatíssimos índices o dia inteiro. Já deu. Chega. 

Se toquem! Essa informação é inútil!  

 

(3) situação dos aeroportos – você está em seu carro, querendo saber as notícias. 

Aí entra um locutor para informar que o aeroporto de Vitória está fechado para 

pousos e decolagens. O de Brasília, não, está operando normalmente. Sério, quem 

usa essas informações? Será que tem gente que espera ouvir as condições dos 

aeroportos para decidir se viaja ou não? Senhores jornalistas – atentem para esta 

notícia fresquinha - hoje temos internet e telefone celular! Quem vai viajar sabe 

tudo o que está acontecendo, instantaneamente. Não precisa do rádio! Essas 

informações de aeroportos são muito chatas. Para piorar, teve um final de ano em 

que houve um caos nos aeroportos de São Paulo. Montes de voos atrasaram horas 

e horas, provocando aglomerações nos balcões das empresas, com pessoas 

dormindo nos saguões, um inferno. Isso já faz tempo. Mas, desde essa época, as 

chatíssimas informações sobre o funcionamento dos aeroportos vêm 

acompanhadas do índice de voos em atraso. “A Infraero informa que em 

Congonhas tem três voos com atraso”. E daí? Inútil, inútil, inútil. Se você está no 
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voo atrasado, o fato de ter sido divulgado na rádio não te ajuda em nada. Se você 

está esperando alguém no aeroporto ficará sabendo do atraso pelos painéis de 

chegadas. Para quem não está em nenhuma das duas condições, é hora do clic! 

“Com licença, tô mudando de estação!” 

 

E esta é só a primeira parte... 
Postado em 18.nov.12. 

 

 

Campanha d’O Eremita: “carimbem estes discos como 

clássicos!” 
 

 

As grandes bandas se tornaram grandes porque lançaram uma sequencia de 

grandes discos. Tocar bem, muita gente sabe. É uma questão de técnica. Interpretar 

bem e, principalmente (muito principalmente) compor bem é onde reside a arte da 

coisa. As grandes bandas de Rock lançaram discos que, trinta, quarenta anos 

depois, continuam a ser apreciados como se fossem recentes. São celebrados e 

copiados porque são obrigatórios. São clássicos. Três das bandas que lançaram 

vários clássicos: Yes (provavelmente a banda progressiva mais copiada da Terra); 

Premiata Forneria Marconi (PFM) e Kansas.  Seus clássicos surgiram nos anos 70 e 

80. Mas, essas bandas, bem ou mal, continuaram ativas e assim permanecem até 

hoje. Nesse meio tempo lançaram vários discos. Nem todos se tornaram clássicos. 

Nenhuma fonte é inesgotável, com a possível exceção dos lucros bancários. Mesmo 

essas bandas lançaram discos questionáveis com o avançar dos anos. Aí é que 

entra o motivo deste texto. Mostrar que existem alguns grandes discos que foram 

lançados após o pico criativo dessas três bandas e que podem ter sido 

indevidamente relegados. São eles: do Yes, o “Magnification”. Da PFM, o “Live in 

Japan”. Do Kansas, o “Freaks of a Nature”. Vamos a eles, numerados de 1 a 3: 
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1) Yes, “Magnification”. Disco de 2001, com formação atípica: sem tecladista. O 

time é Anderson, Squire, Howe e White. Não é o caso de descrever o disco. Assim 

como nos outros dois álbuns a seguir, confie no Eremita. Este é um grande disco, 

formado por grandes faixas. A música “Dreamtime” poderia estar no “Fragile” ou 

no “Close to the Edge”. Cito isso sem forçar a barra – comprove! A ausência do 

tecladista só é notada se você olhar a ficha técnica do disco. Em parte porque tem 

uma orquestra acompanhando, muito bem integrada, sem soar como musak ou 

algum tipo de pastiche. É o Yes em grande forma, produzindo música da melhor 

qualidade. Como já escrevi, confie no Eremita. Este disco faz jus ao retorno do 

famoso logo à capa. Esta, por sua vez, não faz jus às capas dos discos clássicos que 

trouxeram o logo (queria dizer que a capa é feia, mas acho que me enrolei). 

 

2) PFM, “Live in Japan”. Comprei este CD porque havia visto o DVD do mesmo 

show, gravado em 2002, que me foi presentado pelo meu amigo Sergião. A PFM 

tem um repertório de altíssimo gabarito.  Dá para montar vários shows de ótimo 

nível. Que banda! A Itália tem centenas de bandas progressivas, mas, para mim, a 

PFM é a melhor. Não é à toa que é a mais conhecida mundialmente. Uma das várias 

coisas que a coloca acima das demais conterrâneas é que o prog italiano sempre foi 

fortemente baseado em teclados. A PFM, além de ter um tecladista dos melhores 

(Flavio Premoli), conta com um excepcional guitarrista (Franco Mussida). Ele faz 

uma bela diferença. Esta apresentação no Japão é um alívio para os olhos e ouvidos 

castigados do Eremita. A formação é a mesma do “Chocolate Kings”, um dos meus 

discos preferidos de Rock Progressivo. Só não tem o vocalista, o Bernardo Lanzetti. 

Quem faz os vocais é o baterista, Franz di Ciocco. Em parte das músicas ele toma a 

frente do palco e um baterista convidado o substitui nas baquetas. E Franz canta 

muito bem! Completa o time o baixista Patrick Djivas. O CD tem três músicas 

gravadas em estúdio, que não constam do DVD. Quando comecei a ouvir a primeira 

faixa do disco, achei que tinha havido algum engano da gravadora na hora da 

embalagem. Aquele inconfundível vocal era o Peter Hamill! Não achei tão ruim a 

possível troca, porque gosto do Van Der Graaf também (mas, não de tudo) e, ainda 

por cima, a música era muito boa.  Quando começou a segunda faixa é que percebi 

– era mesmo a PFM! Peter Hamill foi o vocal convidado na faixa de abertura. As 

três primeiras são inéditas. Depois, segue a gravação ao vivo. Mais um biscoito fino 

(duplo) saído dessa fornaria premiada. 

 

3) Kansas, “Freaks of Nature”. Este CD, de 1995, saiu por aqui após uma longa 

ausência de discos do Kansas nas prateleiras brasileiras. Injustamente frequentou 

a banca de ofertas, de onde eu peguei meu exemplar. Adoro o Kansas. Progressivo 

de primeira. Tem gente que acha que eles não atendem dois ou três itens do 

“protocolo mundial para caracterização de bandas progressivas”, mas, dane-se o 

protocolo. Uma coletânea bem feita do Kansas deixaria para trás muitas bandas 

europeias consideradas “clássicas”. Um dos problemas que minaram a carreira do 
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Kansas foi a instabilidade. Após o “Point of Known Return” a coisa deu uma 

desandada e a banda alternou discos bons (nenhum à altura dos primeiros) com 

discos razoáveis, culpa, em parte, da mudança de componentes. Este “Freaks of 

Nature” deu uma recuperada na reputação dos rapazes. Da formação inicial, temos 

o batera Phil Ehart, o guitarrista Rich Williams e o tecladista e vocalista Steve 

Walsh. A ausência do violino de Robby Steinhardt é suprida por David Ragsdale. No 

baixo está Billy Greer, há bastante tempo na banda. O disco traz outro tecladista, 

Greg Robert. Das nove faixas, pelo menos cinco são da melhor safra: a que dá título 

ao disco; “Black Fathom 4”; “Peaceful and warm”; “Cold Grey Morning” (de Kerry 

Livgren, um dos principais responsáveis pela qualidade dos primeiros discos e que 

segue há tempos em carreira-solo-gospel) e, a minha preferida, “Under the knife”. 

O preconceito com o Kansas é uma coisa que só pode ser justificada porque as 

pessoas que opinaram não ouviram devidamente seus primeiros discos. E nem este 

“Freaks”. Como este disco não foi um sucesso, é um mistério. Assim como também 

é um mistério o porquê do Rich Williams usar um tapa-olho. Alguém sabe? 
Postado em 18.nov.12. 

 

 

Está desempregado e não tem qualificação? O Eremita dá 

quatro opções de trabalho, mole, mole! 

 

 

Basta acessar qualquer mídia que, na hora de falar sobre desemprego e mercado 

de trabalho, o comentário é monotonamente o mesmo: “No Brasil há vagas de 

emprego sobrando. Falta é gente qualificada para ocupar essas vagas”.  Como não é 

possível se qualificar de uma hora para outra, o Eremita, esse meditador solitário 

que aqui escreve, oferece trabalhos para os quais não é necessária nenhuma 

qualificação. Basta seguir os sábios ensinamentos do velho pensador para descolar 

um emprego, com uma remuneração pra lá de decente. 

 

São quatro as possibilidades, todas fáceis: meteorologista; economista; 

comentarista esportivo e técnico de futebol. As dicas que seguem são baseadas em 

frases prontas e uso do senso comum, que podem ser moldadas repetidas vezes, 

sem que o ouvinte perceba que está ouvindo sempre a mesma mensagem. Quanto 

maior a experiência, maiores vão se tornando as alternativas de variação sobre a 

velha base inicial. É um método similar (atenção - não idêntico, mas similar) ao 

praticado pelas cartomantes e outros adivinhadores. Eles usam uma técnica 

chamada “leitura a frio”, que consiste em montar frases genéricas, que o 

interlocutor, por estar predisposto a acreditar nas previsões, além de associar as 

generalidades citadas a fatos reais, também vai, involuntariamente, dando pistas 
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para que o “vidente” vá acurando seu discurso. Se quiser saber mais, dê um 

“Google” em “efeito Fowler”.  

 

Vamos às opções: 

 

1) Meteorologista.  Começamos pela que tem a menor remuneração das quatro. 

Esse é um trabalho que traz uma enorme vantagem sobre os empregos comuns – 

se você errar, nada acontece. Sem contar que, da forma como as previsões do 

tempo serão fornecidas por você, a chance de errar é mínima. Basta seguir os 

conselhos do Eremita. Basicamente, a previsão do tempo segue um de três textos-

padrão, com algumas variações sutis que compreendem troca de palavras e 

inversão na ordem das frases. Os tais textos são correspondentes às possibilidades 

do clima aqui no Brasil: quente, frio ou chuvoso. Antes de começar a escrever sua 

previsão, dê uma boa olhada pela janela. Não é difícil identificar se o tempo está 

mais para o quente (são os dias em que você sente calor ou não sente frio); 

chuvoso (é quando o céu fica cheio de nuvens escuras ou quando já está caindo 

água. Esse último caso é fácil de ser percebido – estique a mão janela afora. Se ela 

voltar molhada, provavelmente está chovendo) ou frio (são os demais dias). Com 

essa impressão inicial, fica fácil fazer uma previsão. Basta seguir os modelos. No 

caso de um dia quente, o modelo sugerido é: “o dia hoje será de calor, com chuvas 

esparsas e possibilidades de ocorrências de ilhas de menor temperatura. A 

temperatura deverá oscilar entre 12 e 45 graus”. Pronto. Você está garantido: se 

chover, o acerto ficará na conta das tais “chuvas esparsas”. Se esfriar, o cidadão 

pensará que deu azar, entrando em uma das “ilhas de menor temperatura”.  Com 

uma amplitude de temperaturas entre 12 e 45 graus, ninguém se sentirá enganado. 

No caso do dia chuvoso, o padrão é: “o dia hoje será de chuvas intermitentes, com 

possibilidade de formação de áreas isoladas onde não haverá precipitação. A 

temperatura deve variar entre 10 e 32 graus”. Tranquilo, não? Se chover, a 

previsão bateu. Se não chover, o cidadão que eventualmente tenha prestado 

atenção na previsão vai concluir que deu sorte e está em uma das tais “áreas 

isoladas”. Como o jeitão do dia naquela olhada matinal pela janela era de um dia 

chuvoso, dá para tornar a faixa de temperaturas um pouco mais restrita. O caso do 

dia frio segue o mesmo esquema, então não é o caso de repetir. Usando esse tipo de 

recurso, seu emprego sempre estará garantido. Um motivo, conforme citado no 

início, é que raramente você errará. O outro motivo é que, mesmo errando, nada 

vai acontecer, pois quem vai reclamar? Uma parte do público não vai se dar ao 

trabalho de ligar ou escrever para a emissora reclamando de você. A outra parte 

não vai reclamar por achar que entendeu a previsão de forma errada. É por isso 

que é importante o uso de certas palavras mais técnicas e complicadas como 

“intermitentes” e “esparsas”, para dar uma inibida na galera. 
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2) Economista. É um caso um pouco mais complicado do que o anterior, pois é bem 

mais difícil saber para que, de fato, serve um economista. Como no Brasil, com 

nossa tradição de termos as finanças públicas mais esculhambadas do mundo, os 

economistas são muito populares na mídia, fazendo previsões e, principalmente, 

criticando as medidas do governo.  Vamos nos ater a esse tipo de atividade – o 

economista midiático adivinhador e comentarista de medidas do governo. Os 

truques para se dar bem são vários. No campo das previsões, a vantagem é a 

mesma do que a dos meteorologistas. Se errar, não vai acontecer nada, o que dá um 

grande conforto e incentivo a sair por aí pregando e prevendo. Mas, tem uma 

enorme vantagem: se por acaso você acertar uma previsão (e ninguém melhor do 

que você mesmo para saber que terá sido mesmo por acaso), pronto! Você é 

elevado à posição de guru. Com isso, o salário sobe e você já pode começar a dar 

palestras, cobrando um preço indecente. Portanto, faça previsões o tempo todo. 

Que previsões? Fácil. Sempre aponte que a atual tendência poderá se reverter 

(atenção no verbo usado – “poderá”. Nunca seja assertivo!). Considerando que você 

é um total ignorante no assunto, como saber as tendências? Mole. Pegue o caderno 

de economia de um jornal e veja lá o que está escrito sobre as bolsas, ou o dólar, 

ou, ainda, sobre o que se passa nos Bálcãs (não importa se você não sabe que diabo 

de lugar seja esse). Aí, é só repetir, mudando uma palavra aqui, outra ali e 

acrescentando uns termos técnicos incompreensíveis (inclusive para você).  

 

3) Comentarista esportivo. Essa é uma profissão que está condenada – no dia em 

que a maioria das pessoas desenvolver bom senso, a figura do comentarista 

esportivo (especialmente da TV) desaparecerá. Afinal, quem precisa de alguém que 

está comentando uma coisa que todos estão vendo? Alguém comenta um jantar? Já 

pensou: “bem, a abobrinha recheada está sendo servida. Pela aparência, eu diria 

que passou um pouco do ponto, mas vamos esperar a reação daquele gordo da 

direita que avançou com seu garfo com uma ligeireza impressionante para um cara 

daquele tamanho. Ele mastigou e fez uma cara feliz! E não é que estava boa, a 

danada da abobrinha? Nada de passada, não senhor!”. Não existe isso, mas existe 

uma cara que fica falando: “o time tal está dominando o jogo”. Não brinca! Ele 

adivinhou seu pensamento! Porque você está vendo o mesmo jogo e percebeu que 

o time tal está mesmo dominando! Tem dinheiro mais mole? É lógico que a 

profissão tem lá seus segredinhos. Quando o locutor pergunta ao comentarista: “e 

aí Zé, foi pênalti?”. A resposta nunca deve ser direta. Algo mais ou menos assim: 

“do ângulo que eu estou, parece que foi, mas o lance foi muito rápido – vamos pedir 

ao pessoal do estúdio dar uma olhada no replay”. Ou então: “Zé, está dezoito a zero 

para o time tal. Faltando dois minutos para o encerramento, você diria que o jogo 

está definido?”. “Olha, eu acho que sim, mas sabe como é futebol. Tem ainda dois 

minutos e o juiz não disse quanto vai dar de acréscimo. De repente, podemos ter 

surpresas”. Outra coisa que é uma mão na roda: as estatísticas. Quando você não 

souber o que comentar, divulgue um dado estatístico que vai preencher o tempo do 
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comentário, sem dizer nada que valha um centavo, mas que servirá para rechear 

seu bolso com reais. Tem coisa mais inútil do que estatística em futebol? “O time tal 

ganhou as três últimas partidas jogando fora de casa”. E daí? Isso dá que vantagem 

a ele? O jogo começa dois a zero por causa disso? Estatisticamente falando, a 

influência das estatísticas em um resultado de futebol é de exatamente 0%. Mas, o 

comentarista não perde a chance de usá-la, criando pérolas da sabedoria como: 

“faz quarenta e dois anos que o time tal não perde do time qual”. Um detalhe, que 

provavelmente será omitido, é que os dois times só jogaram uma vez antes, há 

quarenta e dois anos! E esses caras ganham bem! Não é o emprego dos sonhos? 

Quanto à possibilidade da profissão desaparecer, fique tranquilo – em um mundo 

onde quem usa calça rasgada é pobre e quem usa calça rasgada, só que de grife, é 

rico, o bom senso vai demorar muito para contaminar a maioria. 

 

4) Técnico de futebol. Não tem moleza maior. O salário é uma afronta a qualquer 

trabalhador – milhares e milhares de reais por mês, sem nenhuma exigência de 

contrapartida. A lógica é bem simples. Comece seu trabalho em um time, que, 

obviamente, já era treinado por outro técnico. Não mude nada. Os jogadores vão 

correr mais pelo simples fato de que o treinador é novo e todos querem aparecer 

para manter o lugar no time. Com isso, você vai ganhar alguns jogos, passando 

aquelas instruções manjadas e sem nenhum sentido prático, conhecidas como 

“linguagem de boleiro”. Depois de umas rodadas, o time começa a perder e você é 

despedido. Ganha uma bolada absurda de multa rescisória. Na semana seguinte, já 

está em outro time. E a coisa recomeça. São poucos treinadores, então ninguém fica 

desempregado. O que você está esperando? Além de tudo isso, você ainda ganha o 

título de “professor”, mesmo sem nunca ter estudado, com a vantagem que vai 

receber por mês uma dinheirama que professor algum do mundo vai ganhar nem 

em dez anos!  
Postado em 24.set.12. 

 

 

Uma modesta homenagem a Jon 

Lord 

 

 

O Eremita compilou doze entrevistas com O Maestro 

em um arquivo PDF. Caso isso interesse a você, 

basta clicar no link 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/ 

 

para obter esse trabalho gratuitamente. 
Postado em 23.set.12. 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/
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Cara, eu odeio listas! 

 

 

Por alguma deformação do destino, tão logo alguém começa a gostar de Rock, 

começa a fazer suas listas. Parece que gostar de Rock implica em ter a mania de 

fazer listas. Cada um tem sua relação das cinco capas mais bonitas, das dez 

melhores bandas, dos vinte maiores guitarristas ou dos trinta nomes de banda 

mais idiotas. Essa última pode ser uma lista dupla: das bandas mais idiotas ou dos 

nomes mais idiotas de bandas. A mídia reflete essa mania, lançando regularmente 

suas listas no mercado. A revista americana “Rolling Stone” (*) segue a tradição e 

de tempos em tempos publica seus rankings, que servem para duas coisas: vender 

revistas e gerar ira nos leitores pelos absurdos que elas contêm. Isso é intrínseco 

das listas: ninguém concorda com elas, embora todos tenham as suas. 

Recentemente meu amigo Gibin me presenteou com a edição americana da 

“Rolling Stone” de 25 de Julho de 2012, que trouxe os “500 maiores álbuns de 

todos os tempos” (veja a foto – é a de capa vermelha). Para cumprir a regra eu li a 

revista e fiquei louco com o resultado. Embora seja difícil afastar de mim o papel de 

“zelador” do Deep Purple, acredito que qualquer um que tenha seus ouvidos 

funcionando consideraria que em um conjunto de 500 discos, o “In Rock” e o 

“Machine Head” seriam obrigatórios (pelo menos, entre os vários do Purple, diria o 

zelador). A tão conceituada revista, uma potência na mídia, conseguiu excluir esses 

discos de sua lista! Isso seria revoltante por definição, mas piora muito quanto se 

constata que entraram álbuns como “Fly like na eagle” da Stevie Miller Band e 

“Here comes the warm jets”, de Brian Eno. Cito esses dois porque o primeiro eu 

tenho e o segundo já tive e me livrei. Assim, consigo comparar com os dois com os 

do Purple. Existem dezenas de outros exemplos de absurdos, mas não vou gastar 

digitação com eles. O fato é que a lista é irracional, sem a menor consistência. 

Vamos aos fatos. Existem dois discos do Frank Sinatra na lista. Alguém poderia 

argumentar o seguinte: bem, o título é os “500 maiores álbuns”, não cita que eles 

seriam de Rock, mesmo partindo da revista em questão. Só que na contracapa, a 

edição traz a frase “os maiores álbuns de Rock”. Pera lá – Frank Sinatra, Rock? 

Outra incoerência: ao folhear a revista me lembrei de uma antiga edição, que 

também trazia uma lista de discos. Dei uma vasculhada na caverna e achei - uma 

edição da “Rolling Stone” com “Os 100 melhores álbuns dos últimos vinte anos”, 

lançada em agosto de 1987. Fiz uma comparação entre as dez primeiras posições 

das duas e verifiquei que só havia quatro nomes em comum: “Sgt. Peppers” 

(primeiro nas duas – eu já publiquei neste blog que não só não acho esse disco o 

melhor de todos, como não acho que esse seja o melhor dos Beatles); “Exile on 

main street”; “White album” e “What’s goin’ on”, do Marvin Gaye. Um argumento a 

favor dos zeladores da Rolling Stone poderia ser: “as listas são diferentes, pois a 
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segunda citada se referia ao período 1967/1987”. Rebato com um argumento 

arrebatador: os seis discos que completam a lista da primeira foram lançados no 

mesmo intervalo de vinte anos! O único fato nessa história toda é que listas não 

têm lógica. Mais dados para comprovar esta afirmação: no site da mesma revista 

tem a lista dos 100 maiores guitarristas de todos os tempos. Ritchie Blackmore, o 

número um para mim (tudo bem, você acha o Hendrix o melhor, normal, eu 

respeito) está na quinquagésima posição. Não seria um dado nauseante, se em 

décimo-sétimo estivesse Neil Young (sou fã dele, mas desde quando ele é um 

grande guitarrista?) ou em vigésimo-oitavo aparecesse Johnny Ramone (aí é sem 

comentários). Na lista dos 100 maiores cantores não estão Ian Gillan, David 

Coverdale ou Ronnie James Dio. Até aí, esta seria apenas mais uma defesa 

tendenciosa do zelador-eremita. Mas como defender a presença na lista de Willie 

Nelson? Ou a sétima posição de Bob Dylan? 

 

Agradeço de qualquer forma ao Gibin 

pela lembrança. Não estou 

menosprezando o presente. Estou me 

atendo ao concreto, ao meu senso de 

justiça, ao bom senso, à 

impermeabilidade ao modismo e à 

precisão dos fatos. Abaixo as listas! Só 

as minhas é que valem! 

 

(*) aproveitando que o assunto é “Rolling Stone”, deixo aqui o que pode ser uma 

grande baboseira, mas, sei lá, blog é pra essas coisas. O nome “Rolling Stone”, ao que 

parece, veio de uma frase da letra do Muddy Waters, que diz: “pedras que rolam não 

criam limo”. Daí veio o nome da banda, a canção do Dylan (“Like a Rolling Stone”, 

que recebeu uma versão dos próprios “Rolling Stones”) e o batismo da revista. Não sei 

bem qual foi a ordem (apostaria em: banda, música do Dylan e revista), mas não é 

essa a discussão. O que me intriga é a fixação dos ingleses e americanos com essa 

história de pedras que rolam. O espírito da expressão do Muddy Waters é 

interessante: “vá em frente, não fique mofando”. O problema é a ideia utilizada. Uma 

análise fria traz um questionamento: “como assim, pedras que rolam? O quanto uma 

pedra pode rolar?”. Se uma pedra que está no alto de uma montanha por algum 

motivo se mexer e sair rolando, provavelmente só vai rolar dessa vez. Ao atingir um 

ponto de repouso, vai ficar lá, paradinha, criando limo. De que forma ela rolaria de 

novo? Mais um tanto montanha abaixo? Difícil. Mesmo assim, quantas vezes mais a 

pedra vai rolar? Ou seja, não existe essa história de “pedras rolantes”.  A não ser que 

seja um fenômeno americano. Vai ver que lá certas pedras rolam para cá e para lá. 

