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E fez-se rock!
BIOGRAFIA

Livro de jornalista-fã
conta de modo
irregular a trajetória da
banda AC/DC do início
da carreira na
Austrália até alcançar
sucesso internacional

B
I PASSO DE GANSO: um dos fundadores do AC/DC, o guitarrista
Angus Young entrou para a História do rock junto com a banda
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iografias sempre geram interesse e despertam a atenção de
um público cativo
ávido por esse tipo
de narrativa, independente de
quem seja o biografado. Dito isso,
uma boa biografia é aquela feita
não apenas para os fãs da pessoa
biografada, mas para os que querem conhecer mais sobre o referido nome. Imparcialidade é, então, uma das qualidades mais
apreciadas nesse gênero. Esse
não é o caso de “Let there be rock A história da banda AC/DC”, da
jornalista Susan Masino.
Fã confessa da banda, Masino, especializada em jornalismo
musical, não esconde
seu fascínio pelo
grupo de
rapazes
que resolveu formar
uma banda no início dos
anos 1970, na distante Austrália, e entrou para os anais do
rock sob a alcunha de AC/DC.
Esse dado da autora poderia ser
um mero detalhe e passar despercebido do público leitor. Mas
a escritora faz
questão de explicitar sua condição de fã ao longo de todo o trabalho, inserindo vários
comentários pessoais e
desnecessários que minam a
credibilidade das informações.
Pecado mortal quando se trata
de um texto biográfico. A favor
da jornalista está o fato dela ter
acompanhado toda a carreira
do AC/DC, sendo inclusive amiga íntima da banda. Tal fato, de
certa forma, justificaria as interferências em primeira pessoa da
escritora, sempre inserindo novos dados e outros pontos-devista para momentos cruciais da
banda, caso da morte do então
vocalista Bon Scott.
Mas Susan Masino pouco se
aproveita dessa vantagem. Ela
prefere usar sua proximidade
com a banda para tecer uma
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série de comentários dispensáveis com a intenção de endeusar
a banda. Como se o sucesso, a
trajetória e os clássicos do rock
compostos pela banda não falassem por sim. Como se “Let there
be rock”, “It’s a Long Way to the
Top (If You Wanna Rock ‘n’
Roll)”, “Back in Black”, entre
tantas outras canções, não justificassem o fato do AC/DC ser
um dos maiores nome do hard
rock e do heavy metal.
Mas não há como negar que o
livro seja um interessante documento sobre a banda. Ainda que
a escrita de Susan Masino jogue
contra, a história da banda tem
momentos emocionantes por si
só para justificar a leitura de
“Let there be rock - A história da
banda AC/DC”. A costura das
informações pode ser falha e
muitas vezes pouco envolvente,
afinal são dados e mais dados
sobre turnês, discos vendidos e
músicas subindo nas paradas
que tornam a leitura cansativa e
desinteressante para os não-fãs.
Mas Masino sabe aproveitar momentos-chave e causar arrepios
no leitor, principalmente quanto relata episódios de bastidores
e que mostram os relacionamentos dos integrantes da banda.
“Let there be rock - A história
da banda AC/DC” ganha pontos, assim, por compilar em um
livro uma história cheia de altos
e baixos, de sucessos e fracassos, de vitórias e derrotas. A
história de garotos que juntaram-se, formaram uma banda e
mudaram os rumos do rock. o

Matar para não morrer – a Morte de Euclides da
Cunha e a Noite sem Fim de Dilermando de Assis”,
da historiadora Mary Del Priore”, examina o
triângulo amoroso entre Euclides, dona Saninha e
Dilermando. Valendo-se de uma vasta pesquisa, a
autora revela que Euclides não agiu como exceção,
quando achou que era a hora de matar ou morrer,
repetindo os passos de milhares de outros homens
que, estimulados pela sociedade, pegaram em
armas para limpar seus nomes. O resultado prova
que, em nome de valores civilizados, como justiça e
honra, justifica-se o injustificável.
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Poesia Reunida Euclides da Cunha
Leopoldo M. Bernucci e
Francisco Hardman
Fruto de extensas pesquisas de Leopoldo Bernucci
e Francisco Foot Hardman, chega às livrarias
“Poesia reunida – Euclides da Cunha”. Os temas da
poesia de Euclides vão do repúdio à escravidão e da
utopia revolucionária republicana à metafísica do eu
e da vida humana desgarrada da religião. Ele fala de
morte e de glória, sem deixar de denunciar a miséria
social, de fazer a militância antimonarquista e de
acentuar o seu patriotismo.
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