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U2
Nota do Autor
As idéias, opniões, descrições e conclusões contidas nesse livro são minhas. Apesar do U2 ter
passado horas intermináveis escutando as minhas teorias, respondendo as minhas questões,
e explicando o seu trabalho e a forma de traballhar, existem várias coisas nesse livro que
alguns ou todos os membros do U2 iriam discordar. Mas tudo bem. Não vou levar em isso
conta. Eu sou tão teimoso quanto qualquer um deles.
Aqueles aristocratas que se recontorcem no chão e engolem os seus dedos quando escritores
colocam o rock & roll no mesmo barco que grandes obras de arte, poesia, filosofia e outros
assuntos universitários, devem ir embora agora. Você não irá gostar disso aqui. Mas se você
quer entender o U2, você tem que entender como eles foram tirados das coisas eruditas e
estúpidas para o posto do rock & roll.
E eu devo me preparar para uma ou duas lutas de boxe se eu disser isso: quando eu falo
sobre a relação do U2 com o Bill Clinton ou Salman Rushdie ou Win Wenders ou outra
grande influência cultural, isso não é para sugerir que o U2 influencia essas pessoas; é para
mostrar como essas pessoas influenciam o U2.
Tudo bem, isso deve acabar com as queixas. Vamos lá.
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I. A CAMA DO BREZHNEV
sobrevoando o Reichstag / bono é desalojado sem as calças / como o U2 se meteu
nesta confusão / “boinas vs. cabelos extravagantes” / "one" / zapeando através da
nova ordem mundial
BONO ACORDA na cama de Brezhnev. Não consegue se lembrar onde está. Quando abre os
olhos, a luz do sol agride seu cérebro dilatado. Ele tenta organizar os pensamentos. Isto é o
que sabe: está na cama de Brezhnev, em Berlim Oriental, na casa de hóspedes dos
diplomatas comunistas que ele alugou por um bom preço porque os diplomatas comunistas
haviam fugido do país. Na verdade, o país é que os havia expulsado. Talvez ele tenha ido
dormir em um estado satélite soviético, mas está acordando numa Alemanha unificada. A
Guerra Fria acabou! O Muro caiu! Bono pode continuar a dormir tranquilo.
Ele pensa ter ouvido alguém no andar de baixo, mas deve ter sido algum sonho. Ele está aqui
sozinho. Bono se esforça para se levantar, meio sem equilíbrio, depois da celebração da noite
passada. O U2 chegou a Berlim ontem, para buscar inspiração e renovação na celebração do
fim do mundo onde eles cresceram: enquanto o Muro de Berlim estava sendo levantado, os
quatro membros da banda estavam nascendo. Vê-lo cair abalou as certezas dele sobre como
as coisas eram e como continuariam a ser, para sempre. Bono disse para The Edge, Adam
Clayton e Larry Mullen que este era o grande momento para eles se envolverem. Agora era a
hora de ir para Berlim e fazer música para o novo mundo! Eles chegaram à Alemanha
Oriental no último vôo antes da Alemanha Oriental deixar de existir. O céu era todo deles. O
piloto britânico estava tão excitado com o momento histórico que anunciou que iria
sobrevoar Berlim, voariam baixo passando perto da Strasse des Juni (avenida que cruza
Berlim) onde os foliões estavam se juntando, e daria algumas voltas sobre o muro destruído
onde o povo livre da Europa oriental dançava. “À sua esquerda, a Brandeburg Gate”,
anunciou o piloto empolgado, entre bips e o chiado da estática, enquanto voava para lá e
para cá com o avião. Por que não? Era o único avião nos céus, o último vôo para Berlim
Oriental antes da Berlim Oriental ser absorvida pela história.
Assim que eles puseram os pés no chão, o U2 correu para se juntar às comemorações. Eles se
meteram no primeiro desfile que viram e esperaram que a energia da libertação os
intoxicasse. Foi uma grande espera. Os manifestantes estavam quietos, arrastando-se
carrancudos, segurando cartazes. Bono tentou exibir um pouco do entusiasmo que os
irlandeses têm por desfiles, mas sem sucesso. Ele sussurrou para o Adam: “Estes alemães
não sabem mesmo como comemorar”. “Talvez”, o U2 pensou, “nós tenhamos julgado mal o
sentimento daqui. Talvez a reação apropriada para o fim de meio século de opressão não
seja celebrar o que foi recém conquistado, mas lamentar por tudo o que não poderá se
recuperar”. Os membros da banda olharam um para o outro, olharam para os amargos
caminhantes e tentaram se encaixar na multidão enquanto arrastavam-se até o Muro. Foi
então que, chegando lá e vendo a alegria que todos os outros exibiam comparada com a
morbidez dos seus acompanhantes que a banda deu-se conta que eles estavam numa
manifestação contra a reunificação. Eles tinham se juntado a uma falange de velhos
comunistas irritados, reunindo-se uma última vez para mostrar solidariedade com os
trabalhadores do mundo e protestar contra a queda do seu Império do Mal.
