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24 de Setembro, ano de 1991. Foi este o dia em que chegou às lojas discográficas aquele que 
viria a tornar-se um dos mais icónicos discos de toda a história da música, e que acabou por 
influenciar - um pouco como Tolkien o fez com «O Senhor dos anéis» e a literatura fantástica 
-, décadas de criação no universo do rock alternativo. isto, para além de ter feito do grunge de 
Seattle um movimento musical com muita camisa de flanela à mistura, um fenómeno 
mundial, Portugal incluído. Três décadas depois do seu lançamento, e ao contrário dos 250 
mil exemplares que alguns vaticinavam a medo, «Nevermind» vendeu já mais de 30 milhões 
de cópias - e a verdade é que tem envelhecido com muita frescura e estilo.

Álbum desencantado sobre o fim da adolescência e a entrada nem sempre fácil na idade 
adulta, «Nevermind» articula o estado meditativo com a fúria do combate armado, qualquer 
coisa como uma síntese, como o colocou em tempos o crítico francês Nicolas Dupuy, entre 
Black Sabbath e Beatles.

Formados por Dave Grohl (bateria), Krist Novoselic (baixo) e Kurt Cobain (voz e guitarra), a 
curta (1987-1994) carreira dos Nirvana serviu para fazer passar uma mensagem política, 
insurgindo-se contra o racismo e a homofobia dominantes e criando, com um discurso anti-
conformista que habitualmente estaria mais ligado ao hip-hop. Esta narrativa estabeleceu 
uma ligação química com os seus muitos fãs, que viam neles uma banda que pouco tinha que 
ver com o circo da indústria musical, capaz de falar sobre sentimentos, medos e incertezas. 
algo que, se quisermos traçar um paralelo com os dias de hoje, parece ter encontrado algum 
eco em Bilie Eilish, uma ainda adolescente que vai apontando o dedo a uma sociedade que se 
acomodou a um rígido sistema de códigos e de convenções, e intolerante para com a 
diferença. Se os alphaville sonharam, nos anos 80, com ser «Forever Young», foram os 
Nirvana a gravar um álbum que, três décadas depois, ainda «Smells Like Teen Spirit».


