
António Jorge Pacheco
UmaCasa para todas as músicas
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Natural do Porto programador
musical desde 1988 e ligado à Casa
da Música desde a sua génese
António Jorge Pacheco 55 anos
assumiu em 2009 a direção artística
desta instituição que acaba de cele
brar uma década de existência

Recentemente condecorado pelo
Estado Francês como Cavaleiro das

Artes e das Letras pelo seu contribu
to para a divulgação da música fran
cesa o sucessor de Pedro Burmester
reforçou as ligações da CdM a redes
europeias de programação como o
Réseau Varèse música contempo
rânea e o REMA música antiga
e continuou a política de incenti
vo à criação contemporânea e de
divulgação do património musical
português exemplos da qual são os
concertos de 12 e 16 de maio em que
vão ter tocadas obras encomendadas

ajovens compositores desde 2007
Às críticas segundo as quais essa
política deveria ser mais abrangente
responde dizendo que nenhuma
instituição nacional faz tanto pela
música portuguesa

JL Ao fim destes 10 anos que obje
tivos traçados para a Casa da Música
foram cumpridos e quais ficaram
por concretizar
Na sua maioria foi cumprida a visão
inicial e seminal ainda de 1999
quando a equipa liderada por Pedro
Burmester e de que tive o privilégio
de fazer parte concebeu umprojeto
que fazia falta na cidade do Porto e
até a nível nacional O Porto estava

já bem equipado com salas com
proscénio mas faltava lhe uma sala
de concertos na terminologia an
glo saxónica concert hall muito
especial com valências técnicas que
permitissem apresentar ópera como
já o fizemos pelo menos umas 13
vezes Conseguiu se integrar em
2006 a orquestra da cidade que já
existia e a partir de 2000 passou a
ser sinfónica O Remix Ensemble já
tinha sido criado em 2000 com o
propósito de integrar a CdM Mais
tarde viemos a criar um grupo
dedicado à interpretação historica
mente informada da música barroca

e também o Coro Casa da Música O

objetivo inicial de ter quatro agrupa
mentos em residência e um serviço
educativo com a pujança e o largo
espetro de ação como tem o nosso foi
cumprido e nalguns aspetos ultra
passámos as expectativas Por exem
plo na internacionalização Acho
que nenhuma visão mais otimista
conseguiria imaginar a projeção e a
forte identidade programática que
em pouco tempo conseguimos no
Porto e na região Norte mas também

além fronteiras onde a CdM é reco
nhecida como uma referência a nível

europeu O que não conseguimos foi
manter a estabilidade do financia

mento público como é conhecido A
CdM encontrou formas racionais de
contornar essa dificuldade e temos

a sorte do nosso público ser fiel e
cada vez mais numeroso porque
creio conseguimos manter uma
imagem de credibilidade e de quali
dade preferimos reduzir o número
de atividades devido ao contexto

económico mas o que fazemos seja
qual for o género musical tem de ter
qualidade

Há uma forma de programar que
defende a opção por artistas por
tugueses sobretudo por razões de
restrição económica Não é o caso
da CdM

Não acredito que os critérios de
programação corretos em qualquer
país sejam de protecionismo do
produto nacional Na CdM deve haver
e tem havido alguma discrimina
ção positiva mas o critério tem de
ser o do mérito Aliás eu pergunto
conhecendo a realidade portuguesa
como conheço qual é a instituição
que mais música e músicos portu
gueses tem vindo a promover Acho
que nenhuma outra se compara a
esse nível Neste últimos anos a
CdM através dos seus agrupamentos
residentes especialmente o Remix
Ensemble o agrupamento português
mais internacional de sempre tem
levado sistematicamente a vários dos

palcos mais prestigiados da Europa
muito repertório português sempre
que possível porque nem sempre
é possível nem sempre faz sentido
para a conceptualização de quem
nos convida Números concretos

mais de 100 execuções de 54 obras
portuguesas de 22 compositores de
várias gerações Criou se por isso
uma grande expectativa pela nossa
ação militante em prol da música
contemporânea portuguesa mas nós
não podemos fazer tudo O ideal seria
outras instituições complementas
sem neste sentido a ação intensa da
CdM De qualquer forma o público
do Porto e da região tem direito a ter
acesso aqui aomesmo repertório
das grandes salas internacionais Nem
toda a gente tem possibilidade de se
meter no avião e ir a Viena Paris ou
Berlim para assistir a concertos

Pretende reforçar a colaboração com
a Gulbenkian e outras instituições
para um trabalho em rede que per
mita rentabilizar recursos