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“Oh, isto vai dar uma grande manchete”, disse Bono. “U2 CHEGA À BERLIM PARA
PROTESTAR CONTRA A QUEDA DO MURO”. No Oeste de Berlim, o U2 perambulava por ruas
familiares cheias de pessoas que andavam como se estivessem em um sonho. Os cidadãos do
Leste – não apenas da Alemanha Oriental, mas também dos recentes países livres Hungria,
Polônia e Checoslováquia – ainda estavam ansiosos, com medo que isto fosse apenas uma
ligeira abertura, uma aberração momentânea, e que se eles não encontrassem refúgio logo
seriam arrastados de volta quando os comunistas recobrassem os sentidos. Por quase trinta
anos, Berlim Ocidental era considerada pelo Leste como uma espécie de Disneylândia
capitalista, reluzindo como a inalcançável promessa do outro lado das cercas de arame
farpado e as torres de vigilância. Não era apenas um símbolo de liberdade, era a ideia mais
próxima que o povo oprimido tinha de Oz. A crença deles na magia não conseguia ser
abafada pelos seus próprios líderes que os alertava para não prestarem atenção naquele
mundo do outro lado da Cortina de Ferro. Mas, desde o ano em que as pessoas do Leste
começaram o êxodo para o Oeste, primeiro aos “pingos” através da Hungria e da
Checoslováquia e depois como uma correnteza através do muro caído, o povo livre da
Alemanha Ocidental tinha se tornado menos contente com a reunião familiar. Enquanto os
do Leste pensavam em partilhar a prosperidade do Ocidente, os ocidentais começaram a
temer ter que levar a pobreza do Leste nas costas. Que ótimo vê-lo, Primo, parece ser o
sentimento predominante, quando você vai embora?
Agora que o U2 podia ir e vir entre o Leste e o Oeste, eles se deram conta que a sensação de
que Berlim Ocidental era iluminada não era uma ilusão. As luzes eram literalmente mais
brilhantes. As lâmpadas das ruas do Leste eram de um amarelo sujo sem graça. As do Oeste
eram douradas e brancas, e tinham mais watts. O Oeste tinha melhores geradores. Bono
ficou especialmente impressionado com o brilho das luzes ultravioleta das janelas dos
prédios orientais tão juntos uns dos outros que pouca luz solar passava. Bono associou o
brilho púrpura das luzes UV com clubes noturnos e raves, mas para os alemães do Leste
representava uma tentativa de fazer crescer flores nas sombras.
Nas laterais das ruas, no lado Oeste, estavam as carcaças abandonadas e queimadas de
Trabants, os automóveis ridiculamente baratos fabricados na Alemanha do Leste. Refugiados
tinham dirigido em seus Trabants o máximo que foi possível, abandonando-os onde eles
“morriam” para continuar a migração à pé. Grandes caminhões cheios de dinheiro da
Alemanha Oriental dirigiam-se para os bancos de Berlim Ocidental a fim de trocar baús de
dinheiro inútil por marcos alemães para poderem pagar os soldados do exército comunista
que estava se desintegrando. O espírito de Berlim parecia menos entusiasmado, mais
mundano, do que o U2 imaginava que ele estaria. Eles passaram por um terminal do metrô,
onde trens altamente patrulhados tinham permissão para ir do Leste para o Oeste, e onde
alemães orientais que antes tentavam entrar escondidos no trem haviam sido assassinados.
Eles anotaram o nome da estação: Zoo Station.
Às sete da manhã a exaustão tomou conta das suas cabeças, contentes pela história que
acabaram de vivenciar. Os membros da banda foram levados para as acomodações que
Dennis Sheehan, o Road Manager, havia arranjado para eles. Para Bono era esta casa
particular onde oficiais soviéticos haviam se hospedado e o conforto especial da cama de
Brezhnev.
Então numa manhã, Bono, cheio de emoção e álcool, deveria estar dormindo como Lenin,
mas algo o acordou. Ele rastejou para fora da cama em busca de um copo d’água e na maior
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ressaca, ele desce para o porão. Enquanto está lá de pé, nu da cintura para baixo, vestindo
apenas uma camiseta suja, ele pensa ouvir sussurros e barulhos na maçaneta. Alguém está
tentando entrar na casa. Ele caminha silenciosamente escada acima e vê que os intrusos já
entraram! Bono de repente se dá conta, como Adão no Paraíso, que ele está sem calças e tem
o pênis à mostra. Enquanto os intrusos entram no hall, onde Bono está agachado, ele tenta
cobrir as bolas com uma mão enquanto gesticula com a outra e na sua voz rouca declara:
“Esta é a minha casa! Vocês não podem entrar aqui!”
