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UM MUNDO DE GENEROSIDADES
A edição que se encontra em suas mãos era um sonho do Rodrigo, algo que nós da Faro e seu incrível grupo de amigos uniu
forças para concretizar.
RODRIGO RODRIGUES tinha muitos talentos: jornalista,
apresentador, músico, comentarista esportivo, guia turístico, biógrafo... o que lhe permitiu produzir um legado incrível.
Fora de catálogo há vários anos, Rodrigo sonhou em relançar
dois dos quatro livros que escreveu: As Aventuras da Blitz, publicado em 2009, pela Ediouro, e Almanaque da Música Pop no
Cinema, publicado em 2012, pelo Grupo Leya. Mas alguns sonhos são difíceis realizar, e foi aí que Rodrigo ficou imobilizado:
ele precisaria que as editoras conseguissem localizar os arquivos
originais — que, por trazerem mais de mil imagens, seria praticamente impossível de serem refeitos sem sua ajuda.
Ainda no calor dos acontecimentos, pensamos em homenagear o Rodrigo e realizar aquele sonho. Então mandei uma série
de e-mails e mensagens para ver se havia algum caminho de
concretizar o projeto. Em poucas horas, as primeiras respostas
começaram a chegar.
Jorge Carneiro, Presidente da Ediouro/Nova Fronteira e sua
equipe foram extremamente rápidos, e Luiz Stein, designer do
livro sobre a Blitz, ficaram muito comovidos e, mesmo enxergando as dificuldades, deram início à busca dos arquivos finais em
todos os lugares.
Alguns dias depois, Daniele Cajueiro, Ana Carla e Diana
Baptista mandaram a notícia incrível de que, depois de muito
trabalho, haviam, enfim, encontrado os arquivos. Foi emocionante, porque a probabilidade era mínima. Faltava o segundo livro,
Almanaque da Música Pop no Cinema. Osmane Garcia Filho, o
designer, havia perdido todos os seus arquivos em uma queima
de HD com os trabalhos daquele ano. Restava tentar a editora.
Para quem não sabe, a Editora Leya, hoje, é uma empresa brasileira. Claudio Marques, um dos sócios da Leya Brasil, revirou o
que podia e, em menos de 24 horas após ter informado que não
havia encontrado, ligou afirmando que acharam as duas partes
do miolo do livro — uma no Brasil e a outra em Portugal. Podem
chamar de sincronicidade, destino, sorte..., mas é como dizem:
não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem.
Conseguem imaginar a emoção de uma notícia ótima atrás
da outra?
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Com os originais em mãos, teríamos apenas que refazer a
capa do segundo livro que não havia sido encontrada. Algo
simples. Mas ao ver a nota sobre esse plano na imprensa, Flávio Franceschini, o designer que fez as campanhas de ambos
os livros e, hoje, também responsável pelas peças de marketing da Faro, apareceu com TODOS os arquivos — até mesmo
os das peças publicitárias da época, o que nos deu um novo
gás. E estava tão perto. Lembram das bruxas? Então...
Mas esse trabalho de buscas em nada se comparou à conversa que tive com os pais do Rodrigo, filho único, menos de dez
dias após sua morte. Dona Sônia, sua mãe, já esperava meu
contato, então, para poupar ambos de uma conversa muito emocional, tentei enviar as ideias por mensagem, mas ela, corajosa,
me respondeu com uma chamada por vídeo. Não minto: apesar
de feliz pela possibilidade da publicação, estava muito tenso e
inseguro sobre como abordar o assunto, então só consegui atender a ligação depois do terceiro toque.
Como previa, foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Nossas falas eram entremeadas por silêncios, eu de
olhos marejados, um luto pesado no ar e que fez com que Seu
Paulo, pai do Rodrigo, tivesse que assumir o leme de nossa
conversa. Deixo registrada aqui a admiração pela força de
ambos, e a autorização para que eu pudesse seguir em frente
com um projeto que traria tantas memórias boas — e remexeriam eventos sobre a perda tão recente.
Depois de tudo pronto, reli as obras que havia publicado há
muitos anos e que, pela generosidade de tantos profissionais,
estão disponíveis para você agora. Rodrigo sempre foi um gênio,
e as duas obras que disponibilizamos são extremamente atuais,
registros únicos, colocados no papel pela pessoa mais adequada
para fazê-lo.
Assim, celebramos, eu e todas as pessoas envolvidas, essas
novas edições como uma continuidade da sua vida e esperamos
que você encontre tanta felicidade ao lê-las quanto Rodrigo encontrou ao fazê-las.
É o que vocês agora têm em mãos.
Pedro Almeida, o editor.
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Salve, salve senhoras e senhores
E rapaziada em geral
Aumentem o som e apertem,
apertem os cintos
Que nós vamos começar a subir...
Espero que vocês gostem do disco,
Assistam o show,
Vejam o filme,
E leiam o livro.
Agora sim, aí está...
Inteiro no seu vídeo,
a cores para todo o Brasil:
Blitz !
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O

