
Os	quem?	

(a	propósito	de	Woodstock)	

 
The dream is over,  
what can I say? 

        John Lennon, 1969 

Em 1965, uma banda inglesa cujo nome era já uma declaração, 

apresentava-se ao mundo mediante um adolescente confuso, 

agressivo, lamuriento... e gago! O cantor gaguejava, mesmo. Ele não 

falava sobre um adolescente perturbado e inadaptado, o era frente a 

nós. Talvez o autor da música se inspirou no Papageno, de Mozart, não 

sei, mesmo assim, acho uma grande sacada. De que fala o cantor-

personagem? Da sua geração. Mas não é uma descrição senão uma 

queixa, uma reclamação dirigida à geração anterior, a do seu pai, que, 

obviamente, não entende nada.  

People try to p'p'p'put us d'down (talkin' bout' my generation) 
Just bec'c'c'cause we get around (talkin' bout' my generation) 
Things they do look awful c'c'cold (talkin' 'bout my generation) 
Hope I die before I get old (talkin' 'bout my generation) 

 
Seria mais ou menos o seguinte: "a galera nos bota prá baixo, só 

porque 'tamo numa boa (falo da minha geração); num dão a mínima 

pela gente, tomara eu morra antes de virar coroa". 

Cinco anos depois, na cidade de Leeds, os incompreendidos em 

questão soltam uma declaração de princípios, talvez um pouco 

delirante. Antigamente, segundo eles, os jovens eram respeitados e 

temidos, hoje, ninguém se importa. Vivemos numa gerontocrasia. 

Oh well, a young man ain't got nothin' in the world these days 
I said, a young man ain't got nothin' in the world these days 
 
You know in the old days 
When a young man was a strong man 
All the people they'd step back 
When a young man walked by 



 
But you know nowadays 
It's the old man, 
He's got all the money 
And a young man ain't got nothin' in the world these days 
I said nothing 
 

"Ora, um cara jovem não tem nada nesse mundo hoje. Eu disse: 

'um cara jovem nada tem nesse mundo hoje'. Antigamente, um homem 

jovem era poderoso. Todo mundo abria alas quando um homem jovem 

pedia passagem. Mas, agora, quer saber?, são os coroas que tem toda 

a grana. E os manos, não tem nada nesse mundo hoje. Eu disse: 

nada!" 

Um ano antes, Adolfo Bioy Casares escrevera, em Buenos Aires, 

o Diário da guerra do porco. Gangues jovens declararam guerra aos 

idosos, que eram mortos sem outro motivo que o de serem velhos. 

Ainda não era o tempo em que o politicamente correto sepultou este 

ódio sob o eufemismo da "melhor idade". Ainda ser decrépito era 

nojento, donde os "porcos" do título.  

Anthony Burguess já tinha escrito A laranja mecânica, e Stanley 

Kubrick, feito o filme homônimo –jamais lançado na Inglaterra devido às 

ameaças recebidas: fariam com sua família como Alex teria feito. 

Apavorado, tirou o filme de cartaz. (Nunca estreiou em Londres, até 

hoje!) 

É também o ano do caso Tate-La Bianca, e de Helter Skelter 

escrito na parede com o sangue dos mortos. A Família Manson trucida 

a família Polanski e amigos, apenas por serem bonitos, ricos e 

famosos. O mentor seria Cristo reencarnado, e os Beatles falariam com 

ele através das canções1. É uma missão. Armaggedon declarado 

contra os que tem mais e estão mais satisfeitos do que nós. Preciso 

                                         
1 Cito declarações de Charles Manson aos jornais da época. 



lembrar que os Rolling Stones, de quem se tratará a continuação, 

ficaram famosos com um hit  denominado: (I can't get no) satisfaction? 

Estou insatisfeito! Charlie Manson poderia ter recrutado o revoltado de 

que falava no começo. Em todo caso, há quem diga que os crimes da 

Família Manson sepultaram o movimento hippie. De paz, amor e flores 

(if you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers on your 

hair2) para carnificina, orgias e droga3. 

