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ACASADOSINSTRUMENTOSParaoconcerto que realizouna Casa
daMúsica nofinaldeMarço doisdias
depois da Gulbenkian emLisboa o
pianista russoGrigory Sokolov fez vir
de Espanha umpiano Steinway de
fabrico recente acompanhado por
umafinador próprio Nas duas actua
ções quefez naSala Suggia em2008
e 2010 Maria João Pires tocou num
pianoYamaha que normalmente a

acompanha Antes o pianista polaco Krystian
Zimerman tão virtuoso quanto imprevisível
trouxe o seu próprio pianona deslocaçãoaoPor
to Equandoestavaaensaiá lonopalcomontou

uma tendaà suavolta para ninguémver como
o preparavapara o concerto
Estanãoé contudo apráticausual amaio

ria dos pianistas quevêm actuaràCasadaMúsi
causaumdosseus três pianos principais dois
Steinways eumBösendorfer Os doisprimeiros
da marca internacionalmentemais prestigia
da hoje em dia foram adquiridos em 2004 e
2005 para a inauguração do edifício de Rem
Koolhaas queviria a acontecer a 14deAbril de
2005 com um concerto de Lou Reed Mas a
verdadeéque estes doispianos se aproximam
do fim do prazo de validade para actuações
de exigênciamáxima

Quem nos explica isso é Ernesto Costa en
genheiroelectrotécnico edesigner nascido em
VianadoCastelo eo responsável pela coorde
naçãodos recursos técnicosehumanosdaCasa
daMúsica todaumavasta equipaque assegu
ra nos bastidores a ribalta dos artistas

A vida da Casa da Música émuitomais di
nâmica do que pode parecer vendo apenas a
agenda de concertos realça Ernesto Costa
na visita em que guiou a Revista 2 por entre o
labirinto de salas de ensaio gabinetes e arma
zéns onde está guardado todo omanancialde
instrumentos que garantem a programação
da Casa Ao todo sãomais de dois mil instru

mentosmusicais contabilizando aqui amirí
ade de objectos de percussão cuja variedade
e natureza ultrapassa largamente o espectro
mais reconhecido do naipe
Na verdade se o edifício inaugurado faz

agora uma década é programaticamente a
casa de todas asmúsicas ele é também a ca
sa de todos os instrumentos Tem uma dúzia
de instrumentos de teclas além dos pianos já
citados dois cravos de origem europeia dos
séculos XX e XXI mas construídos segundo
fórmulas antigas um deles é uma das peças
herdadasdaantigaRégieCooperativaSinfonia
etapa anteriornahistória jácinquentenária da
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Orquestra Sinfónica do Porto uma espineta
umYamahaDisklavier electrónico umacelesta
edois órgãos positivo e sinfónico …Temtam
bémtrês harpas umadezenade contrabaixos
quatro tubas wagnerianas um cimbasso um
cimbalão húngaro clarinetes diversos e… um
gamelão que é a peçamais exótica de todo o
conjunto nãocontando aqui naturalmente
as percussões Eestáa adquirirumcontrafago
te para dotar a orquestra de sonsmais graves
do que os actualmente possíveis
Nopiso 3daCasa aprincipal sala deguarda

dos instrumentosmantém uma temperatura
médiade20º eumahumidade equilibrada Er

nestoCosta explica ser importante nãohaver
diferenças de temperatura entre o palco e as
salas de guarda principalmente para os ins
trumentos de pele e madeiras que são sem
pre muito sensíveis a alterações ambientais
Para encontrarmos o ponto de equilíbrio foi
precisoaprender comofunciona o edifício diz
este técnico queentroupara aCasadaMúsica
no ano 2000 quando se preparava a Capital
Europeia da Cultura Porto 2001 e que antes
tinhapassadoporvários teatros e companhias
e trabalhado na RedeNacional de Teatros
Sobre a especificidade esensibilidadedos ins

trumentos ErnestoCosta explica que mesmo

se sãoosmais caros umSteinwaypode custar
hoje em dia 150mileuros os pianosnão são
osmaisexigentes Oscravos oórgão positivo
emesmo as harpas são osmais delicados e os
que exigemmais cuidados acrescenta cha
mandoa atençãopara as diferençasestruturais
ede robustez Opiano que éum instrumento
que sofreu umagrande evolução passou a in
corporarpeçasmetálicasnasuaestrutura que
lhe conferemumaestabilidadequenãoobser
vamos nemno cravo nem no órgão positivo
que são mais pequenos e têm tambémuma
mecânicamais ligeira nota Ernesto Costa
Aocontráriodoqueacontece comos instru

mentosdecordas e o exemplomais notório
é o violonceloMontagnana que Guilhermina
Suggia deixou emherançaàCâmarado Porto
que foi já avaliado em três milhões de euros
e que ultimamente tem sido tocado pelo mú
sico da Orquestra Barroca Filipe Quaresma
umpiano desvaloriza se com o tempo Er

nesto Costa diz que pode durar até 50 anos
mas o normal é não ir muito além de uma
década comcaracterísticas de topo No resto
do tempo serve para ensaios e actuações em
segundoplano