É complexo descrever o
fenômeno Blitz e como tudo começou. As madrugadas tocando violão depois de Trate-me Leão,
buscando rimas para letras quilométricas, o acaso, os mestres, os mitos, as influências, as referências. Bob Marley, Hoje é Dia de Rock , Guimarães Rosa, Fellini, Chacal, Banduendes, Asdrúbal Trouxe o Trombone, futebol, os integrantes que mudavam a toda hora, as canjas, os instru-

mentos emprestados, os bares, as descoladas, as dificuldades, as pequenas oportunidades, o
Circo Voador do Arpoador e, de repente, as pessoas certas na hora certa!

Quando “Você não soube me amar” tocou no rádio, quem ouviu parou para ouvir melhor e queria
ouvir de novo, de novo e de novo. Tinha algo de muito diferente, divertido, sexy, no ar. Era a Blitz.

A Blitz apareceu como uma história em quadrinhos com letras contemporâneas, uma moderníssima linguagem gráfica e muita atitude cênica.

O disco era bom, mas o show era um espetáculo! Virou uma febre, uma epidemia, uma mania.
Revolucionou o mercado e transformou a vida dos integrantes da banda. Da noite para o dia

ficaram famosos, ricos, foram reconhecidos, desejados, amados, idolatrados e imitados. Mas,
como dizia meu amigo Vicente Pereira, um dos pais do besteirol, poucos passam pelo portal do
sucesso sem seqüelas. Com a fama vieram os interesses, os egos, as inseguranças, a competição, o ciúme, a disputa de poder, as brigas e a trilogia sexo, drogas e rock and roll.

Detalhes de como tudo aconteceu contados pelos próprios integrantes e pelas pessoas que
estavam por trás dos panos. Tudo isso faz parte da nossa história, da nossa música e da

nossa memória!

Depois do disco e do show, delicie-se com O LIVRO. A verdadeira história do maior fenômeno
musical dos anos 80.
Imperdível!

Patrycia Travassos
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O ano de 1998 estava

