
Durante anos, foram uma banda rock de culto, 
cuja habilidade para criar êxitos de rádio ajudou a 
alimentar os conceitos e operações que 
florescem de forma controlada.
  Tudo isso mudou com o quarto album, a barroca e 
potentosa obra de prog-discometal de 2006, Black 
Holes& Revelations. O disco viu-os incluir tudo o que 
era épico, teatral e ocasionalmente simplessobre o rock, 
subindo depois a diversos níveis não eram mais con-
tidos, muito menos nos dois concertos no estádio de 
Wembley em 2007: um ataque sensorial completo que 
contou com equipamentos ao estilo da NASA, ecrãs 
de vídeo enormes e bailarinos pendurados em balões 
gigantes. É típico de Bellamy falar hoje dos espectácu-
los como “ligeiramente comprometidos”, destacando 
que queria que um helicóptero passasse por cima do 
público, com acrobatas a descer em cordas, mas que 
a Proteção Civil acabou com essa ideia. De forma 
impressionante; The Resistance supera tudo isto graças 
á sua grandiosidade pura. Futurista, operático e pos-
sivelmente insano, é o som de uma banda que passeia 
alegremente entre a convenção e a loucura: conta com 
uma orquestra, efeitos sonoros de um combate aéreo, 
uma unha de lama( para simular o som dos cascos de 
camelo) e, na forma da última faixa, “Exogenesis”, uma 
sinfonia de 15 minutos, em três partes.” quis que The 
Resistance fosse o culminar de tudo o que sabemos so-
bre música”, diz Bellamy. “Todos os estilos que alguma 
vez tocámos. Todas as ideias que alguma vez tivemos”
 Dado o seu apreço por afirmações monumentais, não 
é surpresa encontrar uma espessa narrativa 
conceptual ao longo de The Resistance. Preparando 
um romance microscópio em oposição a temas mais 
importantes sobre a crise sócio-política e a destruição 
iminente,abarca uma inquietação civil de larga 
escala (o primeiro tema do álbum, “uprising”), a 
ascensão de uma super-potência geo-estratégica
 imaginada (“United States of Eurasia”), e o 
eventual abandono do planeta ( a já mencionada 
“Exogenesis”).
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“Quis que The Resistance fosse o culminar de tudo o 

que sabemos sobre Música” Matt Bellamy
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“The Resistance pretende ser 
menos sobre o racional e o real. É  
esperançoso e positivo. Passei por 
muitos períodos em que me senti 
bastante paranóico em relação ao 
mundo. Mas também acredito no 
poder das pessoas e no seu amor pela 
mudança. É romântico lutar contra 
interesses malévolos. O último álbum 
era escuro e raivoso. Este é sobre 
resistir á ditadura corporativa”.
 Os Muse têm lutado numa espécie 
de acção reaccionária desde que se 
conheceram, enquanto adolescentes 
em Teignmouth, Devon, no início 
dos anos 90. Nessa altura, Bellamy, 
o baterista Dom Howard e o baix-
ista Chris Wolstenholme eram es-
tudantes nas Universidades de Teign-
mouth e Coombeshead, e membros 
de bandas diferentes. Tinham algo 
em comum: nenhum deles queria 
soar como os Nirvana.  “Na altura es-
tar numa banda rock era um acto de 
rebeldia”, relembra 
Howard. “Todos 
gostavam de música 
de dança e rap. Mas 
dentro da facção 
rock havia uma 
grande resistência a 
experimentar ideias 
novas”. Bellamy e 
Howard eram miú-
dos indie; ambos 
frágeis e magros, e muito parecidos 
um com o outro. Wolstenholme era 
mais alto e forte. À distância pare-
ciam dois agentes imobiliários assus-
tadiços e um carregador das mudan-
ças. Quando nos encontrámos com 