Bono não está preparado para a resposta do chefe da gang, um senhor idoso alemão, que
grita: “Esta não é a sua casa! Esta é a minha casa! Caia fora!” Bono, inclina-se com as bolas na
mão, analisa a gang de invasores de casa, uma família de seis, de meia-idade para cima,
enfileirados atrás do pai, que parece preparado para pular sobre Bono e lutar com ele. Bono
está desorientado. Ele sente-se como um garoto pego em flagrante pelos pais, não uma figura
internacional, rica, cujas acomodações foram invadidas. “Esta é minha casa!”, o velhote
repete. E enquanto Bono se engasga tentando encontrar o seu alemão para tentar resolver
esta confusão, torna-se aparente que o velho senhor não está enganado. Esta é a sua casa.
Eles estavam visitando a parte ocidental da cidade em 1961 quando o Muro foi construído.
Agora eles estão em seu lar e querem a sua casa de volta.
Então, como resultado disto tudo, Bono e o resto da banda acabam tendo que acomodar-se
em um hotel de Berlim Oriental particularmente feio (não havia quartos no lado ocidental)
enquanto camareiros desconectavam as camêras de segurança da KGB e desparafusavam as
camas para procurar escutas da Stasi. Há prostitutas no lobby tentando arranjar algum
câmbio de moeda. Bono conhece bem o significado dos olhares descontentes que ele recebe
de Adam, Edge e Larry. Ele vem recebendo estes mesmos olhares desde que eles começaram
a sua banda de estudantes 14 anos atrás. Os olhares dizem: “Mais uma das tuas grandes
idéias, Bono, outra inspiração”.
É outono de 1990 e o U2 tinha passado o ano longe do olhar público. Durante um emotivo
concerto em casa, em Dublin, na última noite da década de oitenta, Bono disse à audiência:
“Nós não veremos vocês por uns tempos, nós precisamos nos afastar e sonhar tudo de novo”.
Foi amplamente especulado na imprensa que isso significava que o U2 estava se separando.
Na verdade, isto apenas significava que a banda sabia que a linha musical que eles vinham
seguindo havia chegado ao seu final. Em turnê, na Austrália, no outono de 1989, Larry havia
dito para Bono que se isto era o que significava para o U2 ser super estrelas, ele não estava
gostando. Eles estavam se tornando a jukebox mais cara do mundo. Eles se sentiam tão
enfadados tocando os maiores hits da banda que uma noite eles decidiram tocar todas as
músicas do show na ordem inversa – e isto não pareceu fazer diferença alguma.
Certamente o fato de a imprensa ter se virado contra o U2 com uma velocidade de quebrar o
pescoço não ajudou. O álbum Rattle and Hum, concebido como um pot-pourri casual e barato
de faixas ao vivo e sucessos originais feitos para acompanhar o lançamento do filme com
shows ao vivo – havia sido rotulado pela imprensa como uma pretensiosa tentativa de
colocar o U2 na companhia de Bob Dylan, the Beatles, B.B. King, Billie Holyday, Jimi Hendrix,
John Coltrane, e todos os outros serafins musicais que o álbum homenageava. O U2 explicou
que o objetivo do álbum era mostrar que mesmo eles, a maior banda do mundo, ainda era fã.
Esta explicação também foi julgada como pretenciosa pelos críticos. O U2 entrou na mira do
soco com o queixo erguido e as mãos nos bolsos. Em um álbum, cheio de referências às
raízes, adoração a heróis, e colaborações com lendas do rock, Bono foi insensível o suficiente
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para cantar: “I don’t believe in the sixties, in the golden age of pop/You glorify the past when
the future dries up”. [“Eu não acredito nos anos sessenta, na idade dourada do pop / Você
glorifica o passado quando o futuro se seca” - Rattle and Hum, God Part II].
Piadas sobre o U2 circulavam na indústria musical. “Quantos membros do U2 são
necessários para trocar uma lâmpada?” “Apenas um: Bono segura a lâmpada enquanto o
mundo gira ao redor dele”.
O que atormentou mais do que a incompreensão de suas intenções musicais foi o fato de que
grande parte das críticas eram pessoais. Desde que começou, o U2 cantava sobre o que havia
em seus corações e suas mentes. Na música e nos pronunciamentos públicos, assim como
nas suas próprias vidas pessoais, estavam sempre dispostos a partilhar o que tinham
acabado de ouvir, ler ou descobrir. Eram honestos por natureza, e Bono, por natureza, uma
boca grande. O lado bom de tal franqueza era que os fãs que seguiam o U2 realmente os
conheciam, tinham uma conexão genuína com eles. Mas, nos últimos dois anos isto foi menos
reconfortante, porque significava também que aqueles que ridicularizavam a banda não
estavam apenas caçoando da música, mas também das quatro pessoas.
