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“Uma bofetada sonora nos ouvidos bem-pensantes”, 
foi a definição de Achille Bonito Oliva da música 
futurista, mas bem que se podia aplicar ao espírito 
sempre irreverente de Música & Revolução. Em Ano 
Britânico, nada melhor do que nos metermos com a 
mais tradicional, popular e globalizada manifestação 
musical do país: os famosíssimos BBC Proms, que 
todos os anos reúnem milhares no Royal Albert 
Hall, com transmissão radiofónica em directo para 
todo o mundo. Escolhemos por isso como lema 
do festival “Scandals at the Proms”, revisitando 
obras e compositores que, antes de entrarem 
no repertório, causaram escândalo, quando não 
autênticos motins, entre um público conservador 
apenas à procura de um momento de conforto 
e fervor patriótico. Sendo que os Proms foram 
criados em 1895, foi apesar de tudo preciso esperar 
até 1912 para assistir a uma pateada monumental 
aquando da estreia de Cinco peças para Orquestra 
de Schoenberg. Depois disso só em 1969 volta 
a haver registo de os Prommers manifestarem 
ostensivamente a sua hostilidade perante uma 
obra também em estreia. Desta vez a vítima foi Sir 
Peter Maxwell Davies, com Worldes Blis – por sinal 
inspirada numa monodia inglesa do século XIII – o 
qual de resto, e com alguma candura, confessou 
não ter ficado surpreendido com os apupos. Mas 
talvez ainda mais violenta foi a reacção perante a 
primeira estreia na Last Night at the Proms em 1995 
de uma obra contemporânea. Panic de Sir Harrison 
Birtwistle ficou na memória como um momento de 
verdadeira histeria colectiva que, para gáudio do 
próprio compositor, só contribui para o sucesso 
mundial subsequente da obra. Constituirão estas 
três obras a espinha dorsal de Música & Revolução 
que, a par de outros títulos emblemáticos dos 
mesmos compositores, serão interpretadas pela 
Sinfónica, Remix Ensemble e Coro Casa da Música, 
sob a direcção rigorosa de Baldur Brönnimann e 
Peter Rundel. Como mero exemplo do politicamente 
correcto que por vezes rege as manifestações 
musicais britânicas, acrescentaremos apenas  
Short Ride in a Fast Machine de John Adams que, 
tendo estado programada duas vezes, por duas 
vezes foi cancelada só por causa do título; em 
1997 na sequência do acidente fatal da Princesa 
Diana e em 2001 logo após o ataque terrorista do 
11 de Setembro. Ou será que este foi um “ataque 
alternativo”?

António Jorge Pacheco
Director Artístico e de Educação 

da Casa da Música

Podia ter sido “Revolução em 
Música”, mas o título que 
ficou foi “Música e Revolu-

ção”. A jovem Casa da Música ini-
ciava então uma série de conceitos 
que deram forma à sua personali-
dade: no Outono de 2006 realiza-
va-se a primeira edição do À Volta 
do Barroco, hoje o mais relevante 
festival de música barroca do país; a 
ideia do País Tema era levada à prá-
tica a partir da temporada de 2007, 
tal como as Residências Artísticas 
de compositores; o primeiro Festi-
val Suggia chegava em Fevereiro e 
revelava-se uma das muitas pontes 
que a Casa da Música lançou com 
o passado musical do Porto, entre-
tanto reformulado num ciclo que 
inclui um importante prémio bie-
nal… Pedro Burmester regressara 
a Casa em Março de 2006, como 
Director Artístico e de Educação, 
e rapidamente deixou a sua marca, 
com estas e outras ideias que ainda 
hoje perduram e são inseparáveis 
da imagem que todos fazemos da 
Casa da Música. O festival Música e 
Revolução viu as luzes do palco pela 
primeira vez a 25 de Abril de 2007, 
e não se chamou “Revolução em 
Música” porque se quis deixar em 
aberto todas as conjugações possí-
veis entre as revoluções e as músi-
cas. Pode ser música revolucioná-
ria, podem ser revoluções políticas 
ou sociais postas em música; can-
ções de intervenção ou música pura 
associada a momentos históricos de 
mudança; composições censuradas, 
compositores proscritos; música 
desafiante e de grande qualidade, 
sempre.

Em 2007, comemorava-se o 20º 
aniversário sobre a morte de José 
Afonso – não conseguirá imaginar-
-se escolha mais óbvia para a pri-
meira edição do festival, por todas 
as razões. A abertura ficou nas mãos 
do Drumming – Grupo de Percus-
são, que transformou este reper-
tório fundamental com arranjos 
para steel drums. Quem pudesse 
ter alguma dificuldade em dige-
rir a heresia teria oportunidade de 
ouvir Zeca Afonso com outros con-
tornos, desde um concerto de jazz 
até um arranjo de Vasco Mendonça 
– o primeiro Jovem Compositor 
em Residência na Casa da Música. 
Além desta música obrigatoria-
mente situada à volta do 25 de Abril, 
as referências a outras grandes revo-
luções políticas da Humanidade vie-
ram com a Revolução Francesa e a 
Revolução Bolchevique. Ouviu-se 
também Fernando Lopes-Graça e 
muitos outros compositores portu-
gueses, e o festival encerrou com um 
concerto memorável de José Mário 
Branco, que fez uma versão actuali-
zada do célebre FMI – mal sabia ele 
e nós o que nos esperava!

que inspiraram toda uma geração a 
mudar os contornos do jazz, foram 
celebrados em concertos especiais 
de Jason Moran e Bernardo Sasse-
tti – este último uma encomenda 
da Casa da Música. As revoluções 
do rock tiveram a voz de Rui Reini-
nho, encerrando o festival numa 
noite de Clubbing com os Einstür-
zende Neubauten, banda ícone do 
rock industrial.

Na edição de 2009 homenageou-se  
Stockhausen apresentando obras 
tão grandiosas quanto Gruppen 
para três orquestras, Stimmung para 
seis cantores e Sinfonia de Berio.  
O programa circulou à volta do ano 
de 1968, celebrando as canções do 
Maio de 68 e relembrando o Movi-
mento dos Direitos Civis nos Esta-
dos Unidos, com a música de Cur-
tis Mayfield retomada por William 
Parker e a presença dos históricos 
The Last Poets, os precursores do 
rap. Foi um ano fortemente político, 
em que até um maestro acabou um 
concerto a cantar a Internacional.

