21. Elixir Vital
adam faz estremecer as vigas / o álbum que não ousa pronunciar o seu nome / suzy doyle
sonha com walkie-talkies / abba versus beegees / lição de filosofia do professor eno
Na Factory, em Dublin, há um pequeno aposento com um sofá, uma escrivaninha e um
refrigerador em um corredor entre o grande salão onde o U2 ensaia e a sala de descanso onde
eles relaxam, fazem reuniões e checam as correspondências. Hoje o aposento estremece com as
ondas vibratórias vindas do amplificador do baixo de Adam Clayton, que devido a alguns truques
da acústica daqui, retumba mais alto do que normalmente soa na sala de ensaios onde Adam
costuma tocar.
Suzanne Doyle, a impressionante jovem que coordena o transporte do U2 nas turnês, monta um
escritório temporário e tenta fazer malabarismo com a agenda, telefones e faxs enquanto as
grandes notas do baixo chacoalham os seus nervos e agita o seu cérebro.
“Sua cabeça está flutuando?” Suzanne me pergunta sobre o barulho enquanto eu entro e tiro meu
sobretudo.
“Sim!”
“Bem, você ainda não viu nada!”
Alguém tinha recortado uma manchete de jornal e pregado na parede: POR QUE VOCÊ ESTÁ
SEMPRE SE SENTINDO TÃO CANSADO? O subtítulo contêm um erro de escrita na palavra sun
[sol]: “Tem tudo a ver com o período do ano e a falta de pecados [sin]”.
Suzanne volta para seu trabalho apenas para encontrar uma nota musical particularmente forte
que estremece a parede e a sua cadeira. “Eu provavelmente nunca terei filhos”, ela suspira.
Suzanne ainda era uma adolescente em Dublin quando começou a trabalhar com Anne-Louise
Kelly, do Principle, durante a turnê do Joshua Tree em 1987. Ela aparentava ser uma linda garota
loira de algum conto de fadas irlandês, mas rapidamente se mostrou ser bem rápida e
competente e acabou nas turnês junto com a banda, como assistente de Dennis Sheehan, diretor
da turnê. Ela deixou a organização do U2 depois da turnê Love Town, em 1989, morando na
Austrália por um ano. Ela finalmente retornou à Irlanda para ir para a faculdade. Quando a turnê
da ZooTv começou, o U2 a convenceu para que retornasse, agora com uma maior autoridade.
Estar na estrada com o U2 é sempre muito divertido, ver a reação dos policiais e dos agentes de
segurança de diferentes países quando Suzanne desce do ônibus da turnê, com o seu walkietalkie e começa a dar ordens para que sejam abertos aqueles portões do aeroporto ou para que
essa fila de carros seja retirada. Para alguns é um grande choque cultural dar-se conta que essa
pequena garota está na realidade no comando de toda essa grande operação, e que ela sabe
exatamente o que está fazendo e espera que as pessoas com quem ela trabalha correspondam às
suas expectativas. Ao ver Suzanne lidar com policiais de fronteira ou agentes da polícia federal,
algumas vezes você vê complacência que acaba se tornando em confusão e se transformar de
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forma surpreendente em respeito, com uma velocidade impressionante. Você também vê
portões dos aeroportos sendo abertos e filas de carros se movendo.
Não que exercer toda essa autoridade não tenha seu preço. Quando Suzanne retornou do México
para a Irlanda no final da primeira metade da turnê, ela ficou com a sua mãe por uns dias. Na
primeira noite, a Sra. Doyle ficou aterrorizada ao encontrar a sua filha sonâmbula andando pela
casa, com a sua mão direita no rosto, resmungando ordens em um walkie-talkie imaginário.
As paredes da Suzanne param de vibrar e um minuto depois Adam entra pela porta. Ele se dirige
à geladeira e pega uma pequena garrafa de uma bebida natural saudável chamada Elixir Vitae de
Purdey. Adam reclama que tem gosto de raiz e casca, mas é melhor do que beber Coca-Cola todo
dia. Edge acha que eles deveriam chamar o próximo álbum do U2 de Elixir Vitae. Adam vai para a
sala de descanso onde há outro sistema de amplificação de baixo montado e começa a fazer
barulho de novo, dessa vez um pouco mais baixo, enquanto ele tenta compor um trecho. Ele
começa a tocar devagar e desajeitadamente, mas continua fazendo mudanças até que cai em uma
hipnótica pulsação, como uma escalonada batida de coração.