Deve ser um negócio perigoso. Já pensou: “ei, cuidado, saia da frente, lá vem uma 

pedra rolante”.  
Postado em 27.jun.12. 
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Ilhado no meio da cidade 

 

 

Vejo esse cara quase todo dia pela janela do escritório. Encostado na árvore ele 

observa a fogueira onde cozinha seu almoço em uma lata. Muitas vezes ele se 

exercita. Faz flexões, treina algum tipo de arte marcial. Senta na guia para ler 

alguma coisa. Brinca com seu cachorro. Não dá para evitar a comparação com a 

clássica cena que inspirou milhares de cartuns pelo mundo – o homem solitário na 

ilha no meio do oceano, só ele e a palmeira. O personagem da foto também vive em 

uma ilha, só que cercada de asfalto e concreto. Um náufrago urbano. 

 

 
Postado em 27.jun.12. 

 
 

Our Sweet Lord 
 
 
Sou um cara comum. Que importam minhas palavras sobre a 

morte de Jon Lord? O que importa é que esse cara compôs 

músicas que eu ouço há 38 anos! Meu filho, de 13 anos, que 

nunca o viu pessoalmente ouve e adora a música de Jon Lord e 

vai continuar ouvindo. Assim como milhões pelo mundo. Jon 

Lord não morreu. Só parou de compor.  
Postado em 19.jul.12. 
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Heavy Metal! Mas não é o que você está pensando... 
 

 

Continuando com a 

campanha de solidariedade 

aos fãs de quadrinhos, O 

Eremita apresenta mais um 

item de sua pequena 

coleção: a edição especial 

da revista americana 

“Heavy Metal” dedicada ao 

Rock, lançada em outubro 

de 1980. Apesar do título, não se tratava (imagino que essa revista não exista mais) 

de uma publicação de música, mas sim aos quadrinhos de vanguarda. Chegou a ser 

publicada no Brasil durante uns anos. Como o arquivo é muito grande (são 100 

páginas), eu o dividi em duas partes. Ambas disponíveis no link que segue: 

 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/ 
 

Postado em 07.jun.12. 

 

 

Nova seção dos Arquivos do Eremita – Histórias em 

Quadrinhos! 
 

 

Houve uma época em que O Eremita 

comprava quase tantos gibis quanto 

discos. Mania de coleção, assim como 

todo mundo. Com o passar do tempo, fui 

me desfazendo das revistinhas, mas 

recentemente encontrei algumas 

raridades que sobraram e que, 

pacientemente, como bem cabe a um 

Eremita, resolvi digitaliza-las e colocar 

os arquivos na Internet. As duas primeiras já estão disponíveis. São elas: “Einstein”, 

da série “Biografia em Quadrinhos”, da Ebal (Editora Brasil-América), publicada 

em 1961, cuja história é uma adaptação de Naumim Aizen, com desenhos de 

Eduardo Lozano; e “Os Monkees”, primeiro número da revista, publicada em 1968, 

também pela Ebal. Um belo contraste de temas, não? A ideia de colocar esta última 

veio após a notícia recente da morte de David Jones, que fazia o papel de cantor da 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/


AAss  vvããss  pprreeggaaççõõeess  dd’’OO  EErreemmiittaa 

71 

 

banda na série de TV. Aguardem novidades para um futuro indeterminado. O 

endereço para baixar as versões digitais, integrais e em PDF das duas revistas é:  

http://www.arquivosdoeremita.com.br/ 

. 
 

Postado em 20.abr.12. 

 
 

Uma dica do Eremita 
 

 

Um dia desses, meu 

filho, um guitarrista 

iniciante, ganhou do 

meu amigo Vila uma 

daquelas revistas de 

partituras, do tipo 

que existem aos 

montes nas lojas da 

Teodoro Sampaio. 

Porém, essa tem um diferencial muito interessante. Ela vem com um CD que traz 

duas versões instrumentais de cada música, executadas por músicos de estúdio. A 

primeira versão é a reprodução da faixa original, nota por nota, incluindo os solos. 

Ou seja, favorece ao guitarrista, pois sem a parte vocal, permite conhecer em 

detalhes o acompanhamento instrumental. Também é ótimo para os pretendentes 

a vocalistas (a revista também traz as letras completas de cada música). Em 

seguida a faixa é repetida, mas somente com a base, sem os solos de guitarra. Para 

facilitar ainda mais, o CD traz um software que permite reduzir a velocidade da 

reprodução da música no computador. Portanto, para os persistentes, tocar de 

forma idêntica à original é questão de tempo. Faltou citar que a revista em questão 

é dedicada ao Black Sabbath. Traz 7 clássicos da banda, entre eles, Paranoid, War 

Pigs e Sabbath Bloody Sabbath. Esse é o volume 67 (!) da coleção “Guitar Play 

Along” da editora americana Hal Leonard (www.halleonard.com). Fiquei tão 

entusiasmado com o jeitão dessa edição que fui atrás de outras, pensando em 

deixar mais clássicos no jeito para o Pedrão aprender. Comprei o volume 43, do 

Lynyrd Skynyrd, que traz oito faixas (Sweet Home Alabama, Free Bird e That Smell, 

entre outras), seguindo o mesmo esquema da anterior. Por estranho que pareça, 

dentro dessa série não tem um volume dedicado ao Deep Purple. Fuçando no site, 

encontrei uma edição chamada Greatest Hits, que pertence à outra série da editora, 

chamada “Guitar Signature Licks”. Também vem com um CD, cujo repertório é de 

primeira (Highway Star, Burn, Knocking at your back door, Smoke on the water e 

mais 6 clássicos). Só que tem umas diferenças. Para o bem e para o mal. As do bem: 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/
http://www.halleonard.com/


AAss  vvããss  pprreeggaaççõõeess  dd’’OO  EErreemmiittaa 

72 

 

ao contrário das duas comentadas anteriormente, esta traz textos e não só as 

partituras. Tem uma breve história da banda e depois comentários 

pormenorizados sobre cada faixa, dissecando as partes de guitarra. Mesmo para 

um leigo como eu, a leitura desses comentários só faz crescer a admiração sobre 

Blackmore, pois é possível perceber como seus solos são uma mistura criativa de 

várias técnicas e influências musicais. Ritchie nunca faz o convencional. Sempre 

tem um (ou muitos) truque que mudam o rumo de um solo. O músico que escreveu 

os textos para a revista deixa muito clara sua admiração pelo guitarrista, por sua 

inventividade e habilidade incomuns. O CD não traz o software de alteração de 

velocidade. Entretanto, os solos e riffs são repetidos lentamente em pequenas 

faixas exclusivas. A diferença para o mal é que o CD não traz as faixas completas! 

Contêm apenas os riffs e os solos. São 41 faixas, mas todas curtas. Não dá para 

brincar de karaokê como nas outras duas revistas! De qualquer modo, as três são 

muito interessantes e por isso resolvi passar a dica.  
Postado em 22.mar.12. 

 

 

Discos muito bons, mas que passaram meio batidos – 2 
 

 

Imagine um disco em que músicos experientes, que 

já sentiram intensamente o gosto do sucesso, se 

reúnem para gravar apenas aquilo que agrade a eles, 

sem preocupações com questões comerciais. 

Imagine um repertório baseado em clássicos dos 

Blues e uma nova composição, que poderia ser 

facilmente confundida com um clássico dos Blues. 

Imagine esses músicos gravando com a devida 

competência instrumental, mas relaxados, sem 

tentações egocêntricas e demonstrações desnecessárias de habilidades. Imagine 

um mundo sem fronteiras... ôps! Divaguei. Voltando ao disco. Não sei quantos 

existem com essas características, mas eu tenho um deles em minha coleção: 

“Before we were so rudely interrupted”, do Animals. O disco foi lançado em 1977, 

bem longe do período áureo da banda, quando frequentava as paradas como um 

dos expoentes da “British Invasion”. O time original (Eric Burdon, Alan Price, 

Hilton Valentine, Chas Chandler e John Steel) se reuniu em 1975, dez anos depois 

de sua gravação anterior e registrou as faixas que integram o disco. O encontro 

rolou na casa do baixista Chas Chandler, na Inglaterra, e o resultado ficou guardado 

por dois anos. É um grande trabalho, só que a falta de uma promoção decente fez 

com que o disco não vendesse nada. O álbum passou tão despercebido que, para se 

ter uma ideia, alguns anos atrás eu tentei comprar a versão em CD e descobri que 
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não havia! A versão que tenho, em vinil, é claro, é da (isso é quase que incrível) 

edição brasileira! Atualmente existe à venda uma versão em CD da Repertoire. 

Falando nisso, vamos ao repertório: começa com “Last clean shirt”, cover de Leiber, 

Stoller e Otis. A seguinte é outro cover, “It’s all over now, Baby Blue”, de Bob Dylan. 

Segue com “Fire in the sun”, de Shaky Jake (não sei quem é e esta é a única faixa 

que considero um pouco mais fraca do que as demais). A quarta é uma versão 

excelente de “As the crow flies”, de Jimmy Reed, na qual Burdon exibe uns tons 

graves de assombrar. Depois vem um dos pontos altos (só alguns centímetros 

acima da média, porque o disco todo é muito bom), “Please send me someone to 

love”, de Curtis Mayfield. Foi por meio dessa faixa que conheci o disco, pois assisti 

ao seu clipe na TV. De novo, Burdon arrasa. O repertório segue com outros covers, 

todos muito bem executados: “Many rivers to cross” (Cliff), “Just a little bit” (a 

mesma que o Elvis e o Slade gravaram), “Lonely avenue” (Doc Pomus), “The fool” 

(de Stanford Clark, um one-hit-wonder do Rockabilly) e, ainda, “Many rivers to 

cross”, a única composição do grupo, excelente, não devendo nada aos demais 

clássicos. Um disco para se ouvir contemplando a lua cheia, com uma garrafa de 

vinho do lado. 
Postado em 19.mar.12. 

 

 

As origens dos nomes de algumas bandas (2) e a MPB 

 

 

Uma das primeiras postagens deste blog foi sobre o que está na frase aí de cima, ou 

seja, a origem de nomes de algumas bandas famosas. Depois de muito tempo 

(quase cinco anos!), seguem mais três casos, todos cercados de revelações 

impressionantes, exclusivas deste blog. 

 

Nazareth – todo o mundo acredita que se trata de uma banda escocesa. Lá vai a 

primeira revelação – o Nazareth é um grupo formado por brasileiros e paraguaios. 

Ou será que até hoje ninguém havia estranhado um Rockeiro escocês chamado 

Manuel? No início, a banda se dedicava a tocar guarânias, acompanhando a cantora 

Perla. O quarteto de garotos composto pelos brasileiros Manuel e Daniel e pelos 

paraguaios Pedro e Dario passou alguns anos na estrada, sempre na cola da Perla, 

mas eles não eram felizes. Faziam aquilo pela grana. Um dia, ao final de um show 

em Analândia, interior de São Paulo, resolveram dar um basta: “Chega de 

anonimato. Chega de guarânias. Vamos ganhar o mundo com nossa música! 

Rapazes, vamos montar um grupo de chorinho!”. Todos se entusiasmaram, pois 

eram apreciadores do ritmo de longa data. Foi então que surgiu o nome “Vivendo 

Nazareth”, em uma dupla homenagem: ao compositor preferido dos rapazes, 

Ernesto Nazareth, e, também, à avenida no bairro do Ipiranga, em São Paulo, onde 

ensaiavam e trabalhavam. Os quatro, além de músicos, eram taxidermistas do 
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Museu de História Natural. Seus ensaios aconteciam no depósito do museu, onde 

os animais aguardavam para, como eles diziam, “voltar à vida”. Logo eles 

perceberam que sua evolução musical não estava tendo uma contrapartida 

monetária satisfatória. Viviam tão duros quanto os bichos do museu. Naqueles 

dias, os shows de chorinho eram escassos. Mas, graças ao Cauby Peixoto, houve 

uma reviravolta na história da banda. Foi desse cantor o disco que Manuel ganhou 

de sua tia Cleide, contendo a primeira gravação brasileira de um ritmo novo, vindo 

dos Estados Unidos, um tal de “Rock’n’Roll”. Foi como se um tornado tivesse 

atingido a seção de taxidermia do Museu. A vida dos rapazes tomou um rumo 

totalmente novo e eles migraram para o Rock. Tudo mudou: a música; o visual, 

seguindo a moda das bandas americanas da época; os nomes (e sobrenomes) dos 

rapazes - cada um escolheu um nome artístico. Daniel virou Dan. Pedro virou Peter. 

Dario virou Darrell. Manuel se recusou a mudar de nome. Só topou mudar o 

sobrenome. Adotou “Charlton”, mais uma homenagem, desta vez ao ator 

americano Charlton Heston. E... mudaram de país! Um dos vigilantes do museu, Zé, 

que era muito amigo dos quatro garotos, havia viajado repentinamente para a 

Europa (esta história agora todos conhecem) e depois de uns anos, descolou uma 

audição com o produtor de um estúdio onde trabalhava. Finalmente, a última 

mudança foi no nome da banda. Dali em diante seria apenas “Nazareth”. O resto da 

história é conhecido. A banda se tornou uma das grandes do cenário musical 

mundial. Só que eles nunca deixaram de pensar nas suas origens. Tanto que, vez 

por outra, tocam por aqui, para matar as saudades. 

 

Duran Duran – a versão oficial é que o nome veio de um personagem do filme 

“Barbarella”. Lá vou eu de novo, a salvação da verdade. Acontece que essa banda 

também tem origem no Brasil! Todos seus componentes originais são brasileiros, 

que mudaram quando crianças para a Inglaterra. Quando adolescentes tornaram-

se músicos. Dois deles eram irmãos, que resolveram formar uma banda. O nome foi 

uma homenagem a mãe deles, Dolores Duran. Mais uma farsa derrubada pelo 

Eremita. 

 

A primeira banda de Heavy Metal do mundo foi brasileira! Antes mesmo do Black 

Sabbath. Antes mesmo do Screamin’ Jay Hawkins. Antes mesmo de Rita Pavone. O 

primeiro grupo musical a explorar o som pesado e o ocultismo em suas letras foi 

uma banda paulistana, ainda na década de 50. Como o som deles era 

insuportavelmente revolucionário para os padrões da época, suas audições eram 

restritas a pequenos eventos fechados, que contava só com a presença de amigos e 

parentes próximos. Infelizmente não existem gravações, nem fotos disso. As 

pessoas tinham medo de manter consigo provas daquela loucura toda. O fato 

sobreviveu na memória de poucos. Eu descobri esse caso por meio do meu 

barbeiro (sim, houve uma época em que eu cortava o cabelo – e ainda pagava por 

isso). Como todo barbeiro, o Rosca (ele era conhecido assim) gostava de conversar. 
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Em uma ocasião fui cortar o cabelo vestindo uma camiseta do Sabbath. Ele olhou 

para a foto do Ozzy e disse: “você acha que esses caras são pesados?”.  Foi então 

que ele me revelou toda a história. Bom, mas e o nome da banda? Como ninguém 

pagaria para ver ou ouvi-los, os músicos decidiram seguir uma carreira paralela, 

montando um grupo de samba. Um disfarce perfeito. Entretanto escolheram um 

nome sintomático, que me fez acreditar na história contada pelo Rosca: “Os 

Demônios da Garoa”. 
Postado em 05.mar.12. 

 
 

Uma denúncia – há um complô em andamento 
 
 
É uma tarefa difícil esta à qual me proponho. Quero demonstrar que existe uma 

conspiração secreta e silenciosa, orquestrada por uma sociedade oculta e cuja 

vítima sou eu. Antes de tudo, já vou adiantando que não sou paranoico. Tudo o que 

será citado será provado. Fatos. A realidade. A constatação da conspiração. 

 

A diretriz do complô é simples e clara – provocar, gerar irritação, instigar até a 

explosão. Tudo contra mim. O que eles não sabem é que eu descobri todos os 

planos. Venho compilando as ações dos que comandam a operação. Tenho me 

preparado para manter o controle diante dos incitamentos aos quais sou 

diariamente exposto. Segue um resumo da minha lista. Uma análise simples dessa 

relação torna fácil a concordância com minhas razões. Vejamos: 

 

- o comportamento nos restaurantes por quilo. Essa foi uma grande invenção. 

Restaurantes por quilo são um avanço para a redução do desperdício de alimentos 

na Terra. Você pega e paga só o que realmente pode comer, sem sobras. Além 

disso, é muito mais prático, pela rapidez da operação. Você chega, se serve, pesa e 

come sua refeição, tudo em um tempo muito menor do que o serviço tradicional 

(garçom, cardápio, a espera pelo prato etc). É algo perfeitamente adequado à 

realidade das grandes cidades, em que o tempo de todos é escasso. Com alguma 

frequência eu frequento esse tipo de restaurante, conhecido por certa parcela da 

população como “serve-serve”. Essas ocasiões são sempre acompanhadas pelos 

coordenadores do complô, que infiltram seus agentes na fila, logo atrás de mim. 

Por mais rápido e eficiente que seja o sistema, os agentes usam de um subterfúgio 

altamente irritante, para, é claro, me irritar. O que eles fazem? Tentam se servir 

dos alimentos que estão um pouco à frente de sua posição, invadindo meu espaço 

com seus braços intrometidos. Por que não aguardam a fila andar, até chegar à 

posição frontal da comida e se servem tranquilamente? Porque isso não seria 

irritante. É preciso acrescentar um pouco mais de estresse a uma rotina criada 

para comensais já estressados. A prova de que essa história tem somente a 
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intenção de irritar este escriba é que se servir dessa forma, ou seja, avançando na 

zona de domínio individual daquele que está a sua frente, não tem nenhum efeito 

prático, pois não reduz o tempo na fila. Mesmo ganhando alguns décimos de 

segundo pegando os brócolis que estão na bandeja seguinte, atingidos graças a um 

esticamento do braço sobre a área de serviço de outrem, isso não tornará o tempo 

de permanência na fila menor. É o mesmo que ocorre no supermercado, quando o 

agente da irritação não deixa um milímetro livre entre o carrinho dele e o meu 

calcanhar, o que gera uma série de cutucões altamente provocadores a cada 

mínimo deslocamento da fila à minha frente. Qualquer um com um resquício de 

bom senso pode deduzir que, indiferentemente se o espaçamento entre os clientes 

da fila for de um metro ou de trinta centímetros, o tempo de espera será o mesmo. 

O tamanho da fila eventualmente pode diminuir, mas ninguém ganha tempo com 

isso. Isso não é absolutamente claro? 

 

- outra tática funesta dos componentes do complô – fungar. Sou vítima constante 

desse tipo de ataque. Seja lá qual for a fila em que eu estiver, alguém próximo vai 

ficar o tempo todo fungando, como se estivesse resfriado. Nenhum desses 

fungadores soa o nariz, nunca. O serviço deles é fungar, fungar e me irritar. Maldita 

conspiração! 

 

- esta acontece comigo sempre. É de se admirar o poder de mobilização que tem os 

organizadores do complô. Não é fácil manter gente o tempo todo pronta para agir 

na hora certa. Está vago, não? Explico. Sempre, insisto, sempre, que vou comprar 

alguma coisa em uma loja, tem alguém parado em frente ao produto que me 

interessa. Seus movimentos são lerdos. Sua expressão é de quem está realizando 

uma atividade altamente complexa, escolhendo uma mercadoria em uma 

prateleira à sua frente, examinando longamente aquilo como se fosse uma obra de 

arte abstrata. A coisa é grave. Para se ter uma ideia, vou reproduzir uma situação 

plenamente plausível para mim, enquanto vítima do complô. Se eu decidir sair 

para comprar qualquer coisa, por exemplo, um abridor de lata, mesmo que seja as 

quatro da manhã, certamente o único cliente além de mim no enorme 

supermercado estará postado exatamente em frente à seção onde estão 

pendurados os abridores de lata. Mesmo que só exista uma opção para compra, o 

serviçal do complô ficará ali, contemplando os utensílios por um longo tempo, até 

perceber que minha pressão está próxima à de um derrame. Exagero? Claro que 

não. Acontece comigo todo o tempo. E ele estará na minha frente na hora de passar 

pelo caixa. Esperando pelo patinador que foi trocar a mercadoria, por que só 

naquela hora foi visto que a embalagem estava aberta. Depois da troca, fico 

esperando a caixa tirar a dúvida sobre o preço, pois o código de barras não estava 

cadastrado no sistema. Ainda tem o problema com o cartão, que não vai ser lido. 

Ele tirará uma nota de cem, para a qual a caixa não terá troco. Tudo isso 
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acontecendo à minha frente, enquanto eu tento manter um comportamento 

civilizado às custas de abrir alguns buracos nas paredes do meu estômago; 

 

- eles estão em toda parte. Até na estrada. O método preferido pelos conspiradores 

é dirigir próximo à traseira do meu carro, mesmo que existam três faixas livres à 

esquerda para ultrapassagem, coisa que o motorista/agente não faz nunca. Fica lá, 

grudado na traseira, enchendo o meu saco, tornando algo que poderia ser um 

deslizar agradável pela rodovia em um estresse irritante; 

 

- os bancos dão inúmeras oportunidades para os agentes do complô trabalharem. A 

tática preferida deles é colocar alguém sempre à minha frente na fila. Essa pessoa 

não terá nenhuma discrição para mostrar o quanto está aborrecida com a fila, que 

não anda. Os minutos vão passando e, algo que seria infernal por natureza – 

ninguém suporta ficar em filas de banco – vai se tornando mais e mais extenuante 

com o comportamento impaciente do cara agitado, que bufa sem parar, muitas 

vezes tentando puxar conversa, com papos do tipo: “Ah, este banco é uma merda. 

Uma fila deste tamanho e só tem dois caixas para atender!”. Bem, uma hora chega a 

vez dele.  É então que, mesmo tendo esperado tanto tempo, ele só vai se preocupar 

em pegar as contas da pasta e tirar o cartão da carteira quando encostar a barriga 

no balcão, atrasando mais ainda a mim e aos demais. É uma irritação estressante; 

 

- a conspiração joga sujo. Uma de suas armas mais eficientes são os alarmes. Basta 

que eu esteja em uma atividade que exija concentração ou o mínimo de silêncio 

esteja em andamento, que um alarme é disparado. De preferência aquele que é 

acompanhado por uma gravação do tipo: “este carro está sendo roubado, etc etc”; 

 

- são muitos os exemplos. Um dos tantos acontece quando se caminha pela cidade e 

se está com pressa. A conspiração dará um jeito de colocar dois ou mais de seus 

agentes imediatamente à frente, bloqueando toda a calçada e andando em uma 

velocidade ligeiramente menor do que a minha. Não dá para ultrapassar e muito 

menos acelerar o passo para reduzir o atraso. Muitos minutos irritantes serão 

perdidos até que surja uma chance de ultrapassar os bloqueadores. Esses caras são 

cruéis. 

 

Resumindo, tenho ou não tenho razão? Mesmo sendo poucos os exemplos, ficou 

claro que sou o alvo principal dessa grande conspiração, cujo objetivo é um só – me 

tirar do sério. Por sorte, sou duro na queda. Estou são, mas sinto que mais cedo ou 

mais tarde, a conspiração será vitoriosa. E aí outra vítima será escolhida – cuidado, 

pode ser você! 
Postado em 04.mar.12. 
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Vilipendiando as capas - 3 
 

 

Além da pouca seriedade com que são tratadas as capas dos discos de Rock, com 

modificações, retoques, mutilações e trocas, existe também o mau hábito de copiar 

idéias. Há um certo tempo naveguei pelo blog “Mysthureba” (*), que traz uma longa 

e muito interessante lista de capas parecidas, que podem ter sido coincidências ou 

não. É difícil descobrir, embora certos casos sejam evidentes. 

 

Gostei tanto da ideia que resolvi contribuir com dois casos. O primeiro deles é uma 

complementação em relação ao que consta no “Mysthureba”, de onde reproduzi as 

duas ilustrações que seguem, referentes aos discos “A Diamond is a Hard Rock”, da 

banda Legs Diamond, de 1978 e “Power of the Night”, de 1985. 