O compositor Jorge Peixinho 
faria 70 anos em 2010, e o Música e 
Revolução não quis deixar de home-
nagear o pai da Vanguarda portu-
guesa, trazendo não só a sua música 
como também o grupo que fundou 
– o Grupo de Música Contemporâ-

O mote do Música e Revolução 
2008 foi “músicas que revolucio-
naram a música” – sem efemérides 
associadas, o caminho delineou-se 
muito naturalmente por momentos 
definidores da história da música. E 
iniciou-se mais uma vez com um 
desafio: o Poema Sinfónico para 100 
metrónomos de Ligeti. Depois, per-
correu-se um conjunto amplo de 
obras-chave de Debussy, Wagner, 
Stravinski, Schoenberg e Stockhau-
sen. Quais? Precisamente aquelas 
que de forma inescapável mudaram 
o rumo da história: Prélude à l’après 
midi d’un faune, Prelúdio e Morte de 
Isolda, Sagração da Primavera, Pier-
rot Lunaire e Zeitmasse, respectiva-
mente. Mas também Charlie Parker 
e Thelonious Monk, dois visionários 

nea de Lisboa. Com apenas alguns 
meses de existência, o novo Coro 
Casa da Música lembrou a Revolu-
ção Coral dos Estados Bálticos (ver 
entrevista a Iris Oja na página 09). 
Mais uma vez o festival encerrou 
com um concerto bem apropriado 
ao 1º de Maio, com Fausto Bordalo 
Dias, um nome importantíssimo da 
música popular portuguesa indis-
sociável dos movimentos culturais 
e sociais que sobrevieram da Revo-
lução dos Cravos.

A partir de 2011, algo muda no 

Música & Revolução – e não nos 
referimos apenas ao &, mas sim ao 
País Tema que passa a estar na ori-
gem do mote do festival. Assim, o 
ano dos Estados Unidos da Amé-
rica trouxe a estreia portuguesa 
da versão original de Amériques, 
a obra seminal de Edgard Varèse. 
Visitou-se ainda três gerações de 
provocadores americanos imen-
samente influentes – John Cage, 
Frank Zappa e John Zorn – e relem-
brou-se uma das palavras de ordem 
mais poderosas de todas as revo-

luções: “O povo unido jamais será 
vencido”, transformado em canção 
pelo chileno Sergio Ortega e em 36 
Variações para piano por Frederic 
Rzewski. O Ano França trouxe ao 
festival as rupturas e novos rumos 
de compositores fundamentais 
como Debussy, Ravel, Messiaen e 
Boulez. Mas não se pense que só as 
revoluções modernas têm aqui lugar 
garantido. Se o Ano Itália convocou 
nomes maiores do século XX – casos 
de Luciano Berio e Luigi Nono –, 
voltou-se também para revolucio-

nários italianos de há cinco sécu-
los: Monteverdi e Gesualdo, além 
da música espacializada da Veneza 
renascentista com Gabrielli.

O centenário da Primeira Guerra 
Mundial deu lugar a um Música & 
Revolução com o mote “Música e 
Conflito”, percorrendo momen-
tos cruciais da história ocidental 
com compositores desde Monte-
verdi a Georges Aperghis – com a 
estreia mundial de Le soldat inconnu 
pelo Remix Ensemble e o barítono 
Lionel Peintre – mas também os 

ritmos de dança dos Balcãs com  
Goran Bregovic.

Nos últimos anos, a programação 
apresentou dois Países Tema inspi-
radores como poucos: a Alemanha 
e a Rússia. Campo fértil para explo-
rar no Música & Revolução, pri-
meiro com as “Músicas Proibidas” 
pelo III Reich, depois com as obras 
condicionadas pelo Realismo Socia-
lista – Chostakovitch e Prokofieff, 
claro – ou aquelas que se viram tam-
bém proscritas no regime soviético.

Todas as revoluções têm lugar no 
festival Música & Revolução, desde 
que sejam inspiradoras para os ouvi-
dos. Mas também convém ter pre-
sente que há música que comove e 
música que move. Quando menos 
esperarmos, nem que seja a empur-
rar o carrinho de compras numa 
qualquer catedral do consumo ao 
som de Musak, talvez nos vejamos 
no olho do furacão de uma dança 
que nos mova para outras revolu-
ções – em música ou sem ela. 

Fernando Pires de Lima

MÚSICA & REVOLUÇÃO

Todas as 
revoluções têm 
lugar no festival, 
desde que sejam 
inspiradoras para 
os ouvidos

TRAZ OUTRO AMIGO TAMBÉM

Música & RevoluçãoMúsica & Revolução

©Paulo Pereira
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Sir Nicholas Kenyon, que 
dirigiu o festival britânico de 
1996 a 2007, elogia a escolha 
das obras em programa no 
Música & Revolução e fala dos 
escândalos provocados aquando 
da sua estreia em Londres

“OS PROMS CONTINUAM  
A REINVENTAR-SE”

António Jorge Pacheco – Foi direc-
tor dos Proms durante muitos 
anos. Como acha que esta manifes-
tação popular ainda é vivida pelo 
público hoje em dia?
Nicholas Kenyon – Bem, os Proms 
sempre foram uma parte central da 
vida musical britânica. É um acon-
tecimento de certo modo maior 
do que um festival de música e eu 
acho que isso se deve ao facto de a 
BBC, quando assumiu a direcção 
em 1926, ter passado a transmitir os 
concertos gratuitamente para todo o 
país, fazendo com que, durante anos 
e gerações, os Proms se tornassem 
parte do tecido da nossa vida musi-
cal. Especialmente a última noite 
dos Proms, porque na década de 
1950 começou a ser transmitida na 
televisão com o carismático maestro 
Sir Michael Sargent, e eu acho que 
os Proms continuam a reinventar-
-se. Por serem dirigidos pela BBC, 
não têm o lucro como primeiro 
objectivo. Existem para proporcio-
nar uma experiência musical mara-
vilhosa e sempre foi intenção serem 
um evento musical educativo, ino-
vador, que realmente alarga os limi-
tes da arte, por isso há uma grande 
vontade de impulsionar os Proms 
para uma nova era musical, mas com 
base nos grandes clássicos repensa-
dos e reinterpretados. 
AJP – Sendo suposto o festival 
agradar a seis mil pessoas, por-
que acha que faz sentido introdu-
zir no repertório música do nosso 
tempo, a chamada música contem-
porânea?
NK – Sempre foi objectivo dos 
Proms, desde os tempos do primeiro 
maestro, Henry Wood, apresentar o 
que ele chamou de “novidades” para 
o público. E, assim, ao lado das sin-

fonias de Beethoven e Brahms ele 
trazia sempre novas peças, quer de 
compositores britânicos que conhe-
cia quer de compositores audacio-
sos do continente. E durante a his-
tória dos Proms a música nova teve 
mais e menos peso, mas, por exem-
plo, quando Sir William Glock che-
gou e organizou o festival na década 
de 1960, ela tornou-se muito mais 
importante e os Proms lideraram o 
gosto musical britânico.