O guitarrista daquela banda de incompreendidos que mencionei 

no início tinha escrito no mesmo ano de 69 uma opera rock, sobre uma 

criança autista que sofrera abusos de todo tipo e depois se tornara o 

messias do futuro, redimindo a sua geração através... do fliperama 

(pinball)! Portavozes da preocupação com a própria identidade da 

geração dos baby boomers, a banda em questão toma como nome a 

sua própria demanda: "quem somos nós?" Eles se chamam, como já 

devem ter adivinhado, Os Quem (em inglês, The Who). 

The Who apresentaram depois disso outra obra conceitual, de 

menor envergadura e sucesso, sobre um jovem esquizofrênico, dividido 

entre as duas culturas rivais da juventude londrina daquela época: os 

                                         
2 "Se vc está indo para San Francisco, não esqueça de por flores no 

seu cabelo." 

3 Sem a menor pretensão de fazer uma análise sociológica, diria que 
antes que acabar com o movimento hippie o ato de Manson lhe revela o lado 
obscuro, o modo em que está visceralmente integrado à sociedade puritana 
que declara combater. A mesma sociedade que obriga um dilacerado Roman 
Polanski a vir a público para dizer sim, nós davamos festas para amigos e, 
sim, puxavamos fumo, como todo mundo em Hollywood faz, aliás, mas isso 
não nos torna merecedores do que foi feito conosco, como está sendo dito 
pela imprensa. O cineasta se vê obrigado a lembrar à sociedade a 
inenarrável crueldade e a hipocrisia inaudita da sugestão de que a vida que 
ele levava (leia-se, as satisfações que se permitia) podia ser a causa da 
violência que tinham sofrido (e que deste modo era elevada a justa punição 
pelo pecado). 

 



mods e os rockers. Trinta e três anos mais tarde, Pete Townshend, o 

autor de ambas, foi indiciado por pedofilia, por ter entrado em páginas 

de pornografia infantil na internet. Ele argumentou que se tratava de 

uma pesquisa para um livro, mas reconheceu publicamente seu "erro" 

e pagou uma pesada multa à correção política. 

 

A	violência	da	flor	

E Woodstock? Durante o registro do festival, enquanto Waldleigh 

percorre a fazenda de Yasgur, filmando a multidão, podemos ver Jerry 

Garcia, guitarrista e cantor de Grateful Dead, mostrando um baseado 

diretamente para a câmera e fazendo troça da polícia: "Exhibit A", ele 

diz, "evidência A". Ainda vamos falar desta "evidência A". 

Mas, antes, queria chamar a atenção para Hair, o musical de 

Rado e Ragni, em cartaz em Broadway desde 1967. O tema: 

adolescente patriota caminho do alistamento militar encontra o novo 

poder da flor. Está tudo ali, a crítica dos valores da família tipo e a 

promoção de laços comunitários de sociedade tribal precapitalista; o 

retorno a uma natureza idealizada, livre de maldade e de poluição 

industrial; a resistência contra a política de Nixon em Viet-Nam e a 

contestação dos valores espirituais daquela bigotry americana (cujo 

sentido a tradução por "intolerância" cobre pobremente), fundamento 

de uma hipocrisia e uma repressão sociais que, cada vez com maior 

freqüência, terminava em explosões inconcebíveis de violência (desde 

os linchamentos das minorias segregadas até a agressão policial e a 

censura moral nos costumes e nas artes)4.  