Atualmente o intercâmbio com

a Fundação Gulbenkian é menos
intenso do que no passado apenas
porque devido a problemas eco
nómicos foi necessário recentrar o
essencial da nossa missão fica
mos limitados noutros aspetos da
nossa atividade De qualquer forma
Portugal está muito bem equipado a
nível de teatros e salas de espe
táculo O que falta é uma rede de
programação nesses espaços que dê
palco a um conjunto de novos in
térpretes e novos compositores por
tugueses que lhes permita ganhar
tarimba quando completam a sua
formação musical e que seja uma
plataforma intermédia até terem
acesso às salas de referência Mas

nós temos feito muito nesta área No

ioe aniversário da CdM editámos
um catálogo das encomendas dos
últimos anos que foram quase 200
110 das quais foram de composito
res portugueses

Os concertos de 12 e 16 de maio em
que serão interpretadas as obras
encomendadas desde 2007 aos
Jovens Compositores em Residência
integram ainda as comemorações
dos 10 anos da CdM

Sim foi o pretexto para fazermos o
que chamamos o estado da nação
São dois concertos um pelo Remix
Ensemble a 12 de Maio outro pela
Orquestra Sinfónica a 16 Quisemos
voltar a tocar essas obras atépor
que se algumas delas foram tocadas
mais do que uma vez outras não
voltaram a ser depois da estreia E
uma mostra do que de mais recente
se tem feito por compositores da
nova geração

E pretende que esse património
continue a circular

Com certeza Havendo recursos até
mesmo fazer edições discográficas
dessas obras

E a edição das partituras Não
incentivaria a que as obras fossem
tocadas emmais sítios

O facto de não estarem publicadas
não significa que não estejam dis
poníveis para quem as quiser tocar
basta pedi las à CdM ou ao compo
sitor Já temos tido pedidos de outros
ensembles de música contempo

rânea Um exemplo há uns anos o
Remix foi ao Festival de Estrasburgo
onde tocou uma peça do Daniel
Moreira e o diretor do festival
gostou tanto que lhe encomendou
uma obra

Tenho a indicação de que em 2015
haverá umaúnica obra portuguesa
do Vítor Rua que irão apresentar no
estrangeiro pelo Remix Confirma
Não também uma obra do Pedro
Amaral Transmutations pour
orchestre vai ser tocada em
Madrid em Outubro pela Orquestra
Sinfónica Quanto ao Remix este
ano temmenos concertos no

estrangeiro por condicionalismos
vários Há convites para festivais que
são específicos para se tocar certas
obras e nem sempre há margem ou
contexto para propormos repertório
que gostaríamos de levar É um pro
cesso negociai não podemos impor

repertório assim como os grupos
que vêm tocar à CdM também não o
podem fazer

Convida com alguma frequência
artistas estrangeiros para virem
tocar repertório português
Sim muito recentemente os Tallis
Scholars vieram apresentar um
programa unicamente português

Mas esses quando fazemmúsica poli
fónica portuguesajogam em casa
Exatamente por isso é que os
convidei

No caso do Eldar Nebolsin que tocou
na CdM os dois concertos para piano
de Fernando Lopes Graça os quais
foram gravados e publicados em CD
pela Naxos como se processaram as
coisas
Foi uma conversa cruzadaentre a

CdM e a Naxos que é uma editora
que gosta de divulgar música
menos conhecida O Nebolsin é um

artista Naxos nós propusemos que
ele tocasse Lopes Graça ele viu as
partituras e aceitou Ficamos muito
contentes por um artista de nível
mundial ter gravado dois grandes
concertos do nosso património
musical

Tem a percecão de que hoje hámais
interesse no estrangeiro pela músi
ca portuguesado que há dez anos
Há com certeza É injusto que não
haja eco na comunicação social e na
opinião pública sobre a quantidade
de jovens músicos portugueses que
estão a tocar em grandes orquestras
europeias de compositores
mais ou menos jovens que são
frequentemente tocados na Europa
e nos EUA como o Luís Tinoco
o Vasco Mendonça e o Miguel
Azguime Há cada vez mais músicos
que por mérito conseguempassar a
fronteira e afirmar se no panorama
internacional

O Serviço Educativo tem sido uma
das prioridades da CdM Ao fim
destes dez anos que balanço fez
desse investimento

Não encaramos o serviço
educativo como um instrumento

de marketing e de criação
imediata de novos públicos Temos
diariamente ações pensadas para
escolas ou para lares de terceira
idade ou para sem abrigo para
prisões É um serviço com uma
atividade muito extensa que leva
a música a comunidades que não
têm possibilidade de se deslocar
à CdM Não podemos ignorar que
tem um efeito colateral benigno
na criação de novos públicos mas
vale por si e tem una razão de ser
Nalguns casos é levar aos mais
jovens a experiência da música
noutros em uma extensão muito

mais social de proporcionar
alguns momentos de felicidade a
pessoas com grandes dificuldades
Trabalhamos em rede com os

Serviços Sociais da Câmara e
sabemos que o impacto está a ser
positivo Mas o alcance e a ação
social do Serviço Educativo não
são mensuráveis
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