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‘Eddie Van Halen foi, é e será um herói’
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020 é um ano ímpar na
história de todos nós. E
em meio a tanto sofri-
mento, tanta incerteza e

tanta dor, a morte de um herói
se impõe como mais um índice
da fragilidade humana. Morreu
um herói da guitarra. Morreu
Edward Lodewijk Van Halen,
ou, simplesmente, Eddie Van Ha-
len. Ao lado do irmão Alex Van
Halen, e de David Lee Roth e
Michael Anthony, ele integrou o
Van Halen, uma banda um pou-
co inclassificável: rock, hard
rock, glam metal, pop rock,
heavy metal? A popularidade e
importância desse guitarrista pô-
de ser sentida quase que instan-
taneamente após o anúncio de
seu falecimento: manifestações
das mais diversas vertentes la-
mentaram a sua perda e se jun-
taram ao coro de fãs que reafir-
mavam seu papel decisivo para
o desenvolvimento da guitarra
no século XX.

A complexidade humana é
sempre desvendada a partir de
boas perguntas. Logo, duas inda-
gações ajudam a compreender o
fenômeno em questão: Como se
constrói um herói da guitarra?
Que elementos compõem tal
equação? Podemos partir da pre-
missa de que um herói da guitar-
ra lida com o equilíbrio constan-
te entre duas forças: a capacida-
de de emocionar (conhecido no
meio musical como feeling, do in-
glês, sentimento) e a técnica, is-
to é, o domínio da execução do
instrumento. Para atingir esse
nirvana é necessário um árduo
trabalho de pesquisa, estudo,
disciplina e dedicação. A destre-
za exigida para uma execução
plena de um instrumentista po-
de ser comparada à preparação
de um atleta: um treino diário
de esforços físico e metal na ten-
tativa de dominar o corpo e fa-
zê-lo ir além dos limites ordiná-
rios para tornar-se extraordiná-
rio. É durante essa batalha he-
roica diária que surgem os in-
sights, as inovações e as ruptu-
ras conceituais. Não existe ro-
mance, existe trabalho. Existe,
também, a questão do virtuose.
No mundo musical, o virtuosis-
mo pode significar a execução
de manobras complexas compos-
tas por cadências de acordes di-
fíceis, o uso de escalas exóticas,
a velocidade acelerada de execu-
ção de múltiplas notas, ou um
misto de tudo isso, conferindo
ao executante um traço sobre-
humano, algo próximo do poder
transformador de um semideus,
meio humano, meio sobrenatu-
ral. Nesse momento, para com-
plementar a sedimentação do he-
rói sonoro, entramos no campo
da mitologia.

A mitologia foi utilizada (e
ainda é) ao longo da história hu-
mana como uma estratégia para
auxiliar a compreensão de coi-
sas incompreensíveis, para expli-

car atos, ações e reações, sobre-
tudo naturais, que causam as-
sombro e despertam fascínio. Pa-
ra nossos ancestrais primitivos,
acontecimentos naturais, como
tempestades, eram atribuídos à
vontade divina, sendo o homem
um ser passivo diante de seu
meio, incapaz (ou bastante limi-
tado) de determinar a sua cami-
nhada existencial. Gradualmen-
te começamos a ter um pouco
mais de sabedoria e reflexão so-
bre o viver, o que possibilitou
um incremento de controle no
andar dos acontecimentos. To-
mamos as rédeas da vida, um
ato heroico.

Dominamos o fogo, rouban-
do-o dos deuses. O domínio da
guitarra pode, confortavelmente,
repousar nessa seara. No entan-
to, para uma série de fãs devo-
tos (ouvintes inebriados ou musi-
cistas inspirados), o ato de domi-
nar o fogo musical parece uma
dádiva espiritual, uma encarna-
ção celestial, uma mitologia, co-
mo se Deus pudesse falar conos-
co a partir da fala musical dos
iluminados. Quando esse tipo de
percepção emerge, estamos dian-
te da naturalização dos mitos.
Nela, o ser mitológico é visto co-
mo poderosamente sobre-huma-
no, tocado pelo além para tocar
aquém, esquecendo-se de todo o
esforço investido na construção
dessa figura de linguagem, na
qual o ser mitológico é um fio
que liga o céu à terra. Nessa for-
ja, gradativamente morre o hu-
mano e floresce o mito. Tal es-
quecimento é estratégico e pro-
posital. Talento é esforço e cu-
riosidade. O processo para
transmutar o humano em um

ser astral é encoberto por uma
membrana difusa que esconde
uma real humanidade esforça-
da, revelando uma aparente di-
vindade mística nata. Porém, os
mitos e as mitologias são fabula-
ções humanas que fornecem,
acima de tudo, modelos de con-
duta que guiam os mortais. Os
relatos colhidos durante a vida,
e após a morte de Van Halen,
claramente apontam uma gran-
de quantidade de artistas e de
público não artístico impelidos
a seguirem os seus encantamen-
tos míticos, buscando nutrir-se
desse imaginário para simples
deleite estético-auditivo ou co-
mo fonte de força e inspiração
para superar suas próprias limi-
tações e descobrir uma identida-
de genuína, uma verdade artísti-
ca ou um alimento para a alma,
para o ser.