 

Existe uma terceira capa que explora o tema “porrada vazando”, lançado pela 

banda espanhola “Baron Rojo” (“Barão vermelho”, em espanhol. Êpa, quem plagiou 

quem no nome? Ou terá sido coincidência?). O disco “Volumen Brutal” (1981) 

pertence à modesta coleção de LPs do Eremita. Traz um Hard Rock de boa 

qualidade. Esse disco tem conexões com a família Purple: foi gravado no Kingsway 

Records, estúdio que pertencia a Ian Gillan e tem participação de Colin Tows (ex-

Ian Gillan Band e Gillan) nos teclados em uma das faixas. Mel Collins é outro 

convidado, tocando sax, também em uma única música. 

 

 

 

O segundo caso envolve o disco “Mechanix”, de 1982, do UFO. A arte é de David 

Juniper, que também é o autor da capa do “Led Zeppelin II”. Em 1986 a banda 

brasileira “Syndicatto” lançou seu primeiro e único LP, com uma capa cuja 

semelhança com a do UFO é um tanto suspeita. 

(*) link para o blog: http://mysthureba.blogspot.com/2011/04/plagio-copia-ou-

mera-coincidencia.html 
Postado em 03.mar.12. 

 

 

 

 

http://mysthureba.blogspot.com/2011/04/plagio-copia-ou-mera-coincidencia.html
http://mysthureba.blogspot.com/2011/04/plagio-copia-ou-mera-coincidencia.html
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Um injustiçado pelo Nobel – Almirante Nelson 
 

 

Um dia desses comprei em um sebo um DVD com três episódios da série “Viagem 

ao fundo do mar”. Quantas lembranças ela me trouxe. Eu, moleque, assistindo essa 

e outras séries na TV, como “Perdidos no Espaço”, “Terra de Gigantes”, “Túnel do 

Tempo”... Eu adorava. Hoje, relembrando alguns detalhes desses seriados, penso: 

“Como eu era idiota! Aceitava qualquer coisa!”. Na época, essas séries eram o 

máximo em termos de produção e roteiro. Mas, como eu podia achar razoáveis 

aqueles roteiros cheios de furos e absurdos de lógica, como alienígenas que 

sempre falavam a língua dos personagens e elencos que passavam vários anos com 

as mesmas roupas (que sempre estavam em bom estado). São tantos absurdos que 

hoje acaba sendo divertido assistir aos episódios para ver quão toscos eram. 

Lembro-me de um “Perdidos no Espaço” em que eles caem em um planeta onde só 

havia vegetais. Eles são recebidos por uma cenoura gigante. Havia um ator vestido 

de cenoura. No traje havia um buraco na altura do rosto, de modo que a face do 

ator ficava exposta e ele falava com o pessoal do Jupiter II. Era uma cenoura falante 

(em inglês ou na dublagem local), com um rosto humano!  

 

Voltando à “Viagem ao fundo do mar”. Assisti os três episódios. São da primeira 

série, em preto e branco, quando os roteiros eram baseados em intrigas da guerra 

fria. Depois a série mudou o foco para aventuras mais fantasiosas, com seres 

extraterrenos e monstros. Os principais elementos da série eram o submarino, 

chamado de “Seaview”, e o Almirante Nelson, que comandava o dito cujo.  O 

“Seaview” era um absurdo. Submarinos são coisas extremamente apertadas, com 

espaço mínimo. Mais ou menos como o apartamento em que morava quando me 

casei, com a desvantagem que não dava para abrir a janela. O “Seaview” não. Era 

enorme. Os caras andavam pelos corredores do submarino perseguindo alguém 

(ou alguma coisa) e era um tal de virar para a esquerda, virar para a direita, em um 

labirinto de portas e saídas, como se o “Seaview” fosse do tamanho de um hotel. A 

sala de mísseis, por exemplo, era tão grande que dava para organizar ali uma festa 

de San Genaro. O outro destaque da série era o Almirante Nelson. Um dos caras 

mais inteligentes do mundo. Em um dos episódios do DVD, por exemplo, o 

submarino está envolto por um campo magnético gerado por um dispositivo 

secreto inventado por uma nação inimiga. Por causa dessa engenhoca, nada 

funcionava no submarino. O almirante então tem uma ideia. Pede para um 

ajudante pegar uns rolos de fios de cobre (coisa que naturalmente havia no 

depósito) e as baterias do minissubmarino, que estava ali na enorme sala em que 

estavam todos presos. Rapidamente ele monta uma espécie de gerador com as 

baterias e os fios de cobre e informa aos seus comandados: “se meus cálculos 

estiverem certos, ao acionar este dispositivo, teremos dez minutos de interrupção 
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no campo magnético, o suficiente para deixarmos o submarino e atacarmos”. 

Evidentemente, os cálculos estavam certos. Nelson deve ter sido um excelente 

aluno de Eletromagnetismo no curso de Física que ele teve na academia militar. Ao 

longo da série, o gênio de Nelson se manifestava nos mais variados campos do 

conhecimento humano – e também do sobre-humano. Lembro-me de certa vez que 

um alienígena armado entrou no “Seaview”. Após uma luta, na qual sua arma foi 

danificada, ele foi preso pelos marinheiros. Adivinhem – o almirante levou a arma 

alienígena para seus aposentos e ajudado pela luminária de sua escrivaninha e 

uma chave de fenda, ele consertou o tal artefato! Alienígena! Um gênio! Um 

injustiçado, que nunca ganhou o Nobel! 

 

Outras coisas das quais me lembro e que me despertam aquela nostalgia dos 

tempos inocentes da infância, em que eu aceitava as barbaridades desse seriado 

são, ainda, os cenários do “Seaview” e os “efeitos especiais”. A sala de comando do 

submarino era, evidentemente, enorme, com um monte de painéis que ficavam 

acendendo e apagando luzes para as quais ninguém olhava. Que sentido elas 

poderiam ter? Que mensagem elas poderiam passar? Isso não importava – o que o 

cenário precisava para dar um ar tecnológico para a coisa toda eram muitas luzes 

piscando por todo lado. E aquele ruído constante do sonar, é claro. Em quase todo 

episódio o “Seaview” era atacado ou passava por sérias turbulências. Era a hora 

das faíscas e da tripulação ser jogada de um lado par o outro da sala. As faíscas 

eram praticamente obrigatórias. Qualquer abalo e surgiam as faíscas, saindo de 

todos os lugares, de todos aqueles equipamentos e painéis que piscavam. Dava 

impressão que se alguém estivesse tomando um cafezinho, sairiam faíscas da 

xícara. Logo tudo era controlado pelo pessoal dos extintores. Mas, enquanto as 

faíscas explodiam, vinha o abalo. O submarino sempre balançava para cá e para lá e 

a tripulação era jogada de um lado para outro. Era um tal de ”todo mundo para a 

esquerda! Agora, todo mundo para a direita!”.  Como, provavelmente, o cenário era 

fixo, o diretor devia mandar essas ordens pelo megafone e a galera (um termo 

quase que preciso neste caso) ficava se atirando de um lado para o outro, em um 

balé meio grotesco. Devia ser bem ridículo para quem assistia as gravações. Às 

vezes, deve ser difícil ser um ator. 

 

Algumas séries atuais são de uma qualidade admirável. Eu adoro “Os Sopranos” (a 

melhor de todas), “The Mentalist”, “The Big Bang Theory” e algumas mais. São 

muitas opções, graças a dois adventos: a TV paga e o DVD. Assistir os seriados nos 

DVDs é muitas vezes mais agradável do que na TV paga. Os capítulos das séries 

geralmente têm por volta de 22 minutos. Na TV paga, o restante do tempo é 

preenchido com comerciais, até completar meia hora. É difícil aguentar o nível dos 

comerciais. Ou melhor, é insuportável. A maior parte é composta por comerciais 

das demais séries da emissora. O problema é que são sempre os mesmos, repetidos 

a cada intervalo. Uma coisa tão barata quanto mostrar um clipe com algumas cenas 
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de um seriado e as emissoras não se dão ao trabalho de preparar vários. Fica 

aquela repetição que acaba deixando aquele que assiste irritado. É um tiro no pé, 

porque nessa hora a pessoa pode mudar de canal para evitar ver as mesmas cenas 

já vistas quinhentas vezes e achar algo melhor, mudando sua audiência para um 

concorrente. Comigo isso acontecia direto. Não acontece mais porque adotei o 

hábito de comprar os DVDs das séries que gosto. Assisto o quanto quiser, na hora 

em que puder. Sem comerciais irritantes. Encerro com uma dica da série que estou 

assistindo no momento e que é excelente: “Dexter”. 
Postado em 02.mar.12. 

 

 

Finalmente resolvido o assunto: a primeira Ópera-Rock 

do mundo não é nenhuma daquelas! 

 

 

O mundo do Rock é cheio de polêmicas. Qual foi o primeiro Rock gravado? Quem 

inaugurou o rito de quebrar os instrumentos no palco? Qual banda gastava mais 

dinheiro com cabeleireiros e maquiadores? Sem dúvida, a maior polêmica de todas 

é sobre de quem é a autoria da primeira Ópera-Rock. Foi o Who, com “Tommy”? 

Foi o Kinks, com “Arthur”? Foi aquela outra banda cujo nome eu me esqueci? Nada 

disso. A verdade permaneceu em repouso todos esses anos, aguardando que o 

período estipulado em um testamento se esgotasse. Nele, havia uma cláusula que 

dizia: “o segredo em questão só poderá ser revelado após 50 anos ou se o 

Corinthians ganhar a Libertadores, o que acontecer primeiro”. Por decurso de 

prazo, chegou a hora da revelação. Para tornar o fato ainda mais espetacular, o 

personagem principal dessa história era brasileiro! Pois bem, a primeira Ópera-

Rock, composta ainda em 1962, foi “Zé”, cujo subtítulo era “Corrupção e 

Ignorância”. O “Zé” em questão já foi citado neste blog. É dele a famosa frase “Eric 

is God” (veja a postagem do dia 26.dez.2007 – “Críticas Inócuas 1”). Zé viajou em 

1961 para a Inglaterra, fugindo de um brigadeiro (não o doce, é claro, mas um 

militar) que descobriu que aquele rapaz com cara de sonso estava tendo dois 

casos, um com sua mulher e outro com sua filha! Zé chegou à Europa do jeito que 

saiu quando foi pego no flagra – duro. Não falava nada de inglês. Foi à luta. 

Arrumou um emprego de faxineiro em um estúdio de gravação. Essa foi sua sorte. 

O Zé começou a ficar maravilhado, vendo de perto tantos artistas entrando e 

saindo das gravações o tempo todo. Logo fez várias amizades e acabou 

conseguindo outros estúdios para faxinar. Em muito pouco tempo era das figuras 

mais conhecidas no meio musical inglês e, especialmente, do Rock’n’Roll, que ele 

adorava. Zé foi o pioneiro em muitas coisas. Uma delas foi o “air-guitar”. Ele ficava 

acompanhando os grandes guitarristas da época pelo lado de lá do vidro do estúdio 

e, como não sabia tocar nenhum instrumento, ficava ali gesticulando, imitando os 



AAss  vvããss  pprreeggaaççõõeess  dd’’OO  EErreemmiittaa 

82 

 

movimentos dos músicos. Na verdade, ele inventou o “vassourão-guitar”, pois 

dedilhava aquilo que ele achava que eram as notas no cabo de seu instrumento de 

trabalho. Todos achavam aquilo muito engraçado, o que só fazia aumentar a 

popularidade do nosso Zé. A segunda contribuição importante do Zé para o mundo 

do Rock foi o das gravações pirata. Tudo começou uma bela noite quando, ao 

recolher o lixo do estúdio, Zé notou que haviam dispensado um rolo de fita. 

Resolveu guardar o rolo. Uns dias depois, mostrou a fita para o Pablo, um amigo 

paraguaio que conheceu em Londres. Pablo deu um jeito de ouvirem a fita e 

descobriram que eram sobras de gravações da banda “The Catfish Heads”, que 

tentava iniciar sua carreira. Zé e Pablo adoraram o som da banda. Ficaram certos 

que o grupo seria um grande sucesso, especialmente com a canção “Legalize the 

rape”. Daí para a ideia de aproveitar aquela fita para gravar um disco 

“independente” e faturar uns trocados foi, ahn, atávico. Para disfarçar a sacanagem, 

eles criaram um discurso contestador, defendendo a liberdade de acesso à arte. 

Eles eram, segundo seu discurso, contestadores do modelo social e sabotadores da 

indústria cultural. A dupla, de certa forma, foi vítima de sua tática, pois seu 

discurso – e suas intenções – também foram pirateados milhares de vezes daí para 

frente. O único furo no plano foi que o gosto musical deles ainda não estava tão 

desenvolvido e só os dois acharam que aquele disco ia interessar mais alguém. Foi 

um enorme fracasso de vendas. De todo modo, o “bootleg” foi criação desses latino-

americanos pioneiros. Aliás, o termo “bootleg” foi mais uma das invenções do Zé. 

Seu inglês era precário. Em uma situação de apuros, quando acharam que seriam 

pegos em flagrante, o Zé indicou ao Pablo para que escondesse a fita, enrolando-a 

nas canelas, cobrindo com a calça e com a bota. Foi isso que ele gritou para seu 

comparsa, enquanto fazias gestos circulares: “Ei! Pablo! Boot! Leg”! O nome pegou. 

Assim como a polícia, que pegou os dois quando Pablo tropeçou nas fitas que 

desenrolaram enquanto eles fugiam. Inocentemente incluíram na capa do bootleg a 

frase “Zé & Pablo records”, o que facilitou a investigação policial. Ambos ficaram 

um bom tempo presos. Só que o caso repercutiu nos subterrâneos culturais 

londrinos. Zé, seu discurso liberalista e sua atitude ousada causaram forte impacto 

nos artistas alternativos. Um deles, conhecido como Johnny the Liar, inspirou-se 

em toda essa aventura e compôs “Zé”, uma Ópera-Rock em homenagem ao novo 

herói da contracultura. Diz a lenda que participaram das gravações muitos músicos 

que depois se transformariam em estrelas, entre eles Ray Davies e Pete Townsend, 

o que levanta sérias suspeitas se ambos não surrupiaram a ideia de Johnny. Zé 

recebeu na prisão a primeira versão da obra, só com a parte instrumental. Zé, a 

essa altura, tinha amadurecido muito. Já falava razoavelmente o inglês e a 

repercussão do seu caso encheu nosso patrício de autoconfiança. Com muito tempo 

para pensar, resolveu escrever sobre sua condição de brasileiro perseguido por um 

militar, sofrendo com seu autoexílio e injustiçado por ser um idealista, alguém que 

foi preso defendendo a arte, sem pretensões de tirar proveitos financeiros do 

trabalho de outrem. Zé acabou escrevendo todo o libreto e ainda desenhou a capa 
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do disco. Johnny adorou tudo e finalizou o disco. Prensou uma única cópia, que fez 

questão de mostrar ao Zé quando ele saísse da cadeia, o que aconteceu dois anos 

depois. Era 1964 e um golpe militar estava em curso no Brasil. O detetive que o 

brigadeiro Salgado (esse era o nome do homem) havia contratado para encontrar o 

Zé havia descoberto toda sua história e também esperava sua libertação para levá-

lo de volta ao Brasil. Patso (esse era o nome do homem) também descobriu sobre o 

disco. O detetive fez o serviço completo: despachou para o almirante um pacote 

contendo o único exemplar do disco, o Zé e o Johnny. Também queimou todos os 

vestígios das gravações. O disco e o Johnny nunca mais foram vistos. A ópera 

estava perdida para sempre. O único sobrevivente foi o Zé, que foi sequestrado ao 

chegar ao aeroporto por outro detetive, Smart (sim, sim, esse era o nome), pago 

pelas amantes do nosso herói para libertá-lo. Ele voltou para a Inglaterra, onde 

suas aventuras continuaram, até ser atropelado pelo Brian Jones, mas isso é uma 

história para ser contada depois. Acontece que o Zé era meu amigo. Foi a mim que 

ele contou sobre o testamento e pediu que eu guardasse a foto que ele havia tirado 

da capa, o único vestígio que restou daquela obra precursora. É com orgulho que 

revelo a capa da verdadeiramente primeira Ópera-Rock da história. Pena que seu 

conteúdo nunca será conhecido. Ironicamente, nem em versões piratas. Continue 

descansando em paz, Zé.  

 

 
Postado em 26.fev.12. 
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Clichês cinematográficos abomináveis e insuportáveis – 2 
 

 

Em abril de 2008 foi publicado neste humilde e inócuo blog a primeira parte do 

manifesto eremítico contra os clichês que povoam muitos e muitos filmes e que, 

infelizmente, como diria aquele repórter especializado em cobertura de bailes de 

carnaval, “não tem hora para acabar” (este é um clichê dos mais fortes, por sinal).  

 

O Eremita reuniu mais um punhado de clichês. Só que desta vez vão ser citados de 

um jeito diferente do anterior. Segue um pequeno roteiro, alinhavando essa 

segunda leva de clichês, que estão destacados com negrito. Lá vai: 

 

Esta é a história de Plácido, um assassino de aluguel. Sua mais nova encomenda é 

eliminar Inocêncio, um meteorologista da TV. Ele inverteu a previsão do tempo 

(“vai chover” e fez sol), melando o programa de fim de semana que um senador da 

República faria com sua amante. O senador ficou louco da vida. Tanto trabalho 

para pegar emprestado o iate daquela empreiteira e, no fim, confiando que fosse 

chover, cancelou tudo. Louco da vida. A ponto de contratar o Plácido para dar um 

jeito no Inocêncio.  

 

Plácido teve que viajar para achar Inocêncio. Chegando à cidade de sua vítima, foi 

até a cabine telefônica e rasgou a página da lista onde estavam todos os que 

tinham o mesmo sobrenome de Inocêncio. Plácido reparou que a lista já havia sido 

rasgada outras vezes. “É a concorrência”, pensou.  

 

Nesse momento, Inocêncio está chegando do supermercado, carregando um 

grande saco de papel pardo, com um aipo (ou coisa parecida) cujo ramo 

ultrapassa a altura do saco. Coloca o saco sobre a mesa da cozinha e apanha um 

maço de cartas, que olha rapidamente e o coloca sobre a mesa, sem estranhar o 

volume de correspondência um tanto exagerado para os dias de hoje, quando 

poucas pessoas usam o correio. Em seguida, Inocêncio, que se recupera de uma 

cirurgia, vai fazer seu exercício diário. Ele, na companhia do seu cachorro, corre 

pela praia. Sai da praia (sozinho - a falta do cachorro custou o emprego do 

continuísta) e pega o Metrô para voltar para casa. Inocêncio não estranha o fato 

de que a plataforma está vazia. À espreita, Plácido. Ele parte para o ataque. Por 

algum motivo difícil de explicar, o algoz não puxa um revólver para resolver rápido 

a coisa. Ele parte para o ataque com uma faca. Inocêncio, que contemplava um 

cartaz de publicidade na estação, vê o reflexo do assassino no vidro que protegia 

a publicidade e se esquiva. Com um contragolpe rápido, faz com que Plácido 

esfaqueie a própria perna. Inocêncio sai correndo estação afora. Plácido o 

persegue, mancando devido ao ferimento em sua perna. Estranhamente, mesmo 
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correndo são e em bom ritmo, Inocêncio não consegue se desvencilhar de seu 

perseguidor claudicante. Eles saem da estação e vão para a rua. Inocêncio vê uma 

porta, que por uma feliz coincidência estava aberta e entra em um prédio, 

abandonado e escuro. Inocêncio é só tensão. Caminha lentamente, tentando 

descobrir onde está seu perseguidor. De repente, um grande barulho apavora o 

nosso meteorologista. Foi uma revoada de morcegos assustados (e também um 

gato) que moravam no prédio. Após o susto, um rápido alívio. De repente, 

Inocêncio vê uma luz. É Plácido, que não o perdeu de vista, mesmo com uma facada 

na perna, e já está no prédio. A luz vinha de sua lanterna. Inocêncio achou esquisito 

o jeito que o bandido levava a lanterna, acima do ombro, quando o normal é 

carregá-la à frente do corpo, na altura da cintura. A vítima se pôs a correr. Plácido, 

mesmo mancando, estando em um prédio totalmente desconhecido e às escuras 

percorre um atalho e embosca Inocêncio, escondendo-se atrás de uma 

coluna. Como estava sem a faca, pega uma cadeira de madeira que estava ao 

lado e dá com ela nas costas de Plácido. A cadeira, que não estava podre, 

quebra e, com o impulso, Plácido é jogado de encontro a um corrimão, 

também de madeira, que também quebra! Mesmo após esses dois choques, a 

vítima, sem nada quebrado, consegue levantar e sai correndo, chegando a um 

beco ao lado do prédio. Entra em um hotel. Nesse momento, Plácido perde seu 

perseguido de vista. Inocêncio se registra no hotel, uma velha e decadente 

espelunca. No teto sobre a recepção, um ventilador gira lentamente, dando um 

aspecto sufocante ao local. Inocêncio pensa “para que esse ventilador? Nessa 

velocidade não refresca nada!”. Vai para o quarto. Pouco depois, batem à porta. 

“Quem é?”. “Serviço de quarto!”. Mesmo não tendo pedido nenhum serviço de 

quarto e sem desconfiar de nada após tudo o que ocorreu, Inocêncio abre a porta e, 

para sua surpresa, não era o garçom, mas o matador! Novamente ele consegue sair 

correndo e entra no prédio ao lado. Era um hospital. Nossa vítima, mesmo debaixo 

de todo aquele estresse, teve então uma ideia original. Pegou um jaleco de 

médico, que estava facilmente à mão, em um quarto aberto, cheio de jalecos. Uma 

maca passa ao seu lado e, em um gesto furtivo, apanha um estetoscópio sem que 

ninguém percebesse e o coloca ao redor do pescoço. Com esse disfarce, achou que 

estava livre da perseguição. Mas, quando ia sair, viu de relance seu perseguidor. 

Apavorado, foi subindo as escadas até o teto do prédio. Inocêncio estava absorto, 

pensando em como escaparia daquela enrascada, quando, de repente, um 

helicóptero surge de baixo e se ergue bem à sua frente. Inocêncio nem teve 

tempo de pensar em como foi possível ele não ter ouvido o barulho do helicóptero 

se aproximar, ainda mais voando em meio aos prédios, que amplificam o barulho. 

O fato é que aquele que queria sua cabeça pilotava o helicóptero. Inocêncio olha em 

volta e vê uma lata de combustível. Rapidamente improvisa uma tocha, acendendo-

a com um isqueiro que tinha no bolso, o que é algo intrigante, pois ele não é 

fumante, e atira a bomba improvisada no helicóptero, que explode e cai feito uma 

bola de fogo no beco abaixo. Após arremessar a lata, Inocêncio se vira e sai 
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andando, de costas para o helicóptero e, apesar do incrível espetáculo 

proporcionado pela explosão, não se volta para olhar, caminhando com um ar 

vencedor no rosto. Encostado em uma lata de lixo no beco, um bêbado que viu 

toda a ação, olha para a garrafa (envolvida em um saco de papel pardo, é 

claro) que segurava e despeja todo o líquido. “Depois dessa, nunca mais eu 

bebo”, pensou. 
Postado em 24.fev.12. 