                                         
4 Impressiona a clarividência do filme de Bogdanovich Targets, de 

1968, se pensamos o que aconteceu em Columbine, 30 anos depois: um 
atirador se dedica, sem nenhum motivo, a matar gente, desde uma torre 
d'água. Isso para não mencionar as séries Desejo de matar e  Dirty Harry a 



Havia algo mais em Hair, contudo, algo que aparecia ali de um 

modo ainda velado, mas que se mostra em toda a sua absurda 

obscenidade em aquela paródia sinistra de comunidade hippie 

autodenominada Família Manson. Um dos garotos entrevistados a 

caminho do festival de Woodstock se refere a si mesmo como freak5, e 

o jornalista pergunta porque fala de si próprio desse jeito. "É assim que 

somos chamados", responde. Assume, alegremente, diria, em nome do 

grupo a que pertençe, o papel do segregado que a sociedade lhe 

destina. E digo "alegremente" porque se trata de uma exclusão 

consentida senão exigida para ratificar um lugar procurado na 

sociedade em questão. Ou seja, o desejo é menos mostrar como 

somos livres (do "sistema" que escraviza os caretas6) que encarnar 

aquilo que o sistema em questão foi chamado para reprimir. De outra 

maneira, estas reivindicações libertárias escondem (mal) o imperativo 

de gozo que as anima, e ao qual seu portavozes estão sujeitos. Dizer 

que os rituais de amor livre (livre do quê?) e de libertação dos sentidos 

(das amarras da homeostase fisiológica, talvez?) eram obrigatórios 

seria dizer pouco: o amanhecer da Era de Aquário pretendia ser um 

ritual dionisíaco desencadeado da religião que lhe dava sentido. 

O título da peça resistiu ao frenesi tradutório das distribuidoras 

latinoamericanas pelo valor icónico que já na época tinha aquele cabelo 

comprido que apagava a diferença entre os sexos. A promoção da 

                                                                                                                     
que deu origem. Havia um mercado ali; ou seja, algo do estado da sociedade 
estava sendo espelhado aos seus membros e vendido como espetâculo. 

5 Bizarro, ET, monstro de circo. É certamente pejorativo. 
6 Haveria muito o que falar sobre este sintagma "o sistema", que os 

americanos usam a torto e a direito para referir-se as forças anônimas que os 
determinam e os coagem, vindas de uma lei que se identificaria apenas 
parcialmente com o Estado. Assim, por exemplo, o Estado afunda milhões de 
dólares em bancos quebrados por estelionato financeiro "para salvar o 
sistema". The Matrix ilustra, na década de noventa, a versão atualizada de O 
Sistema que nos assujeita. 



androginia era um modo de rejeitar os signos de uma identidade 

imposta pela mesma cultura burguesa que devia ser superada. O 

cabeludo, símbolo desta rejeição, vira paradoxalmente o signo mesmo, 

a marca registrada, da contracultura e como tal é vendido7. 

O musical Hair pode ser visto junto com Easy Rider (Sem 

Destino), o filme de Dennis Hoper, onde os cabelos compridos, a droga 

e a vida desregrada, em franco escârnio do mundo do trabalho dito 

"produtivo" e dos valores conservadores e familiares, geram para os 

protagonistas todo tipo de agressões dos enjaulados pelo "sistema", 

que se sentem provocados (e o são) identitária e sexualmente, em 

seus respectivos recalques. Em Buenos Aires, a polícia arrastava os 

cabeludos para as delegacias da cidade e os deixava carecas na 

marra, sem qualquer provocação da sua parte.  

Desejo problematizar aqui a interpretação tão fácil quanto errada 

da repressão policial e da censura moral como reação conservadora 

contra a revolução libertadora representada pelos hippies. A bem da 

verdade, a promoção do gozo como um dever pela ideologia hippie 

nada tinha de liberador. Tomado como uma obrigação moral (recusar 

as experiências estéticas ou eróticas patrocinadas era ser careta, e ser 

careta era uma falta), o gozo a mais, arrancado ao recalque social, 

podia ser, e foi, mais letal que a repressão que ele dizia combater8.   

