Extremismos literários
Ao contrário do que se verifica em Portugal, já vários autores espanhóis publicaram livros sobre música pesada. Salvador Rubio (de nome artístico Salva
Rubio) é um dos mais proeminentes, devido em parte às vastas áreas que o seu
trabalho abrange. Guionista, argumentista, escritor, músico e conferencista,
Rubio tem no livro Metal Extremo: 30 Años de Oscuridad (1981-2011) a menina dos seus olhos e não é para menos: abrangente, exaustiva e rigorosa, a obra
reúne todas as condições para se tornar um clássico da literatura especializada
nas sonoridades extremas. A recente edição no Perú alimenta altas expectativas quanto à internacionalização da obra, sobre a qual falámos com o autor.
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Acima de tudo és um headbanger devoto, mas
o teu papel no Metal ultrapassa em muito essa
condição. Fala-nos dos vários aspetos da tua vida
relacionados com o Metal.
Salva Rubio: Com efeito, o Metal, e em particular
o Metal Extremo, é uma parte essencial da minha
vida. À semelhança do que, julgo, se terá verificado contigo e com os leitores da revista, o Metal
tem-me acompanhado sempre, proporcionandome momentos de enorme alegria, mas também
de apoio nos momentos difíceis. Assim continua a
ser. Mas abordando a
minha atividade, sou
autor do livro Metal
Extremo: 30 Años
de Oscuridad (19812011), que chegará
brevemente à quarta
edição. Este livro
permitiu que me tornasse conferencista
na área do Metal, especialmente nas Jornadas Rock & Metal,
organizadas em Jaén.
Finalmente, sou vocalista dos The YTriple Corporation. Tocamos uma fusão de
Thrash, Death Metal
melódico e Industrial. Para teres uma
ideia da sonoridade
que praticamos imagina uma fusão dos
Carcass com os Fear
Factory e com os Machine Head. Gostaria
de aproveitar esta
oportunidade para
convidar os leitores
da Versus Magazine
a descarregar o nosso primeiro álbum,
«Medusa Megalopolis», do site www.ytriple.com.
Julgo podermos afirmar que as raízes do livro
residem num trabalho académico da tua autoria intitulado Breve Historia del Metal Extremo.
Mais tarde fizeste incidir a tua tese de doutoramento na mesma temática e o resultado foi Metal
Extremo: 30 Años de Oscuridad (1981-2011). De
que forma evoluiu o processo desde o primeiro
momento até a publicação do livro?

De facto, tudo começou em 2003, quando elaborei
o trabalho que referes para a cadeira de História da
Música na universidade. O professor da disciplina
era um grande musicólogo mas desconhecia um género musical tão diferente como o Metal Extremo.
Assim, encorajou-me a escrever um livro. Infelizmente, morreu uns anos mais tarde. No entanto, só
em 2009 decidi concretizar o projeto.
Quanto tempo demoraste a completar o livro?
Quase posso dizer que levou décadas, pois estudo o
Metal desde que oiço
este género de música. Julgo que toda
uma vida de amor
pelo Metal está bem
patente no livro. Mas
falando em termos
práticos, o tempo que
pude dedicar à obra
variou ao longo do
tempo, portanto demorei vários anos a
investigar, dois anos
a escrever e mais um
ano para atualizar o
texto e completar o
livro até finalmente
ser publicado no final
de 2011.
A obra revela-se
extremamente detalhada, incidindo
particularmente
nas raízes, origens,
história e evolução
dos vários subgéneros do Metal Extremo no Mundo,
como o Thrash, o
Death, o Doom, o
Black Metal ou o
Grindcore. Nela descreves ainda as características (técnicas, não técnicas, líricas, etc.) subjacentes a cada subestilo,
o conceito a eles inerente, entre outros aspetos.
Assim, que metodologia usaste na pesquisa e
redação do livro?
Obrigado pelas tuas palavras, Dico. Para escrever o
livro recorri ao método habitualmente usado para
a escrita de trabalhos académicos. Primeiro, tomei
em consideração a “fonte direta”, ou seja, a música
em si. Na medida em que este é um livro formal,
digamos (enquanto documento baseado em anális77