 

 

Triputo com os tributos 
 

 

Além deste blog existe uma infinidade de coisas inúteis neste mundo. Vou detalhar 

três delas. A primeira é aquele comercial antipirataria que precede o filme 

principal nos DVDs. Quem comprou ou alugou um DVD oficial, obviamente, não 

precisa ser conscientizado. Nos DVDs piratas, normalmente esse anúncio é 

suprimido pelo pirateador. No fim das contas, esse alerta só serve para retardar o 

início do filme e trouxe vantagens apenas para a produtora do comercial e para os 

atores que dele participam.  Portanto, inútil. O segundo exemplo é aquela plaqueta 

obrigatória nas portas dos elevadores (pelo menos em São Paulo), cujos dizeres 

são mais ou menos os seguintes: “antes de entrar no elevador, certifique-se que o 

mesmo encontra-se parado neste andar”. O texto, horrível (“certifique-se que o 

mesmo”), serve, imagino eu, para evitar que pessoas distraídas caiam no poço do 

elevador. Supõe-se, portanto, que alguém distraído a ponto de não perceber a 

presença de algo tão grande quanto um elevador vá prestar atenção a uma 

plaquetinha colada na parede. Nada mais inútil. Se estendermos essa ideia para os 

demais possíveis acidentes do cotidiano, deveríamos ter avisos do tipo “antes de 

martelar, certifique-se que seu dedo não esteja entre a ferramenta e o objeto a ser 

martelado” ou “após colocar as calças, certifique-se que não há nenhuma parte do 

seu corpo que possa ser mastigada pelo zíper” (ui ui ui). Neste caso, o difícil seria 

achar um local onde colocar a plaquinha... O terceiro exemplo é algo que foi moda 

nos anos 90, mas que ainda tem um exemplar ou outro sendo lançado até hoje – os 
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discos-tributo. A fórmula de todos eles é basicamente a mesma: junta-se um grupo 

de músicos famosos para regravar as faixas mais conhecidas das bandas clássicas, 

em uma espécie de homenagem. Poderia ser uma boa ideia, caso houvesse uma 

tentativa de dar uma nova visão à gravação original. A grande maioria dos tributos 

é inútil porque é composta de meros covers, reproduzindo integralmente o arranjo 

das gravações originais, de quem, em regra, perdem feio. O cover tem valor quando 

traz uma nova roupagem, transformando a música. O caso clássico é “With a little 

help from my friends”, na voz de Joe Cocker, essa sim uma regravação que tem 

sentido, pois acrescentou novos elementos, com criatividade, gerando um clássico 

a partir do clássico. Partindo dessa premissa, segue a apresentação/discussão de 

três discos-tributo. O primeiro é de 1995, chamado “Encomium” (significa 

“louvor”), dedicado ao Led Zeppelin. A primeira coisa que chama a atenção nesse 

disco é o elenco escalado: Duran Duran, Hootie & The Blowfish, Maná e Sherryl 

Crow, entre outras estrelas pop. Depois de pensar um pouco, caiu a ficha: os 

artistas devem ter sido escolhidos entre os que tinham contrato com a Atlantic, a 

gravadora do Led. Olhando de forma otimista, até que isso poderia ser um bom 

sinal. Bandas que não são do meio do Hard Rock talvez trouxessem novas 

perspectivas, criando em cima dos clássicos do Zep. Lamentavelmente, isso não 

ocorreu. Quase todas as versões tentam ser fiéis aos originais, mas, como é natural, 

soam aquém das matrizes. As bandas que tentaram inovar foram a Never the Bride 

(“Nunca a noiva” – é isso mesmo? Bom, talvez seja um nome ainda melhor que 

Helmet, ou seja, “capacete”, outra banda presente nesse tributo), que gravou 

“Going to California” com um vocal feminino, acompanhado ao piano e o Maná, com 

sua versão em castelhano para “Fool in the rain”. Além do tempero latino ao longo 

de toda música, lá pela metade entra uma espécie de samba (desculpem a 

imprecisão, mas é que não entendo nada de samba) e a faixa é encerrada com uma 

melodia mexicana. Há ainda outra tentativa de recriação em “Down by the 

seaside”, que ficou bem mais lenta, cantada por Robert Plant e Tori Amos. Isso 

também é esquisito – o tributo neste caso foi feito pelo próprio tributado. 

Resumindo: um disco-tributo fraco, seguindo a média dos demais do gênero. O 

segundo é de 2010: “Guitar Heaven – The Greatest Guitar Classics of All Time”, do 

Santana, com um vocalista convidado em cada faixa. Falando em Led, a primeira 

faixa é “Whole lotta love”, que curiosamente traz nos créditos “Page-Plant-Bonhan-

Jones e... Willie Dixon! Pelo jeito o processo de plágio obrigou a banda a incluir o 

velho Bluesman como a coautor da música. A regravação do Santana manteve 

aquela parte intermediária, que quebra completamente o ritmo da música com 

uma passagem cheia de ruídos, gritos e efeitos sonoros. Isso podia ter algum 

sentido em 1969, época em que os artistas buscavam derrubar certas convenções 

estéticas e coisas do gênero. Para que continuar com essa interrupção, tantos anos 

depois? Será que não dava para criar outra passagem, mais interessante? Esse não 

foi o único equívoco do Sr. Carlos que, por sinal, é um dos meus guitarristas 

preferidos. Desde quando “Can’t you hear me knockin’” (dos Stones), “Photograph” 
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(Def Leppard) e “Bang a gong” (T. Rex) são “clássicos da guitarra em todos os 

tempos”? Outro pecado: a versão rap-latina para “Back in Black” (AC/DC). No mais, 

versões agradáveis para “Sunshine of your love” (Cream), “While my guitar gently 

weeps” (Beatles) e “Little wing” (Hendrix, com Joe Cocker no vocal), nas quais há 

algum esforço criativo. Nas demais, incluindo “Smoke on the water”, temos o 

padrão dos discos-tributo: reprodução literal do arranjo original. O terceiro caso 

foi o que mais me decepcionou. A edição de outubro de 2011 da revista inglesa 

“Mojo” trouxe um CD brinde intitulado “Return to the dark side of the moon”, com 

regravações da obra-prima do Floyd e também de “Wish you were here”, 

executadas por bandas desconhecidas (pelo menos para mim), como “Our Broken 

Garden” e “The Pineapple Thief”, só para continuar na onda de citar as que têm 

nomes engraçados. Temos dois tipos de covers: os que são ruins porque 

simplesmente repetem, com enorme desvantagem, os arranjos originais e os que 

são ruins porque tentaram criar algo e cometeram verdadeiras heresias, com 

“leituras” (músicos que se consideram descolados adoram esse termo) tecno-

eletrônico-sei-lá-o-quê, que conseguiram tornar insuportável a audição de alguns 

dos clássicos do Floyd. A versão de “Have a cigar” merece que seu autor, um tal de 

John Foxx, seja encarcerado e isolado do convívio com a sociedade. Como a revista 

é vendida lacrada aqui no Brasil, não tive como ouvir o disco antes de comprá-la – 

e paguei caro, o que é ainda pior. Inútil, inútil, inútil. 

 

Quero registrar que essa postagem foi motivada pelo leitor que se identificou como 

“2112”, que sugeriu a crítica ao “Encomium” e que só foi possível com a ajuda do 

Alexandre Gibin Neto, que me cedeu o disco. 
Postado em 22.fev.12. 

 

 

Nova versão da "discografia comentada" disponível!!! 
 

 

O maior fracasso de vendas de todos os tempos (também, é de graça!), a 

"Discografia Comentada do Deep Purple", cujo culpado é O Eremita, tem nova 

versão, a 3.0. Ela traz mais páginas, mais fotos e mais bobagens. Você, que é fã do 

Purple ou se é um daqueles que não desperdiça nenhuma chance de obter algo 

grátis, pode baixá-la no site http://www.arquivosdoeremita.com.br/ 
Postado em 07.set.09. 

 

 

 

 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/
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O Eremita não recomenda: “1001 discos para ouvir antes 

de morrer” 

 

 

Há muito tempo que este livro vinha me chamando a atenção nas estantes das 

livrarias. Livros sobre Rock são como lâmpadas acesas na escuridão para este 

Eremita mariposo (no masculino mesmo, tá pensando o quê?). Porém, até então, 

comprar nem pensar, porque o custo era bem alto. Recentemente vi que o livro 

estava em promoção, vendido via Internet a um preço encarável e o comprei. É um 

livro muito bem editado, grosso (mais de 900 páginas), com papel de ótima 

qualidade e belas fotos, o que, pelo menos na questão material, justificava o preço 

inicial. Valeu a pena? Não, mesmo pagando barato. A começar pelo título, que não 

tem o menor sentido. É lógico que discos (assim como livros, filmes etc) devem ser 

conhecidos antes que uma pessoa morra, pois após morrer vai ser um tanto 

quanto difícil. E a continuar pelos discos escolhidos. Considerar alguns dos discos 

apontados no livro como imprescindíveis é sacanagem. O livro tem uma 

organização cronológica, começando pelo ano de 1959 e terminando em 2007. 

Nem me meto a comentar os discos citados até 1969, porque meu conhecimento 

discográfico é mais concentrado na década de 70. Para se ter uma idéia de quão 

inútil é esse livro, veja só esta lista: Gentle Giant, Van der 

Graaf Generator, Robin Trower, Wishbone Ash, UFO e 

Stevie Ray Vaughan. Nenhum (atenção - nenhum!) disco 

desses artistas/bandas está listado entre os 1.001 discos 

que merecem ser ouvidos. Em compensação, se você ainda 

não ouviu, corra para conseguir os indispensáveis discos da 

Dolly Parton, John Prine e David Ackles (imagino que 

saíram três exclamações de “quem?” até aqui). Eu também 

os desconheço e não faço questão de. Outras abóboras, já 

expandindo para além dos anos 70: Brian Eno (“Here come the warm jets” – eu tive 

esse disco, por alguns dias, e garanto que é extremamente chato); PIL (dois discos 

citados!); Green Day (oh, não) e...é demais, Venon! Resumindo: o Eremita garante 

que este é um livro que você não precisa ler. Seja antes ou depois de morrer! 
Postado em 07.set.09. 

 
 

A mais recente versão da discografia está no ar! 
 
 
Depois do imperceptível sucesso da versão 1.0 da "Discografia Comentada do Deep 

Purple", a partir de hoje, 01.ago.11, está disponível nova subprodução d'O Eremita 

- a versão 2.0! Mais páginas! Novas fotos! Novos erros de concordância! O endereço 

é o mesmo: http://www.arquivosdoeremita.com.br/ 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/
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. 

Divirta-se! 

 

Outra novidade do incansável assessor de marketing voluntário do Deep Purple é a 

página só com reproduções de capas com o Purple & família em revistas 

brasileiras. O endereço é:  

http://www.arquivosdoeremita.com.br/ 

. 

 

Caso tenha alguma colaboração, escreva para O Eremita! O endereço do e-mail está 

na Discografia (truque sutil para tentar ganhar mais um leitor). 
Postado em 01.ago.09. 

 
 

Saíram as mais novas subproduções d’O Eremita! 
 

 
O blog andou meio largado – sabe-se lá como a humanidade se virou durante esse 

tempo – porque O Eremita andou escrevendo. São três os textos: (1) A “Discografia 

Comentada do Deep Purple”, que abrange todos os discos de estúdio da banda; (2) 

outra discografia, só que essa é a “Discografia Brasileira do Deep Purple”, que 

abrange os lançamentos em vinil da banda e seus derivados aqui na nossa pátria 

amada e idolatrada e (3) a história da Sociedade Brasileira dos Apreciadores do 

Deep Purple, cujo título é “Como trabalhar de graça, perder dinheiro e ainda se 

divertir”. Pode baixar à vontade – é tudo grátis! 

Link para download dos três arquivos: 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/ 
Postado em 09.jul.09. 

 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/
http://www.arquivosdoeremita.com.br/
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Malícia no país das maravilhas 
 

 

Em uma das suas últimas ladainhas o Eremita citava o fato de 

que, após o surgimento do DVD, vários shows e 

documentários contendo coisas antigas, das últimas décadas 

do século anterior, foram lançados. Por que não saíram antes, 

em VHS? Por que esperamos tanto tempo para ter acesso a 

coisas sensacionais que sempre estiveram disponíveis em 

arquivos das gravadoras/produtoras/emissoras mundo 

afora? Por que os políticos são desonestos? São perguntas que 

nem mesmo um pensador e meditador como o Eremita 

consegue responder, por mais que pense e medite. Chega de lamúrias – vamos à 

celebração! A gravadora Biplane (aguardem para breve um texto dedicado a ela) 

lançou recentemente um DVD histórico – “Paice, Ashton & Lord”, ao vivo! Após o 

excelente DVD do Purple (ver publicação anterior), chegou a vez de comemorar 

outro maravilhoso lançamento, caprichadíssimo. O pacote traz um show completo, 

gravado pela BBC e mais um documentário sobre a banda, chamado “Lifespan”. 

Não bastasse tudo isso, a edição brasileira tem duas exclusividades: um belo 

encarte de 8 páginas, com fotos da banda ao vivo e uma embalagem especial, em 

acrílico (as que normalmente acompanham os DVDs são de plástico), que o 

Eremita não havia visto ainda no nosso pungente (não fui eu!) mercado – ficou 

uma beleza! Um duplo parabéns à Biplane – pela embalagem e pelo conteúdo, que 

é o show que a banda deu em estúdio para a BBC, em 1977.  Aconteceu em estúdio, 

mas gravado ao vivo – na verdade, foi o primeiro show da banda. De tão recente, 

Tony Ashton ainda não tinha decorado todas as letras – dá para perceber suas 

olhadelas nas “colas”. O repertório do show é composto pelo primeiro e único disco 

da banda, o “Malice in wonderland”. Apenas a faixa “Dance with me Baby” não é 

apresentada. Completaram o repertório “The ballad of Mr. Giver”, extraída do LP 

“First of the big bands”, gravado por Lord e Ashton e “Steamroller”, um blues de 

James Taylor, cantada por Bernie Marsden. Apesar das presenças de Lord e Paice, 

Ashton é quem domina o show, cantado, tocando, improvisando e sendo 

espontâneo. O show mostra que o PAL era uma grande banda (nos dois sentidos – 

eram dez pessoas no total), com um bom repertório. Pena que durou pouco. Ainda 

bem esse registro sobreviveu. É excelente, maravilhoso e indispensável! 
Postado em 11.ago.09. 
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Deep Purple – History, Hits & Highlights, ’68 – ‘76 
 

 

Uns dias atrás o Eremita ranhetou quanto à constante 

exploração pela indústria cultural sobre os fãs do Deep 

Purple. Os lançamentos de produtos nem sempre justificáveis 

não param e os fãs completistas só vão preenchendo os 

cheques. Para surpresa do Eremita, seu protesto não causou 

nenhum temor no mercado e as coisas continuam se 

repetindo. Porém, temos dois lançamentos em DVD que 

merecem comemorações. Um vai ser comemorado aqui. O 

outro fica para a próxima. Foi lançado no Brasil um DVD 

duplo pela ST2 intitulado “Deep Purple – History, Hits & Highlights, ’68 – ‘76”. O 

conteúdo desse DVD é de deixar qualquer fã doido. Os motivos serão detalhados 

após a crítica à capa. Pois bem, a capa é horrível. Parece que confiaram tanto no 

conteúdo que nem se preocuparam em caprichar na capa. Além de feia e é em 

preto e branco, o que tem a vantagem de facilitar a pirataria. Por outro lado, ou 

melhor, por dentro, o DVD tem um monte de atrativos. Começa com a história 

(“History”) do Deep Purple, contada a partir de uma montagem das imagens de 

alguns dos clips apresentados ao longo dos dois DVDs, entremeados com trechos 

de entrevistas. Outro dos poucos defeitos do DVD, além da capa (por sinal, 

horrível), é que não tem legendas em português. As entrevistas são legendadas, só 

que em inglês. Não dá para passar batido por essa primeira parte, porque tem uma 

cena preciosa – uma rápida filmagem do “Made in Japan”! Pena que são apenas 

alguns minutos. O que sempre se disse é que nenhum dos três shows no Japão foi 

filmado e, portanto, supõe-se que essas imagens sejam de algum “flash” de 

reportagem ou de um cinegrafista munido de uma filmadora Super-8. Muitos não 

sabem o que é isso, mas, até surgir o videocassete, o único jeito de gravar imagens 

de modo amador era com uma câmera Super-8, que usava filmes que duravam uns 

cinco minutos, no máximo. Eram filmes fotográficos, que tinham que ser revelados 

em laboratório e essa revelação era cara. Não era um troço muito acessível aqui no 

Brasil e durou pouco tempo. Uma coisa que me intriga é que o surgimento do 

videocassete permitiu o acesso a um monte de shows que estavam em arquivos e 

foram sendo lançados gradativamente, como, no caso do Purple, o “California Jam” 

e o “Last Concert in Japan” (o vídeo se chamou “Rises over Japan”), por exemplo. 

Antes disso, só era possível ver tais coisas quando passava na televisão, o que era 

raríssimo e sem direito a replay! Com a chegada do DVD, outras coisas estão sendo 

desarquivadas, como o material em questão. Filosoficamente, o Eremita se 

pergunta: “que outras preciosidades ainda estão guardadas, esperando surgir a 

próxima mídia para chegarem aos nossos olhos e ouvidos?”. Voltando ao DVD do 
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Purple. Após a história, começa a parte dos “Hits”. Logo de cara, o primeiro já é 

inédito: uma apresentação da Mark I, em branco e preto, tocando “Help” na laje de 

um prédio. Não há amplificadores aparentes, o que indica que se trata de uma 

dublagem. Mas, a versão é um pouco diferente da presente no primeiro disco da 

banda. Curioso, não? Depois vem o clip da “Hush”, com a banda se apresentando na 

Playboy TV. Esse já é mais conhecido, pois apareceu no DVD “Heavy Metal 

Pioneers”. O terceiro clip é uma versão ao vivo de “Wring that neck”, ainda da fase 

Evans/Simper. O DVD continua com uma sequencia que apareceu no “Master from 

the vaults” (ótimo DVD do Purple, que vive em ofertas por preços irrisórios em 

tudo que é loja e sites), com “Hallelujah” e “Madrake Root”, mas com a vantagem 

desta última estar completa. A próxima é outra inédita – um clip de “Speed King”, 

dublado (play-back), com um cenário meio maluco, misturando revolução francesa 

e pedaços de carro. Segue outro clip, também inédito, isto é, pelo menos para o 

Eremita, da banda dublando – aliás, sem demonstrar nenhum entusiasmo - “Black 

night”. O esquema é o mesmo que é repetido em vários casos – cenário meio 

psicodélico e uns figurantes dançando – às vezes, no ritmo da música. Prossegue 

com “Child in time”, também presente no “Masters”. “Lazy” é a próxima, extraída 

do show da Dinamarca, que foi lançado integralmente em DVD (também no Brasil), 

batizado como “Live in concert 1972/73”. Após vem “Strange kind of woman”, em 

um clip certamente inédito, porque eu nunca me esqueceria de ter visto algo tão, 

humm, rudimentar, antes. A banda só aparece em fotos. A maior parte do tempo o 

clip é preenchido com imagens toscas de uma motoqueira indo prá lá e pra cá.  O 

próximo capítulo traz imagens em preto e branco e de má qualidade durante as 

gravações do álbum “Fireball”. É interessante, pois mostra a banda à época e o local 

onde eles se isolaram para compor. Não há som ambiente – a trilha sonora é um 

teco do “Concerto”.  Aí vem mais um inédito – clip de “Fireball”, quase um repeteco 

de “Black night” – banda dublando sem muita empolgação, pessoas se mexendo em 

uns movimentos que podem ser interpretados como uma espécie de dança etc etc. 

Outra também inédita vem a seguir e é papa-finíssima: “Demon´s eye”, em versão 

ao vivo, em algum programa de TV. Excelente! Ao final temos aquele famoso duelo 

Gillan/Blackmore. Outro detalhe curioso é a cena onde um técnico tenta corrigir 

um zumbido em um dos amplificadores. Outra do “Fireball”, outro repeteco do 

“Masters” - “No no no”. Daí vem mais uma preciosidade – “Into the fire”, ao vivo, da 

mesma apresentação em que foi gravada “Demon´s eye”. Excelente! Excelente! 

Para contrabalancear vem o clip manjado de “Never before”, com montagens de 

cenas ao vivo variadas sobre a versão de estúdio. Este vídeo faz parte do DVD-

documentário do “Machine head”. Outra manjada vem na sequencia – “Highway 

star”, ainda com a letra original, que cita o Steve McQueen (também está no 

“Masters”). Só há (até hoje, pelo menos) uma versão em vídeo de “Smoke on the 

water” com a Mark II, fase anos 70. Essa versão é a incluída neste DVD. Pena que é 

cortada e não tem o solo do Blackmore. Essa gravação também aparece no já citado 

“Live in concert 1972/73”, como parte do bônus. Depois, outro petardo: “Burn”, ao 
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vivo, em versão inédita! Maravilha! O som está meio ruim, mas vale cada segundo. 

“Mistreated” vem depois, extraída do “California Jam”. Esse estonteante DVD 1 

termina com duas do vídeo “Rises over Japan”: “Love child” e “You Keep on 

moving”. O DVD 2 é o dedicado aos “Highlights” e tem outras maravilhas. Começa 

com “And the adress”, do Shades, da mesma sessão para a Playboy TV mostrada em 

“Hush”. As imagens são muito curiosas. O apresentador é o próprio Hugh Hefner. 

Como a faixa é instrumental, o Evans fica só ali na frente, dançando (se é que pode 

chamar assim aqueles movimentos), com sua espantosa calça amarelo-ovo-

brilhante. O segundo vídeo é outra versão de “Wring that neck”, já com a MK II, 

gravada ao vivo, preto e branco, em 1969. A performance de Blackmore nessa 

gravação é um absurdo! A filmagem traz algo raro – mostra quase todo o solo de 

um ângulo frontal, permitindo acompanhar a quase-incrível técnica do Blackmore 

e também a de Paice, quase-inacreditável, lá nos longínquos anos 60. Maravilha! 

Excelente! Como isso pôde ficar tanto tempo inédito?!? E ainda tem mais 

maravilhas excelentes. A terceira é...Wring that neck! De novo! Essa foi gravada em 

Paris, em 1970, assim como a seguinte, “Mandrake root”, com a banda debulhando 

tudo, com longos improvisos. Outra que aparece de novo é “Black Night”. Dessa vez 

é o clip, com a banda dublando a faixa original em estúdio. As duas próximas? “No 

no no”. Isso mesmo, duas vezes. São os ensaios da versão apresentada no DVD 1! 

Demais! O que vem a seguir não é um clip, mas sim uma reportagem da TV 

francesa sobre a MK III. Aparece um trecho de “Smoke on the water” ao vivo, 

inédito. Nesse ponto uma pisadinha de bola – a seguinte é a mesma versão de 

“Burn” do DVD 1. Poderia ter sido excluída a do primeiro disco, já que esta faz 

parte de uma matéria sobre a banda, com entrevistas e o trecho final de “Space 

Truckin’”, do mesmo show (Leeds), inédito! O DVD termina com uma matéria da 

TV da Nova Zelândia sobre a turnê que o Purple deu por lá em 1975. Bolin é 

entrevistado! Tem imagens do show, mas com o som de “Smoke on the water” 

extraído do “Made in Japan”! A última é uma curta entrevista com Tony Edwards, 

um dos empresários do Purple, falando sobre o “California Jam”. Resultado final – 

todo o conteúdo foi contado aqui, mas não é o mesmo que contar o final do filme. A 

maior parte das coisas inéditas é quase tão espantosa quanto as calças amarelas do 

Rod Evans e, para o fã, nenhuma descrição vai substituir o prazer de assistir as 

apresentações contidas nesse DVD. É indispensável, maravilhoso e excelente. 
Postado em 09.jul.09. 
 
 

Arranquem-me meus últimos centavos! 
 
 
Tem uma velha piada na qual uma amiga fala para a outra: “sabia que meu marido 

depois que casou comigo se tornou milionário?”. “Puxa, e o que ele fazia antes?” 

“Ele era bilionário...”. Com os fãs do Purple é mais ou menos assim. Vários que eu 
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conheço empobreceram tentando comprar todos os discos, que não param de sair. 