Wol stenholme era mais alto e forte. 
À distância pareciam dois agentes 
imobiliários assustadiços e um car-
regador das mudanças. Quando nos 
encontrámos com Wolstenholme era 
para um café no início do dia, ficou 
bem claro que ele não se entusiasma 
muito com preocupações apocalíp-
ticas. Fumava despreocupadamente. 
Tem os nomes dos seus filhos tatu-
ados nas costas e nos braços. Gostava 
de ver o seu adorado Rotherham 
United jogar (nasceu em Rother-
ham). Podemos facilmente imaginar 
como seria sair com ele para beber 
umas cervejas. Não nos ia tentar 
convencer que os torresmos foram 
adulterados pela CIA. Adequa-se 
perfeitamente a este personagem que 
tinha sido inicialmente o baterista de 
uma banda de covers de Teignmouth, 
chamada Fixed Penalty. Foi expulso 
por gostar dos Status Quo. “Eramos 
uma porcaria”, diz encolhendo os 

ombros. “toda a 
gente queria ser os 
Nirvana. Não havia 
nada original”. A 
família de Dom 
Howard mudou-se 
de Stokport para 
Devon, quando 
o pai dele passou 
a confeccionar as 
vestes do bispo na 

cidade. Antecipando o futuro nos 
Muse, formou uma banda chamada 
Gothic Plague. Ao mesmo tempo, 
Bellamy, cuja família também acabara 
de se mudar vinda de Cambridge, 
tocava guitarra numa banda chamada 

Carnage Mayhem. “A minha banda 
era fixe e por isso o Matt deixou a 
dele e juntou-se a mim”, diz Howard. 
Bellamy agitou os Gothic Plague 
ao sugerir qu escrevessem as suas 
próprias canções. Os outros mem-
bros abandonaram a banda. Bel-
lamy, até então apenas guitarrista, 
tornou-se vocalista e compositor. 
“Não queria mesmo”, diz. “Não 
conseguimos arranjar alguém que se 
juntasse a nós. Essa sensação de ser 
um vocalista relutante ficou sempre 
comigo”. Wolstenhole juntou-se-
lhes pouco depois, e só depois de se 
fundirem é que se aperceberam que 
havia um factor comum a todos: 
eram intrusos na cidade. “ Não digo 
que fosse uma atitude “saloia!, mas as 

pessoas diziam: “Vocês não são destes 
lados, pois não?”, diz Bellamy. “Não 
foi uma mera coincidência formar-
mos uma banda composta só por 
desajustados”. Mas nem tudo foi fácil. 
Wolstenholme recorda-se de um dos 
primeiros concertos, no Cavern Club 
em Exeter, onde Bellamy mal con-
seguia olhar para o público e quase 
sussurrava as palavras. Depois disso, 
o técnico de som disse a Howard e a 
Wolstenholme que deviam arranjar 
outro vocalista. A crítica teve um 
efeito extraordinário. “ No concerto 
seguinte o Matt abriu a boca e mal 
padíamos acreditar no som que saía 
dela. Tinha uma voz clara e poderos. 
Era como se tivesse ido para casa e 
tivesse dito a si mesmo: muito bem, 

sues desgraçados, agora vão ver”
Em diversos aspectos, Bellamy não 
é uma estrala de rock. Apesar de 
ser educado e auto-crítico, há uma 
espécie de inteligência neurótica sub-
jacente, uma certa noção de que está 
constantemente a tentar perceber 
tudo.” A minha mãe diz-me con-
stantemente que eu preciso sempre 
de uma explicação para me sentir mo-
tivado”, afirma.”Quando tinhaquatro 
ou cinco anos e estava a aprender 
a escrever, ela dizia que eu costu-
mava atirar a caneta ao chão e gritava 
“Porquê?”. Quero decifrar os motivos 
e os benefícios que estão por trás das 
coisas. Como o Catolicismo.É sobre 
Deus? Não. Acho que é mais sobre 
poder, dinheiro e abuso de crianças”.