A guitarra de Edge atravessa a parede do outro lado. Ele não pode escutar o Adam; ele está
tocando na sala de controle que possui uma vista panorâmica do grande salão de ensaios. O Edge
está dedilhando trance music, tentando conseguir alguns efeitos eletrônicos. No aposento entre
as duas salas onde Adam e Edge estão tocando, os dois sons começam a se encaixar. Eles estão no
mesmo tom, praticamente no mesmo tempo. Ao escutar o pesado baixo do Adam encaixando
com a cintilante guitarra de Edge, eu percebo que mesmo quando esses dois músicos não podem
se escutar, a combinação das suas inclinações musicais produz o som do U2.
Bem antes do esperado, Edge e Adam encontram o que eles estavam procurando. Bono chega ao
aposento e o U2 está pronto para começar a trabalhar. Eles mandam alguém buscar o Larry, que
tem vagado por ai. Alguns minutos depois, Larry chega com um humor arrogante, perguntando:
“O que pode ser tão importante que vocês tenham que interromper uma boa e perfeita cagada?”
“Nós precisamos de você tocando bateria”, responde Bono.
Larry diz: “Ligue para meu empresário”.
“Nós enviamos uma carta ao Sr. Paul MacGuiness”, Edge diz, “requisitando os seus serviços esta
semana para que toque um pouco de bateria”.
“É a música que estávamos tocando ontem à noite”, diz Bono. “Aparentemente você fez um
grande trabalho, mas, o restante de nós...”
Adam diz: “Surpreendentemente, você estava bem”.
“Nós nos defrontamos com um problema que nós já enfrentamos no passado”, Bono explica. “A
música não tem refrão”.
“Aha!” diz Larry.
“Então”, continua Bono, “temos que entrar agora e inventar um”.
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Os quatro membros do U2 vão para o grande salão, pegam seus instrumentos e começam a tocar.
O produtor Brian Eno fica próximo deles bebendo Elixir Vitae. A música em que estão
trabalhando é chamada (pelo menos por hoje) de “Big City, Bright Lights”. Enquanto eles vão
tocando, Bono inventa letras sobre manchas de café, fantasmas e ruas.
Na mesa de mixagem da sala de controle, uma pequena luz vermelha se acende na cabeça de um
homem chamado Flood, outro produtor desse projeto. “Streets” (Ruas) é uma das palavras da
lista de clichês proibidos em musicas de rock do Flood, junto com, por exemplo, noite, magia e
segredo. Flood imagina que ideias novas começam com pequenas coisas. Enquanto Eno, Bono e
Edge debatem indefinidamente sobre ideias musicais e letras, Flood marca seus pontos pelo
cansasso. Ele se senta em silêncio enquanto os outros conversam entre eles e então ele faz o que
ele planejava fazer o tempo todo e espera para ver se eles notam.
Bono interrompe a música e sugere uma mudança de acorde para o Edge. O U2 começa a tocar de
novo. Bono tenta levar sua voz duas oitavas acima, o que torna a performance mais ousada. Ele
improvisa a letra: “Think about forever...think about the rain...desperate sea. Jacob’s ladder
rescue me”[“Pense sobre a eternidade...pense sobre a chuva...no mar desesperado. Escada de Jacó,
resgate-me”].
Há uma grande especulação em andamento no mundo lá fora sobre o que o U2 está fazendo aqui.
O que deveria ser uma pausa de quatro meses entre a turnê de 92 e a turnê de 93 se transformou
em uma maratona de sessões de gravação. Havia uma conversa vaga sobre a criação de um EP¹,
quatro ou cinco músicas para serem lançadas na turnê de verão na Europa. Mas todo mundo está
trabalhando duro demais para isso. Tem havido um monte de especulações de que eles estão
gravando uma trilha sonora, embora não haja nenhum filme real. Ninguém quer dizer em voz
alta que o U2 pode estar fazendo seu próximo álbum aqui, porque há muito pouco tempo e
ninguém quer colocar mais pressão sobre a banda. Pergunte ao Edge por que ninguém dirá a
palavra "A" e ele vai dar a você um monte de explicações sobre as sutis distinções entre álbuns e
trilhas sonoras e projetos, entre músicas, faixas e “vibes²”. Pergunte ao Adam e ele será mais
direto: “Eu não sei se o que estamos fazendo aqui é o próximo álbum do U2 ou um punhado de
esboços preliminares que em dois anos se transformarão em demos para o próximo álbum do
U2”.