Quanto mais o U2 se tornava sensível sobre serem incompreendidos, mais eles tentavam
controlar como se apresentavam. Eu sugeri ao Edge que talvez a própria banda tenha
induzido um pouco das acusações de serem muitos sérios ao manter um controle tão rígido
sobre a própria imagem. O filme Rattle and Hum havia sido rigorosamente supervisionado
pelo U2, portanto se eles apareciam como sem humor e se achando importantes, não era
culpa do diretor, mas do próprio U2. Do mesmo modo, eles eram muito seletivos em relação
a quem podia entrevistá-los, e quase todas as fotos da banda que estavam disponíveis para a
imprensa tinham o humor de Anton Corbijn, fotos de um U2 controlado, homens estóicos
com rostos de pedra no deserto ou na neve.
“Eu sou completamente a favor da propaganda!”, sorri Edge. “É uma linha sutil e você vai se
enganar algumas vezes. Eu acho que estamos cientes de que talvez esta seja a razão pela qual
acabamos nos tornando uma caricatura. Em parte. Rattle and Hum, o filme, é um exemplo
disto. Algumas pessoas nos criticaram por não termos revelado mais. Na verdade, tomamos
uma decisão bastante consciente de não revelarmos mais porque não nos sentíamos
confortáveis com isto. É um equilíbrio, porque você precisa abrir mão de muito mais quando
revela tudo. É como se você não tivesse mais uma vida privada. Mas, ao mesmo tempo, se
você não revela tudo, as pessoas não têm realmente uma visão completa. Então é um
compromisso. Com o Rattle and Hum nós simplesmente não queríamos nos revelar. A minha
atitude era: “O quê? Você acha que somos doidos? Câmaras nos camarins? O que você pensa
que nós somos? – Estúpido!”
“Eu adoro o que fazemos porque nós controlamos isto. Porque nós definimos onde nos
sentíamos confortáveis. Foi por isto que conseguimos fazê-lo. Se fosse feito de uma maneira
que nossas vidas privadas fosse um livro aberto, eu não acho que conseguiria estar na banda.
Eu não entrei na banda para me tornar uma celebridade. Eu entrei na banda porque eu
queria tocar música e escrever canções e fazer turnês e todas essas coisas. Algumas pessoas
podem objetar a isso, mas eu digo: “Bem, foda-se!” Edge dá uma gargalhada. “É a minha vida
e é assim que as coisas funcionam para mim”.
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Ultimamente Bono gosta de citar Oscar Wilde: “O Homem é menos ele mesmo quando fala
sobre a sua própria pessoa; dê a ele uma máscara e ele vai dizer a verdade”. Uma das tarefas
do U2 na Alemanha era descobrir se seria possível, depois de dez anos de vida pública,
construir máscaras que lhes permitissem dizer exatamente o que eles queriam através das
suas músicas enquanto lhes dava algum tipo de proteção para suas vidas privadas. Como
uma bofetada na cara e com o arrependimento de quem se deu conta tarde demais que deu
uma mancada, perceberam que os Rolling Stones, Bob Dylan e Led Zeppelin descobriram
estas coisas antes de ficarem famosos; ao adotar personalidades públicas podiam
estabelecer algum espaço entre suas vidas quando estavam trabalhando e quando não
estavam. O U2 passou seus primeiros dez anos sem resguardar-se de nada. Eles não iam
estragar tudo de novo.
A banda se reúne no estúdio de gravação Hansa, não muito longe do Muro de Berlim. O lugar
havia sido um salão de baile nazista. Em meados da década de setenta, foi o local de alguns
trabalhos vanguardistas de David Bowie, que em colaboração com o produtor Brian Eno fez
uma trilogia de álbuns, Low, Heroes e Lodger, que expandiram as convenções do rock & roll
até os limites da música experimental europeia. O U2 ouviu falar da glória daquelas dias
quando Eno estava co-produzindo os álbuns The Unforgettable Fire e The Joshua Tree. No
Heroes, Bowie encontrou uma magnífica metáfora na divisão de Berlim. Bono ficou
cozinhando a ideia de que indo para o Hansa agora, o U2 poderia entrar no espírito de
reunificação. Era uma boa ideia, mas se ideias como estas funcionassem, professores de
inglês seriam escritores famosos. Em vez disso, ao chegar ao estúdio a banda descobre que
ele tinha se deteriorado desde que Bowie e Eno saíram de lá doze anos antes. Há conversas
constantes sobre a área ser condenada e o edifício derrubado, por isto ninguém manteve o
estúdio em atividade. Os dois produtores, Dan Lanois e Flood, terão que importar os seus
próprios equipamentos de gravação.