Cada instrumento tem uma espécie de Bi
lhete de Identidade e umBoletim deVacinas
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onde está inscrito tudo o que lhe acontece
diz o coordenador Para as reparações mais
simples a Casa tem uma equipa de primei
ros socorros mas às vezes a gravidade das
cicatrizes obriga ao recurso a uma clínica
no exterior E no caso dos Steinway todos os
anos há um técnico da marca que se desloca
ao domicílio para os afinar
Já os instrumentos de percussão têm uma

vidamais longa e facilitada exceptuando os
que são feitos de peles e por isso são mais su
jeitos a desgaste A sua guarda está dividida
entreumasala de ensaio e umarmazém junto
ao parquede estacionamento no piso 2 Na

primeira especialmente dedicada ao estudo
e aos ensaios dos percussionistas hámarim
bas bombos tan tans tímpanos vibrafones
sinos tubulares… e um armário com gavetas
cheias debaquetas e outros acessórios Sãoos
músicos que escolhem as baquetas que usam
emcadaprograma diz nosFernandoGonçal
ves um cabo verdiano que faz parte da equi
pa responsávelpela guardados instrumentos
Cabe me amanutenção e também assegurar
que não há conflito entre as requisições e as
necessidades dosmúsicos das diferentes for
mações residentes explica Gonçalves que
entrou na Casa em 2011

Coube a Fernando Gonçalves de resto
identificar aqui o poiso da velha bigorna o
instrumento nº 55 638 O de Orquestra
que tínhamos ouvido no último Concerto de
AnoNovo naexecução deuma polkade Josef
Strauss Trata se com os respectivos bancode
ferreiro emartelos deumapeça tambémher
dada da antiga Orquestra daRDP
Entre esta sala eo armazémnomesmo piso

distribuem me centenas de outras peças de
percussão Algumas datradiçãomaisfacilmen
te reconhecível deste naipe outras inventa
das paraos programas do serviço educativo
ouparaservir oRemix a formaçãodedicada à

música dosséculos XXXXI e os compositores
contemporâneos notaErnestoCosta que
são quemmais alarga o leque destes instru
mentos Edáos exemplosdofinlandêsMagnus
Lindberg que foi ele próprio aumsucateiro de
Gaia buscarunstravões ejantesde automóveis
ouoalemãoHelmut Lachmann ocompositor
em residência este ano na Casa da Música
quepediubacias deágua eumsino emprestado
para a execução de peças suas
É assim que nestas duas salas misturados

com cenários e outros materiais como uma
máquina de fazer neve que o próprio Ernes
to Costa construiu para oConcerto de Natal
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daOrquestra Barroca se podem encontrar
todos afinados e com as respectivas notas

identificadas carris molas serrotes corren
tes gongos chocalhos rádiosdepilhas taças
chinesas tanques de plástico tábuas e as pe
quenas caixas demadeira woodblocks usadas
numa obrade Emmanuel Nunes
Muitasdestas peças foramcriadas e usadas

pelo serviço educativo Mais do que instru
mentos chamamos lhes objectos sonoros
diz Jorge Prendas responsável por este depar
tamento Essas peças respondem também a
um programa que tem uma grande vertente
pedagógica quase ideológica de fazer chegar a

mensagem ecológica junto dosmais novos
DoLixoseFazMúsica é de resto o título de

um workshop para formação de professores
que aquele serviço temvindo apromover ELi
xolândia é um espectáculo criado comobjectos
resultantesda reciclageme reutilizaçãodolixo
destinado a crianças dos 0 aos 5 anos
Às vezes nem toda a gente percebe es

tar na presença de objectos musicais Jorge
Prendas recorda o episódio ocorrido numa
apresentação de Lixolândia em que asmu
lheres da limpeza deitaram fora uma série de
peças quando foram limpar o palco no fim
doúltimo ensaio Foi preciso ir novamente

recuperá las… ao lixo diz entre risos
O serviço educativo é tambémo principal

utilizador do gamelão instrumento exótico
e um dos conjuntos mais extraordinários de
quantos sepodemadmirar naCasadaMúsica
Foi adquirido em 2008 emJava Indonésia
custou 13 400euros mais3000de transporte
e é constituído por 48 peças vibrafones e

xilofones emmadeira tropical emetal
É um instrumento comunitário para cele

brações rituais explica Jorge Prendas Para
alémdeprojectospedagógicosecomunitários
o gamelão tem servido também para a reali
zação de workshops de sonorização de dança

teatro de sombras e cinema de animação
Em 2013 a Casa da Música constituiu um

Ensemblede Gamelão dirigido pelosmúsicos
JorgeQueijo eMariaMónica que já gravouum
disco e realizou concertos em Barcelona e na
Igreja dosClérigos noPorto Nopróximodia 31
de Maio vai actuar no Serralves emFesta
Jorge Prendas diz que o gamelão é muito

simples de tocar temumgrandepotencial so
noro e com ele é muito fácil fazer música

A dificuldademaior paraosmúsicos ociden
tais é tocá lo sentado no chão uma posição
que para nós não é nada natural confessa o
responsável pelo serviço educativo
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