“Dentro da Facção Rock havia uma grande resistência 
a experimentar ideias novas” Dom Howard

Quando o seu talento musical 
recém-descoberto o tornou o prin-
cipal candidatro a vocalista, sentiu 
que tinha que dar tudo por tudo nas 
suas canções, assumindo à partida 
que “ninguém iria achar que eu era 
interessante”. Em vez disso, 
recorreu aos livros e às 
teorias como mate-
rial de inspiração. 
“Quando acaba de os 
ler, o Matt costuma 
passar-me os livros de 
conspiraç~oes que lê”, 
diz Howard. “acho que 
estamos todos cientes de que 
o mundo funciona de uma forma 
estranha. Não escreve realmente 
de uma forma pessoal. Não é um 
dogma. Ele imagina muito bempes-
soas reais em ambientes surreais”. 
Wolstenholme, por outro ladao, diz 
que não fazia ideia de que tratava 
“United States of Eurasia” até entrar 
no estúdio para gravar vozes. “isso é 
com Matt”, diz bruscamente. “Desde 
que não ofenda ninguém”. Há uma 
faixa neste novo almbum chamada 
“Unnatural Selection”, que Wolsten-
holme julga abordar a ideia de que 
a Família Real é descendente de la-
gartos gigantes, uma teoria proposta 
pelo teórico da conspiração David 
Icke, entre outros. Bellamy diz quue a 
sua visão do mundo foi influenciado 
por vários factores,e um deles é o 
Oeste da Grã-Bretanha. O cantor 
sugere que Devon e a Cornualha 
têm servido de bunkers nucleares 
secretos ao longo dos anos. “Durante 
a Guerra Fria, as pessoas mudaram-
se para lá com medo que as grandes 
cidades fossem atingidas por uma 
bomba nuclear”, diz. “ Há um senti-
mento forte em algumas pessoas que 
as leva a quererem afastar-se de uma 
vida normal. São postos de parte. 

Talvez deixemos transparecer isso no 
que fazemos”.
E depois há os cogumelos mágicos. 
Ocantor já não suporta a ideia das 
drogas duras, mas os alucinogénicos 
tiveram um papel importante na 

formação da visão do Matt Bel-
lamy adolescente. “Tomei 

cogumelos quatro a cinco 
vezes quando tinha 
14 ou 15 anos”, diz. 
“Arranjei uns mesmos 
bons em Dartmoor. 

Observar as árvores e 
a natureza sob o efeito 

dos cogumelos é incrivel. 
Um estado de consciência 

totalmente ampliado. E se pensares 
bem, se o mundo pode parecer tão 
diferente, então a percepção é uma 
construção. Estava a umas trips de ser 
o John Lennon e de me sentar nu na 
cama, a falar sobre a paz”.  

No início deste ano, Wolstenhol-
me estava em Teignmouth a arrumar 
uma velha garagem que usa como 
espaço de arrumação. Descobriu uma 
caixa com cassetes de vídeo. Uma 
delas continha a gravação de um 
dos primeiros concertos dos Muse 

no Cavern Club em Exeter. Viu-a e 
estava prestes a desligá-la quando a 
imagem mudou para a gravação cheia 
de grão, em que Wolstenholme e 
Bellamy, sentados numa antiga mesa 
de cozinha, com 14 anos, discutiam 
o significado da vida. “ Ficámos ali 
a noite toda a gravar”, diz o baixista. 
“Acho que Matt estava quase lá, estav 
prestes a encontrar o derradeiro 
significado da vida, mas a cassete 
acabou. Que chatice”.
Onze da manhã num dia de 
semana,e, aparentemente metade de 
Milão está a relaxar em esplanadas 
no exterior dos cafés. No edifício 
sombrio e esfarrapadoque alberga 
o estúdio Officina Mecanique, a at-
mosfera é um poucomais tensa. Matt 
Bellamy e Dom Howard estão aqui 
para orientar uma das últimas sessões 
de gravações de The Resistance. Junto 
com eles, 23 dos melhores músicos 
clássicos de Milão, a folhearem pa-
péis preenchidos com a notação im-
penetrável que só os músicos clássicos 
conseguem compreender. Entretanto 
os técnicos batalham para reiniciar o 
computador de gravação de 100 pis-
tas, que acaba de “crashar”, em parte 
porque Bellamy e companhia estão a 

Um 
planeta que 

vai de 
Portugal ao 

Japão



alimentá-lo com os solos de guitarra 
e bateria, piano clássico e harmonias 
ao estilo dos Queen.