 

E Woodstock? O festival foi uma aventura de quatro jovens 

empreendedores, fantasiados de hippies, mas com os pés bem 

fincados na terra dos adultos caretas. Uma aventura pensada para 

                                         
7 Devo lembrar que a palavra e a moda unisex são de 1969? O 

capitalismo não perdoa... 
8 Jones, Hendrix, Joplin e Morrison, entre tantos outros, que o digam. 



lucrar em cima dos aéreos flower children, para celebrar a festa, a 18 

dólares por cabeça, do advento da Era de Aquário e da fraternidade 

universal do amor e dos sentidos. Vale lembrar que 18 dólares de 1969 

seria como 80 dólares de hoje, e eles venderam 180 mil ingressos em 

dez dias, ou seja, algo em torno de 14 milhões de dólares atuais. E se 

não saíram no lucro foi porque nunca imaginaram que em vez dos 200 

mil espectadores calculados, viriam mais de 500 mil, estourando toda e 

qualquer infra-estrutura prevista, e transformando o município de 

Bethel, no estado de Nova Iorque, em área de calamidade pública. 

 Havia ali representantes de quase tudo. Manifestantes contra a 

guerra, veteranos de Vietnam, militantes do Movimento Negro (os Black 

Panthers), Rednecks (brancos, racistas e reacionários da classe 

operária), anti-gays, centenas de gays e lésbicas, partidários da 

legalização das drogas, advogados do banimento das drogas, 

defensores do governo de Nixon, ativistas contra ele. Havia oficiantes 

de seitas de todo tipo, revelando um sincretismo informe no qual se 

misturavam rituais pagãos, práticas budistas, religiões orientais do 

extremo, como Japão ou China, ou do meio, como o islã; da India, dos 

Navajos americanos (a união com a Serpente) até as velhas divindades 

Vikings, passando pelos Druidas da antiga Gália. E, claro, as crianças-

flor, jovens, belas, nuas, festejando o Amor, fumando, cheirando, se 

picando e fazendo xixi, cocô e filhos ao ar livre (para todo mundo ver). 

E tudo em comunhão pagã com a Natureza sob o lema do "retorno ao 

Éden":  

We are stardust 
We are golden 
And we got to get ourselves  
back to the Garden. 
 

Crosby, Stills, Nash and Young, que tocaram por primeira vez 

com esta formação no festival, respondem com a música Woodstock a 

pergunta: quem somos? Somos o pó das estrelas, somos dourados e 



devemos retornar ao Jardim do Éden. As drogas e o sexo não eram só 

pura alegria, gozo e sonho, eram um meio de liberação. A lei podia ( e 

devia) ser ignorada em prol de um bem maior: a nossa própria 

satisfação. 

Woodstock passou à história pelo slogan make love not war, e o 

símbolo britânico naval, semafórico, de 1958, para dessignar o N e o D, 

(de: Nuclear Disarmament) tornou-se o símbolo do Festival da Paz e 

daquele empuxo para aquém de pecado original.: 

 

E a galera roqueira devolvia ao mundo, não sem ironia, os dois 

dedos em vê –o sinal da vitória na guerra, de Churchill– transformados, 

para sempre, em símbolo da paz. 

 

A	flor	da	violência	

O sonho de Woodstock virou pesadelo, deixando transparecer seu 

núcleo real traumático, em outro momento e em outro lugar e, de certo 

modo, pela mão dos Rolling Stones. Eles, como Led Zeppelin, não 

participaram de Woodstock, para não aparecerem como uma banda 

entre outras9. Decidiram, depois de ver o que perderam, oferecer seu 

próprio show gratuito em Golden Gate Park, em San Francisco. A 

prefeitura negou o alvará e o show foi transferido para o Altamont 

Speedway Park. 

                                         
9 Imagina!, the biggest rock 'n roll band in the world, não se misturaria 

com Os Joões Ninguens, com Os Quem? da vida... 



Diferente do festival do leste, que fora uma festa tribal e 

comunitária: todos somos estrelas (we are stardust, we are golden...), o 

festival do oeste foi uma empreitada de e para os Rolling Stones, com 

dois grupos de abertura, colocados em segundo plano como 

coadjuvantes (The Flying Burrito Brothers e Jefferson Airplane). Os 

stones e seu manager tiveram a idéia de contratar como leões de 

chácara do show, uma conhecida gangue de motoqueiros fascistoides, 

homofóbicos, racistas e arruaceiros, proto-skin-heads, digamos, 

conhecida como Hell's Angels. Esta contratação merece considerar-se 

um verdadeiro ato falho, cujo contexto podemos situar para tentar uma 

leitura.  

