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5Iron Man é o relato de uma ascensão relâmpago 
e as dificuldades de manter a chama acesa  

DIVULGAÇÃO 

Tonny Iommie: esforço para manter a banda unida em meio ao excesso de drogas e bizarrices que acompanhava o sucesso  

O evangelo do metal  
por Tonny Iommie 
Ao contar a própria história, o guitarrista  da Black Sabbath, conta 
capítulos da banda famosa por sua sonoridade e seus excessos e do metal  

A ideia de que uma banda 
tão desvairada quanto o 
Black Sabbath tenha tido um 
homem sensato por trás de 
seus riffs não convence com 
facilidade, principalmente 
se considerarmos as histó-
rias de magia negra, morce-

gos, cocaína 
e outros ex-

cessos que integram o fol-
clore do grupo. Mas é natu-
ral que para toda bizarrice 
cometida por Ozzy - um ar-
senal de fogos de artifício 
disparado em um corredor 
de hotel, um tubarão pesca-
do de uma sacada e alçado, 
vivo, para dentro do quarto 
de baixo durante uma turnê 
- houvesse um pé no chão. 

Em meio ao caos da vida 
na estrada após a explo-
são de Paranoid, segundo 
disco, de 70, Tony Iommi, 
longe de ser santo, com-
preendeu o custo de manu-
tenção do mito e chamou 
para si a responsabilidade 
de guiar Ozzy e companhia 
por quase uma década de 
fama, drogas e a gravação 
de discos que serviram de 
alicerces para o desenvolvi-
mento do heavy metal. 

Seu lado da história é con-
tado em capítulos breves e 
frases simples, no livro Iron 
Man - Minha Jornada Com o 
Black Sabbath, autobiografia 
de 2011, lançada pela editora 
Planeta no Brasil esta sema-
na. É longe de ser um caso 
oportunista, em que o músico 
busca monopolizar o crédito 
pelo sucesso da banda. Tony 
é justo e transparente quanto 
ao processo criativo do Sab-
bath: ele fazia os riffs, Ozzy 
esboçava as melodias e Gee-
zer Butler colocava a letras. 
Mas os capítulos deixam a ní-
tida impressão de que o Sab-
bath se desfaria sem os esfor-
ços do guitarrista. 

Em suma, Iron Man é o 
relato de uma ascensão re-
lâmpago e as dificuldades de 
manter a chama acesa em 
meio à orgia de substâncias 
e groupies que acompanhou 
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DEPOIS DO 
FRENESI DE 
PARANOID, DISCO 
GRAVADO EM UM 
DIA, QUE CHEGOU 
AO TOPO DA 
PARADA INGLESA, 
HOUVE PÂNICO 
E PRESSÃO PARA 
LANÇAR UM 
SEGUNDO DISCO  
À ALTURA 

o sucesso da banda. Como 
o próprio Iommi coloca, de-
pois do frenesi de Paranoid, 
disco gravado em um dia, 
que chegou ao topo da para-
da inglesa com uma faixa-tí-
tulo composta em menos de 
meia hora, houve pânico e 
pressão entre o Sabbath para 
lançar um segundo disco à 
altura, um feito quase im-
possível considerando a ur-
gência explosiva e bruta com 
que Paranoid é feito. Mas se 
o Sabbath nunca superou o 
seu primeiro clássico, Mas-
ter of Reality, o disco seguin-
te, consolidou a seminal es-
tética do grupo. 

A solução, por um tempo, 
foi cheirar cocaína e concen-
trar-se na música. Isto, nas 
vezes em que Ozzy, Geezer e 
Bill Ward não conseguiam o ar-
rastar para o bar. Mas lá pelo 
quinto álbum, Sabbath Bloody 
Sabbath, Iommi começou a 
ficar sem ideias. “A pressão tor-
nou-se insuportável a ponto da 
banda postergar a gravação do 
quinto álbum, e a sensação foi 
de que o Sabbath iria acabar. 
Pensei: ‘nossa, nunca vai acon-
tecer de novo. Meu Deus, perdi 
tudo!’”, completa o guitarrista. 

A sensação de perda 

em relação à música era 
algo que atormentava Tony 
desde sua adolescência, 
quando ocorreu o famo-
so acidente em que per-
deu as pontas de dois dedos 
da mão direita. Na ocasião, 
o guitarrista trabalhava em 
uma fábrica de anéis e, ao 
manusear uma prensa se-
melhante a uma guilhotina, 
se desconcentrou e viu seus 
dedos serem decepados. É o 
pesadelo de qualquer músi-
co, mas, apesar do trauma, 
Tony contornou a situação 
de forma inspiradora: de-
pois de um amigo mostrar-
lhe um disco de Django Rei-
nhardt, que revolucionou a 
guitarra no jazz com apenas 
três dedos na mão esquer-
da, Iommi encontrou uma 
forma (descrita em detalhes 
no livro) de fazer solos e 
acordes básicos - uma adap-
tação crucial para o desen-
volvimento da sonoridade 
crua do Sabbath. 