 Enquanto esperamos, um jovem 
velioonista aproxima-se para pedir 
o autógrafo a Bellamy. Talvez 
mais habituada ao ambi-
ente tranquilo dos con-
certos clássicos, parece 
verdadeiramente eléc-
trica por estar a gravar 
com uma banda rock. 
Perguntamos-lhe se 
é por ser fâ dos Muse. 
Diz-nos que sim “ E porque 
muitas vezes aquilo que tocamos 
é músicas de compositores que estão, 
como direi... mortos”.
 Os compositoresmortos são um 
assunto próximo do coração de Matt 
Bellamy. além da sua casa em Devon 
também vive numa villa no Lago 
Como, a norte de Milão, em tempos 
habitada por um compositor do séc.
XIX, Vincenzo Bellini. O cantorab-
sorveu estas influências; há um 
cheirinho da 
ária de Bell-
ini,, “Casta 
Diva”, nas 
cordas em 
ritmo de 
valsa de 
United 

States of Eurasia”. Mas a sua relação 
com os fantasmas do mundo clás-
sico vai mais longe. Quando se senta 
ao piano a tocar Chopin pela noite 
dentro, sente por vezes que o grande 
pianista clássico está mesmo ali com 
ele. “A minha namorada diz que isto 

é uma experiência squizóide 
leve”, diz. “Racional-

mente, sei que ele não 
está lá, mas pode 
tornar-se muito assus-
tador saber que estou 
a tocar algo composto 

à séculos atrás”.
Esta influência clássica 

sobrenatural infiltrou-se em 
Th Resistance. Hoje, a orquestra irá 
adicionar cordas de estilo árabe a “ 
United States of Eurasia”, uma can-
ção concebidade numa escala épica, 
mesmo para habitual dos Muse. Um 
apelo à união da massa terrestre da 
Eurásia, que se estende de Portugal, 
no Oeste, até ao Japão, no Leste. A 
canção torna-se uma espécie de hino 
nacional antes de culminar numa 
sonata de piano à Chpin, chamada 
“Collateral Damage”. Só os Muse 
podiam escrever a banda sonora para 

a ascensão e queda de um impé-
rio fictício em quatro minutos. 
Enquanto a fita toca,as colu-
nas rugem com gritos marciais 

de”Eurassssia!!”.
 “não é toda a gente 

que percebe o lado Monty Python 
da nossa música, mas ele está lá”, diz 
Howard. “Há algumasideias sérias, 
mas grande parte do acompanha-
mento musical e os floreados são 
feitos num espírito de diversão. Mui-
tas vezes estamos a rir-nos enquanto 
gravamos”.
 Foi o próprio Bellamy a escrever 
as pautas, embora hoje seja Audrey 
Riley, condutor da orquestra, a viajar 
constantemente entre a sala de som 
e a mesa de gravação para assegurar 
que as notas são intrepretadas cor-
rectamente. Os músicos mal tiveram 
cinco minutospara ler as pautas antes 
de as gravarem. Bellamy, entusias-
mado, passeia em torno da mesa de 
gravaçã, calças cinzentas botins e 
cabelo multi-direccional. Riley diz 
que a secção de cordas tem “o seu 
quê de Mahler”. Se Bellamy se sente 
lisonjeado pela comparação com o 
compositor sinfónico do séc XIX, 
não o demonstra, prefer-
indo comer a sua 
sandes de 
queijo en-
quanto 
faz ano-
tações 
nas 
pautas. 

The Resistance apresenta mui-
tas passagensclássicas como esta, 
sendo uma das maiores a climática 
“Exogenesis”, onde a população da 
Terra abandona 
o planeta de vez, 
enquanto Bel-
lamy suplica:”You 
must save us all!”.
 “ Estou a imagi-
nar o momento 
em que pessoas 
ou extractos de 
ADN humano 
são enviados 
para Marte ou 
outro sítio para 
começarem de 
novo”, explica. 
“Mas a teoria da 
exogénese explora 
a ideia de que evoluímos noutro 
planeta e depois viemos para aqui”.