A ideia de trabalhar durante suas férias pareceu tomar força quando Edge ficou ansioso ao voltar
para casa e ter que enfrentar uma casa vazia e a realidade do final de seu casamento. Ele
precisava de alguma coisa para fazer e manter a energia que ele tinha desenvolvido fazendo o
Achtung Baby e por ter se envolvido na turnê por um ano - e para manter sua mente desligada de
sua perda pessoal. Bono estava enlouquecendo, vagando em sua casa enquanto ainda estava
completamente ligado à turnê. Como ele sabia que o U2 ainda tinha um ano todo pela frente na
___________
¹ Extended play (EP) é uma gravação em disco de vinil, formato digital ou CD que é longa demais para ser considerada um single e
muito curta para ser classificada como um álbum musical. Normalmente, possui de 4 a 6 faixas, posicionando-se como um
intermediário entre um single (daí o termo “extended”, indicando que o EP é um single estendido, com mais faixas) e um álbum
(que, em geral, possui de 10 a 12 faixas).
² Vibe é a diminuição de vibration, que antes das músicas eletrônicas, eram utilizadas por pessoas que gostavam de reggae, onde
grupos jamaicanos criaram um tipo de música com uma mistura de reggae, ska, salsa e merengue, e as pessoas acabavam
contagiadas pela música, dançando e resultando em “vibrações positivas" ou "vibe positiva".
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estrada com a turnê, ele ainda não estava preparado para psicologicamente reduzir a velocidade
que normalmente lhe permite relaxar e voltar à vida doméstica.
Então, quando Edge quis ir para o estúdio e fazer algumas gravações, Bono foi rápido em assinar
embaixo. Eno e Flood concordaram em se juntar e ver o que o U2 poderia realizar dessa vez. A
banda está de volta com seu método original de composição - os quatro dentro de uma sala,
tocando juntos até que uma música surja. Eno ou Edge, então, analisam as fitas, encontrando
partes que eles gostam e as editando adequadamente para formar uma música. Então a banda
ouve, sugere alterações e tenta criar letras e melodias para serem colocadas sobre a faixa já
editada. Bono ou Edge irão então cantar essas ideias de letras e melodias em um walkman
enquanto a trilha é tocada. Quando a música toma forma dessa maneira, o U2 escuta a fita, volta
para o estúdio e tenta tocá-la.
Eno, com organização acadêmica, monta um quadro branco em um tripé, no estúdio. Nele está
escrito, junto com os símbolos musicais para sustenidos e bemóis:
CICLO
SEGURA
PARA
MUDA
VOLTA
ABCDEFG
Às vezes, Eno gosta de ficar em frente a esse quadro branco com um pincel na mão, enquanto o
U2 toca, os direcionando quando ele quer que eles mudem para uma próxima seção ou mudem
para um acorde diferente. Isso é, na verdade, um sistema cômodo para trabalhar, mas vendo o
magro e careca Eno usar seu quadro e o pincel para dirigir uma banda de rock é hilário, é como o
Ichabod Crane¹ dirigindo os Rolling Stones. Me faz lembrar do velho episódio dos Três Patetas,
no qual Curly é confundido com um professor em um colégio de mulheres. Ele coloca um
daqueles chapéus quadrados de escola, um avental preto, pega um pincel e ensina os alunos a
cantar “B - I - bi, B – O - bo”, enquanto ele dança pela sala de aula. Eu fico esperando que Eno
deixe de lado seu comportamento pedagógico e grite: “Agita isso aí!”
O U2 começa outra música. Sam O'Sullivan, o técnico de bateria de Larry, entra na sala de
controle para perguntar à Flood qual é o nome dessa música. “If God Will Sent His Angels”, diz
Flood. Sam rapidamente folheia uma pilha de papéis e diz: “Nós não temos o compasso para ela!”
“Ela costumava ser chamada de ‘Wake Up, Dead Man’”, diz Flood calmamente. “Um vinte e oito
ficará bom. Um vinte e oito ou um vinte e sete”. Cada música do U2 tem seu ritmo marcado por
um temporizador eletrônico, uma faixa sonora com um click contínuo, que não só mantém o
___________
¹ Ichabod Crane é um personagem fictício e protagonista do conto de Washington Irving, “The Legend of Sleepy Hollow”,
publicado pela primeira vez em 1820. Na cultura popular, essa história às vezes é renomeada como “O Cavaleiro Sem Cabeça”.