Já estava nas ruas o álbum denominado Let it bleed, explícita 

gozação da música do bom moço Paul chamada Let it be. Álbum 

calcado sobre o lado "simpatia pelo capeta", que constituia a "persona" 

da banda (em midnight rambler, por exemplo, Mick Jagger encarna 

Jack, "O estripador"). Em vez de deixar ser, então, a proposta era 

deixar sangrar, e Altamont se transformou no palco de uma versão de 

O Aprendiz de Feiticeiro, de Dukas, com Mick Jagger no papel título e 

os Angels, no das vassouras mágicas10. 

O acerto com a gangue foi: "vocês cuidam que ninguém chegue 

perto do palco e podem beber cerveja à vontade". Um deles, que ficou 

famoso graças ao documentário daquela noite, conhecido pelo irônico 

título de Gimme Shelter (acolha-me!), fala pelo rádio no dia seguinte: 

"Cara, eu não fui lá para patrulhar ninguém. Eu não sou tira nem babá 

de ninguém. Nós fomos porque nos ofereceram birra de graça; 

                                         
10 Para uma versão simpática e canônica: a primeira animação longa 

metragem de Disney, Fantasia, com Mickey Mouse no papel protagonista. 

única vez na sua vida que o rato bom moço e careta do papai Walt foi mal 

comportado, note-se. 



ninguém está aí com essa veadagem do flower power ou de paz e 

amor. Eu nem gosto desse tipo de música. Nós fomos os maiores 

trouxas daquele veado de Mick Jagger, que estava todo cagado, lá no 

palco, e depois ficou falando que nós começamos a briga. Nos 

disseram que tinhamos que ficar sentados na borda do palco e não 

deixar ninguém passar por nós, e foi isso que fizemos. O problema que 

tinha um bando de gente alta em drogas, que só iam sair de lá na base 

da porrada. Agora, quando você vê a tua moto, o que você mais ama 

no mundo, sendo empurrada ou riscada por um bando de hippies, bem, 

aí tem que saber que alguém vai se machucar, e muito féio. Foi o que 

aconteceu..." 

E o que aconteceu foi uma pancadaria generalizada, comandada 

pelos "seguranças", que mandaram ao hospital várias pessoas, incluído 

o cantor de Jefferson Airplane, e assassinaram um negro totalmente 

drogado, que tentava chegar ao palco de qualquer maneira, depois que 

ele puxara um revólver. No filme pode-se ver Grace Slick, front(wo)man 

da banda, toda cheia de si, falando ao microfone: "agradeço aos Hells 

Angels por terem espancado meu cantor principal". Levou uma 

invertida e quase apanha, ela também, de um dos membros da 

gangue. Pode-se ver também um Mick Jagger apavorado, e um tanto 

patético, dentro de sua fantasia vermelha e preta de bobo da corte, 

tentando posar de cool e fingindo estar no domínio de uma situação 

que, claramente, fugira ao seu controle, falando ao microfone, 

enquanto seus "seguranças" espancavam seu público: "Quem está 

brigando, e a troco do quê?". 

Por que afirmo tratar-se de um ato falho? As estrelas do show 

chamaram para garantir a paz do encontro um bando composto por 

aquilo que se conhece como white trash:  ressentidos, preconceituosos, 

agressivos e certamente contrários a tudo que o público que viria ao 

festival representava. Como, então, deixar de pensar que, ao chamá-



los, os Stones não estavam entregando a si mesmos a sua própria 

mensagem invertida? 