Poucas bandas devem vender tão bem como o Purple. Só isso justifica a quantidade 

ininterrupta de lançamentos a cada ano. Provavelmente é a única banda do mundo 

que tem mais discos ao vivo do que de estúdio. E estes não são poucos (18, se não 

errei na conta). O segundo ao vivo, “Made in Japan”, de 1973, mostrou ao mundo 

que o Purple era uma banda extraordinária no palco. Pois bem, só de “Made in 

Japan” em CD existem 3 versões! O Purple chega ao cúmulo de ter os seus discos 

piratas mais famosos lançados oficialmente, com a reprodução da “capa original”, 

se é que se pode chamar assim. Quem é que tem renda para comprar tudo? Mas, 

vamos faturar mais ainda - todos os álbuns da grande fase da banda, ou seja, do “In 

Rock” até o “Burn”, foram objeto de relançamentos comemorativos dos 25o , 30o 

etc aniversários. O primeiro deles, o do 

“In Rock”, tinha um monte de atrativos, 

com várias faixas extras e algumas 

coisas inéditas. O nível de novidades foi 

caindo até que a edição de 30o 

aniversário do lançamento do “Burn” 

não trouxe nenhuma faixa inédita, só 

remixes. Há pouco tempo foi a vez do 

álbum que sucedeu o Burn – foi lançada 

(inclusive no Brasil!) a edição do 35o 

aniversário de surgimento do Stormbringer. O pacote é composto por um CD, um 

DVD e um livreto. Este último segue o padrão dos demais relançamentos, ou seja, é 

excelente. Longo texto, com muita informação e ótimas ilustrações. O DVD é apenas 

áudio (!), trazendo a versão quadrifônica do LP, que havia saído somente nos EUA. 

É esquisita essa história de ter um DVD só para o áudio, ainda mais nesse caso, 

onde as diferenças entre a gravação apresentada e a original, em estéreo, são 

mínimas. Para não dizer que não há imagem nenhuma, durante a exibição de cada 

faixa a tela fica fixa em uma das fotos do encarte. No CD tem outras novidades, que 

não são muitas. A gravação original foi remasterizada, deixando o som 

sensivelmente melhor, com mais nitidez. Além das 9 faixas do disco normal, foram 

colocadas mais 5, sendo que 4 trazem versões remixadas por Glenn Hughes. Das 

extras, duas merecem destaque. “Hold on” tem os vocais diferentes da versão 

original. A diferença é pequena, apenas detalhes na entonação, mas não deixa de 

ser curioso. A última faixa do CD é um pouco mais interessante. Uma versão 

instrumental de “High Ball Shooter”, que traz um solo do Blackmore no lugar do 

original, feito pelo Lord. Tudo isso, ou seja, mais do mesmo, por R$ 50,00. Não 

vamos perder tempo vendo sentido nesse tipo de coisa – fã é assim, compra tudo. 

Ele existe para alimentar a indústria das lembranças. O que será que vai sair na 

edição de 35 anos do “Come taste the band”? Ôpa, peraí, não foi deste disco que 

lançaram um CD duplo com a gravação dos... ensaios?  
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Postado em 16.mai.09. 
 

 

Você teria coragem de chamar sua banda de “Capitão 

Além”? 

 

 

Bem, o Eremita já mostrou em um texto anterior que, depois que uma banda 

chamada “Os portas” deu certo, qualquer nome vale, desde que o som seja bom, é 

claro. Esse é o caso do “Captain Beyond”, grande banda (pelo menos se 

consideramos o primeiro disco), capitaneada (ôps!) pelo ex-Purple Rod Evans. 

Toda a história do Captain pode ser conhecida na nova edição do poeriaZine 

(http://www.poeirazine.com.br), que está excelente, como sempre, apesar do 

texto muito mal escrito por este desmazelado escriba, que aparece lá no meio. 

Muito sabiamente, o editor da pZ, Bento Araújo, deixou de fora o texto que segue, 

que o Eremita aproveitou este espaço para publicar. Afinal, nada como ter um blog, 

onde tudo pode. Caso alguém queira as letras do primeiro do Captain Beyond, faça 

o favor de visitar a página http://www.arquivosdoeremita.com.br/ , para baixá-las 

de graça (essa e muitas outras! Confira!). 

 

Cidade do México, mais um show desastroso 

 

Um dia antes do show em Detroit, O Deep Fraude foi a atração principal de um 

festival de Rock na Cidade do México, que aconteceu no dia 28 de junho de 1.980. A 

primeira banda a subir ao palco do estádio “Ciudad de los Deportes” foi a mexicana 

“Dugs dugs”. Em seguida foi a vez do “Black Oak Arkansas”, que já vivera melhores 

dias. Em 1974, o Black Oak foi uma das participantes do famoso “California Jam”, 

que teve a presença do verdadeiro Purple, em tarde/noite das mais inspiradas. 

Voltemos ao México. A banda seguinte, fechando o festival era o Deep Fraude. 

Começou a chover. Rod Evans e seus asseclas resolveram esperar a chuva parar, o 

que se mostrou uma má ideia. Por mais tequila que tenha rolado, ficar de pé 

tomando chuva, nada para fazer, sem trilha sonora para poder pular e se aquecer, 

os mexicanos não estavam exatamente receptivos. A chuva parou e a caricatural 

tentativa da banda em tocar os clássicos do Purple começou. Após apenas quarenta 

minutos, o show foi providencialmente encerrado, pois sutis sinais de 

descontentamento foram notados na plateia, tais como vaias, arremesso de objetos 

ao palco e a destruição das traves do estádio... 
Postado em 01.set.08. 
 
 
 
 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/
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Clichês cinematográficos abomináveis e insuportáveis - 1 
 
 
O Eremita gosta de ver um filme de vez em quando. Ele não suporta mais certas 

cenas que parecem ser obrigatórias em certos filmes – são os tais clichês. Um 

exemplo entre centenas de clichês: comédia com cena de correria onde aparecem 

dois caras carregando um vidrão. Alguém já viu um vidrão ser entregue a pé, por 

dois caras, no meio da multidão? Um dia alguém achou que isso daria uma cena 

engraçada e colocou em um filme. Tudo bem. Só que foi copiado e copiado e 

copiado, apesar de não ter lá muita graça. Porém, esse é um clichê digamos, ameno. 

Os que despertam sentimentos furiosos no Eremita estão descritos a seguir. O 

Eremita não é só reclamação. Ele institui uma solução para a questão. É importante 

ter uma reação. Também é importante, para o bem do estilo, não rimar frases 

consecutivas.  

 

- Mocinho/mocinha se mistura com o desfile para despistar os vilões: pelo que a 

gente vê nos filmes, os americanos dedicam uns dois meses por ano para desfilar, 

seja com bandas (que negócio horrível), seja naquelas festas chinesas com os 

dragões de papel com uns chineses embaixo. É só o filme ter uma perseguição a pé 

que rola uma despistada, aproveitando o desfile. Chega dessa história. O Eremita 

acaba de declarar esse caso como um C.E.F. – Clichê de Extinção Forçada. Portanto, 

não poderá ser usado daqui para frente; 

 

- Carro que não pega na hora H: cena presente em 90% dos filmes de ação e de 

terror. Alguém tenta escapar do vilão e consegue chegar até o carro. Na hora de dar 

a partida, o carro, em nome da emoção, dá umas rateadas para deixar que o vilão 

chegue bem pertinho para só então pegar. Curiosamente, quase sempre o 

mocinho(a) sai de ré e vai derrubando umas coisas pelo caminho.  É C.E.F., 

inapelável; 

 

- arma que escapa e fica fora do alcance: tem luta do mocinho (em geral um policial 

durão) contra o bandido? Se o mocinho tiver uma arma, ela inevitavelmente vai 

escapar da sua mão para ir para debaixo de alguma coisa, em um lugar meio 

inacessível. Aí acontece o efeito do braço de borracha. Na primeira tentativa, o 

mocinho não alcança a arma. Mas aí ele fica tentando, tentando e justo quando o 

cara mau pula em cima do cara bom, seu braço estica um pouquinho e ele alcança a 

arma! Legal, né? Não! Virou C.E.F.! Inventem outro clichê! Esses roteiristas de 

Hollywood ganham bem (e em dólar) para isso... 

 

- policial sempre com café: esse é um dos clichês mais odiado pelo Eremita. 

Aconteceu um crime. Em qualquer lugar. Pode ser no meio do deserto ou na beira 
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de um vulcão. Alguém acaba trazendo um café para o detetive principal. Que raiva! 

Na verdade, em geral, o crime é mesmo na cidade e à noite. Por maior que tenha 

sido o impacto do fato (do facto?) e tenha um monte de gente acompanhando o 

caso, quando o detetive principal chega, ele consegue estacionar seu carro bem ao 

lado da cena do crime. Estou me tocando que este clichê pode ser aproveitado para 

incluir dois outros subclichês. É o caso das cenas noturnas. Para melhorar a 

iluminação, o chão é sempre molhado. Reparando bem, é possível notar que 

nenhum carro tem respingos de chuva, mas é tranquilo – é de noite? Chão 

molhado! Bem, estávamos na cena em que o detetive chega com seu carro e passa 

pela multidão, que está organizadamente atrás da sempre presente fita amarela, 

movendo seus pescoços para lá e para cá (figurantes, humpf!). Aí ele encontra o 

outro detetive, seu rival (outro subclichê). Ou porque ele é do FBI e outro não é, ou 

então um é de homicídios e o outro de narcóticos, seja lá o que for, o principal 

sempre chega depois do rival. Eles trocam umas farpinhas e o rival vai embora. Aí o 

detetive faz umas duas ou três perguntas e... pronto, chega o café. Que haverá de 

estar fumegante, é claro. Os americanos devem ter uma cafeteira nas viaturas, para 

garantir o café sempre muito quente a qualquer hora. Aí vem o gole no café. Todo 

mundo sabe que o café americano é uma coisa aguada, horrível. Mas, os policiais 

dos filmes sempre dão aquele gole fazendo biquinho, seguido de uma mímica 

bucal-degustativa, como se aquilo fosse uma coisa maravilhosa. Não é possível 

mais aguentar esse tipo de coisa. Banido. C.E.F.! 

 

- filme com sonho: outro treco proibido de hoje em diante! Filme com sonho não dá 

mais! Já esgotou! Normalmente acontece em filmes policiais ou de suspense (êpa! 

O Eremita acaba de descobrir que esses são os preferidos dele! Só tem clichê 

desses tipos de filme!). Um pouco antes do final, acontece uma cena pesada 

envolvendo o mocinho. Quando parece que tudo está perdido – e aí você se 

entusiasma – o cara acorda. Ah, era só um sonho... Chega! Não pode usar mais. Está 

no C.E.F.; 

 

- perseguição que termina em rua em obras, sem saída: o Eremita não quer 

estragar surpresas, mas se alguém assistir um filme de ação - o que é garantia que 

terá uma cena de perseguição de carros – e ele for anterior ao advento do C.E.F., é 

certeza que tudo acabará em uma obra na via. Um carro persegue o outro por uns 

minutos e tem uma hora que o perseguido entra em uma parte da avenida que 

estava em obras, quebra uns tapumes (às vezes aparecem os operários correndo 

para os lados) e lá vai o cara mau para o mar ou precipício. É uma mania. Apesar de 

milhares de quilômetros de vias, as perseguições americanas são 

inescrupulosamente atraídas para os locais em obra. Não vai acontecer mais - é 

C.E.F.; 
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- televisão em bar que dá a notícia bem na hora que o cara entra e ele ouve tudo: a 

última desta série. Tem uma hora em que o fugitivo do filme vai para o bar. Ei, isto 

me lembrou outro subclichê – em filmes, ninguém espera troco. O cara larga umas 

notas na mesa, no balcão ou entrega para o taxista e vai embora! Não espera troco. 

Ainda por cima, todo mundo sabe o preço de tudo! Dos drinks, do táxi, da refeição 

no restaurante. Já deixa o dinheiro certinho. Ou sobrando, porque a gente nunca vê 

ninguém reclamando “ei, falta grana aqui, meu!”. Êita primeiro mundo bão! 

Voltando ao clichê principal: logo após o refugiado entrar no bar aparece o 

noticiário falando dele ou de alguém que interessa muito a ele. É um sincronismo 

maravilhoso! Outra coisa maravilhosa é que todas as vezes dá para ouvir o que o 

locutor do noticiário fala, não importa quão barulhento seja o bar! Aqui no Brasil 

quando se entra em num bar que tem televisão ela está sem volume e está 

passando a novela! Fugitivo aqui no Brasil tem que se refugiar em outro lugar. Se 

for para o bar, não vai saber o que está acontecendo! Mesmo porque com a 

classificação como C.E.F. decretada a partir de agora, não haverá mais cenas desse 

tipo.  
Postado em 14.abr.08. 
 

 

Discos muito bons, mas que passaram meio batidos – 1 
 

 

Essa nova série do 

blog do Eremita é 

para registrar aqueles 

discos muito bons da 

história do Rock, mas 

que passaram meio 

batidos. Todo mundo 

tem vários em suas 

discotecas, não é 

verdade? Resolvi 

começar com dois caras que são de uma das bandas mais famosas da história: Pink 

Floyd. Até o vizinho de caverna do Eremita conhece o Floyd. De vez em quando ele 

dá um tempo nas trilhas sonoras de novela e coloca “Another brick on the wall”. A 

sorte do Eremita é que cavernas não são como conjuntos habitacionais e a dele fica 

várias montanhas além. Mesmo assim, em dias quietos dá para ouvir ao longe sua 

voz miserável cantando aquela versão brazuca engraçadinha “atirei o pau no 

gato...”.  Embora os caras do Floyd tenham cometido essa progressive-disco, é 

inegável que a maioria da sua herança musical é da melhor qualidade. Isso se 

estende a dois dos discos-solo. Em 1978, Richard Wright e David Gilmour lançaram 

duas obras maravilhosas. Vamos começar pela que maravilha mais os ouvidos do 
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Eremita: “Wet Dream”, do Rick Wright. Sua banda de apoio é Mel Collins (sax de 

aluguel, mas mais conhecido pelos trabalhos com o King Crimson); Snowy White 

(guitarrista idem, que passou rápido pelo Thin Lizzy); Reg Isadore (baterista da 

banda de Robin Trower – tocou no “Bridge of Sighs”) e Larry Steele (baixista, 

curriculum desconhecido pelo Eremita). O maravilhoso disco intercala faixas 

instrumentais com cantadas. Estas últimas, sempre na voz contida, suave e 

ligeiramente melancólica de Rick. É um disco para relaxar. As melodias são 

belíssimas. Existe um certo padrão nas composições (o que, neste caso está longe 

de indicar monotonia): o início é com o piano, seguem as estrofes e os solos, em 

geral de sax e de guitarra, com o teclado fazendo o fundo, o clima. Nenhuma faixa 

longa, mas todas com o pedigree floydiano. Da mesma forma que o primeiro solo 

do David Gilmour (sem título). Apenas Gilmour na guitarra e vocal, mais Rick Willis 

no baixo (Foreigner?) e Willie Wilson na bateria (esse o Eremita não conhece). 

Seria algo como um “power-trio progressivo”, mas o disco tem boa produção. Rola 

um teclado aqui e ali (parte tocada pelo próprio Gilmour), tem vocalistas de apoio, 

guitarras-base em overdub e outros recursos que temperam bem o som. Daria para 

repetir várias frases do comentário anterior: é maravilhoso, tem o DNA floydiano, 

algumas faixas instrumentais, a vocalização suave, os belos solos de guitarra... Sabe 

aqueles da fase “Wish you were here” e “Animals”? O disco do Gilmour tem aos 

montes. Há um fato histórico incrível em comum entre os dois discos: ambos 

saíram em vinil do Brasil, lá, no longínquo final dos anos setenta! O Eremita trocou 

as suas versões em LPs nacionais por CDs importados (se os CDs saíram no Brasil o 

Eremita, velho ignorante, não sabe). Da mesma forma que no caso do Wet Dream, o 

primeiro solo do David Gilmour tem uma outra coisa muito importante em um 

disco: as músicas são boas! Maravilhosas! Parece óbvio, não? Nem tanto. Os 

exemplos podem vir desses dois mesmo: ambos têm outros discos-solo muito mais 

fracos, que o Eremita também tem: “About face”, do Gilmour e “Broken China”, do 

Wright. Nenhum desses entrará nesta série. Recomendado pelo Eremita para 

aqueles que gostam de boa música, ou do Pink Floyd, ou do David Gilmour, ou do 

Richard Wright, ou de Rock Progressivo ou de bruschetta.  
Postado em 24.mar.08. 
 

 

Discos estranhos da coleção do Eremita – 4 

 

 

Quebrando uma longa tradição desta seção, desta vez temos um disco em que não 

há a participação do Phil Collins. Este é relativamente recente. Foi lançado em 

1997, mas o Eremita só soube de sua existência no ano passado, quando comprou 

um exemplar em uma banca de saldão de CDs (custou menos de cinco cervejas!). É 

um Tributo aos Beatles, gravado pelo Rick Wakeman. Como o Eremita é fã dos dois, 

a primeira ideia que veio à sua cabeça quando pegou o disco foi: “Uau!”. A segunda 
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foi: “os deuses do Rock resolveram dirigir um pouco da sua luz para a cabeça do 

Eremita. Beatles e Wakeman juntos em um CD, que ainda por cima está em oferta!”. 

A próxima parte da história foi a audição do potencialmente melhor disco dos 

últimos tempos. Resultado: humm... 

 

O que aconteceu? Por que não vários deslumbrados “uaus” e sim um decepcionado 

“humm...”. Tem um termo que está meio fora de moda, mas que serve para 

descrever parte do disco: “musak”. Musak, em uma canhestra descrição eremística, 

é aquele tipo de música instrumental, só de covers de canções famosas, às vezes 

orquestrada, às vezes só nos teclados, que a gente houve em consultórios e 

elevadores. O Eremita é traumatizado pelo musak, porque foi a trilha sonora de 

longas e sofridas esperas na antessala do seu dentista (quer dizer, do dentista do 

Eremita e não do seu dentista, leitor. É, esse mau jeito com as palavras explica as 

notas baixas do Eremita em Língua Portuguesa por anos a fio. A fio? Que será que é 

isso, “a fio”?). Voltemos ao disco. Infelizmente, o tributo do Rick Wakeman foi, na 

maior parte das faixas, uma versão instrumental das faixas originais, sem grande 

inspiração, incluindo os solos. Nenhuma ousadia. Nenhuma magia. Porém, cabe a 

ressalva - nem todas beiram o musak. Tem coisa pior. Algumas são mais para o 

dançante, tipo “Hooked on classics” (lembram-se dessa droga?)! Vamos lá, Eremita, 

pense em quem está envolvido no disco. Wakeman, Beatles. Não se salva nada? 

Pouca coisa. “Help”, “While my guitar gently weeps” e “Blackbird” são as mais 

interessantes, com arranjos mais lentos e orquestrais... e, por que não dizer, 

caprichados. De qualquer forma, não é exatamente um disco de Rock Progressivo. 

É um disco estranho, no mau sentido. 

 

A capa merece um parágrafo à parte. Não poderia ser mais cafona. Se alguém 

tascasse nela um título do tipo “Os maiores sucessos da Churrascaria Orgulho 

Gaúcho, interpretados por Francisnaldo Eduxandre e seu teclado” ninguém 

estranharia. Fortíssima concorrente à capa mais ridícula de todos os tempos. Esse 

disco saiu no Brasil, em 1998, pela Movieplay (MV-138), que teve o bom senso de 

mudar a capa. Acertou, pois a nacional ficou melhor, o que não também não dá 

para sair comemorando, porque qualquer coisa ganharia da original.  Em 

contrapartida, a Movieplay omitiu qualquer outra informação, trazendo somente 
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os títulos das faixas. Para os detalhistas, vai aí a banda de apoio: Fraser 

Thorneycroft-Smith (guitarra); Phil Laughlin (baixo) e Stuart Sawney 

(programação da bateria eletrônica). Recomendado apenas para aqueles que 

gostam de frequentar salas de espera, elevadores e dentistas. 
Postado em 14.jan.08. 
 
 

Discos estranhos da coleção do Eremita – 3 
 
 
As cenas que seguem aconteceram com o Eremita no século passado, em algumas 

datas quaisquer entre o final dos anos 70 e a metade dos anos 80. Folheando uma 

revista esportiva, ele notou aquele sujeito meio careca na foto do time do 

Palmeiras, de pé, ao lado do Toninho Vanusa. Dias depois, lá estava a mesma figura, 

sentado na primeira fileira da platéia na cerimônia da entrega do prêmio Nobel de 

Economia.  O Eremita ainda lembra de tê-lo notado pouco tempo depois em uma 

foto dos garimpeiros de Serra Pelada. No final daquele ano o mesmo cara estava 

presente em um documentário sobre os hábitos migratórios das andorinhas 

australianas e ao lado do líder de uma manifestação dos verdureiros argentinos em 

frente à Casa Rosada, empunhando ameaçadoramente um pé de brócolis.  Mas, 

afinal, estamos falando de quem? Ora, do Phil Collins, o cara mais está-em-todas de 

todos os tempos, ganhando com folga do Zelig e do Forrest Gump.  

 

Essa introdução só teria sentido se o Phil Collins participasse do disco objeto deste 

texto, o que, inevitavelmente, aconteceu. Então, vamos ao “Peter and the wolf”, um 

disco muito estranho, lançado em 1976. O Eremita tem a versão nacional (em vinil, 

Phonogram/RSO 2394 162) do tal disco, o que é 

motivo para comentar os dois primeiros fatos 

estranhos: como ele foi lançado por aqui, enquanto 

outras tantas obras importantes daquele ano não 

foram? E, de que forma os deuses da música 

interferiram para que o disco fosse produzido com a 

parte gráfica semelhante à da versão original? O 

segundo dos fatos é, sem dúvida, o mais estranho. Há 

não sei quantos dias as mutilações e sacanagens 

variadas com as capas dos discos nacionais foram 

motivo de comentários do Eremita neste blog. Mas, este, estranhamente, teve uma 

edição caprichada, que incluiu um encarte colorido (uma espécie de libreto), 

ilustrado com passagens da história infantil Pedro e o Lobo, em papel de ótima 

qualidade, com 12 páginas. O disco foi gravado com cinco versões, sendo que o que 

difere uma das outras é a narração, que foi feita em inglês (a lançada no Brasil), 

francês, alemão, italiano e espanhol. O libreto trouxe o texto da narração nas cinco 
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línguas. Na edição nacional o texto em alemão foi substituído pelo português, um 

cuidado raramente visto por estas bandas.  

 

Se fosse pelo time, este seria um dos melhores discos de todos os tempos. Além do 

Phil, participam, entre outros: Gary Moore, Manfred Mann, Cozy Powell, Gary 

Brooker, Andy Pile, Keith Tippet, Stephane Grappelli, Alvin Lee, Eno, John Hiseman, 

Bill Bruford e os caras do Brand X. O disco foi (levemente) baseado na obra 

homônima do Prokofiev. As músicas foram compostas pela dupla Jack Lancaster e 

Robin Lumley. Se a memória do Eremita não estiver falhando (o que é muito 

comum, portanto não dá para confiar na próxima informação) Jack Lancaster deve 

ser o mesmo cara que saiu das primeiras formações do Tull para montar o 

Bloodwyn Pig. As músicas são, em geral, curtas (21 faixas), entremeadas pela 

narração, o que resulta em um disco estranho (vou usar de novo a piada – “se não 

fosse estranho, o que estaria fazendo aqui? Leia o título!”). Não serve como disco 

infantil, pois tem muito mais música do que narração. Como disco de Rock, é um 

pouco... fragmentado. Tem algumas belas passagens aqui e ali, mas nenhuma delas 

é extraordinária. Pode ter algum interesse para os fãs do Progressive Rock. Chama 

atenção o custo que deve ter sido o projeto, considerando a reunião de tanta gente 

famosa, horas de estúdio, parte gráfica etc. Porém, o resultado não é brilhante. É 

um disco legal, mas não é imperdível. O Eremita sentiria muito mais a falta no seu 

baú de discos como os dois primeiros do Flash, o Chocolate Kings ou o Spyglass 

Guest, para encurtar os exemplos. 
Postado em 08.jan.08. 
 
 

Discos estranhos da coleção do Eremita – 2 
 
 
Não seria muito estranho um disco que reunisse Andrew Lloyd Webber (o 

compositor de “Evita” e “Fantasma da Ópera”), a banda Colosseum II (Gary Moore, 

Don Airey, John Hiseman), Phil Collins (esse esteve em todas), Paganini (isso 

mesmo, o compositor e virtuoso violinista italiano) e o Ademir da Guia? Pois, com a 

exceção do último, todos estão presentes no “Variations”, um dos discos estranhos 

da coleção do Eremita.  