quase no fim, e eu ainda procurava pautas para o programa Clip Brasil, veiculado no circuito
interno de TV da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Este que vos escreve mal
havia chegado ao campus da Rua do Bispo, vindo de outra faculdade concorrente, e estava
cheio de gás, louco para descolar entrevistas bacanas para a então chamada “TV do poste”.
Dando uma folheada na revista Showbusiness, publicação trimestral onde os artistas anunciam seus serviços, fiquei pasmo ao encontrar um tijolinho da... Blitz! De cara pensei: “Ué,
esses caras ainda existem?”. Na mesma hora, tratei de ligar para o número disponível e conferir se o contato era mesmo quente. Do outro lado da linha, Toninho, empresário da banda
na época, não só confirmou a existência dos highlanders do rock Brasil como me prometeu
uma exclusiva com a rapaziada; ele havia armado um show surpresa de fim de ano em um
restaurante mexicano na Barra da Tijuca, o El Palomar, de um amigo do Evandro. Detalhe: a
apresentação seria surpresa não só para o público... mas também para o grupo.
De última hora, tentei com o Núcleo de Comunicação da Estácio equipamento para cobrir a
encrenca. Não fui feliz: as câmeras já estavam todas reservadas. Mas a vontade incontrolável de registrar o jantar-show era tanta que cometi uma das muitas deliciosas irresponsabilidades da minha vida louca vida: mesmo ainda sendo um estudante duro, de vinte e poucos
anos, resolvi bancar do próprio bolso o aluguel de um equipamento completo de externa
para não perder a matéria.
Acompanhado pelo cinegrafista da produtora e pelo amigo de todas as horas, ex-colega de
banda e pau pra toda obra televisiva, Eduardo Akira, cheguei ao destino final: o Parque das
Rosas, uma espécie de praça de alimentação que abastece um condomínio chique da Barra
da Tijuca, onde fica o restaurante. Lá, conheci o Toninho pessoalmente e logo fui apresentado ao Billy, tecladista da banda. William Forghieri (nome de batismo do Billy) me inteirou
sobre a fase que a Blitz vivia na época. O grupo que, como dizem por aí, “arrombou a porta
da MPB e apresentou ao país a nova música para jovens” no início dos anos 80 vivia no
que Marcelo Sussekind (renomado produtor musical e ex-Erva Doce) brilhantemente batizou
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de underground luxuoso; ou seja: mesmo sem gravadora, sem mídia e sem a metade dos
integrantes originais, a Blitz continuava existindo, se reunindo quando e do jeito que dava,
tocando em festas pelo interior do Brasil, sempre que a lotada agenda do frontman multimídia Evandro Mesquita permitia.
E por falar no eterno garotão, Evandro finalmente aterrissou na área. Quase devidamente “brifado” pelo Billy, comecei a entrevista com a galera e fui apresentado aos novos e flutuantes integrantes da trupe. Terminado o papo, hora do show. Evandro & Cia. tocaram e cantaram até que
os moradores dos prédios em volta chamassem a polícia por causa do som alto. Era a deixa para
que os tacos e burritos oferecidos pelo surfista Tonico fossem devidamente devorados.
Terminada a comilança, em meio a agradecimentos, despedidas e abraços de boas festas, Toninho me fez uma, digamos, elegante intimação: “Olha, cara... a gente vai fazer um puta show em
janeiro na Fundição Progresso, ali do lado onde ficava o Circo Voador, pra abrir 1999 botando
pra foder! Tu não tá a fim de aparecer lá e gravar tudo?”. Bom, não preciso nem dizer aqui que o
ex-roadie da carreira solo de Evandro ofereceu banana a um macaco faminto.
Levei o convite a sério, descolei um equipamento semiprofissional, já que a universidade estava de férias, e fui cobrir a festa-show desde a passagem de som. Eu e Akira gravamos a
montagem do palco, fizemos um making of da passagem de som, conseguimos entrevistar
alguns dos músicos e voltamos à noite para captar imagens do show, depoimentos do público
e a entrevista que estava faltando, a do sempre escorregadio Evandro Mesquita. Tudo feito
como manda o figurino. Acontece que, no meio da apresentação, descobrimos que uma produtora estava gravando o show na íntegra a pedido da Fundição! Dei um jeito de conseguir as
fitas no meio da semana seguinte e, o que era para ser uma simples reportagem universitária,
acabou virando um especial de quase duas horas, que foi exaustivamente reprisado pela TV
Comunitária do Rio. Se bobear, até hoje devem reprisar o “Espaço Aberto” da Blitz.
Quando o Toninho viu o programa no ar, me fez uma outra intimação: “Pô, Rodrigão, por que
você não pega a estrada com a gente e leva a tua câmera pra gravar umas paradas? Depois
a gente usa esse material pra divulgar a banda, tá a fim?”. Mais uma vez, convite aceito na
hora. Devo ter feito umas quatro ou cinco viagens de ônibus com a Blitz em 1999. Conheci melhor a história da galera, vi de perto as dificuldades da estrada, fui testemunha da disposição
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que é preciso ter para tocar em lugares com estruturas humildes demais para receber a
banda que vinte anos antes viajava com caminhão próprio e, principalmente, virei amigo de
pessoas que foram verdadeiros ídolos de infância.
Lembro bem de duas passagens com a Blitz que me marcaram quando criança: a primeira,
de 1982, ano em que a banda estourou. Na época havia trocado a Tijuca por Botafogo e
estudava no colégio Dínamis. Numa gincana de férias da escola, um grupo tinha a ingrata
missão de levar algum artista famoso para completar uma das provas. E não é que alguns
dos meus coleguinhas conseguiram arrastar o fenômeno pop do momento direto para o pátio
da humilde instituição de ensino? Lembro bem até hoje como fiquei hipnotizado na frente dos
caras e das lindas backing vocals, Fernanda e Márcia.
A segunda passagem foi o meu batismo em grandes shows: se não me engano, em 1984,
fui com os meninos mais velhos do prédio à Praça da Apoteose assistir ao meu primeiro
concerto de rock ao vivo. Apesar de assustado com o volume de som, mais uma vez fiquei
hipnotizado com a Blitz, só que dessa vez pela incrível movimentação que vi no palco.
Do final dos anos 90 pra cá, fui ficando cada vez mais próximo de Evandro, Billy e Juba,
remanescentes da formação original. Fui a um incontável número de shows, fiz outro tanto
de matérias com a banda e, com a febre dos blogs na internet, quase obriguei a rapaziada
a criar um diário de bordo na internet. Hoje, o Blitzmania (www.blitzmania.com.br) é o canal mais estreito que o grupo tem com os fãs. Com o site no ar e motivado pelas biografias
musicais de Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e RPM, pensei: “Caramba, as
aventuras da Blitz precisam virar livro também! Como a banda que começou tudo ainda não
teve a história contada?”.
Mesmo cheio de medo, inseguranças e assustado com a responsabilidade de colocar no
papel uma das mais fantásticas, interessantes, turbulentas e divertidas histórias da recente
música brasileira, resolvi topar um desafio com certeza muito maior do que a minha limitada
capacidade jornalística e escrever as mal traçadas que seguem.

Rodrigo Rodrigues
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