Resta saber qual seria a carta que desta feita mandavam a si 

próprios. Mas, antes, podemos perguntar a quem se destinava. Isso 

não me parece difícil de responder: destinava-se ao sujeito do "paz e 

amor"; ao sujeito do make love, not war. A violência, mil vezes 

cortejada pelos Stones, começa relativamente doméstica e suave, 

como um furacão que no início não passasse de uma brisa: 

Please don’t you call me at home 
Please don’t come knocking at night 
Please never ring on the phone 
Your manners are never quite right  
Please take the favors I grant 
Curtsy and look nonchalant, just for me  
Don’t want you part of my world 
Just you be my backstreet girl11 
 
(Backstreet girl) 

Começa como uma doce melodia, dirigida a uma mulher que 

deve ser advertida para permanecer no seu lugar clandestino de 

concubina e nem sonhar em atrapalhar a respeitabilidade oficial do seu 

amante casado. Longe estamos ainda dos swinging sixties, esta letra 

da dupla Jagger-Richard representa o mais hipócrita do 

conservadorismo puritano inglês, contra o qual reagiria depois o 

movimento denominado, precisamente, contracultura. A agressividade, 

entretanto, o desprezo e a violência nas relações estão lá bem visíveis. 

E a coisa vai ficando mais interessante, quando o amante 

demanda que a sua amada tome tudo dele, membro por membro, até 

terminar esfaqueado por ela, nesta música contemporânea de 

Woodstock denominada precisamente deixa sangrar:  
                                         
11 Por favor, nunca me chame em casa / não venha bater na minha 

porta à noite / nunca ligue para mim / os seus modos nunca são muito 
adequados / pegue o que tenho para lhe dar / agradeça como quem não quer 
nada / não te quero como parte de meu mundo / seja apenas a garota da 
porta de trás. 



 
But you knifed me in my dirty filthy basement 
With that jaded, faded, junky nurse 
Oh what pleasant company 
 
We all need someone we can feed on 
And if you want it, well you can feed on me 
Take my arm, take my leg, oh baby don't you take my head? 
 
We all need someone we can bleed on, 
and if you want it, baby, well you can bleed on me12 
 
(Let it Bleed) 
 
No mesmo álbum (talvez o melhor dos Stones, na minha opinião) 

temos a conversa de um casal sobre um assassino serial de quem todo 

mundo fala mas que ninguém viu, e que no fim revela ser aquele que 

está falando e que, no final, enfia uma faca no pescoço da sua 

interlocutora (note-se como passa da terceira pessoa para a primeira 

do verbo): 
 
Talkin' 'bout the midnight rambler 
The one that closed the bedroom door 
I'm called the hit-and-run raper in anger 
The knife-sharpened tippie-toe... 
Or just the shoot 'em dead, brainbell jangler 
You know, the one you never seen before 
 
Did you hear about the midnight rambler 
He'll leave his footprints up and down your hall 
I'll stick my knife right down your throat, baby 
And it hurts!13 
 
(Midnight rambler) 

                                         
12 Mas você me esfaqueou em meu porão sujo e fedorento / junto com 

aquela enfermeira coroa, gasta e drogada / ah que companhia agradável! / 
todos precisamos alguém que nos alimente / e se você quiser, alimente-se de 
mim / sirva-se de meu braço / pegue minha perna / não vai se servir da minha 
cabeça? / todos precisamos de alguém sobre quem sangrar / e se quiser, 
pode sangrar em mim 

13 Falamos do vagabundo noturno / aquele que trancou a porta do 
quarto / me chamam de violador furioso / com a faca afiada nos trinks / ou de 
pega-ele fazedor da tua cabeça / sabe? aquele que você nunca viu/ já ouviu 
falar do vagabundo noturno? / esse que vai deixar pegadas no teu corredor / 
vou enfiar a faca bem no teu pescoço, querida/ e dói! 