Mas, este não é o maior problema. O grande problema é que os quatro membros do U2 não
conseguem concordar com o valor do novo material que Bono e Edge tocam para Larry e
Adam, ou na ideia do novo rumo ao qual Bono e Edge estavam tentam puxar a banda. Edge
esteve mergulhado em música experimental, rock barulhento, eletrônica, e sons alternativos
da guitarra. Ele chega dando lições aos seus companheiros de banda sobre Insekt, Nitzer
Ebb, Nine Inch Nails, KMFDM, e Front 242 – coisas que soam como walkie-talkies em
máquinas de lavar.
Larry, o baterista anti-estupidez, diz que não conhece nenhum deles. Bem, o Edge pergunta,
o que você tem ouvido? Led Zeppelin, diz Larry. Jimi Hendrix. Tentando descobrir como
outras bandas na mesma posição do U2 chegaram lá e se atualizando com as músicas que ele
havia ignorado durante a era pós-punk em que o U2 cresceu.
Bono tenta se juntar ao Edge, falando em sair dos anos setenta, delirando sobre como os
rappers têm usado alta tecnologia para fazer uma conexão de volta ao centro de suas
próprias almas, e dizendo que o U2 deveria investigar os ritmos dançantes como fazem as
bandas de Manchester, Stone Roses e Happy Mondays. Isto é um exagêro para Adam, que
gasta mais tempo em boates e discotecas do que os outros três juntos e acha que o Bono,
tentando ser moderno só mostra o quão fora da realidade ele está. Manchester acabou. A
atitude do Adam é a mesma de sempre: podemos deixar as besteiras de lado e partir para a
música? Mas, desta vez, parece não haver nenhuma música para chegar. Desta vez eles
parecem mais um grupo de debates do que uma banda.
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Uma divisão é rapidamente estabelecida entre “Os Boinas”, Edge e Bono, e os “Cabelos
Extravagantes”, Larry e Adam. Lanois, que se tornou quase um quinto membro do U2 no
Unforgettable Fire e Joshua Tree, está claramente inclinado em favor da posição dos Cabelos
Extravagantes, o que apenas faz Bono e Edge ficar ainda mais na defensiva. A atitude de
Lanois é: Você só pode ser o que você é e nós sabemos o que o U2 é. Por que tentar fingir ser
outra coisa?
Nunca antes havia sido tão difícil para o U2. Os membros da banda começam a considerar
que eles realmente chegaram ao fim da linha, que o Rattle and Hum foi o início da descida,
que seria melhor parar agora, antes que descessem ainda mais. Eles têm algumas demos que
foram gravadas num pequeno estúdio de Dublin no último verão, mas Larry e Adam não
acham essas músicas particularmente boas. A atitude deles é: “Fizemos o melhor que
podíamos para criar alguma coisa em Dublin, agora tentamos em Berlim; vamos admitir que
não está dando certo”. Bono continua tentando criar algo a partir de uma faixa chamada
“Who’s Gonna Ride Your Wild Horses” que os outros prefeririam jogar no vaso sanitário. Eles
têm esboços para músicas chamadas “Acrobat”, “Real Thing”, “Love is Blindness”, e “Tryin’ to
Throw Your Arms Around the World”. Bono e Edge não abrem mão de um refrão: "It's
alright, it's alright, it's alright / She moves in mysterious ways", apesar do Edge continuar
fazendo alterações em torno dela tentando achar algo que valha a pena fazer dela uma
música.
A atitude de Bono é que ele e Edge talvez não tivessem voltado para a banda tão afiados
quanto deveriam, “mas nós dois estamos muito mais afiados do que Larry e Adam!” As ideias
que Bono dispara com seus arregalados olhos a respeito de lixo cultural e música descartável
são vistas com desinteresse por Adam e com impaciência por Larry que finalmente diz: “Mas,
de que pôrra você está falando?” Larry diz que há um problema simples aqui: “Você não
escreveu nenhuma música! Onde estão as músicas?”
Isto incomoda Bono em dois sentidos. Quando Bono e Edge começaram a abandonar a
tradição do U2, onde os quatro escreviam juntos, e passaram a trazer músicas prontas, Larry
foi o primeiro a reclamar que ele e Adam não estavam tendo suficiente participação, que
estavam sendo forçados a uma estrutura predeterminada. Mas, agora que Bono está
dividindo a carga com os quatro novamente, Larry quer que escreva as músicas para ele.
Uma luta começa a se formar.
Bono e Larry representam os dois pólos do U2 – Bono é o mais aberto às novas ideias,
modismos, impulsos, inovações, e racionalização. Larry é o mais conservador, estável e péno-chão. Quando as ideias de Bono abandonam o reino da realidade, é Larry quem pede para
ele dar um tempo. No passado, ambos apreciavam este equilíbrio, e todos riam dos traços de
personalidade contrários de cada um. Agora, porém, parece diferente. Se parece menos com
dois lados de uma moeda e mais com duas moedas completamente distintas.
