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Let therebe rock,A
históriadoAC/DC
SusanMasino

IBPASSODEGANSO:umdosfundadoresdoAC/DC,oguitarrista
AngusYoungentrouparaaHistóriadorockjuntocomabanda

Livro de jornalista-fã
conta demodo
irregular a trajetória da
bandaAC/DCdo início
da carreira na
Austrália até alcançar
sucesso internacional

B
iografias sempre ge-
ram interesse e des-
pertam 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 que-
rem conhecer mais sobre o referi-
do nome. Imparcialidade é, en-
tão, uma das qualidades mais
apreciadas nesse gênero. Esse
nãoéocasode“Let therebe rock-
A história da banda AC/DC”, da
jornalista Susan Masino.

Fã confessa da banda, Masi-
no, especializada em jornalismo

musical, não esconde
seu fascí-
nio pelo
grupo de

r a p a z e s
que resolveu formar

uma banda no início dos
anos 1970, na distante Austrá-
lia, e entrou para os anais do
rock sob a alcunha de AC/DC.
Esse dado da autora poderia ser
um mero detalhe e passar des-
percebido do público leitor. Mas

a escritora faz
questão de ex-
plicitar sua con-

dição de fã ao lon-
go de todo o traba-

lho, 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 ami-
ga íntima da banda. Tal fato, de
certa forma, justificaria as inter-
ferências em primeira pessoa da
escritora, sempre inserindo no-
vos dados e outros pontos-de-
vista 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

série de comentários dispensá-
veis com a intenção de endeusar
a banda. Como se o sucesso, a
trajetória e os clássicos do rock
compostos pela banda não falas-
sem 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 justi-
ficassem 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 docu-
mento 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 mo-
mentos-chave e causar arrepios
no leitor, principalmente quan-
to relata episódios de bastidores
e que mostram os relacionamen-
tos dos integrantes da banda.

“Let there be rock - A história
da banda AC/DC” ganha pon-
tos, assim, por compilar em um
livro uma história cheia de altos
e baixos, de sucessos e fracas-
sos, de vitórias e derrotas. A
história de garotos que junta-
ram-se, formaram uma banda e
mudaram os rumos do rock.o

E fez-se rock!
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