 

O baterista John Hiseman foi um dos fundadores da banda Colosseum, no final dos 

anos 60. O forte do seu som era o instrumental, cheio de improvisos, mais para o 

Jazz que para o Rock. Nos anos 70 a banda foi reformada, virando o Colosseum II. 

Além do Hiseman, o time era John Mole (baixo), Don Airey (hoje no Purple, 

teclados) e Gary Moore (guitarra e um ou outro vocal). Lançaram 3 discos (o 

primeiro, “Strange New Flesh”, com Mike Starss no vocal, saiu no Brasil, duas 

vezes! - em 1977 e em 1987). Nesse primeiro disco, o baixista era o Neil Murray, 
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que depois tocou no Whitesnake e em mais umas 218 bandas. O som continuava 

Jazz-Rock, mas mais para o Rock que para o Jazz.  

 

Andrew Lloyd Webber é um compositor inglês que 

se deu muito bem escrevendo musicais para a 

Broadway, como os citados no início, mais “Cats” e 

um monte de outros. Apesar disso, ele tem um 

passado de glórias. Sua primeira obra de destaque 

foi lançada em 1969 - “Jesus Christ Superstar”, que é 

uma das poucas coisas que o Eremita classifica como 

obra-prima. Boa história, ótimas músicas, letras 

excelentes (de Tim Rice). Em 1978, Andrew resolveu 

gravar o “Variations”. As tais “variações” são sobre “La Caprice em La Mineur”, de 

Niccoló Paganini, obra extensamente estudada e interpretada no meio da música 

clássica.  

 

Para gravar o “Variations”, Andrew convidou uma série de músicos, como o Phil 

Collins e o Rod Argent, mas a espinha dorsal foi formada pela banda “Colosseum 

II”. O disco é belíssimo, embora estranho. Tem passagens acústicas, solos de 

guitarra, de sax, arranjos de cordas, sintetizadores, tudo misturado e tudo lindo. 

Não existe, de fato, uma fusão entre o clássico e o Rock. As coisas são 

compartimentadas, mas funcionam bem, harmoniosamente, mesmo com alguns 

cortes abruptos. Não é um disco normal, se não, não estaria aqui, estaria na seção 

“discos normais do Eremita”.  
Postado em 04.jan.08. 
 

 

Críticas inócuas – 1 

 

 

Uma tática manjada para se destacar na mídia é criar um tipo polêmico. Esse não é 

o caso do Eremita. Ele está se lixando para a mídia. O que ele gosta é de expressar o 
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que sente. Portanto, mesmo correndo o risco de cometer um pecado perante São 

João (Lennon) e São Jorge (Harrison), ele assume: “não acho o Sgt. Pepper’s o 

melhor disco de todos os tempos! Nem mesmo o melhor dos Beatles!”. Como o Sgt. 

Pepper’s fez 40 anos de lançamento em 2007, um monte de gente foi buscar 

aqueles velhos axiomas (humm...): “o primeiro álbum conceitual da história”; “o 

primeiro com as letras” etc etc. O Eremita, fanzaço dos Beatles (ele viveu o finzinho 

da Beatlemania), gosta da capa, que é bem produzida e também gosta de algumas 

faixas como, é óbvio, “A day in a life” e “With a little help from my friends“, esta, 

aliás, ficou muito melhor na versão do Joe Cocker, é inegável. Mas, o Eremita acha 

outros discos bem melhores que o Sgt. Pepper’s, como é o caso da trilha do “Hard 

day’s night” ou o “Revolver”. Como todos os outros discos dos Beatles, “Sgt. 

Peppers” é excelente. Mas, tem um pouco de orquestra demais! Alguns arranjos são 

muito pomposos! E, para falar a verdade, que conceito que tem no disco? Será 

porque as faixas são ligadas umas às outras? Mas, cada uma não conta uma história 

independente? O que tem a ver, por exemplo, “Lucy in the sky with diamonds” com 

“Lovely Rita”? Até hoje o burro do eremita não sacou que catso de conceito tem 

nesse disco. Mas, isso não interessa.  É o melhor disco de todos os tempos e pronto. 

Saiu na Folha e em um monte de outras mídias importantes. Não é o Eremita que 

vai mudar isso. A história do Rock e da música Pop está cheia desses casos. Em 

algum momento algumas pessoas decidiram acreditar em uma história e trataram 

de espalhar aquilo como verdade. Dali para frente aquilo passou a ser imutável, 

repetido cem por cento das vezes em que o assunto é citado. É como falar do Eric 

Clapton sem dizer que foi pichado nas ruas de Londres a frase “Eric is God”. Mas 

(notem, já é o quarto “mas”, o que revela pobreza de estilo), é a hora para fazer 

uma revelação! Quem pintou tal frase foi um amigo do Eremita, o Zé, que era ruim 

de inglês. Ele morava fazia apenas poucas semanas na Inglaterra e não suportava a 

comida dos londrinos. Sua salvação era uma pizzaria que ele descobriu ali na Baker 

St. O Zé quis homenagear seu amigo recente, o Eric, que era o pizzaiolo, e pensou 

em escrever “Eric is good pizzaiolo” (ele ainda não sabia que deveria colocar o 

artigo indefinido “a”, logo após o “is”) em um muro perto da pizzaria, como uma 

modesta homenagem. Só que o texto saiu errado, “god”, em vez de “good”. Também 

não deu para completar a frase, porque a polícia o pegou no flagra e o deportou. 

Pena que o Zé não pôde contar ao mundo o caso da tal frase famosa. Até agora, só o 

Eremita sabia disso, porque o Zé ligou para ele do aeroporto e contou tudo. Logo 

depois, ele foi atropelado pelo Brian Jones e morreu. Mas, essa é outra história, que 

o Eremita conta qualquer dia.  
Postado em 26.dez.07. 
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Nova pérola da coleção do Eremita – 1 
 
 

Não se deve duvidar da tecnologia. Este blog é uma das 

provas disso. O Eremita escreve as bobagens que quiser de 

seu computador (coisa que, por sinal, ele não tem ideia de 

como funciona. Um poço, desses que fornece água, ele 

entende e até sabe construir ou consertar um. Mas, um 

computador? Que máquina fantástica! Só que ele podia ter 

me avisado que este parêntesis está muito longo...) e 

depois de alguns cliques – pronto! Está na Internet, para 

quem quiser ver!  Mas, e a máquina do tempo? Isso ainda é um sonho distante do 

homem. Ou melhor, é um sonho do homem que está distante. Quer dizer, é um 

distante sonho do homem. Bom, não vai ser inventado tão cedo. Exceto para os que 

compraram o disco “Blood on the highway”, do Ken Hensley. Foi lançado em 2007, 

mas sua audição transporta o ouvinte para os anos 70. Você viaja para a época do 

Hammond onipresente, das músicas pesadas, mas melodiosas, daquelas muito 

agradáveis aos ouvidos rockeiros. Seria como se estivéssemos em 1972 e este fosse 

o novo disco do Uriah Heep. A magia da época está revivida em um pequeno circulo 

de plástico e alumínio (putz! E o CD? Como é que pode, bits se transformarem em 

música! Bom, deixa p’ra lá, antes que role outro parêntesis gigante). O Eremita tem 

o disco “Free spirit” e conhece o “Eager to please”, ambos trabalhos solo anteriores 

do vovô Hensley (62 anos, mas ainda cabeludão!), que não chegam nem aos joelhos 

deste novo. “Blood on the highway” é a autobiografia musicada do Ken Hensley. As 

faixas seguem cronologicamente contando sua aventura na música, desde o sonho 

de se tornar um astro, passando pelo sucesso, pelas drogas e pela morte dos 

amigos. O disco foi gravado na Espanha, com uma banda de apoio de lá. Os vocais 

são de Jorn Lande, um norueguês que canta de forma MUITO parecida com o 

Coverdale, coisa que não indica nenhum demérito. Aliás, a parte vocal é um dos 

doze pontos fortes do disco. Tem uma faixa com o John Lawton e duas com o Glenn 

Hughes. Parabéns ao senhor Hensley, ainda na ativa e mostrando que é um baita 

músico. Na prateleira do Eremita este CD está guardado entre o “Desolation 

Angels”, do Bad Company e o “There’s the rub” do Wishbone Ash.  
Postado em 26.nov.07. 
 
 

Discos estranhos da coleção do Eremita – 1 
 

 
Ah! Os anos setenta! Como era dura a vida por aqui! Dura em vários sentidos. Havia 

a ditadura militar. Eu andava sempre duro. A vida de um brazilian rockourus como 

eu (e você?) era dura. Não havia Internet. Não havia Galeria do Rock. Discos 
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importados? Só no Museu do Disco. Custavam muito muito muito caro. As 

gravadoras brasileiras não lançavam quase nada. Quando lançavam, ninguém 

ficava sabendo, porque não tinha divulgação. Não tinha Internet (de novo?). As 

publicações brasileiras sobre Rock eram poucas e nunca duravam muito. A vida era 

dura naqueles tempos para um brazilian rockanderthal. Naquela época a expressão 

“garimpar nas lojas” fazia sentido. O “Esperanto – Last Tango”, por exemplo. 

Lembro que eu o encontrei em uma lojinha (era mesmo pequena – devia ter uns 10 

metros quadrados!) na Pça. João Mendes. Estava na parte de “Cantoras 

Internacionais”, misturado com os da Carole King e da Rita Pavone. Isso porque na 

capa tinha uma bailarina. Bom, o disco foi comprado e ouvido. Muito ouvido. O 

Esperanto é uma banda estranha. Tem um trio de cordas, não tem guitarra, tem 

uma dupla de vocalistas, sendo que ambos têm voz de mulher, embora um seja 

homem. Parte da banda é francesa, parte belga, parte inglesa. Esse é o terceiro e 

último disco da banda, que no começo se chamava “Esperanto Rock Orchestra” e 

tinha doze músicos. O primeiro, autointitulado, também saiu no Brasil. No “Last 

Tango” (1975) a banda foi reduzida para oito elementos. São seis faixas e a 

primeira é um incrível cover de “Eleanor Rigby”. Tem uma faixa chamada “The 

rape” (A curra!). Mas a melhor é “Still Life”, uma mistura sofisticada de música 

clássica com um baixo pesadão. O disco todo tem uma levada dramática, que deixa 

o som único, inconfundível e saboroso. Os vocais contribuem muito para a 

dramaticidade do som. O som? Uma espécie de Progressivo. Esse rótulo aceita 

quase todo tipo de som, mas não dá para associar o Esperanto ao Yes ou ao 

Genesis. O “Last Tango” é um disco pesado (principalmente pelo baixo, que 

predomina, absoluto), mas tem umas pitadas de pop 

aqui e ali. Alguém poderia ligar a batida Rock das 

faixas e as intervenções de violino com certas 

músicas do começo da era “disco”. Eu odeio a era 

“disco”, mas essa comparação não é de todo 

infundada e não desqualifica o disco. Se ele está na 

discoteca do Eremita lado a lado com os Manfred 

Mann e os Renaissance, é porque é bom. Muito bom. 

Mas que é meio estranho, isso é. 
Postado em 20.nov.07. 
 
 

Vilipendiando as capas - 2 
 

 

Logo após escrever o texto anterior, o Eremita se lembrou de mais alguns “causos”. 

O Deep Purple foi uma vítima constante dos abusos comentados anteriormente. 

Los Hermanos, por exemplo, traduziram “You fool no one”, do LP “Burn”, como 

“Tonto com ninguno”. Talvez fosse melhor uma tradução do tipo “Você não engana 
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ninguém”, mas, quem sou eu para discutir com os bi-campeões mundiais?  Agora, 

uma tupiniquim. A música “Strange kind of woman” foi lançada como compacto (o, 

antigamente, vulgo “single”) na Inglaterra e fez grande sucesso. Ela antecedeu o LP 

“Fireball”, mas não foi incluída nele. Aqui no Brasil resolveram colocá-la no LP, no 

lugar da faixa “Demon’s eye”. Só se esqueceram de um detalhe: corrigir o título na 

capa! Coitado do Eremita! Passou um bom tempo achando que o nome da “Strange 

kind of woman” era “Demon´s eye”! Também, que tolo, foi acreditar no que 

constava na capa... Outra patacoada em termos de capa foi com o Gentle Giant, 

desta vez engendrada pelos americanos. O primeiro LP, auto-intitulado, tinha uma 

capa muito bonita, trazendo um desenho do gigante que depois se tornou a marca 

da banda. O terceiro disco chamou-se “Three Friends”. Saiu no Brasil, por sinal. A 

capa deste trazia um desenho dos três amigos, mas que não era tão bonito quanto 

aquele do gigante. Os americanos resolveram o seguinte: “não vamos lançar o 

primeiro disco do Giant por aqui. A gente pega só a capa e usa ela (americanos 

detestam mesóclises e coisas do gênero) para lançar o Three Friends”. Moral da 

história: existem dois discos com a mesma capa – a edição inglesa do primeiro do 

Gentle Giant e a versão americana do Three Friends! Que beleza! Ou melhor, “what 

a beauty!”. Mais “causos” serão contados, conforme o Eremita for lembrando. 

Postado em 06.jul.07. 

 
 

Vilipendiando as capas 
 
 
Recentemente o Eremita leu uma matéria sobre a 

banda UFO no ótimo poeiraZine e soube que na 

época do lançamento do disco “Force it” (1975), a 

gravadora brasileira achou a capa ofensiva (todo 

mundo tinha medo da censura do regime militar) 

porque mostrava um casal – aliás, não dá para saber 

se era um homem e uma mulher, ou dois homens ou 

duas mulheres – se agarrando no banheiro. Para não 

ter problemas, a gravadora teve uma ideia que 
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deixaria o César Lates morrendo de inveja: usou a capa de um outro disco do UFO, 

o “No heavy petting’”, que tinha a foto de um simpático macaquinho – aliás, não dá 

para saber se é macaquinho ou macaquinha. Essa história relembrou ao Eremita 

uma série de outros casos brilhantes em que a criatividade do brasileiro, da qual os 

publicitários tanto se orgulham, foi deixada de lado e atos lesa-arte foram 

perpetrados. Com isso, o Eremita pode eliminar “perpetrado” da sua lista de 

palavras difíceis que ele prometeu usar até o fim do ano. Voltando às capas. Um dos 

casos mais antigos foi com o “Focus 3”. Esse disco foi lançado mundo afora como 

álbum duplo. Aqui no Brasil, saiu simples. Simplesmente deixaram um dos discos 

de fora. Bom, não? Outro caso, ainda pior. O álbum ao vivo do Rainbow, “On Stage”, 

também era duplo, originalmente. Por aqui, na terra do respeito às coisas, a 

gravadora resolveu que um disco só era o suficiente. Mas, caprichou um pouco 

mais. Ao invés da supressão de um dos discos, foi feita uma mixagem, cortando 

partes de algumas faixas, montando um único LP. Foi uma espécie de disco-trailler. 

A gloriosa gravadora Phonogram foi a autora desta aberração. Mais um episódio: o 

primeiro disco ao vivo do Yes, “Yessongs”. Este foi lançado triplo, o que fez o “clube 

dos amigos do Rock” da gravadora festejar. Uau! É triplo! Imagine o que não vai dar 

para a gente aprontar! Houve um grande esforço e eles conseguiram se superar. 

Um álbum triplo pressupõe uma capa com três lugares para se colocar os discos, 

certo? Foi feito então o seguinte: ao invés de reproduzir a bela capa de Roger Dean, 

foi feita uma capa simples, com a frente igual à da original e o verso com a 

reprodução em preto e branco de uma das ilustrações. É incrível, mas aconteceu: 

os três discos tinham as capas simples (tipo envelope) e iguais! O cidadão 

brasileiro comprava o “Yessongs”, pagava o equivalente a três discos, abria o 

celofane e recebia os três LPs, em capas separadas! Ainda por cima as três eram 

iguais! Maravilhoso, não? Deve ter sido algum recorde de sacanagem com a capa de 

um disco. No mundo!  

 

Esses são apenas casos que o Eremita lembrou assim, de bate pronto. Existem 

muitos mais. Sem contar outras mutilações tradicionais dos discos brasileiros, 

como contracapas em preto e branco e a ausência quase que generalizada dos 

encartes com as letras (quando muito, saía só na primeira tiragem do disco e 

depois sumia). 

 

Bem, a verdade é que não era só no Brasil que aconteciam essas coisas. Nossos 

hermanos também aprontaram muitas. Eles eram especializados em traduções 

cômicas. Lembro-me de três casos. “Rat Bat Blue”, do Deep Purple, tem um título 

onomatopaico. Tenta reproduzir uma virada da bateria. Eles traduziram como 

“Morcego triste”. Outra: “Lay down your sorrows”, do Johnny Winter, virou 

“Mostre-me tu piernas”. “Only the strong survive”, do Billy Paul foi, digamos, 

traduzida como “Somiente la dura sobrevivencia”. E por aí vai... 
Postado em 06.jul.07. 
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Críticas desconsideráveis – 1 

 

 

Funky Junction  

 

O “Funky Junction” gravou em 1971 um único álbum, intitulado “play a tribute do 

Deep Purple”. É composto por nove faixas, sendo cinco do Purple: “Fireball”, “Black 

Night”, “Strange Kind of Woman”, “Hush” e “Speed King”. Completam o disco 

quatro faixas, todas atribuídas ao produtor do disco, Leo Muller, embora a música 

“Rising sun” seja uma versão instrumental do velho hit dos Animals, “House of the 

rising sun”. Antecipando uma mania do final do século passado (isso soa 

sempre estranho...), esse é mais um daqueles tributos onde os 

músicos prestam a tal “homenagem” procurando 

repetir nota por nota a gravação original da 

banda “tributada” (isso soou mais estranho 

ainda...), sem acrescentar nada, sem 

inovar nos arranjos e sem desenvolver algo em 

cima do tema original. Qual é a vantagem 

disso? Bem, na época, o empresário, o tal 

Leo, achou que isso era uma forma de ganhar 

dinheiro fácil. Deve ter tido algum sucesso, pois esse disco 

foi lançado em pelo menos três países da Europa. A versão d’O 

Eremita é italiana (1973, Family Records, SFR – GA 734). A capa traz uma 

foto de uma outra banda (acredita-se que seja a “Hard Stuff”, banda que era do 

elenco da Purple Records). O “Funky Junction” tinha tudo para passar 

despercebido se o fanzine “Black Rose” não tivesse revelado que a banda era 

composta por Phil Lynnot, Brian Downey (bateria) e Eric Bell (guitarra), ou seja, o 

Thin Lizzy! Ainda tinha o tecladista Dave Lennox e o vocalista Benny White, ambos 

da obscura banda irlandesa “Elmer Fudd”. O que rolou foi que o Lizzy em 1973 

ainda não era um sucesso, embora já tivesse lançado seus dois primeiros discos. 

Receberam o convite e toparam ser o “Funky Junction”, porque a grana andava 

curta e o cachê vinha a calhar. Tiveram um dia para ensaiar e outro para gravar. A 

ideia do produtor não era exatamente artística, mas sim economizar o máximo 

para o lucro ser o maior possível. O resultado? Ruim. As versões parecem paródias, 

não chegando nem a resvalar na qualidade das originais. Claramente a pobreza da 

produção refletiu no produto final. O único interesse é para os fãs, mais do Lizzy do 

que do Purple, pela história toda. O disco é uma raridade, mas daquelas que não 

valem o famoso clichê “disputar a tapa”. Um par ou ímpar e olhe lá.  
Postado em 06.jul.07. 
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Entre na campanha pela atualização dos ditados! 
 
 
O Eremita detesta clichês. Tem coisa mais clichê do que os ditados populares? Deve 

ter um monte de teses acadêmicas analisando nossos adágios, buscando suas 

origens, explicando que são manifestações verdadeiras da cultura popular e por aí 

vai. O Eremita sabe que os provérbios são imortais, mas defende que alguns 

precisam ser reformulados, pois atualmente não resistem a uma análise eremítica, 

como as abaixo. 

 

Fazer das tripas coração – alguém consegue visualizar algo mais nojento? Por que 

faríamos um coração logo com as tripas? Não poderia ser com o pulmão ou com o 

hipotálamo? Além de ser nauseante só de se pensar, caso dê certo, como alguém 

poderia viver nessas condições, com um coração feito de suas tripas? Que confusão 

seria na hora de comer alguma coisa, hein? E depois?  

 

Separar o joio do trigo ou misturar alhos com bugalhos – essas duas coisas o 

Eremita não consegue fazer. Ele não tem a menor ideia do que seja “joio” e menos 

ainda “bugalhos”. É preciso uma revolução! Vamos acabar com essas coisas 

esquisitas. Nada de joio! Chega de bugalhos!  

 

Palpos de aranha – mesma história. Tirando os biólogos, quem é que sabe o que 

são “palpos”? É uma palavra tão esdrúxula que tem gente que fala “palcos de 

aranha”, como se fosse alguma coisa artística, que tem um palco para a aranha 

representar ou cantar, sei lá. Chega de palpos! 

 

Nas coxas e Ponto de bala – essas duas são clichês, tanto quanto as outras, mas o 

Eremita tem menos antipatia por elas, devido ao caráter dúbio de seu significado. 

“Nas coxas” não tem nada de pornográfico. A origem vem de muito antigamente, 

um pouco antes de o Eremita nascer, quando as telhas de barro eram moldadas nas 

coxas dos trabalhadores das olarias. Como a largura das coxas das pessoas varia 

(repare!), as telhas não tinham um encaixe muito bom. É por isso que quando uma 

coisa não está bem feita, falamos que foi feita “nas coxas”. Não tem nenhuma 

conotação sexual. Tem gente que só pensa em sacanagem. Quanto ao “ponto de 

bala”, é algo muito longe de ser violento. Para se fazer certos tipos de balas, dessas 

de chupar, esquenta-se o açúcar e mexe-se sem parar por um bom tempo, até que a 

que ele atinja o tal “ponto de bala”.  

 

Frigir dos ovos – quem é que usa esse verbo, “frigir”? Peça para alguém “frigir” uns 

ovos para você e vão te considerar mais esquisito que o Eremita. É “fritar” os ovos, 

pô. Vamos modernizar, gente. Esse verbo aí, frigir, só serve agora para a gente 

entender a origem da palavra frigideira. Para ovos, é fritar mesmo. 
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Devagar com o andor que o santo é de barro e Arco da velha – O Eremita descobriu 

no dicionário que “andor” é aquela espécie de plataforma onde se colocam as 

imagens dos santos para serem carregados nas procissões. Qual será a 

porcentagem entre as pessoas que usam esse ditado que conhecem o significado de 

“andor”? Não, não, chega dessas velharias. É preciso modernizar. Alguém poderia 

querer ajudar na defesa desta ideia e dizer que esse provérbio é do “arco da velha”. 

O Eremita nunca conseguiu achar sentido nisso. Que diabos será o tal “arco da 

velha”? Não importa, vamos atualizar esses ditados. Não é possível que essas coisas 

sem sentido sejam repetidas o tempo todo pelas pessoas.  
Postado em 29.abr.07. 

 
 

Frases do Eremita – volume 1 
 
 
“A mulher nunca será superior ao homem – ao menos enquanto existirem as 
baratas...” 
 
“Existem milhares de políticos no Brasil – deve haver vida inteligente em algum 
deles...” 
 
“O que seria das respostas se não existissem as perguntas?” 
Postado em 27.abr.07. 

 
 

Baixe letras de grandes álbuns de Rock! Grátis! 
 
 
O Eremita não tem muitos passatempos. Um dos poucos é fazer encartes para seus 

CDs com as letras das músicas. É mania de velho, fazer o quê. O Eremita junta as 

letras, faz uma arte meio tosca (estamos falando de um ser que mora em uma 

caverna) e diagrama tudo em folhas A-4, que depois são dobradas e encartadas nos 

seus CDs (“seus”, no caso, pode ter os dois sentidos – veja bem!). Alguns dos 

encartes têm fotos, discografia, textos... qualquer coisa que sirva para tapar os 

buracos que surgem na hora de diagramar as páginas. O Eremita resolveu dividir 

essas letras com todas as pouquíssimas pessoas que por questões irrespondíveis 

do destino acessarem este blog. As letras estão à disposição, grátis! Ou seja, de 

graça, não é preciso pagar nada. É um presente! Não custa nenhum dinheiro! 