Larry acusa Bono de não saber quem ele é, ao que Bono retruca dizendo que Larry sempre
sabe quem é Larry porque Larry nunca muda. “Você não muda o corte de cabelo há dez
anos!”, diz Bono. “Sim, eu falho às vezes, mas pelo menos eu estou disposto a experimentar”.
Bono acusa Larry de não saber improvisar. (Muito tempo depois, Bono diz: “Eu na verdade
fico admirado pelo Larry saber exatamente quem ele é. Eu não sei se eu sou este ou aquele.
Mas, por que eu não posso ser todos eles?” Em outra ocasião ele diz: “Se eu soubesse quem
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eu sou, eu não seria um artista, eu não estaria numa banda, eu não estaria aqui berrando
para ganhar a vida”.)
Adam acha que não são ele e Larry os que não fizeram a lição de casa. A seção rítmica foi
feita na ocasião da gravação das demos de Dublin. Então Bono e Edge deveriam ter saído e
escrito as melodias, letras, ganchos de guitarra, e preenchido as seções que faltavam nas
composições. Adam acredita que a retórica de Bono, em parte, serve de disfarce por ele não
ter tomado conta do fundamental. “Eu realmente adoraria fazer um álbum cheio de ritmo”,
diz Adam. “Eu sou um baixista! Por que eu não ia querer? Eu não sei muito sobre música
industrial, mas desde que haja uma música eu estarei no ritmo, e se você decidir mudá-la
para soar industrial, tudo bem. Há um ponto no processo onde Larry e eu fizemos tudo o que
podíamos e deixamos para o Bono e Edge finalizar as músicas. Mas, aquilo que fizemos em
Dublin realmente não tem avançado”.
Esta não é a maneira como Bono vê as coisas. Ele se agarra à idéia de que ao trazer à tona
referências à cultura dance – não apenas às tendências atuais, mas até mesmo à “Miss You” e
“Emotional Rescue” dos Rolling Stones – ele está trazendo de volta a obrigação de ser
criativos na seção rítmica. “O Adam sabe”, diz Bono, “que eu estou colocando de volta o peso
em cima dele”.
Bono diz que neste álbum ele quer explorar o assunto do sexo e da fidelidade. “O ritmo é o
sexo da música”, ele diz. “Se o U2 quer explorar temas eróticos, temos que ter sexualidade na
música tanto quanto nas palavras. Os ritmos chatos do rock & roll branco tiveram os seus
dias. O ritmo é agora parte da linguagem”. Em um dos momentos mais tensos Bono ainda
pergunta para o Edge se ele acha que o Adam está deliberadamente fazendo cagada nas
partes do baixo de forma a sabotar esta nova direção musical. No meio de uma das críticas
de Bono em uma tarde especialmente delicada, Adam tira o baixo, oferece-o para Bono, e diz:
“Você me diz o que tocar e eu toco. Quer tocar você mesmo? Vá em frente”.
E assim, as sessões no Hansa continuam se arrastando, com Berlim ficando cada vez mais
escura e fria. Eles estão congelados o tempo todo e parece que a chuva nunca para. Eles
comem, na maioria das noites, numa sala cinzenta, opressiva e surrada. Com nada mais para
fazer além de se separarem, o U2 continua a trabalhar, tentando descobrir uma maneira de
levar sua música aos anos noventa, mas sentindo como se não chegassem a lugar algum.
Edge começa a ficar frustrado com Lanois, quem ele acha que simplesmente não o está
entendendo. Larry defende Lanois.
Edge chega uma tarde e lá está Lanois no estúdio, tocando guitarra e cantando,
desesperadamente tentando que uma música nova chamada “Down All the Days” soe como o
antigo U2 do Joshua Tree. “Ele está realmente entrando em pânico”, diz Edge. “Eu não tinha
ideia que o Danny estava tão confuso quanto ao que estávamos fazendo”. Edge começa a
pensar que talvez os rumores de que o U2 iria se separar depois do show de Ano Novo eram
proféticos. “Talvez isto seja o que deveríamos fazer”, ele admite. “Talvez devêssemos nos
separar e ver o que acontece”.
Parece que toda vez que o U2 começa a dar algum passo musicalmente, algo dá errado,
alguém comete um erro. Quando isto acontece, Bono – conhecido por não guardar seus
sentimentos para si mesmo – berra a sua frustração. Isto realmente enerva os seus parceiros.
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Finalmente eles se reúnem e impõem uma nova regra da banda: o excitadíssimo Bono está
permanentemente proibido de tomar café.