AJP – Como sabe, na Casa da 
Música, em finais de Abril, vamos 
apresentar uma série de concer-
tos a que chamámos de “Scandals 
at the Proms”. O que lhe parece, 
enquanto britânico e ex-director 
dos BBC Proms, a ideia de repro-
duzirmos aqui, no Porto, essas 
obras que, por algum motivo, 

foram grandes escândalos? E por 
que é que foram escândalos?
NK – Bem, a primeira coisa a dizer 
é que fizeram uma muito boa esco-
lha de importantes peças e, por-
tanto, as razões pelas quais cria-
ram problemas nos Proms – eu não 
diria que elas todas provocaram 
escândalos, mas sim dificuldades – 
foram totalmente legítimas. Acho 
que todos nos esquecemos de novas 
peças apresentadas nos Proms que 
não tiveram grande impacto. Foram 
aplaudidas educadamente e depois 
esquecidas. Estas que escolheram 
são todas peças que sobreviveram e 
sobreviverão por diferentes razões.
AJP – Quer falar sobre alguma 
delas?
NK – Por exemplo, a peça Panic, 
do vosso compositor em residên-
cia, Harrison Birtwistle, foi um 
caso muito especial de uma peça 
programada para a última noite dos 
Proms, mais precisamente para a 
segunda metade da última noite, a 
metade popular, de modo que atin-
giu uma enorme audiência de televi-
são, podendo argumentar-se que a 
generalidade dos espectadores não 
estava pronta para ouvir e enten-
der aquilo. Nós voltámos a apre-
sentar Panic em anos subsequentes 
e correu extremamente bem. Eu 
acho que há uma questão comum a 
todos esses casos: “O público estará 
preparado para isto?” Certamente 
não estavam prontos para Worl-
des Blis de Peter Maxwell Davies, e 
houve novamente um motivo espe-
cial para isso, porque uma das coi-
sas que os Proms sempre fornece-
ram nos seus programas é a duração 
das peças, e Worldes Blis foi avaliada 
pela metade e o público ficou per-
petuamente à espera de que termi-

nasse. Foi um trabalho muito difícil 
e complexo e acabou por ser rece-
bida como uma grande peça, não 
nos Proms mas com o Colin Davis 
e a BBC Orchestra no Festival Hall. 
E agora é considerada uma obra-
-prima absoluta do pós-guerra. O 
último caso, realmente irónico, foi 
o de Short Ride in a Fast Machine, 
de John Adams. Não há nada nessa 
peça para causar um escândalo. O 
único problema é o nome. E então 
tivemos de a tirar do programa em 
1997 porque a Princesa Diana tinha 
morrido pouco antes num acidente 
de carro e apresentar Short Ride in a 
Fast Machine parecia a coisa errada 
a fazer. Foi culpa minha? Quando é 
que a programámos de novo? Logo 
após o 11 de Setembro, e por isso 
teve de sair outra vez. John Adams, 
agora, acha que a peça é amaldi-

çoada, mas é uma das grandes obras 
dos últimos anos. Portanto, acho 
que todas essas peças irão sobre-
viver e, provavelmente, o que os 
Proms fizeram foi criar um pouco de 
exaltação em torno delas, ajudando-
-as no seu caminho.
AJP – Para terminar: recuando na 
história, em 1912 ou 1913 houve 
um momento que ficou marcado 
não exactamente por um escân-
dalo, mas por uma reacção não 
muito boa: Cinco Peças para 
Orquestra, de Schoenberg. 
NK – O caso de Cinco Peças, de 
Schoenberg, é diferente porque 
Henry Wood, que estava em con-
tacto com muitos compositores 
continentais, estreou essa obra – 
não tinha sido tocada em Viena, não 
tinha sido tocada em lado nenhum 
– e acho que ninguém realmente 
sabia o que ali vinha. Recordo tam-
bém que, naquela época, os Proms 
ensaiavam enormes repertórios 
num curto espaço de tempo, e há 
uma frase de que eu gosto muito, 
dita por Henry Wood à sua orques-
tra enquanto ensaiavam as Cinco 
Peças de Schoenberg: “Aguentem! 
Isto não é nada compararado com 
aquilo que terão de tocar daqui a 50 
anos!”. E acabou por ser verdade! 

Acho que todas 
essas peças irão 
sobreviver e, 
provavelmente, 
o que os Proms 
fizeram foi criar 
um pouco de 
exaltação em 
torno delas, 
ajudando-as no 
seu caminho

Por serem 
dirigidos pela 
BBC, [os Proms] 
não têm o lucro 
como primeiro 
objectivo. 
Existem para 
proporcionar 
uma experiência 
musical 
maravilhosa

Música & RevoluçãoMúsica & Revolução

©dr

Henry Wood, maestro e co-fundador dos Proms
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Nas caves do edifício da 
RDP, onde se situa a disco-
teca, acha-se depositado 

um exemplar de “Epopeia” (1969). 
Se a censura anterior ao 25 de Abril 
não primava pela tibieza, revelou-se 
deveras implacável no caso do único 
LP da Filarmónica Fraude (pela pre-
sença de António Pinho, antepas-
sada directa da Banda do Casaco). 
Na faixa “Só Marinheiros e Escra-
vos Se Afundam Com A Nau”, deve-
ria ouvir-se uma interpolação do 
Hino Nacional: “Por entre as bru-
mas da memória...”. Mas, na então 
Emissora Nacional, tal não acon-
tecia, porque – numa atitude sem 
precedentes, para dissuadir quem 
viesse a “cair em tentação” – a faixa 
foi coberta de cera e, assim, conver-
tida numa inutilidade radiofónica.

Que dizer, contudo, de um país de 
tradições em matéria de liberdade, 
sobre o qual pesasse idêntico pro-
blema, ainda que de outra(s) índo-
le(s)? O país é o Reino Unido e a esta-
ção de rádio a BBC. Como explicar 
que a mesma antena que “soprou” 
para França peças de uma beleza no 
limiar do surrealista, como “Il faut 
que la cigogne joue le piano ce soir 
deux fois” (as mensagens codifica-
das dos Aliados), se tivesse recu-
sado a difundir peças antológicas da 
música popular como “Maybellene” 
(Chuck Berry), “Be-Bop-A-Lula” 
(Gene Vincent), “Love Is Strange” 
(Mickey and Sylvia), “The Leader 
Of The Pack” (The Shangri-Las), 
“I Am The Walrus” (The Beatles), 
“Let’s Spend The Night Together” 
(The Rolling Stones), “Hi, Hi, Hi” 
(Paul McCartney & Wings), “Love 

Se, para nós, tudo 
que seja truncado 
ou exterminado  
é censura, na  
Grã-Bretanha 
uma coisa é 
censurar e outra 
banir

To Love You Baby” (Donna Sum-
mer) e “Relax” (Frankie Goes To 
Hollywood)?