Ninguém terá despesas com isso! Não há contrapartida monetária! Você recebe as 

letras e não dá nada em troca! É um bom uso dos bits e da Internet, não? Seja 

convidado do Eremita e baixe à vontade! O site para conseguir as letras é 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/ 
Postado em 14.abr.07. 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/
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Colabore com o G.O.L.P.E. 
 

 

O Eremita não consegue deixar de se irritar com a nossa mídia. Há alguns dias ele 

atacou neste blog a imprensa esportiva, com sua mania de usar uma língua própria, 

apesar de estar no Brasil, onde se fala Português. Mas, a nossa orgulhosa e soberba 

imprensa escrita também tem algumas manias altamente irritantes, que deixam o 

velho ranzinza altamente irritado. Vamos aos exemplos: 

 

- o uso do SIC. A palavra sic em latim significa assim. Serve para aquelas situações 

em que é reproduzida uma frase dita por outrem, mas que contém um erro 

qualquer. Para não parecer que é falha na digitação ou ignorância do redator, é 

colocado logo em seguida ao erro o sic, entre parêntesis. Como no seguinte diálogo: 

“a discussão entre a modelo e a atriz-apresentadora de televisão pegou fogo 

quando a primeira disse: você tem inveja de mim porque eu tenho sangue nobre! 

Basta você consultar minha árvore ginecológica (sic)!” O problema é que o sic, do 

latim, se parece com sick (doente) em inglês. Deve ser esse o motivo que leva 

certos jornalistas a expressarem sua desaprovação à frase citada acrescentando 

um sic, no ponto da discórdia, como em: “o político, no calor de seu discurso, 

convidou a plateia à seguinte reflexão – tá com desejo sexual? Tudo bem, estupra! 

Mas, não mata (sic)”; 

 

- “redondamente enganado”. Por que alguém sempre está “redondamente 

enganado”. De onde veio essa história de “redondamente”? É preciso pensar um 

pouco antes de sair escrevendo coisas por aí. De hoje em diante, o Eremita 

classificará esse caso na sua pasta: “Vícios de Linguagem Amaldiçoados - VLA”; 

 

- o caso do “redondamente” fez brotar mais outros candidatos ao VLA, como a 

infalível frase que o dedicado e genial em sua autocrítica jornalista expele sempre 

que toca no assunto “viagem de carro em estradas brasileiras”. A frase? Oh, sim, 

trata-se daquela famosa expressão “os motoristas devem redobrar a atenção 

porque etc etc”.  O Eremita fica louco. Chega a comer um teco da sua barba sempre 

que essa frase se desdobra em seus olhos e ouvidos. Como se faz para “redobrar” a 

atenção? O Eremita não consegue! No máximo ele dobra a atenção, às vezes. 

Redobrar significaria dobrar e depois dobrar de novo. Isso o Eremita só faz com o 

papel higiênico. Com a atenção não dá. Aliás, por que é sempre necessário 

redobrar? Não daria para só dobrar quando a coisa não for muito grave, do tipo 

“hoje está só uma chuvinha, dobre sua atenção”, deixando o redobrar para casos 
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graves, como “uma manada de deputados desembestou e pode cruzar a estrada à 

sua frente, de repente. Redobre a atenção, especialmente com a sua carteira”; 

 

- “bem, obrigado”.  Você cumprimenta um cidadão com o cordial: “Você vai bem?” e 

ele responde, também cordialmente: “Muito bem, obrigado”. Algum dia, quando os 

deuses protetores da boa escrita estavam cochilando, algum jornalista fez graça em 

seu texto, usando essa história do “bem, obrigado”. Coisa do tipo “desde que ele se 

elegeu deputado, sua conta corrente vai muito bem, obrigado”. Por causa desse 

cochilo divino, a epidemia do bem obrigado se alastrou e se incrustou nas mentes 

de todos os jornalistas brilhantes deste país e em cem por cento das vezes em que 

alguém usa a expressão “vai bem”, o inexorável e grudento “obrigado” segue, pois 

todos se sentem bem obrigados a fazerem a tal graça original. O fígado do Eremita 

faz uma volta completa em seu abdômen sempre que ele lê ou ouve essa desgraça. 

Caso de destaque nos VLA, é claro; 

 

- “infinitamente superior”. Humm, essa é mais da imprensa esportiva falada, mas, 

blog é bom por causa disso - danem-se as regras! Pensemos. Alguma coisa pode 

ser, de fato, “infinitamente superior” à outra? Ainda mais no futebol? Pois basta 

qualquer situação de superioridade acontecer em um jogo, para ela assumir uma 

dimensão infinita. É demais. O Eremita chega a expelir bílis pelos seus 

infinitamente superiores poros quando alguém solta essa maldita frase feita. VLA, 

com destaque.  

 

Esses desrespeitos todos à nossa linda língua cansaram o Eremita. Como ele não é 

de ficar conformado em seu canto resolveu tomar uma atitude e lutar contra isso. 

Fundou a G.O.L.P.E. – Grupo de Oposição à Língua Portuguesa Espoliada. Trata-se 

de uma ONG, cujo objetivo é conseguir uma verba forte do governo a fundo 

perdido, para locupletação do Eremita, que aproveita para pedir seu apoio nessa 

causa. No caso, “apoio” deve ser entendido como doações em somas pesadas de 

dinheiro. Santo o Eremita não é. 
Postado em 06.abr.07. 

 

 

Os defensores da Língua da nossa terra garrida 
 
 
O ranhetão aqui se dispôs a publicar textos em um blog de Rock. Mas, que fique 

bem claro, este blog não é só sobre o Rock, mas sobre o espírito do Rock! Por isso, 

haverá ranhetices sobre todas as coisas que incomodam o Eremita. Ele não se 

conforma com as coisas do jeito que estão por aí. Infelizmente, o velho Eremita não 

tem o dom de produzir textos em número e com a qualidade suficiente para 
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expressar todas as suas ranhetices no grau desejado. Mas, aqui vai mais uma 

humilde expressão de sua rabugice (é assim que escreve? Ou será rabujice?). 

 

Desta vez o tema é o ganha-pão do Prof. Pasquale, a nossa língua. Tem umas coisas 

que incomodam muito o Eremita, especialmente na nossa imprensa, tanto falada 

quanto escrita. Vamos a elas: 

 

- o verbo “invadir”. Como é irritante! Qualquer movimento de pessoas para algum 

lugar vira “invasão”. É uma maldita mania de sempre se expressar com esse 

nauseantemente repetitivo clichê, que deixa o Eremita louco. É por isso que ele 

quase não acompanha a mídia. É um tal de “os turistas invadiram o litoral”, “os 

torcedores invadiram o estádio” e por aí vai. Pelo menos no entendimento do 

ranhetão, “invadir” é algo negativo, é tomar posse do que não é seu, de maneira 

forçada. Não dá para aguentar coisas como “as crianças invadiram as sorveterias 

da cidade” ou “os velhinhos claudicantes invadiram os asilos do litoral neste verão, 

que promete ser de arrasar...”. Vão invadir o inferno com esse clichê! 

 

- mais uma altamente irritante: o uso de “atitude” e “qualidade”. Estes são casos 

mais usados na nossa imprensa esportiva, valorosa virtuosa no uso da nossa 

língua. Na verdade, eles falam uma língua própria, uma espécie de dialeto 

específico, com mais ou menos duzentas palavras. Duas delas são “atitude” e 

“qualidade”. “Tal time tem qualidade”. “O jogador não teve atitude”. Que qualidade? 

Boa ou má? Todas as coisas têm qualidade! Algumas têm má qualidade, outras 

boas. Atitude? Mesma coisa, boa ou má? “É preciso ter atitude”. Todo mundo tem 

atitude, caramba! O que importa é ela ser boa, adequada, coerente etc etc. Será que 

só o Eremita se irrita com isso? É duro ficar velho!  

 

- das profundezas do inferno vem a próxima mania: o uso maciço do advérbio 

“literalmente”. Não se usa mais “completamente” ou “totalmente” ou “fortemente” 

ou qualquer outra palavra para intensificar uma ideia. Só “literalmente”. Aí a gente 

ouve coisas como “o time entrou pelo cano, literalmente”. Oh, sim os jornalistas 

esportivos, sempre eles, esses bravos expedicionários da nossa língua, também 

tem esse vício. Tem um que divide um programa de rádio com o Juca Kfouri na CBN 

que sempre dá um jeito de encaixar um “literalmente” em suas sábias frases. Mas o 

fenômeno “literalmente” não fica restrito à imprensa esportiva. É uma praga, 

falada e escrita. O Eremita fica louco com esse abuso (louco, mas não literalmente); 

 

- outras pragas da mesma família, ambas abundantes na nossa sempre erudita 

imprensa futebolística: o “enfim” e o “até porque”. O “enfim” é usado em todas as 

frases. Todas? Exagero eu? Sim. Até agora não ouvi, por exemplo, alguém 

responder a um bom dia com um “Bom, enfim, dia!”. Mas, estamos perto. Não deve 

demorar. O “enfim”, que deveria servir para arrematar uma sequência de ideias 
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semelhantes, do tipo: “veja só, aquele deputado - faltou às sessões, não desocupou 

seu apartamento funcional após o mandato, descontou para ele uma parte dos 

salários de seus assessores, vendeu seus votos na Câmara... enfim, não foi uma 

exceção”, virou um apêndice “chique” no discurso dos brasileiros e brasileiras, que 

o usam para fechar todas as frases, mesmo que esta só expresse uma ideia. “Ah, eu, 

cara amiga Cleide, não gosto de aipo. Enfim, prefiro mandioca”. Muito irritante. 

Tanto quanto o “até porque”, que está substituindo o “porque”. Principalmente no 

meio dos valorosos guardiões da nossa língua, os jornalistas. Reparem. É outra 

mania, que dói nos ouvidos tanto quanto o “enfim”. Exemplo: “o técnico não vai 

poder contar com o volante Neto Junior, até porque ele está contundido”. Como 

assim, “até porque”? O que está fazendo esse “até” na frase? É uma mania besta! 

Bestíssima! Besta p´ra cacete! Se fosse, por exemplo, “o volante Neto Junior, 

contundido, dificilmente vai ser escalado. Até porque ele e o técnico não se falam 

desde que descobriram que são casados com a mesma mulher”, aí daria para 

desculpar o uso do “até”. Mas o que vemos é o seu emprego sempre colado ao 

“porque”, como no caso “o jogador Sobrinho Junior não foi escalado, até porque ele 

está morto”; 

 

- fechando as implicações do Eremita, vem uma do obituário. Trato aqui da morte 

dos ordinais. Nossa imprensa, gloriosa, maravilhosa, destemida e incorruptível, 

entendeu que é melhor aposentar os ordinais. A nova regra é dizer: “Maluf recebeu 

sua intimação de número dezessete” ao invés da agora arcaica e anacrônica forma 

“Maluf recebeu sua décima sétima intimação”.  Se perguntados, certos jornalistas 

dirão que a simplificação é em nome da clareza. Por exemplo, para a nossa soberba 

imprensa uma frase como “o Brasil ocupa o centésimo oitavo lugar no ranking dos 

países que possuem políticos honestos” não está bem construída, porque tem essa 

coisa esquisita, esse horrível ordinal no meio. É melhor escrever “o Brasil ocupa o 

lugar de número cento e oito no ranking dos países que possuem políticos 

honestos”. Espero que o Eremita não seja o único a defender esta causa. Se você 

concorda, não deixe de se associar à SODO – Sociedade dos Defensores dos 

Ordinais. Inscreva-se agora! Seja o sócio número sessenta e oito! 
Postado em 09.mar.07. 

 
 

Críticas Improváveis – 4 
 
 
Depois que publiquei a crítica dos lançamentos da Darintabetofusc, o mercado 

ficou uma loucura! Não param de surgir gravadoras independentes! Eu não fazia 

ideia que tinha todo esse poder. Tenho que tomar cuidado, pois grandes poderes 

trazem grandes responsabilidades, conforme disse o tio Ben ao Peter Parker no 

filme do Homem Aranha. A mais nova gravadora independente do mercado é a 
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“JonnyWalker” (assim mesmo, sem o h), sediada em Assunção, no Paraguai. A JW 

(já fiquei íntimo) entrou com tudo no mercado - e também no supermercado, 

vendinhas e nas feiras-livres – e já está com uns lançamentos dignos de nota aqui 

no blog do Eremita. Tenho vários para comentar, mas vou dedicar esta crítica 

especialmente ao mais bombástico de todos: “The Axl Corn Country Show”. Pouca 

gente sabia disso, mas o Axl antes de ser Rose era Corn e tinha um programa 

matinal em Bushit, Arkansas, sobre a vida na fazenda. Ele era o apresentador e o 

produtor do programa, que dava dicas sobre cultura aos fazendeiros. No caso, 

cultura de milho, algodão, bacon, essas coisas que americano gosta. Ele renega esse 

passado, tanto que comprou todos os registros do programa, para esconder seus 

antecedentes de caipira. Mais ou menos o mesmo que a Xuxa fez com aquele filme 

em que ela aparece pegando um menininho ou com as edições da Status em que ela 

posou bem à vontade (meu amigo Zóio tem todas!). Mas, voltando ao Corn, a 

JonnyWalker, não se sabe como, conseguiu recuperar alguns trechos desses 

mitológicos programas e os colocou em um CD espantoso. O conteúdo é uma 

mescla de dicas agrícolas, previsão do tempo e entrevistas, tudo na inconfundível 

voz do Axl. A melhor parte é a das entrevistas. Em uma delas, Axl bate um papo 

descontraído com Penelope, uma jovem eguinha nascida em Bushit que ganhou o 

prêmio de melhor reprodutora do nordeste do Arkansas. Mas Axl mostra-se 

mesmo à vontade quando entrevista a ovelha Britney. Segundo o encarte, que traz 

a tradução das conversas, fica claro que Axl acertou uma parada com Britney para 

logo após a entrevista. Em pleno ar! Que garanhão, hein? Ou, como diria os 

arkansenses (é assim que se chama o nascido em Arkansas? Aliás, qual é a 

diferença entre o Kansas e o Arkansas? Existe também um Arutah? E no Brasil, por 

que tem Rio Grande do Norte e do Sul e não tem do Oeste? Afinal, que batiza os 

estados? E estes parêntesis, não estão muito longos?). Ainda segundo o muito bem 

produzido encarte, a fofoca que rolou na época foi que a Britney não apareceu ao 

encontro, preferindo ficar no estábulo com Reagan, um fogoso bode recém-

chegado na fazenda, o que fez Axl ficar louco de raiva e jogar toda a produção de 

espigas de milho pela janela do celeiro. Resumindo: imperdível! O CD é um pouco 

caro, custando um milhão e três guaranis, mas vale pelo seu caráter documental-

histórico-antropomórfico-maria-mole.  
Postado em 05.fev.07. 

 

 

Toque sobre o poeira Zine 
 

 

Você gosta de bons textos sobre Rock, repletos de detalhes e de informações 

altamente relevantes? Eu também. Gostaria de um dia poder colocar esse tipo de 

coisa aqui no Rock Brado. Por enquanto a saída é ler o poeiraZine, um excelente 
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fanzine editado pelo abnegado Bento Araújo. Eu garanto a qualidade, exceto da 

página 25 da última edição (com o The Who na capa), que traz um artigo picareta 

d’O Eremita.  Para saber mais, consulte o site: www.poeirazine.com. 
Postado em 05.fev.07. 

 
 

Alguns filmes não muito famosos, mas com Rock no meio  
 
 
A filmografia sobre Rock é bem manjada, mas tem algumas coisas que acho que não 

são tão conhecidas como deveriam. Segue a modesta contribuição do Eremita, com o 

primeiro de uma série de oitocentos e dois capítulos. 

 

Filme 1 – Zachariah 

 

Assisti a esse filme por recomendação do velho amigo Zé 

Henrique Bonvino (Alô, Omar!). Vez por outra passava na 

TV nas madrugadas, no final dos anos 70 (século passado!). 

Trata-se de uma espécie de “faroeste psicodélico”, estilo do 

qual esse “Zachariah” talvez seja o único representante. O 

que mais chamava atenção no filme era a participação das 

bandas Country Joe & The Fish e James Gang. A aparição 

desta última era uma maluquice: enquanto os 

protagonistas cavalgavam pelas planícies do velho oeste, 

cruzam com a banda, tocando, com guitarra, bateria e tudo 

mais! Para a época, era demais! O filme é de 1970 e o diretor é George Englund. 

Cotação do Eremita: uma pá (a cotação varia de uma a duas pás). 

 

Filme 2 – O fantasma do paraíso 

 

Nos anos 70 tinha um cinema na suspeitíssima Pça. Roosevelt, em São Paulo, 

chamado Cine Bijoux, dedicado aos filmes não-comerciais. Vez por outra eles 

exibiam “O fantasma do paraíso” e lá ia eu, conferir, já que naquela época era o 

único jeito de assisti-lo, pois, pasmem, houve um tempo em que o homem não 

tinha à disposição videocassete e nem DVD! É um filme do Brian de Palma 

(Intocáveis, Scarface etc). O roteiro também é dele. Foi lançado em 1974 e tem uma 

história que é uma salada de Fantasma da Ópera, Fausto e Ópera-Rock. A trilha foi 

feita por Paul Williams, que faz um dos papéis principais. Além de o filme ser ótimo 

como entretenimento, mostra bem como são os meandros da indústria musical 

(fabricação de ídolos, contratos leoninos, apropriação de obras alheias, entre 

outras coisas). Altamente recomendável, ou seja, duas pás. 
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Filme 3 - Spinal Tap 

 

Este filme não emplacou no Brasil, talvez porque não tenhamos mais o saudoso 

Cine Bijoux. Vez por outra é citado em matérias de bandas variadas. O filme é um 

falso documentário sobre a falsa banda “Spinal Tap”, meio que em tom de comédia. 

Mostra o auge e o declínio da banda, que é formada por atores, mas que depois 

acabou se apresentando ao vivo, inclusive no “Saturday Night Live”. Tem uma 

passagem no filme envolvendo a escolha do cenário que depois acabou servindo de 

inspiração para o Black Sabbath, fase “Born Again”. Filme de 1984. Saiu em DVD. 

Direção de Rob Reiner, que participa do filme. Cotação do Eremita: uma pá. 
Postado em 22.jan.07. 

 

 

O espaço do Rock Brado serve para o velho Eremita espalhar suas ranhetices. Mas, 

também, para mostrar trabalhos de outras pessoas que tenham ideias que venham 

ao encontro da linha editorial deste blog. A tendência é aumentar gradativamente as 

participações de outras pessoas, principalmente a partir do momento em que eu 

descobrir o que seria exatamente uma “linha editorial”.  De qualquer forma, o texto a 

seguir é o primeiro de um terceiro (na verdade, de um segundo) a ser publicado neste 

aromatizante blog. O terceiro é o Aluizio Falcão. Não tenho a menor ideia de quem 

seja, mas sou fã desse texto. Eu o guardo há muito tempo. Não trata de Rock, mas é 

brilhante ao abordar uma coisa que o Eremita também combate: o rebuscamento na 

expressão das ideias. Detesto isso. Lembra para mim algumas das regras das 

chamadas “boas maneiras”. Não tem função prática nenhuma, servem apenas como 

um código disfarçado para criar uma barreira invisível entre os ricos (ou no caso da 

expressão de ideias, dos pseudo-intelectuais) e os demais.  

 

 

Depois do terceiro uísque 
Por Aluizio Falcão 

 

 

Depois do terceiro uísque, qualquer paulista normal, com idade superior a trinta 

anos, passa a gostar das baladas de Roberto Carlos. A conclusão é também válida 

para acadêmicos da PUC/USP/UNICAMP, soció1ogas descasadas, críticos pós-

modernos, jornalistas em geral, militantes do Partido dos Trabalhadores e, last but 

not least, esse psiquiatra que vos fala. Dá-se, nesse transe, que o precioso líquido 

escocês, queimando nas fornalhas do metabolismo, ilumina uma zona escura do 

cérebro, onde secretamente habita nossa porção latino-brega. Afloram, de repente, 

canções baratas e adormecidas no inconsciente sob o véu de escrúpulos estéticos. 
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Depois do terceiro uísque, ninguém é de ferro. Até o deputado José Genoíno é 

capaz de cantar, em lágrimas, “O botão da blusa”. 
 

Não me perguntem detalhes da metodologia que usei para chegar a essas 

revelações. O Pasquim não é um jornal científico e sou pago para escrevinhar 

amenidades. Não tenho comigo as planilhas. Se a tanto for obrigado, posso exibi-las 

diante de um tribunal técnico. 
 

O máximo que faço hoje é contar um, dentre centenas de testes realizados. Foi no 

“Bucca Del Pazzo”, faz tempo, em noite de garoa e boemia. Eu conto. 
 

Usei nesse teste, como cobaias, dois conhecidos jornalistas da praça, ambos poetas. 

Intelectuais, portanto, ou pelo menos assim identificados em manifestos que 

assinaram na última campanha eleitoral. 
 

Iniciei o teste provocativamente, elogiando Roberto Carlos e cantarolando aquele 

clássico erótico-sentimental que diz: “Nos lençóis da cama/amantes se 

dão/travesseiros soltos/roupas pelo chão...”, então nas paradas de sucesso da 

Radio América. Como todos os indivíduos pesquisados, esses dois, ainda na 

primeira dose, protestaram com veemência. Roberto Carlos foi acusado de 

melodista repetitivo, rouxinol da Votorantin, porta-voz da classe média alienada, 

seresteiro de motel e outras jóias do nosso cancioneiro crítico. Um dos meus 

entrevistados disparou, com certo espírito: “Roberto Carlos é o melhor compositor 

de musica ruim que existe”. 

 

Rimos. Bebemos. Mudamos de assunto. Aparentemente. Digo aparentemente 

porque, no meio da segunda dose, comecei a contar uma estória que me levaria, 

por vias transversas, ao objetivo central da pesquisa. 
 

“Pablo Neruda foi um poeta superior”, comentei distraidamente, obtendo a óbvia 

concordância dos dois. Prossegui: ainda ontem achei num sebo do centro da cidade 

um livrinho raro já editado em vários idiomas, escrito por Matilde, a primeira 

mulher do poeta. Era uma edição em italiano: “Ricordanza della mia gioventú”. 

Memórias de mocidade, quando ela conheceu Neruda em Paris, ambos estudantes 

bolsistas, recém-chegados do Chile. 

 

Minhas duas cobaias arregalaram os bugalhos. Sorviam prazerosamente cada 

palavra do meu relato, junto com os restos da segunda dose, Aquilo sim era um 

bom assunto, disseram. Assunto de estilo, como convém a gente da nossa estampa. 

Continuei a estória. 
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Matilde e Neruda conheceram-se num bistrô do Quartier Latin. Tinham dezoito 

anos, eram belos, pobres e apaixonados. Naquela remota madrugada em Paris, 

diante de uma garrafa de Beujolais quase vazia, o jovem Neruda perguntou: 

“Vamos casar, Matilde?”. Ela sorriu, alvoroçada: “Sim, Pablo, vamos casar. Ainda 

hoje, ainda nesta noite. Façamos a festa.” O poeta quis comemorar e contou os 

míseros francos disponíveis. Talvez dessem para mais uma garrafa de vinho, talvez 

não. Mesmo assim chamou o garçom, pediu ousadamente outra garrafa. E naquele 

momento escreveu no guardanapo de papel um verso que Matilde guardou por 

toda a vida. Um verso que o livrinho dela reproduzia em fac-símile, 52 anos depois, 

como documento daquele arrebatamento juvenil: “Matilde, nós somos a festa e a 

dose atrevida. a) Pablo”. 
 

Meus dois ouvintes, terminando a terceira e engatando a quarta dose, explodiram 

de entusiasmo. Puseram-se a elogiar os poemas de amor de Pablo Neruda, 

especialmente esse verso inédito que repetiam em portunhol: “Nosotros somos la 

fiesta e la dose atrevida”... 

 

Aí veio o anticlímax. Eu disse: “Pois bem, saibam que essa estória é inverídica. 