A banda precisa de uns ouvidos objetivos. Brian Eno, produtor com Lanois dos seus dois
melhores álbuns e do histórico Mensa of Hansa, é recrutado a comparecer por uns dias e
ouvir o que eles fizeram. Termina sendo um grande alívio. Eno – magro, pálido e
contemplativo – tem a paciência de um professor universitário dirigindo uma turma de
calouros incontroláveis. Ele é capaz de intermediar as ambições de Edge e a resistência do
seu antigo parceiro Lanois. Ele vai para o teclado e mostra como, adicionando efeitos vocais
estranhos e alguns sons perturbadores, é possível trazer algo do material mais convencional
que o U2 vinha trabalhando para um território sônico mais fresco. Eno garante à frustrada
banda que eles estão indo melhor do que pensam, e que o desejo de Edge de entrar em novos
territórios acústicos não é incompatível com o desejo de Danny e Larry de se apegar às
estruturas mais conservadoras da música.
“Eno é a pessoa com a qual Bono e Edge realmente se conectam”, diz Adam.
“Intelectualmente, eles conseguem tirar ideias dele. Eno não é leal a nenhuma filosofia por
muito tempo. Não é problema para o Eno dizer: ‘Ok, se este é o tipo de coisa que vocês
querem fazer, é assim que vamos fazer’. Onde Danny vinha dizendo: ‘Ok, é isto que vocês
querem fazer. Mas eu sou este tipo de produtor e vocês são este tipo de banda, então vamos
trabalhar com aquilo que vocês estão fazendo da mesma forma como vocês sempre fizeram
antes’. Então o Eno é importante. O que Eno não vai fazer é assumir a responsabilidade. Ele
não vai te deixar escapar sem fazer o seu trabalho. E isso é bom”.
A entrada de Eno encoraja o U2 a continuar trabalhando, mas não os tranquiliza. Numa noite,
eles estão lutando com uma faixa chamada “Ultra Violet” e não estão indo a lugar algum.
Edge acha que a música precisa de outra seção e vai até o piano, na sala grande, para voltar
com uma meia oitava (nota musical). Após tocar por um tempo ele tem dois trechos
possíveis e não tem certeza de qual seria melhor para a música. Ele volta para a cabine de
controle, pega um violão e toca os dois trechos para Lanois e Bono para ver qual eles
preferem. Eles dizem que os dois soam muito bem – como seria se os dois fossem colocados
juntos?
Edge volta ao estúdio e começa a tocar as duas partes juntas, uma dentro da outra. Larry e
Adam o seguem na bateria e no baixo. Bono sente a musa golpeando sua cabeça exatamente
como em um daqueles filmes antigos do Elvis onde o rei pula em cima de um calhambeque e
começa a arrasar. Bono vai para o microfone e começa a improvisar uma letra e uma
melodia: "We're one, but we're not the same — we get to carry each other, carry each other."
[Somos um, mas não somos o mesmo — temos que cuidar um do outro, cuidar um do outro].
O U2 toca a nova música por uns dez minutos. “Is it getting better” [Está melhorando], canta
Bono, "or do you feel the same? Is it any easier on you now that you've got someone to
blame?" [Ou você sente o mesmo? Isso vai ser fácil pra você, agora que encontrou alguém
para culpar?]. Edge sente que, de repente, tudo está se encaixando – a banda está se
entendendo e todos os quatro sabem disto. Eles entram na cabine e escutam a gravação com
um alívio próximo a alegria. Na manhã seguinte eles já estavam com “One” gravada, uma
música tão forte como eles jamais haviam escrito. Ela apareceu para eles toda pronta e
apareceu fácil, como um presente.
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“Ufa”, Edge brinca, “o teto da casa no oeste da Irlanda parece estar bem! Vou conseguir
trocar de carro este ano depois de tudo!”
Ainda há uma grande quantidade de trabalho a ser feito, mas, pelo menos, o U2 sabe que
ainda pode criar boa música a partir uns dos outros. “Eu suponho que no fundo de nossas
mentes, cada um pensa que talvez um dia vamos nos reunir para compor juntos e
simplesmente não teremos nada a dizer”, explica Edge. “Literalmente, não haverá mais nada
a acrescentar. Nós esperamos que todos saibam quando este momento chegou, e quando ele
chegar não vamos continuar e fazer um álbum completamente horrível que todos
reconhecem ser um desastre”.
Ele acredita que “One” representa o ponto de virada dessa horrível possibilidade. O U2
concorda que eles devem sair de Berlim e continuar a partir desse ponto, mas em casa, em
Dublin. Eles decidem que irão sair da Alemanha em Janeiro de 1991. Larry sente, porém, que
ainda há um problema muito maior do que a música para resolver, antes de seguir em frente.
A banda cresceu a partir da amizade entre os quatro, ele diz, e se é questão de escolher entre
continuar a amizade ou continuar a banda, o U2 tem que acabar.