Crane é invariavelmente retratado, no trabalho original e na maioria das adaptações, como um indivíduo alto e esguio com um
efeito de espantalho.
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ritmo estável, mas permite ao grupo retomar e editar seções de diferentes partes da música ou
ainda de diferentes tomadas. Quando eles executam as músicas no palco, Larry tem a opção de
usar esses clicks para encontrar seu lugar ou ainda definir o compasso. Ele decidiu anos atrás
que ele odiava ter um tick tick tick passando pelos seus fones de ouvido no palco e então, ao
invés disso, ele tem o som de um chocalho metrônomo ou uma maracá, que é alimentado
suavemente através de seu monitor. Isso soa mais musical, é discreto, e se um pouquinho desse
som é captado pelo microfone, ele na verdade acrescenta um pouco de cor ao som. No estúdio, no
entanto, ele tem que usar os fones de ouvido e a trilha com o click - o que depois de oito ou nove
horas o deixa com uma tremenda dor de cabeça.
A banda não tem certeza se o compasso que Flood pediu é a melhor velocidade para “If God Will
Sent His Angels”. Eles tentam tocá-la mais devagar, eles tentam mais rápido, eles tentam bem
mais rápido. “If God Sent His Angels” vai do ritmo imponente de “Walk to the Water”, do U2, até a
energética marcha de “In a Gada Da Vida”, de Iron Butterfly, e dali até tropeçar na estrondosa
marcação de “Break on Through” do Doors. Isso não é progresso.
Edge adapta sua guitarra tocando para cada diferente compasso, encontrando algumas
inspiradoras alternativas ao longo do caminho, desde o baixo do funky wah-wah ao alto PhaseShifiting¹ de Ernie Isley, para algo como o zunido de um mosquito soando alto chegando ao
volume de uma serra elétrica. Finalmente ele aterrisa de volta aos tons do sonho que uma
geração de jovens guitarristas chamam de “The Edge”.
Eno está pressionando os botões de um sintetizador, procurando pelos arquivos. Bono se
comunica com a cabine através de seu microfone: “Nós estamos procurando pelos sons de ‘Dead
Man’ de Brian no teclado".
Enquanto eles estão procurando, Larry começa a tocar outra música. Bono entra nessa e se junta
a ele. Todo esse método Improvisa/Grava/Edita encoraja os músicos a manter suas veias
criativas fluirem - assim que eles ficam entediados com uma música, eles mudam para outra. A
seleção das músicas será feita mais tarde. Edge aparece com uma guitarra psicodélica. Bono
começa a cantar sobre escalar a mais alta colina, e então ele repete uma frase de uma de suas
inspirações literárias, Charles Bukowski: “These days run away like horses over a Hill” ["Esses
dias correm como cavalos sobre uma colina"].
“Dirty Day” surge como o título dessa música, embora Bono também tente algumas das palavras
que ele está usando em outra faixa, “Some Days Are Better Than Others”. As letras dessas duas
músicas podem soar abstratas (uma maneira cínica de dizer: sem sentido) fora dessa sala, mas
considerando o atual estado de espírito de Bono, elas fazem todo o sentido: “Some days you
wake up with her complaining”, “Some days you wake up in the army”, “Some days you fell like a
bit of a baby”, “Some days you can't stand the sight of a puppy”.[“Alguns dias você acorda com ela
reclamando”, “Alguns dias você acorda no exército”, “Alguns dias você se sente um pouco como um
bebê”, “Alguns dias você não aguenta ver um filhotinho”].
___________
¹ Wah-wah e Phase-Shifting [Deslocador de fase] são efeitos sonoros aplicados à guitarra através de filtros e distorcedores, entre
outros. Wah-wah é um pedal de efeito utilizado em conjunto com guitarras e eventualmente em baixos. Este efeito não muda a
nota tocada, e sim atenua algumas frequências. Seu nome é uma onomatopeia que faz referência ao som do instrumento, que
varia entre grave e agudo. Deslocadores de fase fornecem um deslocamento de fase ou atraso de tempo continuamente variável.
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Isso é uma justa espreitada no atual estado mental de Bono enquanto ele anda pela sua casa,
tentando não tropeçar em seus filhos, com seu cérebro ainda cheio com a fumaça e os espelhos
da turnê Zoo TV. Ele está na estranha vizinhança mental onde a vida na estrada parece vibrante e
natural, e a vida em casa, a vida real, parece claustrofóbica e chata.