Acabo de inventá-la. Nunca houve esse pobre amor em Paris, não existe o tal 

livrinho de Matilde e o poeta Neruda jamais escreveu esse verso, que não passa de 

um trecho da música “O gosto de tudo”, de Roberto Carlos. E cantei a balada inteira. 

 

Quase fui apedrejado com o gelo que restava no balde. E comprovei naquela noite 

quão relativo é o rigor estético da intelectuália, nesse terceiro mundo. Depois do 

terceiro uísque. 
Publicado no Pasquim São Paulo, edição 21 (20 a 27/11/1986); Editora Codecri Ltda. 

Postado em 19.jan.07. 

 

 

As origens dos nomes de algumas bandas 

 

 

Juntei aqui algumas histórias sobre a origem dos nomes de algumas bandas. 

Aproveitei para incluir alguns comentários engraçadinhos aqui e acolá, às vezes 

abusando do uso dos parêntesis (eu sei, eu sei, mas é meu estilo, fazer o quê). 

 

Deep Purple – no começo da banda, no século passado (é difícil se acostumar com 

essa idéia – eu nasci no século passado!), lá pelos idos de 1968, rolava um tipo de 

LSD na Califórnia, chamado “Deep Purple”. Quando a banda começou a ser 

conhecida nos Estados Unidos, teve gente que achou que se tratava de mais uma 

banda de “doidões”. Mas a origem do nome é bem mais prosaica. “Deep Purple” é 

uma velha canção, a preferida da avó de Ritchie Blackmore, o guitarrista e um dos 
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fundadores da banda. Foi uma escolha de sorte, especialmente porque a segunda 

canção que a avó dele mais gostava era “Tico-tico no fubá”. 

 

Rainbow – O Deep Purple foi um dos participantes do Califórnia Jam, que rolou em 

1974. Além do Purple estavam lá Emerson, Lake & Palmer; Black Sabbath; Black 

Oak Arkansas e outros. A decoração do palco era um arco-íris (em inglês, Rainbow; 

em italiano, Arcobaleno e por aí vai...), o que inspirou Ritchie a dar o nome da 

banda que ele formou ao sair do Purple, em 1975. O arco-íris anos depois foi 

adotado como símbolo pela comunidade gay, mas isso não tem nenhuma ligação 

com a banda, aliás, nem deveria ter sido comentado aqui. Esquece. 

 

Emerson, Lake & Palmer – o nome dessa banda permanece um mistério até hoje. O 

que levaria os músicos ingleses Keith Emerson (tecladista); Greg Lake (baixista e 

vocalista) e Carl Palmer (baterista) a escolher esse nome? Cartas para a redação. 

Do Estadão. 

 

The Doors – uma tradução grosseira seria “Os portas”. Pense bem, quem apostaria 

no sucesso de uma banda com um nome desses, “Os portas”? É por isso que eu 

afirmo, se você tem uma banda e ela for realmente boa, o nome é o que menos 

importa. Pode ser até “Os Bracholas” ou “Não existe queijo”. Mas, voltando à parte 

séria deste troço, o nome da banda (“The Doors”) é inspirado no livro “As portas da 

percepção”, de 1954, do inglês Aldous Huxley (o mesmo de “Admirável Mundo 

Novo”), que, entre outras coisas, relatava experiências de expansão da mente com 

o uso de drogas alucinógenas.   

 

Thin Lizzy – nome sugerido pelo primeiro (de muitos, sempre brilhantes) 

guitarrista da banda irlandesa, Eric Bell. É baseado no nome de um personagem da 

revista “Dandy”, de história em quadrinhos, chamado “Tin Lizzie”. O Eric quis 

sacanear os vizinhos de Dublin (ele é de Belfast), que não pronunciam o “h” em 

palavras como “three” e “thick” e mudou um pouco a grafia do nome. 

 

Wishbone Ash – traduzindo, “Cinza do Osso dos Desejos”. Que nome, hein? Quando 

eu era moleque, aproveitando o fato de que essa banda nunca foi muito famosa por 

aqui (uma grande injustiça, por sinal) eu soltava, no meio de um papo, um “pô, esse 

som aí parece o Wishbone Ash”, dando uma certa carregada na pronúncia. 

Impressionava a moçada. Bobeira. Deixa para lá. Mas, quem diria que o significado 

do nome era essa coisa esquisita. Então, como surgiu? Pelo que consta nos anais 

(êpa!), o que rolou foi que na hora de batizar a banda, os músicos resolveram 

escrever todos os nomes que viessem à cabeça em pedaços de papel e os 

colocaram em um chapéu. Os dois primeiros sorteados foram esses e assim ficou. 

Sobre o tal “osso dos desejos”, vale o registro: não sei se ainda se brinca disso, mas 

no peito da galinha tem um osso com o formato de uma forquilha. A brincadeira é 
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feita em dupla. Cada um faz seu desejo e puxa uma das hastes da forquilha, 

simultaneamente com o parceiro. O que ficar com a parte maior, tem seu desejo 

realizado.  

 

Lynyrd Skynyrd – esse grupo americano tem muitas histórias. A do nome é 

consequência de uma brincadeira com o professor de educação física dos 

fundadores da banda, que eram colegas de escola. Eles eram perseguidos pelo um 

tal Leonard Skinner, que não gostava dos cabelos compridos e do comportamento 

dos garotos. Mudaram um pouco a grafia do nome do professor e a banda estava 

batizada. Ficou tão esquisito que o primeiro álbum trazia a prosódica explicação: 

“Pronounced Leh-nerd Skin-nerd”. 

 

The Doobie Brothers – a princípio, muito fácil. Seria como em “Allman Brothers”, 

formada pelos irmãos Allman (Greg e Duanne). Mas, consultando as várias 

formações da banda, nota-se que nunca houve nenhum cara de sobrenome 

“Doobie” entre os músicos. Acontece que essa era uma gíria da época para pessoas 

usuárias de drogas. Ficou meio bandeiroso, não? Em tempo, “bandeiroso” é uma 

gíria contemporânea a “Doobie”. 

 

Pinto – nome de um grupo argentino, fundado pelos irmãos Jacinto e Cornélio 

Pinto, que se inspiraram em casos semelhantes de bandas batizadas com o 

sobrenome dos seus integrantes, como Van Halen, Santana, Greenslade e Argent, 

entre outras. No show deles a plateia argentina é uma diversão à parte, gritando: 

“quieremos lo Pinto, quieremos lo grán Pinto...” 

 

Kansas – formada por músicos americanos, que resolveram homenagear o estado 

em que nasceram. Só que o nome do tal estado me fugiu agora. Me desculpem... 

 

Moot the Hoople, Steely Dan e Soft Machine – o que essas bandas têm em comum? 

Seus nomes foram extraídos de títulos de obras de escritores americanos. O 

primeiro caso vem de um conto de Willard Manus. Os dois últimos foram extraídos 

de trabalhos de William Burroughs, um dos expoentes do movimento “beat”. 

Restam as dúvidas: será que os músicos das bandas realmente leram essas obras? 

Será que os escritores os autorizaram a usar esses nomes? Será que essas duas 

últimas perguntas têm alguma importância? 

 

Curved Air – sim, esse nome (ar curvado) tem uma explicação! Foi extraído do 

título de um álbum do músico Terry Riley, chamado “Rainbow in the curved air”. 

Riley é um compositor californiano, um dos primeiros a fazer música 

“minimalista”. Humm... preciso me lembrar de depois fazer alguns trocadilhos com 

“minimalista”. 
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Van der Graaf Generator – Existe um dispositivo chamado “gerador de Van der 

Graaf”, que é usado em pesquisas na área da Física. Não sei o motivo, mas seu 

fundador, Peter Hamill, um dos raríssimos músicos do Rock que merecem ter o 

nome precedido de “gênio”, resolveu homenagear sua banda com o nome do tal 

aparelho. Parece que a segunda opção era “Bico de Bunsen”. 

 

Led Zeppelin – essa é a origem mais manjada de todas. Todo cara que houve Rock 

sabe que foi o Keith Moon que sugeriu o nome, Zepelim de Chumbo, pois a banda 

era pesada, mas voava. O que sempre (sempre? Exagero. Vamos dizer que me 

intrigou por uns sete minutos no total) me intrigou é que chumbo, em inglês, é 

“lead” e não “led”. Depois de algum tempo é que eu descobri que o Jimmy Page 

tirou o “a” do nome para evitar que pronunciassem “Lid”, ao invés de “Led”. 

 

Cream – um dos nomes mais humildes da história. Significava que os caras eram o 

“creme” (“cream”, em inglês, é “creme”. Eu manjo de inglês, vocês já devem ter 

percebido) da cena musical da época. Tá certo que, no caso, os caras eram só o Eric 

Clapton, o Jack Bruce e o Ginger Baker, mas como eu costumo dizer, “modéstia e 

pizza não fazem mal a ninguém...”. 

 

Status Quo e Procol Harum – este é a parte dedicada aos nomes em latim. Eu adoro 

o Status Quo, mas nunca gostei do nome, pois acho que ele representa o oposto do 

que se espera de uma verdadeira banda de Rock. Para deixar claro o significado do 

nome transcrevo o que consta no “Dicionário de Expressões em Latim Usadas no 

Brasil”, de David Jardim Júnior (Ediouro, 1988): “ao pé da letra: no estado em que. A 

expressão, em sua integridade é: status quo ante, isto é, no estado em que (alguma 

coisa ou situação) se achava antes. Por comodidade, passou-se a usar apenas o 

começo da frase, substantivando-a. Os norte-americanos, em vez de usarem 

simplesmente as duas palavras como um único substantivo, acharam que deveriam 

colocar tal substantivo no nominativo: status. E criaram o horrendo status quo 

(uma espécie de ‘nós vai’ ou ‘pessoal foram’), que logo centenas e centenas de 

brasileiros passaram a imitar servilmente”. Tudo bem, David, mas porque também 

não colocastes Procol Harum no seu dicionário! Ajudaria bem, porque existe uma 

certa polêmica neste caso. A princípio, procol harum significaria “para além das 

coisas” (ou algo assim, eu me viro com o inglês, mas latim, et durum...). Mas, já li 

que em latim a grafia correta seria procol his. Enfim, uma questão da mais alta 

relevância para a humanidade, que, ao meu ver, deveria ser desvendada em 

conjunto com “We skipped the light fandango”, primeira estrofe da letra de 

“Whiter shade of pale”, grandioso sucesso do Procol e cujo significado eu não faço a 

menor ideia. Essa, até para um cara que manja de inglês, como eu, tá difícil.  

 

Kayak – encero este lote com essa banda europeia de Rock Progressista (se eu não 

me engano, é holandesa. Se eu me engano, então é de outro país), que teve um 
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disco lançado no Brasil, nos anos setenta, chamado “See see the sun”, que eu 

gostava. “Kayak” é aquele barco, caiaque, mesmo. Então, por que constar nesta 

esclarecedora seção? Só porque é um dos raros nomes da banda que forma um 

palíndromo, coisa que eu acho interessante e que tem muita gente que adora, como 

o cartunista Laerte, da Folha. Um exemplo de frase com palíndromo: “Socorram-

me, Kayak em Marrocos!”. O quê? Já não basta ser um palíndromo, ainda querem 

que diga coisa com coisa? 
Postado em 01.jan.07. 

 

 

Críticas Improváveis - 3 

 

 

Jequitinhonha Records 

 

Houve uma época em que eu estava bem. Eu era o crítico principal da “Coisas legais 

em revista”, uma prestigiosa publicação de Garanhuns. Mas, um dia, tive uma 

discussão séria com a chefe de redação, Dona Filipeta, que me colocou na geladeira. 

Só recentemente descolei esse trabalho aqui neste prestigioso (mas, mais 

prestigioso que a outra, que fique bem claro) blog. Como ainda sou novo na casa, 

ainda não pego os lançamentos quentes para criticar. Este mês, por exemplo, fiquei 

com os CDs infantis. É meio ruim, mas é melhor do que os do mês passado, que me 

passaram só CDs com trilhas sonoras de filmes iranianos alternativos. O negócio é 

caprichar nas críticas dos infantis para, quem sabe, eu pular uns degraus na escada 

para ser, de novo, o crítico principal de uma prestigiosa publicação. Bem, vamos 

aos CDs. Me deram três, todos da nova potência do ramo da música para crianças, a 

Jequitinhonha Records. O primeiro é de Chatotorix, um compositor argentino fã de 

filmes chineses de artes marciais, que lançou a obra “Criança tem que encarar a 

realidade”. Neste CD, ele traz algumas cantigas de roda adaptadas, com letras sobre 

assuntos atuais, pois sua filosofia é que as crianças desde cedo devem conhecer a 

dureza do mundo. A primeira faixa é “A verdade sobre a Máfia”, depois se sucedem 

“Comércio de órgãos” e “O assassinato de Trotsky”. O CD é bem produzido. Talvez o 

encarte não precisasse mostrar fotos tão realistas. Mas, mesmo o dono da 

gravadora sendo cunhado do dono deste blog, eu não posso concordar com a faixa 

“Seja um político e enriqueça, de um jeito ou de outro”...O outro lançamento é do 

compositor “3” (é isso mesmo, o nome do cara é o número 3, vai entender...) bem, a 

proposta do 3 é de musicar piadas. O CD tem 32 faixas, cada uma contando uma 

piada, com arranjos que variam da polca ao maxixe, passando até por alguns 

ritmos que eu não consegui identificar. Não sei, mas não me parece muito indicado 

para crianças, especialmente pela seqüência de piadas sobre travestis. O último 

dos 3 lançamentos (cuidado, não confunda com o “3”, artista do último parágrafo) 

é o do compositor e escafandrista Joaquim Manuel-Joaquim, responsável pela obra 
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“O código civil para crianças”. A proposta até que é boa, trazer para a meninada, 

com uma linguagem acessível e de forma musicada, as nossas leis. Se a idéia é boa, 

a execução, já não sei... as vocalizações são de deputados aposentados, que cantam 

deitados em redes e tomando caipirinhas de vodka. O problema é que são raras as 

vezes em que eles acertam uma concordância verbal. Plural, então, não rola 

mesmo. Pode assustar um pouco a criançada. Talvez seja melhor dar a eles um CD 

do Motorhead. 
Postado em 01.jan.07. 

 

 

Críticas Improváveis - 2 
 

 

SELTAEBEHT 

 

Bem, os meus colegas e amigos, isto é, meu amigo, porque eu só tenho um. Se bem 

que não nos falamos há sete anos, nem sei se ele está vivo... Aquele gordalhão, 

ainda não me devolveu os gibis da Vaca Voadora...Só falta ele ter morrido e eu ter 

ficado sem aquelas raridades! Mas, eu falava...ah, sim, de nada, até agora. Onde eu 

pretendia chegar com aquele começo clássico do “bem, ...” era na conclusão que 

todo grande crítico é no fundo um pesquisador, um arqueólogo, um garimpeiro, um 

desbravador e um monte de outras palavras análogas que poderiam seguir com a 

idéia se eu não estivesse com preguiça para consultar o dicionário. Para provar 

essa história de pesquisador etc, vou contar sobre minha última descoberta. 

Sabiam que o Azerbaijão é sede da gravadora mais alternativa do planeta? Trata-se 

da “Darintabetofusc”, palavra que quer dizer, no idioma local, “gravadora mais 

alternativa do planeta”. Pois, bem, a “Darinta”, como os aficionados a chamam, tem 

em seu catálogo coisas extraordinárias. Minha mais recente descoberta é a coleção 

“SELTAEBEHT”, que traz em uma caixa, todos os discos dos Beatles regravados de 

traz para frente. O objetivo é evidente: saciar os fãs mais jovens que querem 

verificar se existem mesmo mensagens gravadas de forma invertida nos álbuns da 

banda e, obviamente, isso não pode ser conferido nos CDs! Sabem como é, tem 

aquela lenda que em um dos discos é possível ouvir a frase “Paul is dead” (ou seja, 

Paul é papai) em um dos discos dos Beatles, se ele for tocado ao contrário. Como 

um verdadeiro detetive (ei, eu podia ter usado essa lá atrás, depois de 

“desbravador!”), eu comprei a coleção e ouvi atentamente todos os CDs. De cara, 

dou uma opinião que, talvez, vá desagradar aos fãs dos Beatles, mas, paciência, são 

“the bones of the job” (“os ossos do ofício”. Eu manjo de inglês, vocês já devem ter 

notado). É o seguinte: as músicas dos Beatles quando ouvidas de trás para frente, 

são uma..., como eu diria, merda. Sim, uma merda! Ou, “amu adrem”. Sacaram? 

Caras inteligentes como eu são assim, bem humorados. De qualquer forma, não 

achei a tal frase do “Paul is dead” em CD nenhum. Na verdade, não dá para 
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distinguir quase nada. Eu só percebi na “Eleanor Rigby” um trecho onde, 

nitidamente, o Paul canta “rite palo palo”, coisa que eu não tenho a menor idéia do 

que significa. Pode ser influência daquele cara que andava com eles. Como era 

mesmo o nome? Taj Mahal. Ou será que era Mahavishnu...sei lá, um desses caras 

indianos. Não achei, por exemplo, a citação “et pur si muove”, que me falaram que o 

Ringo canta lá no meio da “Don´t pass me by”. O duro é que tive que ouvir essa 

música, que eu detesto, umas vinte vezes - e ainda por cima, ao contrário! - e acabei 

não ouvindo a tal frase em francês, consagrada pelo Descartes. Ou será que foi pelo 

Freud? Sei lá, um desses caras franceses aí...De qualquer forma, a única coisa 

espantosa, que merece ser citada é na “Hey Jude”. Essa sim, além de um espanto é 

também mística. E também é enigmática. E intrigante, também. E é muito, muito 

instigante. Ah, esses meus exercícios estilísticos... Eu transmito cultura em cada 

frase, meus caros. A Academia? Ora, por que não? Eu não nego, nem desnego. Ôpa, 

me perdi! Onde estava? Oh, sim, a frase da “Hey Jude”. Pasmem, lá pelo meio da 

música, quando tocada ao contrário, é absolutamente clara a frase: “Zé, me dá um 

kibe!”. Que coisa! O que significará? Que mensagem oculta haveria por trás disso? 

Eu não sei. O fato é que os Beatles, passados tantos anos, ainda nos reservam 

surpresas! É só por essa que eu recomendo o investimento na compra da caixa. São 

oitocentos tatus muito bem empregados (“Tatu” é a moeda lá no Azerbaijão. 

Equivale a uns oitocentos e dois dólares). A única pisada de bola é que, para ficar 

legal mesmo, o pessoal da Darinta devia imprimir as capas originais ao contrário, 

também. Só para deixá-los trepidantemente curiosos: e se nas capas também 

tiverem algumas mensagens disfarçadas, só reveladas quando lidas de trás para 

frente? Eu não queria esnobar, mas eu sei que o Michelangelo escondia suas 

descobertas escrevendo de trás para frente. Ou será que era o Galileu? Sei lá, um 

desses caras italianos aí. Éta a amixórp! 
Postado em 01.jan.07. 

 

 

Críticas Improváveis - 1 
 

 

Os Pendões da Esperança 

 

Existem bandas que exploram novos sons. Mas nada que se compare aos “Pendões 

da Esperança”, a nova banda da promissora usina de idéias que se formou nos 

últimos anos em Analândia, SP. Para os menos informados, Analândia é a terra das 

bandas mais entusiasmantes dos últimos anos na história da nossa música pop 

recente, como os “Unhas-de-fome” e os “blá, blá, blá” (tudo em minúsculo, como 

reza a lenda). Mas, falava eu dos, ah!, “Pendões da Esperança”! Que banda! Na 

verdade, é uma dupla, mas, tudo bem. Eles fazem o chamado “som do corpo” (êpa, 

acabei de notar – nem bem começou o texto e eu já gastei todo meu estoque de 
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aspas!). O som do corpo é a nova corrente da música clássica contemporânea, 

inaugurada por Adolph Frufru, da Nova Zelândia, em maio de 2.003. Na verdade, 

até a chegada dos Pendões, ele era o único representante dessa nova tendência, 

que procura expressar suas ambições musicais através de sons extraídos 

unicamente do corpo humano. O nome da corrente é, portanto, bastante 

apropriado. Afinando os puns é o título novo CD conceitual dos Pendões (notem 

que eu não pude separar o título com aspas. O problema é que os parêntesis 

também estão no fim. O que eu vou usar?). Bem, ele é muito melhor que o trabalho 

anterior, Arrulhos estomacais. Desta vez eles conseguiram uma unidade ao longo 

das setenta e seis faixas. É uma nova ópera pop, ou melhor, ópera pum! É fácil 

perceber a intuição orgânica que alinhava as passagens e evolui num crescendo à 

medida que as faixas vão se sucedendo. A primeira canção (não sei se esse é um 

bom termo. Ai, ai, lá se foram meus penúltimos parêntesis...) é O sentido da vida, 

onde todos os sons são produto de unhas batendo nas costelas da dupla de 

compositores-músicos-interprétes-poetas-cantores-amantes Rutger-Fritz Ribamar 

e Helmut-Hans Virgulino. É uma faixa hermética, cuja digestão é lenta no princípio, 

mas depois de vinte audições, cai muito bem. Virou presença obrigatória nas pistas 

de dança descoladas de Buenos Aires. Desvarios Cutâneos, a segunda faixa, nos 

leva a um clima mais intimista. Tudo o que ouvimos é produto de uma sessão que a 

dupla promoveu de espremeção feita por gueixas paraguais nas espinhas e cravos 

em erupção durante uma convenção de economistas. O ritmo é cativante e o que 

surpreende é que há uma linha melódica costurando as várias nuances das 

narrativas espinhais. Para mim, um clássico! (bem, acho que agora consumi o 

último ponto de exclamação. O pior é que as vírgulas também estão no fim...Humm, 

preciso dar uma olhada no estoque de reticências...). O CD prossegue com a faixa 

Pruech, totalmente baseada na expressão do diorama musical de notas 

harmoniosas produzidos pela pressão do braço com uma das mãos sob a axila. O 

que diriam os mais radicais: ora, isto não passa de uma balada açucarada! Bem, 

isso é normal, vocês sabem, todo CD tem que ter pelo menos uma faixa romântica. 

Exigências de mercado. As composições vão avançando e nos conquistando. Não 

bastassem genialidades como a revolucionária Revoluções estomacais e a 

insinuante Bruxismo, onde os instigantes sons do ranger dos dentes são 

brilhantemente acompanhados de uma sobreposição maciça de estalar de juntas, 

que ditam o ritmo quase que tribal da faixa, o CD termina com o épico de onze 

minutos Puns celestiais. Para execução desta faixa, os Pendões, extremistas como 

são, desenvolveram um novo artefato, chamado de Grava-bufa-eletro-acuústico, 

que foi o que permitiu o registro das várias nuances das ventosidades emitidas 

pelos ânus premiados de celebridades mundiais do showbusiness da Romênia, 

que, por motivos contratuais, preferiram se manter anônimas. Com essa frase 

gastei as últimas vírgulas. Agora só tenho reticências e pontos finais para usar. 

Leitor compreenda por favor. Imagine que na última frase deveriam ter duas 

vírgulas.  Vou ser obrigado a encerrar devido à escassez de recursos de 
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pontuação...Essas últimas reticências foram usadas só para economizar o último 

ponto final. O grupo Pendões da Esperança é a salvação da música Pop deste e do 

próximo século portanto compre o CD e delicie-se... Fim da pontuação só sobraram 

estas últimas reticências... 
Postado em 01.jan.07. 
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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. 

 

 

http://www.arquivosdoeremita.com.br/
https://rockbrado.meusitenouol.com.br/
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A história da SBADP 

 

A história da Sociedade Brasileira dos 

Apreciadores do Deep Purple - 

SBADP está em “Como trabalhar de 

graça, perder dinheiro e ainda se 

divertir”. 

 

 

 

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.  
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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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

http://www.4shared.com/folder/7ER-cWo1/Textos_dO_Eremita.html
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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.  

 

 

 

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).  
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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. 

 

 

 

 

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. 

http://www.4shared.com/folder/oqxp-EFI/Deep_Purple_-_Sounds_Fan_Libra.html
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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. 

 

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. 

 

  
 

http://www.4shared.com/folder/GJcsunWh/Tommy_Bolin_-_The_Ultimate.html