E o herói? O herói é aquele ser
que bravamente enfrenta desafios
e abre mão de seu próprio eu, ofe-
recendo-se em sacrifício, prepa-
rando-se para as batalhas que en-
frentará, nesse caso, a batalha de
ser artista, matando o seu eu
mundano em prol do seu outro
mítico. Eddie Van Halen foi, é e se-
rá um herói. E quando os heróis
morrem, nos percebemos órfãos,
esvaziados de sentido, do sentido
vital que eles nos ajudam a cons-
truir no mistério que é o viver.
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O éter é, segundo a mitolo-
gia grega, o céu superior, o ar
mais puro. É na mitologia que
encontramos inspiração para fa-
lar do Eddie Van Halen, recém-
desaparecido, e Neil Peart bate-
rista do Rush, falecido em janei-
ro. O ano de 2020 tem sido di-
fícil e amargo, vivemos uma
pandemia e junto a isto perde-
mos estas referências musicais.

Entende-se por inovação
transformar ou criar algo novo
em um universo de possibilida-
des, e foi o que fizeram estes
músicos, inovaram!

O baterista Neil Peart foi ino-
vador no seu instrumento, eram
72 peças em média todas utiliza-
das em suas apresentações, sua
entrada no palco ocorria de for-
ma apoteótica, não por ego, mas
por necessidade, um elevador o
alçava em meio a bumbos, cai-
xas, pratos e todo tipo de percus-
são, uma composição que girava
360° em torno do baterista que
hipnotizava a plateia com seu
“rolos” infinitos.

Em 2002, na turnê “Vapor
Trails”, no antigo Estádio Olímpi-
co, os porto- alegrenses tiveram
a honra de assistir a tudo isto
confirmando, em meio a um te-
lão e máquinas de lavar roupas,
a lenda da técnica desenvolvida
por Peart. Quem cresceu nos
anos 1980 sacudiu ao escutar a
música de abertura da série
MacGyver ou ao meio dia em um
noticioso da televisão. Eram as
músicas “Tom Sawyer” e “Spirit
of rádio”. Alguém aí lembra?

O que chama atenção nes-
tas musicas é aquele momento
em que o solo de bateria toma
conta das músicas, não existe
a possibilidade de não notar a
habilidade de Peart nas músi-
cas do Rush, o que leva a certe-
za de que aquilo só funciona
por causa daqueles ritmos que
fluem das mãos do artista.

Peart foi revolucionário, criou
técnicas e abusou da criativida-
de. Reza a lenda de que, de tão
rápido, era capaz de segurar
uma moeda na parede apenas
com a velocidade dos toques de
suas baquetas. Se é uma verda-
de não se sabe, mas quando um
indivíduo chama atenção pela
sua competência surgem, com
esta mística, as histórias em seu
entorno, é isto que o coloca no
Olimpo da música.

Com o guitarrista Edward
Van Halen não é diferente, foi
“Eddie” que deu um passo
adiante quando já não se acre-
ditava que houvesse possibili-
dade de evoluir no que se refe-
ria à guitarra elétrica pós Hen-
drix e Page. No entanto, ele
conseguiu, tocou guitarra co-

mo se estivesse jogando vídeo
game, escrevendo um poema,
e bebendo em um balcão de
bar, tudo ao mesmo tempo.

Na verdade era o que fazia,
subia ao palco com a banda e
deslizava no palco com saltos
acrobáticos fazendo solos até en-
tão inimagináveis em sua clássi-
ca guitarra vermelha com tra-
ços branco e preto, que assinou
também seu estilo de vestir, tor-
nou-se sua assinatura. Era nes-
te cenário que a certa altura do
show ficava sozinho com a pla-
teia, acendia um cigarro, assen-
tava ele entre os trastes da gui-
tarra, deixava o copo com sua
bebida preferida ao alcance das
mãos, e disparava um solo de
15 minutos que resumia o ponto
alto do espetáculo, utilizava-se
do “tapping guitar”, que consis-
te em solar no braço do instru-
mento com pequenos toques e
batidas dos dedos, muitas vezes
Eddie fazia isto com uma mão,
solar e tocar, enquanto tragava
seu cigarro e bebia sua cerveja.

A única passagem do Van
Halen pelo Brasil foi em 1983,
conta-se que foi inesquecível.
Em Porto Alegre o show foi no
Gigantinho, foi um dos primei-
ros shows internacionais de
grande porte da cidade.

Conta ainda a lenda que a
banda passeou pelo centro da
Capital gaúcha, Eddie e seus
companheiros de banda desfila-
ram como anônimos na Rua da
Praia na época em que, na via,
ainda existiam bancas de revista
redondas que mais pareciam na-
ves espaciais, bancas de frutas e
vendedores de loteria ambulan-
tes, que perambulavam no local.

Por tudo isto, Van Halen e
Peart são místicos, se torna-
ram referências de grandes
personalidades da música, é o
reconhecimento por saírem do
“lugar comum” e caminhar em
direção ao que nunca foi feito,
isto é inovar. Junte a tudo isto
criar um modo de vida. Para
Peart a introspecção e às ve-
zes até o isolamento, para Ed-
die a alegria de viver e uma
luz própria que tomou até o
pop de Michael Jackson de as-
salto. Pronto, esta aí a magia,
a fórmula para a eternidade.

O desaparecimento destes
dois ícones da música elevam
suas almas ao “Éter Divino” os
colocam no céu superior, no ar
mais puro, deixando para nós,
mortais, o legado de sua passa-
gem por aqui, a inovação, que
nos tocou de forma profunda
com suas batidas impossíveis
e seus solos inesquecíveis.

Merecem, nada menos, do
que a nossa reverência e agra-
decimento por terem existido
em nosso mundo!
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