Então, durante o feriado de Natal, em Dublin, os quatro membros do U2 se juntam para
conversas sinceras, de coração, sobre o que esperam um do outro, como parceiros e como
amigos. Ouvindo novamente as fitas feitas em Hansa após um intervalo, elas soam muito
melhor do que soaram na Alemanha. Há muito material bom ali com o qual trabalhar e eles
decidem que podem novamente confiar uns nos outros o suficiente para passar por isso
juntos.
“Há um amor entre os membros desta banda que é mais profundo do que qualquer coisa que
se interponha entre nós”, Larry diz depois do armistício. “Depois de quase quinze anos, o que
seria o momento para o divórcio em quase qualquer relacionamento, nós olhamos um para o
outro e dissemos: ‘Abaixem suas armas’.”
Eles devem voltar para Berlim em Janeiro para terminar alguns trechos antes de se
instalarem em Dublin. Enquanto eles fazem as malas, a guerra estoura no Oriente Médio. A
possibilidade de guerra vinha crescendo durante todo o tempo que o U2 vinha gravando – o
Iraque invadiu o Kuwait no último verão e os Estados Unidos começaram a formar uma
aliança para ameaçá-lo a se retirar. Foi o primeiro teste à Nova Ordem Mundial do
Presidente George Bush, um esquema internacional na qual a divisão leste/oeste,
comunista/capitalista seria substituída por uma pirâmide de nações interconectadas (com,
desnecessário dizer, a América no topo). Um best seller atual refere-se a este momento, o
proposto surgimento de um mundo pós bipolar, como “O Fim da História”. A banda technopop britânica Jesus Jones, inclusive, tem até um grande sucesso esta semana chamado “Right
Here, Right Now”, sobre o mesmo tema: “Right here, right now – watching the world wake
up from history”. [Aqui e agora – observando o mundo acordar da história].
De qualquer maneira, aqui e agora parece ser o fim da história de Saddam Hussein. Bush
conseguiu que os Europeus concordassem em impôr um prazo para o Iraque, depois do qual,
se eles não se retirassem do Kuwait, seriam atacados. Ele convenceu os soviéticos a fazer
parte, os japoneses, a maioria dos outros estados árabes e até a China. Enquanto esperam
Saddam recuar, o resto do mundo deu uma bofetada no Iraque com um embargo e sanções
diplomáticas.
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O fato de Saddam, o ditador do Iraque, ser obviamente um louco com os olhos postos nos
vizinhos produtores de petróleo foi um grande incentivo para os outros países do Oriente
Médio juntarem-se aos EUA (e Israel!) nesta cruzada. O Iraque já havia invadido o Irã,
portanto não havia esperanças de Saddam receber ajuda de um país fundamentalista
islâmico. Sentindo-se pouco confiante, o governante iraquiano tentou mesmo lançar alguns
mísseis em Tel Aviv, na esperança de unir os árabes numa guerra santa contra os judeus. Os
árabes não caíram nessa.
A contagem regressiva para o prazo imposto pelas Nações Unidas vinha dominando as
notícias nas últimas duas semanas, mas ainda assim, é um choque ouvir que a guerra
começou e que mísseis americanos estão explodindo no centro de Bagdad. Bono senta-se
atônito à frente da TV, impressionado de que a CNN esteja transmitindo a guerra ao vivo 24
horas por dia, e por ele se encontrar – assim como milhões de telespectadores – assistindo
uma guerra como se fosse uma partida de futebol. Ele muda para um canal onde está
passando um filme, volta a assistir um pouco da guerra, assiste a MTV, de volta para a
guerra: Uau, olhe para esses mísseis! Esse era um dos grandes!
Edge está chocado ao ver jovens pilotos retornando dos bombardeios e os soldados que
controlam os mísseis à partir de bases de lançamento, longe de Bagdad, muitas vezes
comparar o que estão fazendo com jogar vídeogame em casa. É tudo controlado por
computador, eles não vêem sangue ou destruição – crianças que cresceram usando
brinquedos fingindo que estavam numa guerra acabam numa guerra fingindo que estão
usando brinquedos. Eles voam para missões com “Rock the Casbah”, do The Clash, a todo o
volume. Edge e Bono estão assistindo televisão juntos quando um jovem piloto americano é
entrevistado na CNN. Quando lhe perguntam com o que se parecem os bombardeios vistos
do avião, ele diz: “É tudo tão real”. Bono e Edge se olham, espantados.
Bono pensa que algo fundamental mudou, não apenas na estrutura política do mundo, mas
na forma que a mídia penetrou na consciência pública. Na última década, a TV a cabo se
espalhou pelo que costumávamos chamar de mundo livre. Não há mais linha divisória entre
notícias, entretenimento, e tele shopping. Bono diz que quando o U2 sair em turnê para
promover este álbum, eles terão que encontrar uma maneira de representar esta nova
realidade.
____________
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