 
Poucos anos mais tarde, a fúria ganha as ruas: 
 
Ev'rywhere I hear the sound of marching, charging feet, boy 
'Cause summer's here and the time is right for fighting in the street, boy 
But what can a poor boy do 
Except to sing for a rock 'n' roll band? 
'Cause in sleepy London town 
There's just no place for a street fighting man, no14 
 
(Street fighting man) 

 

E, finalmente,  torna-se metafísica: 

Pleased to meet you 
Hope you guessed my name 
But what's confusing you 
Is just the nature of my game 
 
Just as every cop is a criminal 
And all the sinners saints 
As heads is tails 
Just call me Lucifer 
'Cause I'm in need of some restraint 
 
So if you meet me 
Have some courtesy 
Have some sympathy, and some taste 
Use all your well-learned politesse 
Or I'll lay your soul to waste15 
 
(Sympathy for the devil) 
 
Esta invocação das fúrias esta visceralmente ligada, créio, ao 

vagido: "Não consigo me satisfazer! E tentei! E tentei! E tentei! E 

tentei!" A música deste refrão, aliás, não é menos fundacional, menos 

representativa do motor da contracultura que Minha geração, dos Who. 
                                         
14 Por todo parte escuto o ruido de pés correndo ou marchando / o 

verão está aqui/ e o tempo está bom para lutar nas ruas / mas o que pode 
fazer um garoto pobre/ a não ser cantar numa banda de roque? / nesta 
cidade preguiçosa não tem mais lugar para um lutador de rua 

15 prazer em conhecer / espero que tenha adivinhado meu nome / o 
que lhe confunde é a natureza do meu jogo / como todo tira é um bandido e 
os pecadores santos/ como cara é cruz / pode-me chamar de Lucifer / que 
ando precisando ser segurado / por isso, se você me encontrar seja cortês/ 
use toda a polidez que aprendeu / ou farei miséria com a sua alma 



A frustração e a insatisfação denunciada por uns e outros representa a 

geração de ambos, sim, mas não do modo como eles crêem. O que 

esta lamúria mostra é o peso da submissão a um imperativo de gozo 

que mostra a ação do sito super-ego em todo seu esplendor. Isso faz 

dos Rolling Stones, a meu ver, sem eles saber (ou querer), os 

portavozes do sintoma da contracultura. 

O ideal de liberar-se da opressão da lei encenado em Hair e 

atuado em Woodstock se mostra de um modo velado sob as figuras de 

um dever de satisfazer-se, mais opressivo ainda que as normas morais 

puritanas contra as quais ele se insurgia. Mais violento, digo, porque é 

incontestável, ao estar travestido de liberdade. Ou seja, se não tivesse 

acontecido em Altamont teria acontecido em outro lugar, mas o 

fracasso que este malfadado festival revela não podia não ter 

acontecido, mais cedo ou mais tarde. A violência estava inscrita na 

lógica do flower power e era inevitável. Quanto aos Stones, eu os vejo 

como figuras da "astúcia da razão", instrumentos ingênuos da História, 

como diria Hegel. Eles não sabiam, claro, que suportavam o paradoxo 

sintomático da contracultura. Leia-se o livro Uma temporada no inferno 

com os Rolling Stones, de Greenfield, para se ter uma idéia do que fez 

a eles, pessoalmente, ocupar este lugar na estrutura. 

Altamont, como o momento em que Woodstock virou pesadelo, 

talvez permita entender o famoso "o sonho acabou", de Lennon, de 

outra maneira que como a conversão de um dos representantes 

maiores do movimento ao conformismo. O sonho acabou talvez indique 

sem querer o ponto despertador de qualquer pesadelo, o ponto que faz 

acordar precisamente para afastar o sonhante do insuportável do seu 

desejo inconsciente (no caso, a "vontade de gozar" da geração dos 

filhos, em relação ao desejo recalcado na geração dos pais). E, como 

diz Lacan, genialmente, acordar para seguir adormecido no Eu, 

esquecendo o que poderia ter sido apreendido do próprio desejo 



inconsciente. Lennon mesmo ilustra este despertar do pesadelo para 

continuar o sono acordado com a sua vida familiar, que consistiu em 

retornar orgulhosamente aos mais conservadores valores da geração 

dos seus pais (quem acha que exagero, pode prestar atenção à letra 

de watching the wheels). Enfim, e para (não) concluir, fico pensando 

como teria sido reconduzir o sonhador ao ponto em que seu sonho vira 

pesadelo, para ele poder dizer algo mais interessante do que: o sonho 

acabou... 