 Há aqui uma história de família 
por contar. O pai de Bellamy, 
George, foi guitarrista numa banda 
dos anos 60, The Tornados, 
que   teve um 

grande hit internacional,” Telstar”, 
cujo nome veio do satélite de teleco-
municações inovador lançado em 
Julho de 1962. Produzido por Joe 
Meek, um visionário torturado, foi 

o primeiro single 
de uma banda 
brit^nica a che-
gar a número um 
nos EUA. Mas 
o momento de 
glória do Torna-
dos foi breve e 
George Bellamy 
deixou o negócio 
da música, para 
mais tarde se 
tornar canaliza-
dor. “Já reflecti 
sobre isso”, diz 
Bellamy Jr hoje. 

“É tenebroso. Antes dos meus pais 
se separarem, a clecção de discos do 
meu pai foi uma enorme inspiração. 
Eles esceveram sobre um satélite que 
foi grande notícia na altura. Uns 
50 anos depois, estamos a discutir a 
colonização de outros planetas, e não 
parece assim tão distante. O facto de 
a NASA estar a flar de uma ater-
ragem em Marte significa que todas 
aquelas séries de ficção científica dos 
anos 60 já passaram quase a realidade 
científica”.
 A tarde vai passando e enquanto a 
orquestra toca, as orelhas de Bellamy 
parecem registar pequenas falhas, 

naquelas frequências caninas que 
o comum mortal não consegue 

ouvir. Esta noite, depois de 

uma viagem de hora e meia de carro, 
estarão no estúdio do Lago Como, 
que Bellamy baptizou de Studio 
Bellini. O engenheiro Mark “Spike” 
Stent irá então ter com eles para 
misturarem as sessões do dia. “É uma 
parte bonita do mundo”, diz Bel-
lamy. “Liszt e Chopin compuseram 
ali. E também se diz que o Winston 
Churchill tirou umas férias de duas 
semanas durante a II Guerra Muin-
dial, para ir para lá pintar”. “Lago 
bonito, casa bonita”, diz Howard 
com um sorriso sarcástico. “Sim, 
é um bom sítio para imaginar um 
catalismo estilo 184”.

Matt Bellamy estabeleceu-se 
como principal agitador do rock 
contra os sinistros e omnipresentes 
“Eles”. Mas, ao contrário do que seria 
normal para uma banda de estádio 
da primeira divisão, os Muse nunca 
apoiaram explicitamente uma causa 
política. Afinal, que valores defen-
dem exactamente? No telhado,em 
Madrid, falamos com Bellamy acerca 
de algumas associações com bandas 
rock. U2: anular a dívida mundial. 
Coldplay: comer bananaasdo Co-
mércio justo (Fairtrade). Radio-
head: reciclar. E quanto aos Muse? 
A resposta é surpreendentemente 
prosaica. “Não quis apoiar causa, 
como fazem o Bono ou Chris Mar-
tin”, diz. “ Eles têmfeito um trabalho 
óptimo mas eu não me dou bem com 
a atenção. Acho que iria parecer um 
idiota, como porta-voz. Mas ficaria 
feliz se uma canção como a “Upris-
ing” fosse associada a uma campanha 
pela reforma da Câmara dos Lordes. 
É inacreditável que a segunda câmara 
não seja eleita, na era da internet. 
Portanto... sim, escolheria a reforma 
constitucional”.

Mais alto, mais 
forte. Em estudio, 
os Muse apuram a 
fórmula com que 
hão-de rebentar 

tímpanos um 
pouco por tudo o 

mundo. Criticados 
por alguns pelo 

teor épico da sua 
música, os ingleses 

garantem que 
existe “ um lado 

Monty Python” na 
sua obra.

Política Não, 
Obrigado