Bono está desde o início divagando, tentando nessas gravações, capturar a sensação que você
sente quando está deitado na cama de manhã, tentando dormir e a música dos desenhos
animados de seus filhos atravessa a parede. Sem ver os desenhos, Bono disse que as trilhas
sonoras são incríveis. Elas são desarticuladas, recortadas para acompanharem a ação de tal
maneira que desafia as regras da música, e você nunca sabe quando os violinos e trompetes
serão aumentados com um repentino grito, um trem de cargas ou a explosão de um tiro.
Seu dividido estado mental está afetando as composições do Bono. Uma música chamada
“Daddy´s Gonna Pay For Your Crashed Car” começa com “You´re a precious stone/ You´re out on
your own/ You know everyone in the world but you fell alone” [“Você é uma pedra preciosa/ Você
está por sua conta própria/ Você conhece todo mundo, mas se sente sozinho”]. Para mim, soa como
uma boa descrição do U2 em turnê pela América. Bono tenta me mostrar uma frase sobre a
música como uma metáfora religiosa (“Papai pode ser Deus”, ele diz, “mas ele também pode ser o
diabo”.) e eu digo: “Ah, qual é, Bono. Papai é Paul McGuinness. Papai é a organização que fornece
a você todos esses carros, aviões e refeições extravagantes e que paga a conta depois que você
vai embora, paga à instituição, caso você quebre alguma coisa”.
Bono diz que sim, isso é verdade – mas ele provavelmente teria respondido isso mesmo se essa
ideia nunca tivesse passado pela sua cabeça antes. Ele pode muito bem ter em mente metáforas
maiores e significados muito mais profundos para essas músicas do que uma vida como uma
estrela de rock, mas o fato dele estar tão envolvido na mentalidade da turnê enquanto escreve,
significa que ele está completamente informado por essa estranha perspectiva.
As novas letras estão cheias dessa incapacidade do U2 de se livrar dessas armadilhas mentais e
voltar ao que supostamente é a vida normal. E eu ouço tanto a apreensão quanto a excitação
diante dessa possibilidade. O Achtung Baby era sobre ser tentado a se livrar dos compromissos
convencionais pela excitação da vida noturna, mas o personagem do Achtung Baby sempre
soube onde ficava seu lar – ele estava testanto o quão longe ele poderia ir e depois ainda voltar. O
personagem dessas novas músicas perdeu seu rumo. Ele mal consegue lembrar como costumava
pensar ou quem ele costumava ser.
A música, no entanto, possui uma leve sensação de embriaguez. Eno e Flood estão conseguindo
sons parecidos com músicas submersas no pop convencional. Isso evoca o fato de que, quando
você está em um país estranho e ligeiramente bêbado, a pior disco music ou música pop pode
soar estranhamente atraente. Não é que você não saiba que ela é estúpida – é apenas que você
não se importa. Pode ter alguma coisa a ver com o fato de você ser, naquele momento e pelos
padrões do lugar, um pouco estúpido. (Durante o jantar ontem a noite, Bono fez um relato do
brilhantismo do Bee Gees: “Igual ao Abba, talvez ainda mais superior. ‘Tragedy’ é genial”).
“Crashed Car” começa com uma batida semelhante à uma bigorna – dura, barulhenta, cansativa –
e a medida que a música decola, ela é substituída por um som semelhante à um bumbo ouvido do
fundo de uma piscina. Leva pouco tempo para que eu me lembre o que aquela mudança de tom
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me lembra: é como dirigir um carro com as janelas abertas, preso em um engarrafamento em
meio a uma barulhenta multidão, e então você levanta a janela do carro, deixando fora de sua
luxuosa redoma de vidro todo o pânico de toda aquela adrenalina e sente esse som baixo e
abafado.
Estruturalmente, as músicas do Achtung Baby eram convencionais – “One” ou “Who´s Gonna Ride
Your Wild Horses” poderiam caber no The Joshua Tree. O que foi radical foi a produção –
submergindo o vocal de Bono com distorções em “Zoo Station”, por exemplo. No novo material,
no entanto, as estruturas das músicas explodem nas mais bizarras direções. Cabe ao Bono e aos
outros aparecer com letras e melodias que imponham algum senso de ordem nessas faixas
errantes. Em Achtung Baby, o U2 pegou faixas convencionais e as radicalizou; nesse material, o
U2 está pegando faixas radicais e as está cobrindo com uma capa convencional.