O zelo pelo Sabbath é 
igualmente oriundo de uma 
predisposição à violência, 
comum entre os músicos 
que foram às aulas nos siste-
mas públicos de ensino dos 
anos 60, no Reino Unido e 

nos EUA. Tony era o bully, 
e, em seu livro, narra como 
saiu na mão para defender 
seus companheiros diversas 
vezes (em uma delas, desceu 
do palco enquanto a banda 
estava tocando, estapeou um 
sujeito que mexera com sua 
namorada, e voltou a tocar 
em seguida). 

Ao decorrer de Iron Man, 
cujas melhores partes vão 
das origens do garoto de 
classe média de Birmingham, 
descendente de italianos, ao 
apogeu do Sabbath e a expul-
são de Ozzy, Iommi narra os 
percalços sem exaltar as lou-
curas (uma frase basta, por 
exemplo, para falar da mala 
de cocaína que acompanhava 
a banda no estúdio). É o diá-
rio de um proleta do metal, 
que deu duro para manter 
sua banda da mesma forma 
que seu pai tocou uma fábri-
ca de sorvetes e uma bodega 
para lhe sustentar. Se não há 
entusiasmo em contar bizar-
rias quanto na autobiografia 
de Ozzy, é porque Tony se 
acostumou. Como o próprio 
diz sobre a mania de baixar 
as calças em público do can-
tor: “acho que vi a bunda de 
Ozzy mais vezes do que a 
minha própria”. (Roberto Nasci-
mento, da Agência Estado) 

SEM AS PONTAS 
DE DOIS 
DEDOS, IOMMI 
ENCONTROU UMA 
FORMA DE 
FAZER SOLOS 
E ACORDES 
BÁSICOS -
UMA ADAPTAÇÃO 
CRUCIAL PARA 
A SONORIDADE  
DO SABBATH 

Terron: leitor dedicado da literatura latino-americana 

DIVULGAÇÃO 

O otimista é um 
idiota, diz Terron 

Continuação da capa  

Não é à toa que os ro-
mances de Joca Reiners Ter-
ron tragam um componente 
forte de desesperança. Para 
ele, o otimismo não tem mais 
lugar num mundo como o 
atual. Nesse trecho da entre-
vista, ele fala desse sentimen-
to, da influência da literatura 
latino-americana e das figu-
ras estrangeiras em seu últi-
mo livro. (Alan Santiago) 

 
OP - O romance tem judeus, 
coreanos, bolivianos e índios 
norte-americanos. O personagem 
principal, o escrivão, é brasileiro, 
mas com raízes híbridas. Por 
que a opção por essas figuras 
estrangeiras? 
Terron - A história do livro 
se passa em São Paulo, que 
é uma cidade de imigrantes. 
O bairro do Bom Retiro, por 

exemplo, é uma miniatura da 
variedade étnica encontrada 
na cidade, e me interessava 
retratar isso, no atual 
momento em que um bairro 
que já foi italiano e judeu 
“passa de mãos”, digamos. 
Ademais, a crise europeia 
tem trazido novas levas de 
imigrantes à cidade, que 
vêm se somar à quantidade 
de bolivianos, peruanos 
e paraguaios que vieram 
para cá nos últimos anos. 
Seria impossível escrever 
um romance passado em 
São Paulo hoje em dia  
sem abarcar isso. 

 
OPOVO - Você se considera 
pessimista? Por quê? 
Terron - Sim, porque não 
existe mais espaço para o 
otimismo no mundo atual. O 

otimista é um sujeito utópico, 
portanto um idiota. 
 
OP - Você pensa num projeto 
literário que amarre as pontas 
de toda a sua produção - dos 
contos, dos romances, da poesia, 
do teatro? 
Terron - Não penso em 
termos de projeto. Vou 
fazendo, e já fico muito feliz 
por poder fazer isso. 
 
OP - As manifestações  
que incendiaram o País 
nas últimas semanas são  
matéria de literatura? 
Terron - Certamente. Os 
resultados das manifestações 
é que não podem 
ser ficção. Acredito que 
todos queiramos que as 
manifestações interfiram na 
realidade do País. 
 
OP - A literatura latino-americana 
é pródiga em histórias policiais 
- com Bolaño, Borges, Levrero,  
por exemplo. A tristeza (...) 
segue essa linha. Como os latino-
americanos foram influência na 
sua ideia de contar a história do 
escrivão e da criatura? 
Terron - Não saberia dizer, 

a não ser pelo fato de 
que sou leitor dedicado da 
literatura latino-americana, 
que está entre as melhores 
e mais livres em termos 
formais. Por outro lado, nasci 
em Cuiabá, que é onde 
acaba a Bacia do Prata e 
começa a Bacia Amazônica. 
Sou, portanto, o último – 
em termos geográficos –  
escritor cisplatino. 
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