
KURT COBAIN 

 

«Demasiado frágil e talvez demasiado ingénuo para assumir o estatuto de porta-voz de uma 

geração Kurt Cobain fazia das suas canções depoimentos tão íntimos que rapidamente se 

gerou no inconsciente dos fãs a “possessão” Cobain. 

Os Nirvana são um caso único e fulcral da fase inicial dos tão badalados anos noventa, émulo 

de uma geração que alguém denominou de X-rated, e que outros muito prosaicamente 

chamaram rasca. 

Nos três Nirvana havia a tão falada química de banda, mas acima de tudo havia um mártir 

que tocava guitarra como poucos e se deixava canibalizar como ninguém antes arriscara, 

através das canções que entregava com honestidade e desapego – Kurt Cobain. 

Assumidamente não intelectual, autodidacta em tudo na vida, até em como se comportar 

perante a fama, Kurt tirou de dentro de si tudo o que repartiu principescamente pelos outros, 

numa prova de altruísmo quase cristão, Kurt pegou na sua mente e no seu corpo, e criou 

uma nova linguagem e uma direcção inédita para uma banda de rock, oferecendo-os à música 

e aos seus apreciadores com um singelo: “tomai e bebei, isto é o meu sangue”. 

Ele não era uma Rock Star, era uma Pessoa, e era em defesa desse estatuto de individualidade 

que Kurt se tornava estranhamente magnético projectando a sua impotência assumida, 

através do seu olhar naïf, trajando de vestido ou de jeans e t-shirt rasgada, cabelo imundo, 

olhos rasgados com eyeliner, de cadeira de rodas… 

A diferença entre as outras drogas e o álcool é a diferença que existe entre o suicídio e a lenta capitulação – 

dizia Jim Morrison habitualmente, mas Kurt não prestava atenção à história do rock n’roll, 

Kurt era um habitante do presente, uma criança grande que adorava misturar o onírico e o 

real, usando para isso uma seringa hipodérmica, e ao ver-se exangue terminou a vida com 

“tomai e comei, isto é o meu corpo”. 

E, se Jim Morrison foi considerado o “King of Orgasmic Rock”, a Cobain a coroa que lhe 

cabe é a de “King of Damaged Rock”.» 
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