O U2 volta a trabalhar em “If God Will Send His Angels”. É otimista, um pouco trivial, mas
claramente ainda na tradição de grandes músicas do U2, o que pode dificultar a adaptação às
novas músicas mais desarticuladas. Essa música também precisa de um refrão, e Bono tem um
plano de como conseguir um. Ele quer que a banda pare em um certo ponto e repita uma frase
várias vezes enquanto ele canta a linha do título em cima dela. Bono pede ao Larry para tocar seu
chocalho de tal forma que afete essa grande mudança dinâmica. Edge e Adam estão tentando
descobrir o que eles devem tocar para reproduzir esse gesto dramático que Bono quer enquanto
ainda fornece a energia necessária para que o refrão alcance os ouvintes – e não o deixe cair
através de um súbito alçapão sonoro.
“Não precisa ser uma grande coisa”, diz o Eno. “Você poderia sustentar o E por mais duas horas”.
“Larry”, Bono diz, “tente uma das suas viradas no final dessa sequência”. Bono gesticula a batida
que ele quer rat-ta-tat-ta-tat e então canta, “OO-OOH, GO-OOOOOH”.
Eles tentam isso algumas vezes. Flood diz que funciona. Eles tocam de novo. Flood diz que eles o
estão perdendo – o refrão agora está em declínio: “Não é a inspiração que eu imagino que você
queira”.
Bono sugere que eles entrem na sala de controle e escutem as diferentes versões. Sentados no
sofá durante a audição, a banda concorda que a música não está funcionando. Bono diz que uma
progressão circular como essa precisa de uma grande parte de guitarra para elevar os acordes,
enquanto eles dão voltas ao redor. (Em outras palavras, deixe o Edge resolver o problema). Eno
diz que o problema pode ser o Bono. Ele está exigindo além de seu limite. Ele tem que subir
muito alto para o refrão, “Gritando”. Eno observa que a música está em E, um tom difícil para o
Bono.
“Sim”, diz Bono, “E é um tom difícil, mas guitarristas e baixistas amam essa nota e, infelizmente, o
U2 sempre começa com a música. É uma discussão que nós temos frequentemente”. Bono diz que
é bom em G, A e B, mas Edge e Adam não gostam de tocar nesses tons. Edge é impassível. Ele não
deixa que o Bono mude de assunto e escape da questão de seu problema vocal.
Depois de ouvirem diversas versões da música, Eno e Bono concordam que uma das primeiras
tomadas é melhor que as últimas, porque nessas todos sabiam exatamente onde eles queriam
chegar e as mudanças entre os versos e o refrão estavam definidos de forma bem clara. Enquanto
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a versão mais antiga toca, Eno a elogia, dizendo: “Veja, ela é tensa sem ser agressiva. A maneira
como você a está cantando agora é tosca, sem graça”.
Estou impressionado com o uso da semântica de Eno para influenciar o julgamento musical. Um
produtor diferente ouviria a mesma versão e diria: “Veja, ela é nervosa sem ser ousada. A
maneira como você a está cantando agora tem fibra”.
Com a trilha de fundo selecionada, Eno começa a exigir que Bono descubra como ele vai
solucionar seu problema com o tom, e encontrar “um personagem vocal real” para a música.
Bono evita o assunto, o que dá a Eno uma abertura para sua própria pauta. Enquanto fazia alguns
experimentos hoje mais cedo no estúdio, Eno reuniu diversos efeitos e obteve “um som vocal
novo e grandioso – fino e forte”. Ele acha que isso é exatamente o que Bono precisa para “If God
Will Send His Angels”. O cínico em mim suspeita que, com a descoberta de hoje, Eno acharia o
som perfeito para “What’s New, Pussycat”, “Nights In White Satin”, ou qualquer outra música que
Bono cantasse essa noite.
Bono pergunta, desconfiado, se esse novo som de Eno tem algo a ver com o Vocoder (um
aparelho para alterar vocais eletronicamente). Eno assegura-lhe que não. Bono tenta desviar do
assunto sugerindo que ele cante o refrão, “If God Will Send His Angels”, como um daqueles
evangelistas da TV americana ou como o Mirrorball Man, “em vez de como eu estou fazendo
agora, como um cantor de rock ruim”. Bono experimenta a ideia, soando como Foghorn
Leghorn¹. É uma tentativa escorregadia de usar uma caricatura para evitar sua responsabilidade
de verdadeiramente chegar ao tom necessário para a música.