Serviço Público é uma ideia 
nobre. Que, por si só, nada vale. 
Como a “playlist”, tudo depende 
do que se lhe puser dentro. No seu 
pior, perante o cortejo de assun-
tos “inconvenientes”, é uma porta 
aberta para a censura. Mas convirá, 
neste ponto, estabelecer uma distin-
ção. Se, para nós, tudo que seja trun-
cado ou exterminado é censura, na 
Grã-Bretanha uma coisa é censu-
rar e outra banir. Neste caso, estão 
“Burn My Candle” (Shirley Bassey), 
“French Kiss” (Lil Louis) e “Glad 
To Be Gay” (Tom Robinson Band); 
naquele, a recusa da transmissão 
de “Lola” (Kinks) até que “cham-
pagne and Coca-Cola” deu a vez a 
“champagne and cherry cola”, outro 
tanto para “All The Young Dudes” 
(Mott The Hoople, com autoria de 
Bowie) e a conversão de “stealing 
clothes from Marks & Sparks” em 
“stealing clothes from unlocked 
cars” ou a remontagem de “Whole 
Lotta Love” (Led Zeppelin) para a 
supressão da espalhafatosa simula-
ção de um orgasmo a que Jimmy Page 
se entrega na secção intermédia.

De facto, muitos eram os assuntos 
que podiam levar ao afastamento de 
uma canção das airwaves. Se a alusão 
sexual (“Wet Dream”, Max Romeo), 
a linguagem “desbragada” (“Too 
Drunk To Fuck”, Dead Kennedys) 
e o incitamento à violência (“Urban 
Guerrilla”, Hawkwind) são temas de 
presença esperada, outros há cujo 
peso vai muito além do inesperado, 
para se fixar no limiar do risível. 
Está neste caso, por exemplo, a refe-

rência explícita a marcas. Mais que 
passar em revista os episódios neste 
domínio, sublinhe-se o contraste 
de atitudes inscrito na disponibili-
dade de Dr. Hook & The Medicine 
Show para converter “The Cover Of 
The Rolling Stone” em “The Cover 
Of The Radio Times” (programa da 
BBC...) e a verticalidade da recusa 
de Paul Simon em abdicar do título 
“Kodachrome”, reforçada pelo pro-
vocatório “we was all on the cover 
of Newsweek”, em “Me And Julio 
Down By The Schoolyard”.

Alturas houve em que a exclu-
são de trechos obedeceu a razões de 
ordem conjuntural. Se a II Guerra 
Mundial se revela um manancial 
nessa matéria, mais perto dos dias 
de hoje merecem registo “restri-
ções” decorrentes da Chegada do 
Homem à Lua (“Space Oddity”, 
David Bowie), da Guerra das 
Falkland/Malvinas (“Six Months 
In A Leaky Boat”, Split Enz) e da 
1ª Guerra do Golfo (Massive, em 
vez de Massive Attack). Do mesmo 
modo, na alvorada da cultura ado-
lescente, era um olhar cirúrgico 
que decifrava as letras das canções 
e impedia que o desenlace trágico 
de competições de moto ou aci-
dentes de automóvel tivesse air-
play. “Tell Laura I Love Her” (‘últi-
mas palavras’ de Ray Peterson) e 
“Leader Of The Pack” (The Shan-
gri-Las) contam-se entre os ‘sinis-
trados’, restando saber como pôde 
“Dead Man’s Curve” (Jan & Dean) 
escapar “ilesa”.

Nem sempre, porém, o impulso 
censório partiu da direcção da 
rádio estatal britânica. Em 1984, 
por exemplo, Mike Read tocava 

“Relax”, dos Frankie Goes To 
Hollywood. Enquanto a canção 
se fazia ouvir, pegou na capa do 
disco e entregou-se à leitura da 
letra. Horrorizado, levantou-se, de 
súbito, como se tivesse caído uma 
bomba no estúdio, e gritou: “Mas 
isto é ‘overtly obscene’!” Partici-
pou o caso à hierarquia, a qual não 
perdeu um segundo a banir a temí-
vel peça. Resultado: o single dis-
parou para o 1º lugar da tabela de 
vendas, onde regressaria por duas 
vezes, sendo, ainda hoje, a canção 
com mais presenças no top ten de 
sempre. Pouco mais de uma década 
antes, uma veneranda criatura de 
perfil vitoriano e acentuada pro-
pensão para a cruzada moral, Mary 
Whitehouse, abordara a direcção da 
BBC no sentido de esta banir “My 
Ding-A-Ling” (Chuck Berry). Que 
(ou)via a “distinta activista” nesta 
canção não será difícil de adivinhar. 
Nada, contudo, de tão consistente 
para convencer os seus interlocu-
tores; os quais já lhe dariam razão 
face a “School’s Out (Forever)” 
(Alice Cooper). Seria esta a pri-
meira de uma infinidade de cartas 
de idêntico objectivo. Whitehouse 
faleceu em 2001, com 91 anos de 
idade. À margem da vertigem cen-
sória, alguma imprensa inglesa 
não deixou de mostrar algum res-
peito pelo apego incondicional aos 
seus princípios e pelo facto de ter 
sido das primeiras vozes a erguer-
-se sobre temas como a pedofilia.  
Descansemos em paz. 

Ricardo Saló

BALDUR 
BRÖNNIMANN

—
Ludwig van Beethoven: 

5ª Sinfonia (1808)
Beethoven estava imbuído das ideias 
do Iluminismo (a sua terceira Sinfo-
nia fora originalmente dedicada a 
Napoleão). A 5ª Sinfonia foi escrita 
apenas entre 1804 e 1808 e muitas 
das melodias são baseadas em can-
ções da Revolução Francesa. É ainda 
mais extrema do que a Eroica na 
redução da música a simples gestos 
musicais e ao enviar uma mensagem 
política e filosófica directamente ao 
público. A peça forma um grande 
arco de luta para a vitória final e foi o 
protótipo de muitas outras sinfonias 
que se seguiram. A 5ª Sinfonia de 
Beethoven é uma das sinfonias mais 
famosas, mas também uma das obras 
mais radicais e utópicas já escritas.

Hector Berlioz: 
Grande Symphonie Funèbre 

et Triomphale (1840)
Apesar de Berlioz não ser um 
grande simpatizante da Revolução 
de 1830, foi-lhe encomendada uma 
peça para uma celebração ao ar livre 
do seu 10º aniversário. Mesmo com 
um arranjo para 200 instrumentos 
de sopro, a obra não foi ouvida no 
dia da actuação por causa do barulho 
das multidões e da falta de um lugar 
adequado para ser apresentada. 
Mas teve muito sucesso em con-
certos subsequentes, apesar da sua 
orquestração curiosa. Berlioz mais 
tarde adicionou um coro que can-
tava um texto sobre os heróis caí-
dos durante a revolução. Teve uma 
reacção surpreendente do público 
– cadeiras foram atiradas e parti-
das – e Richard Wagner conside-
rou-a “magnífica e sublime”. O pró-
prio Berlioz achava que era uma das 
suas melhores obras.