es neutras e não sobre a forma como os artistas vêm
a sua própria música) ouvi e dissequei cuidadosamente cada álbum mencionado, tendo prestado especial atenção à evolução dos grupos ao longo do
tempo. No que às fontes secundárias diz respeito
não existem muitos livros formais ou ensaios dedicados a este género musical, apenas livros menos
úteis. Recorri também a fontes online como o Metal
Archives para verificar datas de edição de discos,
por exemplo. Por outro lado, a redação do livro
consumiu-me vários meses, durante os quais ouvi
muitos discos e tirei muitas notas. O verão de 2010
foi particularmente trabalhoso, implicando entre
oito a 12 horas diárias de escrita. Foi árduo, mas de
outra forma não teria conseguido terminá-lo.
Como estabeleceste a estrutura e a arquitetura do
livro? Quanto tempo demorou este processo?
Com efeito, a organização da estrutura constituiu
a minha principal preocupação durante o processo de escrita. Estava certo que haveria uma forma
de classificar os géneros segundo a qual, em dada
altura, todos os grupos e discos encaixassem, quase
como se faz na botânica. Desenhei uma árvore genealógica de estilos e corrigi-a sistematicamente,
mudando grupos de um subgénero para outro. No
fim, acabaram todos por se enquadrar muito bem.
Encontraste o equilíbrio certo relativamente à
abordagem que fazes de bandas “mainstream” (se
é que podemos usar este termo) e underground.
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Foi difícil obter esse equilíbrio?
Essa foi outra preocupação minha. Há grandes bandas que mereciam, obviamente, ser mencionadas
no livro, bem como grupos mais pequenos, cujo
reconhecimento público não foi tão significativo
mas julguei ser interessante incluí-los.
No livro encontramos centenas de grupos, oriundos de todo o Mundo, incluindo Portugal. Que
critérios usaste para selecionar as bandas inclusas?
Queria que todos os agrupamentos fossem relevantes, não queria, de forma alguma, referir bandas para “encher”. Portanto, julgo que o principal
critério foi obter uma panorâmica equilibrada das
várias possibilidades existentes neste género musical. Não quis satisfazer ninguém, e a maioria das
pessoas poderá questionar a inclusão de grupos de
“segunda linha”, mas queria proporcionar uma outra visão sobre dois géneros de grupos e de discos:
por um lado, aqueles que a idiossincrasia da “cena”
levou à rejeição (recordo-me por exemplo, dos Xysma, dos Carcass pós «Necroticism - Descanting
the Insalubrious» ou dos Entombed na sequência
do «Wolverine Blues») e, por outro, bandas menos
conhecidas, que poderiam ter feito a diferença caso
tivessem editado mais discos ou obtido maior grau
de promoção, como os Ton, Mourning Sign, Absorbed, etc.
Na conclusão do livro questionas-te sobre que futuro está reservado ao Metal Extremo e também
dás a resposta: ninguém sabe! Julgo ser verdade.
Ainda assim, que formas poderá assumir o estilo? Haverá ainda mais subgéneros? Alguns deles
poderão fundir-se num só? Esses géneros serão
ainda mais extremos?
Ainda ontem me escreveu um leitor e músico dizendo ser um recém-chegado ao Metal Extremo.
Afirmava estar fascinado pelas possibilidades
aparentemente infinitas que o género oferece. Esta
ideia resume bem a minha visão sobre o género.
Para ser mais objetivo, julgo que o Metal Extremo
irá consolidar-se e crescer ainda mais. Afinal, já ultrapassou os 30 anos de existência. As facões mais
conservadoras do Underground continuarão a proteger a essência do género (o que é bom). Por outro
lado, algumas características do Metal Extremo
serão lentamente incorporadas pelo mainstream,
tal como se verificou com o Punk e, paradoxalmente, com o Black Metal (o que é igualmente bom
e impossível de evitar, penso eu). Apesar de tudo,
acho que é possível ser-se ainda mais brutal e mais
extremo, sim. Afinal, neste género de música, todas
as barreiras foram repetidamente quebradas (e con-

“Algumas
características
do
Metal
Extremo serão incorporadas pelo mainstream”
tinuarão a sê-lo, com certeza, já que este princípio
subjaz à essência do Metal Extremo).
Como reagiram os fãs, os leitores e a comunicação social ao livro?
Deixarei os factos falarem por si: estamos prestes a
chegar à quarta edição em pouco mais de um ano
e meio após o lançamento original. Portanto, quer
em Espanha quer na América Latina a reação foi incrivelmente positiva. Aproveito desde já para agradecer esta receção á obra e
estendê-la aos milhares de
leitores que recomendam
o livro aos seus amigos,
nomeadamente através das
redes sociais; e aos jornalistas que me entrevistaram
e analisaram Metal Extremo: 30 Años de Oscuridad (1981-2011). Chegámos a estes resultados sem
qualquer promoção do editor. O êxito alcançado resultou do apoio da “cena”.
O livro já foi traduzido
para outras línguas?
Estamos a preparar algo em
Inglês, mas não posso darte mais pormenores, nomeadamente quanto a formatos ou datas de lançamento.
Atualizarei as informações
no meu blogue (www.librometalextremo.com) .
Embora a originalidade
constitua uma utopia para
os artistas em geral achas que, ainda assim, existem abordagens musicais que o Metal Extremo
ainda pode vir a configurar? Ou tudo o que podia
ser inventado já chegou aos nossos ouvidos?
Como disse, ainda há muito a explorar, especialmente quando géneros estranhos ao Metal Extremo, como a Música Sinfónica Contemporânea,
descobrem as texturas e recursos que lhe estão associados. Estou certo que pelo menos a música de
vanguarda, a música académica ou o Jazz irão lentamente incorporar elementos próprios da música extrema à medida que os compositores forem
descobrindo este género musical.

Enquanto fã, que subgéneros do Metal Extremo
preferes?
Oiço de tudo um pouco, mas para teres uma ideia
neste momento o meu iPod tem álbuns dos Akercocke, Carcass, Cathedral, Darkthrone, Death, Dismember, Down, Ghost, Grip Inc., Hail of Bullets,
Los Halcönes, I, Immolation, Impaled Nazarene,
Isvind, Napalm Death, Necronaut e Tragedy.
O que podemos esperar de ti no que respeita a
novas obras? Talvez uma
edição revista e ainda mais
aumentada do livro? Um
novo volume sobre Metal?
Ou talvez um documentário?
Levei algum tempo a decidir mas sim, haverá um novo
livro sobre Metal, desta feita especializado no universo do Metal “lento”: Doom,
Sludge, Stoner, Drone, etc.
Haverá atualizações frequentes no blogue sobre
este projeto, espero que
gostes quando te chegar às
mãos.
Irei gostar, certamente.
Queres deixar algumas
palavras finais ao nossos
leitores?
Muito obrigado pela entrevista e lembrem-se que
as páginas iniciais do livro
encontram-se disponíveis
para leitura em
www.edmilenio.com/ESP/
llibre_milenio2.asp?id=11&id_llibre=501. Podem
adquirir a obra através do link http://www.librometalextremo.com/, sendo que o álbum da minha
banda pode ser gratuitamente descarregado no site
www.ytriple.com.
Entrevista: Dico
(Fotos cedidas pelo entrevistado)
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