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O Blink-182 está de volta! Absurdo dizer isso quase no fim de 2019? Nem um               

pouco. O nono álbum da banda, intitulado ironicamente de NINE, traz o Blink na sua               

melhor forma: rebelde, apaixonado e barulhento. O trio californiano trouxe de volta            

os elementos que ajudaram a construir seu legado pop punk, só que agora com              

uma pitada generosa de maturidade na produção musical e com muitas           

experiências de vida. 

 

Finalmente Mark Hoppus, Matt Skiba e Travis Barker soam como uma banda.            

Desde o fim da formação clássica do grupo, com a saída de Tom DeLonge em               

2015, o Blink andava completamente desnorteado. O último álbum com DeLonge,           

Neighborhoods (2011), foi recebido com desconfiança e já mostrava o desacordo           

musical entre os membros. O primeiro trabalho com Skiba assumindo os vocais e as              

guitarras, California (2015), parece uma tentativa atrapalhada de mostrar que o           

grupo ainda estava vivo.  

 

O que faltava mesmo era o Blink-182 tocar como Blink-182 novamente, e é aí que               

NINE acerta em cheio. Este novo disco carrega muito do espírito da tríade gloriosa              

Enema of the State (1999), Take Off Your Pants and Jacket (2001) e Blink-182              

(2003) que deu uma legado ao grupo, mas ainda sim traz muita originalidade.             

Apesar das desavenças, o período nublado de 2011 até 2015 foi fundamental para o              

amadurecimento pessoal e musical do trio e isso é bem refletido no novo álbum. A               

primeira faixa, “The First Time”, traz o pop efervescente singular do Blink e até se               

assemelha com o antigo hit "Feeling This", de 2003.  

 

“Happy Days”, um dos singles do álbum, traz (desde muito tempo) Mark Hoppus em              

fúria e confuso, lutando contra os fantasmas que o impedem de crescer - um dos               

temas recorrentes no álbum Take Off Your Pants and Jacket. A parte romântica de              

NINE fica por conta da sequência "I Really Wish I Hated You", "Pin the Grenade" e                

"No Heart to Speak Of". As três faixas carregam muita melancolia que só um bom               



amor adolescente tem e que o grupo já cantou sobre diversas vezes. E se tratando               

de Blink dos velhos tempos claro que tinha que ter espaço para uma dose de humor                

escatológico: “On Some Emo Shit” é totalmente irônica desde o nome até sua letra              

obscura.  

 

A última faixa, “Remember To Forget Me”, mostra que os rapazes ainda são             

garotos vulneráveis, gritando desesperadamente acompanhando a evolução de um         

acústico até a chegada de guitarras e a bateria incomparável de Travis. Aqui se              

encerra a síntese desse novo Blink que carrega seu passado sem ser um fardo.              

NINE é mais um trabalho que mostra que desespero, solidão e saudade            

acompanham sempre uma pontinha de esperança. Melancólico demais? Nunca         

para os emos que cresceram com o Blink-182, mas agora precisam lidar com a vida               

adulta.  

 

NINE é um álbum saudoso, mas que não se prende somente à nostalgia. Não é um                

emo sombrio o suficiente, mas carrega tanta emoção que fica difícil de escutar sem              

sentir uma angústia. O Blink-182 amadureceu e nós, sem perceber, amadurecemos           

juntos. Talvez o álbum soe tão bem justamente por nos levar à uma viagem no               

tempo sem perder a noção de que não podemos ir tão longe. NINE consolida a               

mensagem que o Blink há tempos tentava pregar: crescer é uma droga, mas             

infelizmente é necessário.  