Hans Werner Henze
Sinfonia nº 6 (1969)

Henze vivia em Cuba quando com-
pôs esta sinfonia, em 1969. A parti-
tura é destinada a duas orquestras 
de câmara e trata-se de uma peça 
muito densa e muitas vezes som-
bria. Cita uma canção da Frente 
de Libertação Vietnamita e Songs 
of Freedom de Theodorakis, sendo 
genericamente uma sinfonia muito 
mais abertamente política do que 
outras obras de Henze. Captando 
o espírito do seu tempo, o original 
tinha algumas passagens improvisa-
das que mais tarde, em 1994, o com-
positor escreveria para uma actua-
ção. É uma das obras musicalmente 
mais abstractas e complexas de 

Henze, mas também uma das mais 
profundas e fascinantes. É um docu-
mento do seu tempo.

The Beatles:
Revolution (1968)

Escrita em 1968, apenas um ano 
antes da Sinfonia nº 6 de Henze, 
“Revolution” é uma canção sobre 
mudar o mundo pacificamente.  
“…You tell me it’s the institution/
Well, you know/You better free your 
mind instead…”. John Lennon estava 
interessado em meditação transcen-
dental e absorvido pela sua nova rela-
ção com Yoko Ono, por isso há uma 
dimensão espiritual na letra que con-
trasta com a solidez rock da música. 
O tema resultou em alguns problemas 
para a banda com grupos revolucio-
nários mais radicais, mas o que ficou 
foi a mensagem que pretendia trans-
mitir: a mudança do mundo faz-se 
através da mudança de mentalidades.

Luigi Nono: 
Prometeo (1985)

Nono era um activista político 
comunista e antifascista de longa 
data. Algumas das suas obras ini-
ciais tinham fortes subtextos polí-
ticos (como Intolleranza, Il Canto 
Spospeso ou La Fabbrica Illumi-
nata), mas nos seus últimos anos 
encontrou uma nova inspiração nos 
textos de Walter Benjamin e Mas-
simo Cacciari. Prometeo (1984/85) 
é uma ópera sem acção, onde o som 
se move no espaço tridimensional 
envolvendo o público. Ouvir a obra 
na íntegra é uma experiência espi-
ritual que funde música microtonal 
lenta com ressonâncias electrónicas 
ao estilo dos antigos mestres vene-
zianos. É o trabalho de um revolu-
cionário que encontrou uma nova 
dimensão nos seus últimos anos.

PETER RUNDEL 
—

Ludwig van Beethoven: 
Sinfonia nº 3, Eroica (1804)

Luigi Nono: 
Djamila Boupacha (1962)

(de Canti di Vita e d’amore)

Jimi Hendrix: 
The Star-Spangled Banner  

(1969) 

Nicola Vicentino: 
L’aura che’l verde lauro 

(pub. 1572)

Franz Schubert:
Sonata D.959, 2º andamento 

(1828)

Na história da música, é relativa-
mente raro a música verdadeira-
mente revolucionária, no sentido da 
inovação de ideias e materiais musi-
cais, encontrar ou até mesmo pre-
ver o impulso da revolução política 
e social. Os três primeiros exem-
plos são algumas das excepções mais 
proeminentes.

Às vezes, as revoluções pura-
mente musicais ocorreram em com-
pleto isolamento ou em reacção a 
uma (fracassada ou terrivelmente 
falhada) revolta política... Schubert, 
Chostakovitch, Ustvolskaia ou Nan-
carrow serão disso bons exemplos.

(Sempre me pareceu que a parte 
central do segundo andamento da 
Sonata para piano D.959 de Schu-
bert, escrita nos seus últimos meses 
de vida, fala de muito mais do que 
apenas infelicidade privada...). 

Nicola Vicentino é um belo exem-
plo do tipo de compositor que desen-
volveu as suas novas ideias como um 
cientista aventureiro: celebrando a 
liberdade do espírito humano.

LAURENCE 
CUMMINGS

—
Léonin: 

Magnus Liber (sécs. XII-XIII)
Que revolução extraordinária foi o 
organum. Léonin produziu o Mag-
nus Liber, um livro que atribuiu 
aos ofícios religiosos uma corres-
pondência musical. Foi a primeira 
vez que duas notas se cantaram ao 
mesmo tempo, em lugar do canto-
chão monódico. Quem sabe se foi 
descoberto por engano e soou bem 
ou se foi elaborado racionalmente? 
Seja como for, engendrou o futuro 
da música ocidental.

Johann Sebastian Bach: 
Concerto Brandeburguês  

nº 5 (c.1717-1720)
Provavelmente o primeiro concerto 
para teclado, esta obra tem uma 
incrível e extensa cadência de fanta-
sia no final do primeiro andamento 
que rompe com toda a tradição.

George Frideric Handel: 
Esther (1718/1732)

A primeira das grandes orató-
rias inglesas de Handel, resultado 
da reformulação de uma masca-
rada que o compositor escrevera 
nos primeiros anos após se mudar 
para Inglaterra. Estreada em 1732, 
Esther foi a primeira de um conjunto 
de mais de vinte grandes obras que 
mudariam a face da música dramá-
tica inglesa. Entre estas incluem-se 

títulos como Messias, Saul, Samson 
e Solomon, tendo ainda influenciado 
A Criação e As Estações de Haydn, 
além de obras Mendelssohn e de 
outros compositores.

Wofgang Amadeus Mozart: 
Idomeneo (1781)

Mozart fez explodir o seu estilo de 
composição com esta ópera. De 
repente, passava a contar com uma 
orquestra e um coro dignos da sua 
dimensão. O uso de cores e dinâ-
micas orquestrais é extraordinário, 
como é o alcance dramático do coro. 
As secções de recitativo acompa-
nhado são estendidas para maximi-
zar o impacto emocional e a escrita 
melódica para os solistas transcende 
todas as fronteiras.

Jimi Hendrix: 
Purple Haze (1967)

Conheci a música de Jimi Hen-
drix quando me tornei administra-
dor e consultor da Handel House 
em Londres. Jimi viveu ao lado de 
George Frideric Handel, separados 
por dois séculos. O seu uso da gui-
tarra revolucionou a música, para 
o que contribui também o famoso 
uso do pedal wah-wah. Agradava-
-lhe muito o facto de viver ao lado da 
casa de Handel. Tinha discos e fazia 
visitas guiadas! Purple Haze foi uma 
das suas canções mais radicais.