Eno, sentindo a fraqueza de seu oponente, lança mais um golpe semântico: “Esse novo vocal que
eu encontrei é parecido com um... um...” ele finge procurar por uma descrição exata, mas ele sabe
muito bem o que vai dizer: “um evangelista psicótico!”
Os olhos de Bono se iluminam. “Isso é o que eu quero!” Primeiro round para Brian Eno.
Enquanto Eno está montando seu som, Bono diz a Edge que a guitarra deveria parar
completamente durante esse novo refrão pausado e estridente. “Não importa se você estiver
tocando acordes diferentes”, Bono diz, “se você tocá-los da mesma forma”.
“Os acordes são o contorno da música”, diz Edge, com sua postura zen. “Que forma você quer dar
para esse contorno?”
Enquanto Larry anda sem rumo até a piscina e Adam vai para casa, eu me sento no sofá entre
Bono e Edge, maravilhado com a complexa função altamente racional do U2, os dois hemisférios
do cérebro da banda – Edge à esquerda, Bono à direita – sentados elevados e orgulhosos sobre a
longa espinha dorsal do baixo e da bateria. Eno ocupa ambos os lados como se fosse um
superego. (Tim Booth do grupo britânico James, que Eno também produziu, destacou que o
nome de Brian Eno é um anagrama para “One Brain” [Cérebro Único]. Forte.) É um privilégio
assistir a cada um desses três gênios e articulados tentando explicar seus pontos de vista,
trazendo diferentes formas de retórica para o que são, na verdade, apenas questões de gosto.
___________
¹ Foghorn J. Leghorn é um personagem de desenho animado dos anos 50 que falava com uma voz estridente.
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Eno entra em cena falando como um professor de filosofia, usando uma aparente lógica para
ganhar seu caso. Contudo, sob rigoroso escrutínio, os silogismos de Eno são um pouco instáveis.
Ele não parte dos fatos para chegar a uma conclusão. Em vez disso, ele primeiro expõe a
conclusão (baseado em sua preferência, instinto ou conveniência pessoal) e depois, manipula
alguns fatos fazendo com que eles sustentem aquela conclusão. Então, quando Bono menciona
que quer cantar como um pregador de TV, Eno diz a ele que seu novo som vocal lembra um
“evangelista psicótico”. Aposto que se Bono tivesse dito que queria cantar como King Kong, Eno
teria descrito seu novo som vocal como “uma evocação de macacos gigantes”.
Bono, igualmente inteligente, tenta ganhar argumentos utilizando termos morais. Mesmo com o
novo efeito de Eno, Bono faz um trabalho ruim com sua voz de evangelista louco. Ele quer deixar
isso de lado e fazer outra coisa qualquer. Eno continua insistindo que ele o refaça, até que Bono,
acuado em um canto, declara: “Na verdade eu estou envergonhado deste vocal. Ele me
constrange”. Ele faz uma pausa para causar algum efeito antes de desferir um gancho de
esquerda: “E talvez esteja certo que eu me sinta envergonhado nesse momento. Talvez a
vergonha seja o que essa letra exige!”
Aqui está um tipo de retórica que qualquer estudante atrasado com seu ensaio final apreciaria!
Bono constrói uma exigência moral a partir de seu desejo de evitar voltar a cantar a música, e
sugere que, como ele está sendo corajoso o bastante por se submeter à metralhadora de
humilhações do público por sua arte, o mínimo que Eno poderia fazer é fornecer cobertura.
Edge costuma escutar em silêncio, examinando minuciosamente os argumentos entre o
professor Eno e o mártir Bono, para depois estourar seus balões com sua própria lógica
talmúdica. Edge analisa as conflitantes propostas como um rabino e aguarda sua oportunidade
antes de concentrar sua atenção no ponto fraco onde os rodeios de Eno e o manifesto de Bono
possam ser destruídos.
Flood ouve tudo sem dizer nada. Quando todos os outros estiverem sem argumentos, exaustos,
em casa na cama, ele ainda estará aqui, fazendo com que a música soe do jeito que ele quer.
“Muitas das vezes eu pareço um sócio minoritário”, diz Flood quando os outros já foram embora.
“É praticamente como se você andasse com a vassoura atrás deles”.
______________________________________
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