PAUL HILLIER
—

Decidi fazer todas as minhas esco-
lhas a partir de música americana, 
nem que seja para nos ajudar a lem-
brar que nem todos os america-
nos votaram em trump [n.t.: ao 
fazer questão de manter o vocábulo 
“trump” com o “t” inicial minús-
culo, Hillier procura explorar a 
riqueza semântica do termo em 
inglês]. Podem ser encontradas gra-
vações da maior parte destas obras 
no Spotify. 

Justin Morgan: 
Amanda (pub. 1791)

Um belo exemplo da salmodia ame-
ricana por um dos seus melho-
res compositores. Morgan viveu 
em Vermont e criou cavalos na sua 
quinta, originando o famoso cavalo 
“Morgan” que, mais tarde, deu o 
nome a uma marca de carros des-
portivos. Uma forma distintamente 
americana de salmodia floresceu 
em força por toda a Nova Ingla-
terra e estados vizinhos nas déca-
das à volta e imediatamente após 
a Revolução Americana. Os com-
positores mais proeminentes eram 

William Billings, Daniel Read, o 
próprio Morgan e muitos outros. 
Mais tarde, enquanto a fronteira 
avançava para Sul e para Oeste, esta 
música foi dando origem à tradição 
da Harpa Sagrada, ainda viva nos 
nossos dias.

Harry Partch: 
Barstow (1943)

Partch foi um típico lobo solitário 
americano que desenvolveu uma 
oitava microtonal de 43 notas e 
construiu instrumentos extraor-
dinários com os quais era possível 
tocar esta música. Durante os anos 
da Depressão (década de 1930), 
tornou-se um vagabundo, viajando 
à boleia e em comboios de merca-
dorias. Esta obra advém directa-
mente dessa experiência: Barstow 
é uma pequena localidade a meio 
do deserto da Califórnia onde os 
que viajam à boleia ficam frequen-
temente apeados durante dias. Os 
textos desta peça são mensagens 
rabiscadas em cercas e celeiros por 
vagabundos que passavam por Bars-
tow, e copiadas por Partch durante 
as suas viagens.

John Cage: 
Sonatas e Interlúdios para 

piano preparado (1946 -48)
John Cage inventou muitas manei-
ras novas de compor música e mui-
tas novas fontes de som, incluindo 
o silêncio. Inventou o piano prepa-
rado, alterando as suas sonorida-
des através da colocação de diver-
sos parafusos e borrachas etc. entre 
as cordas, criando assim uma espé-
cie de homem-orquestra de percus-
são para acompanhar bailarinos. As 
Sonatas e Interlúdios são geralmente 
apontadas como uma das suas obras 
mais importantes.

Steve Reich: 
Drumming (1971)

Com esta peça, baseada num único 
padrão rítmico denominado para-
diddle, Reich estabeleceu-se como 
um dos principais compositores 
da sua geração. Integra um grupo 
de compositores americanos (ape-
sar de haver “primos” europeus no 
mesmo campo) que cultivaram um 
estilo que se tornou conhecido como 
“minimalismo” e que recuperou o 
uso da tonalidade e da pulsação na 
nova música.

Henry Flynt: 
Violin Strobe (1971-78)

Henry Flynt foi um membro proe-
minente do Fluxus, um dos colec-
tivos mais significativos e cons-
cientemente vanguardistas que 
floresceram, ou tentaram florescer, 
em redor da década de 1960. No 
entanto, foi-se distanciando, desde 
então, daquele movimento. Flynt 
– a quem é atribuída a cunhagem 
do termo “arte conceptual” ainda 
em 1961 – trabalha como filósofo, 
músico e artista. Recentemente, 
tem gravado, com o seu grupo, 
música que combina elementos de 
minimalismo, execução violinís-
tica ao estilo das zonas rurais dos 
Estados Unidos da América, blues 
e rock’n’roll. Toca violino eléctrico.
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“Olá mãe. Fui proteger a 
Estónia.” Foi esta a men-
sagem que Iris Oja deixou 

num bilhete quando chegou a casa 
da escola, depois de ouvir na rádio o 
apelo do Conselho da Estónia para a 
população se juntar e defender o edi-
fício do governo em Toompea que se 
encontrava cercado por apoiantes da 
Interfront, o movimento formado 
por russos que viviam na Estónia 
e que se opunham à independên-
cia. E assim foi, milhares de homens, 
mulheres e jovens saíram para as ruas 
sem armas, apenas com o que tinham 
no corpo e aquilo que ao longo dos 
séculos os manteve unidos: a voz. 

Falar sobre o caminho para a 
independência da Estónia é olhar 
para a jornada de um povo que viu 
o seu território repetidamente inva-
dido. “Os festivais de coros repre-
sentaram a única oportunidade para 
criar um sentimento de união, por-
que durante muitos anos foi a única 
coisa que nos foi permitida”, lembra 
Iris Oja, coralista que integra o Coro 
Casa da Música desde a sua fundação.

tares e diziam: ‘Nós vamos viver 
aqui’. A minha mãe viveu pela pri-
meira vez sozinha (ou seja, apenas 
com a própria família) quando já 
era adulta. Até então, para além de 
viver com a família, claro, foi for-
çada a viver com os estranhos que 
iam chegando.”

“O ambiente era de medo total. 
Muita gente foi forçada a apontar 
dedos aos outros. E eu não os con-
deno. Ou dizemos ao governo quem 
está contra o regime ou a nossa 
família vai sofrer… O que escolher?”. 
Ainda assim, venham de onde vie-
rem, as pessoas sabem construir 
relações bem mais positivas do que 
estas políticas inspiram: “Os coros 
da União Soviética também parti-
cipavam no festival. Vinham, dan-
çavam e cantavam connosco… Era 
uma amizade de nações.”

No 100º aniversário do Festival, 
em 1969, os estonianos prepararam 
uma grande celebração, apesar da 
repressão que se fazia sentir: o traje 
tradicional havia sido proibido e o 
hino “não oficial” Mu isamaa , mu 
õnn ja rõõm (Terra dos meus pais, 
Terra que amo) não poderia ser 
entoado no encerramento. Depois 
de cantarem as músicas permitidas 
pelo regime, cerca de 300 mil pes-
soas não arredaram pé do recinto. 

“Depois de o festival acabar, nin-
guém queria sair do palco. Nin-
guém dirigia e toda a gente conti-
nuava a cantar as canções, não só 
afinados mas a várias vozes”. O que 
aconteceu em 1969 haveria de mar-
car todos os festivais que se segui-
ram, apesar do ambiente de censura 
que se viveu até à tão desejada inde-
pendência. Ainda hoje, sempre que 
o hino é cantado “é impossível não 
ficar emocionada”, confessa Iris Oja. 

“Não é a música só, mas sim todo o 
contexto. E eu sou uma cantora pro-
fissional!”

Em 1989, Iris Oja esteve presente 
num dos momentos mais marcan-
tes da Revolução Coral: a corrente 
humana do Báltico que uniu a popu-
lação da Estónia, Letónia e Lituâ-
nia. “Estava a 20 metros do início 
da corrente. Pessoas a dar as mãos 
ao longo de três países, a cantar sim-
plesmente as mesmas canções que 
cantávamos nos festivais. Actual-
mente, no local onde se iniciou a 
corrente, todas as manhãs a ban-
deira da Estónia é hasteada… Ainda 
me lembro de quando a bandeira era 
vermelha.”  

A independência da Estónia che-
garia apenas em 1991, após uma 
série de manifestações pacíficas do 
desejo de independência que já há 
tantos anos fervilhava nos festivais 
de coros. Quando ao ódio se res-
ponde com uma canção, o que pode 
o inimigo fazer? 

Liliana Marinho

O gosto de cantar em conjunto 
terá certamente começado muito 
antes, mas pelo menos desde 1869 
pessoas de toda a Estónia viajavam 
enormes distâncias para partici-
par no Festival de Coros Laulupidu. 
De cinco em cinco anos reuniam-

-se 30 mil coralistas em palco para 
cantar o país, a vida, o trabalho, a 
natureza, a família. Iris foi pela pri-
meira vez ao festival com apenas 
dois anos. Ingressou numa escola 
de música, num país onde qualquer 
escola, seja ou não artística, fomenta 
a prática coral. Enquanto cantora, 
pisou pela primeira vez o palco de 
um festival quando tinha sete anos 
e desde então não parou. “Ir a um 
festival é como ir ao futebol, é uma 
festa. Coros, bailarinos e orquestras 

partem do centro da cidade e mar-
cham até ao recinto. É um dia em 
que toda a gente está contente e a 
sorrir  – e isto não é normal na Estó-
nia, ter estranhos a sorrir para nós e 
a cumprimentar-nos”. 

No entanto, nem só do canto vive 
o Homem. A Segunda Guerra Mun-
dial e a anexação pela URSS leva-
ram a Estónia para um dos capítulos 
mais negros da sua história: milha-
res de estonianos foram executados, 
outros desapareceram ou foram 
enviados para campos de trabalho 
forçado. A nação quase foi erradi-
cada, numa guerra que não era a 
sua. Entre oito irmãos, a avó de Iris 
Oja foi a única que não foi enviada 
para a Sibéria, simplesmente por-
que “aconteceu ser casada com um 

homem que tinha nascido em Mos-
covo, que se chamava Alexander – 
um nome que na Estónia era consi-
derado russo – e que era engenheiro, 
ou seja, não pertencia à ‘classe inte-
lectual’ e por isso não era perigoso”. 
Muitos foram para a Sibéria e nunca 
mais regressaram, outros casaram 
com russos, mas a passagem por 
campos de trabalho terá certamente 
moldado a identidade colectiva. “Os 
estonianos são pessoas realmente 
fortes, conseguem aguentar tantas 
coisas! Conheci pessoas que volta-
ram da Sibéria ainda mais fortes e 
são extremamente positivas. Por-
que não se consegue sobreviver de 
outra forma. E nunca se queixam!”.

Com o final da Segunda Guerra 
Mundial e a ocupação soviética, ini-
ciou-se o processo de ‘russificação’ 

– milhares de russos foram envia-
dos para ocupar o território esto-
niano com as suas famílias. “Mui-
tas pessoas foram forçadas a viver 
juntas. Um dia, chegavam três mili-

Mas por que razão insis-
tem em ver a Revolução 
Russa como uma utopia? 

São duas as principais perspectivas 
que têm vindo a ser avançadas em 
defesa da ideia de que a Revolução 
Russa terá sido uma utopia: a de que 
foi uma utopia que ficou por reali-
zar e a de que foi uma utopia reali-
zada; dentro deste último grupo, há 
os que o dizem com regozijo, cele-
brando o feito, e os que aproveitam a 
oportunidade para demonstrar que 
as utopias são perigosas. 

Mas a que utopia se referem? 
As duas perspectivas veiculam natu-
ralmente ideias divergentes de uto-
pia. Coincidem contudo na iden-
tificação de Utopia, do humanista 
inglês Thomas More, publicada em 
Lovaina em 1516, como a referência 
por excelência do conceito. Para ser-
mos mais precisos, a relação de Uto-
pia com a Revolução Russa deve-se 
à leitura oitocentista da obra, selada 
em 1888 pela análise do teórico do 
marxismo Karl Kaustky, que elo-
giou More pela capacidade de ver 
para além do óbvio: embora o modo 
de produção capitalista estivesse no 
dealbar do século XVI ainda na sua 
infância, More fora capaz de com-
preender as suas principais caracte-
rísticas e conceber um modo alter-
nativo de produção, um remédio 
eficaz contra todos os males, que 
continha já ingredientes importan-
tes do Socialismo Moderno. E foi 
assim que Thomas More se tornou 
um comunista avant la lettre, con-
quistando um lugar ao sol na Praça 
Vermelha de Moscovo.

Mas o nome de More está mesmo 
na Praça Vermelha de Moscovo?
Sim, está lá, inscrito em nono lugar 
no obelisco de homenagem aos pre-

cursores do comunismo. E não, não 
é verdade que Thomas More tenha 
sido um comunista avant la lettre. 
Esse tipo de leitura baseia-se no argu-
mento de que More terá descrito de 
forma apologética, no Livro II de 
Utopia, uma sociedade sem proprie-
dade privada, mas descura o registo 
irónico em que a descrição da socie-
dade utópica foi feita, bem como os 
neologismos criados por More para 
indicar que o que estava a fazer era 
apenas um exercício teórico. Na 
verdade, o nome da ilha, “utopia”, 
resulta da junção de “ou” (prefixo 
de negação grego) a “topos” (lugar), 
remetendo assim para um “não-lu-
gar”. Do mesmo modo, o nome do rio 
da ilha, “Anidro”, significa “rio sem 
água”; o título do príncipe, “Ada-
mos”, remete para um “príncipe 
sem povo” e o nome da capital da 
ilha, “Amaurota”, indica que se trata 
de uma cidade sem habitantes. 

Mas então por que razão descre-
veu More uma sociedade sem pro-
priedade privada? 
O que Thomas More pretendeu, com 
a sua obra, foi promover o pensa-
mento humanista, partilhando com 
os seus contemporâneos a grande 
descoberta do período do Renasci-
mento europeu: a ideia de que o ser 
humano tinha nas suas mãos o poder 
(e a responsabilidade) de decidir o 
seu destino. Em Utopia, Thomas 
More descreveu, no Livro I, a socie-
dade europeia coeva; no Livro II, 
investiu numa análise exploratória 
do que aconteceria a uma sociedade 
se fosse abolida a propriedade pri-
vada. Essa sociedade não é contudo 
descrita como ideal; o que More que-
ria era que o leitor se envolvesse na 
busca de alternativas e continuasse 
a investir em exercícios explorató-
rios similares. 

Mas vamos voltar à Revolução 
Russa – então e as tais perspectivas?
Pois… vamos lá explicar. 

Os que vêem a Revolução Russa 
como uma utopia por realizar têm 
como referente o pensamento mar-
xista. Embora Marx e Engels se 
tenham empenhado, em O Mani-
festo do Partido Comunista (1848), 
em rotular de “Socialismo Utópico” 
o pensamento visionário e reforma-
dor de homens como Saint-Simon, 
Fourier e Owen, deles distanciando 
uma visão materialista da história 
em nome de uma visão “científica”, a 
verdade é que o próprio pensamento 
de Marx e Engels era utópico. Com 
efeito, ambos previam que a fase da 
ditadura do proletariado seria ape-
nas transitória e uma via para o início 
da verdadeira História, um período 
marcado pela transformação do pró-
prio ser humano… Se pensarmos a 
utopia marxista neste sentido, então 
ela ficou mesmo por realizar. 

Vamos agora aos que vêem a Revo-
lução Russa como uma utopia reali-
zada e comecemos pelos que apro-
veitam para a dar como exemplo 
do perigo utópico. A esses, valerá a 
pena lembrar que há mais exemplos 
de utopias realizadas com resultados 
igualmente polémicos e desfechos 
trágicos para a humanidade: basta 
irmos para o outro extremo e pensar-
mos na utopia nazi (sim, o nazismo 
foi uma utopia, a de Hitler, embora 
para nós tenha sido uma distopia). 
Mas em relação a esta perspectiva 
eu apresentaria o argumento que 
Marie-Louise Berneri avançou já nos 
finais dos anos 40 do século passado: 
o problema não está na utopia, mas 
no uso que dela fazem os indivíduos.

Em relação à ideia de Revolução 
Russa enquanto utopia realizada, 
só é possível aceitar-se essa pers-
pectiva se pensarmos já não na uto-

pia marxista, mas na interpretação 
absolutista e doutrinária que Lenine 
dela fez e na forma como moldou as 
bases de um Estado socialista uni-
partidário, legitimando a violência 
como instrumento revolucionário 
para a imposição de uma sociedade 
liderada por um proletariado de 
vanguarda. A visão de Lenine, essa, 
sim, foi concretizada; mas ao sê-lo, 
a partir do momento em que se tor-
nou realidade, perdeu a sua feição 
utópica. 

Mas então as composições de 
Chostakovitch e de Prokofieff não 
celebram a utopia?
A utopia define-se pelo seu poten-
cial subversivo da ideologia, isto é, 
do pensamento dominante. Nesse 
sentido, a Sinfonia 1.º de Maio e 
a Cantata para o 20.º Aniversário 
da Revolução de Outubro celebram, 
antes de mais, a ideologia comu-
nista, assumindo-se aliás como ins-
trumento legitimador das acções do 
Partido. Já as obras banidas em 1948 
e em 1979 pela União de Composi-
tores, por não representarem de 
forma capaz a sociedade russa e os 
ideais que o Estado pretendia veicu-
lar, assumem sem dúvida um valor 
utópico bem mais interessante. 

Mas então a música pode ser utó-
pica e/ou ideológica?
Sim, claro que sim. A programação 
criteriosa para o ciclo de concertos 
Música & Revolução do ano pas-
sado evidenciou de maneira muito 
clara a forma como a utopia se vai 
opondo à ideologia, numa tensão 
subversiva que contraria a cristali-
zação das ideias e assegura a evolu-
ção. Valeu a pena ir à Casa da Música 
para verificar. 

Fátima Vieira

REVOLUÇÃO RUSSA, UTOPIA & MÚSICA
Uma reflexão 
sobre os 
encontros e 
desencontros 
entre o conceito 
de utopia criado 
pelo britânico 
Thomas More 
e a Revolução 
de 1917 na 
Rússia, com 
um olhar sobre 
o potencial 
utópico e/ou 
ideológico da 
música

Música & RevoluçãoMúsica & Revolução

Ir a um festival é 
como ir ao futebol, 
é uma festa. 
Coros, bailarinos 
e orquestras 
partem do centro 
da cidade e 
marcham até 
ao recinto. É 
um dia em que 
toda a gente está 
contente e a sorrir

Falar sobre o 
caminho para a 
independência da 
Estónia é olhar 
para a jornada de 
um povo que viu 
o seu território 
repetidamente 
invadido

“Olá mãe. Fui proteger a Estónia”OS DIAS
CANTADOS
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Em 28 anos assistimos a uma 
revolução social, politica, 
económica e cultural. A Inter-

net tornou-se o símbolo de uma nova 
Era, a Sociedade da Informação e 
do Conhecimento, a Sociedade em 
Rede, tendo surgido um novo con-
ceito: a Cidadania Digital (Mike Rib-
ble, Raising a Digital Child, 2010).

Em 2015 existiam sete  biliões 
de números de telefones móveis no 
mundo e 50% da população adulta 
do planeta tinha um smartphone. 
O percentual poderá ser de 75% em 
2020. A rede é uma realidade gene-
ralizada para a vida quotidiana, para 
as empresas, no trabalho, na cultura, 
na política e nos meios de comunica-
ção (Manuel Castells, Fronteiras do 
Pensamento, 2015). 

Mas existem entraves a este con-
ceito de rede livre. A indústria da 
comunicação obedece a um implacá-
vel movimento cíclico: a cada inova-
ção corresponde uma abertura, logo 
seguida pelo encerramento, repre-
sentado por monopolização, con-
trolo e mesmo censura, até que outra 
invenção venha forçar nova abertura, 
e assim sucessivamente. Tim Wu 
considera que a WEB é actualmente 
um Walled Garden – um arquipé-
lago de redes fechadas em concor-
rência monopolista: Amazon, Apple, 
Facebook e Google. 

Entregamos os nossos “segredos”, 
“gostos”, aos motores de busca com 
as dezenas de milhões de consul-
tas diárias, consentimos práticas de 
vigilância e comercialização. Como 
os marketeers afirmam, “…se você 
não está a pagar o produto, é o pró-
prio produto…”.

A Internet começou por ser um 
meio de comunicação livre sem 
interferência por parte dos estados 
em que a liberdade de expressão e a 
privacidade eram garantidas. Hoje é 
também o suporte de infra-estrutu-
ras vitais como as da segurança, ener-
gia, transportes e actividades finan-
ceiras, e alvo de ameaças à segurança 
e à privacidade dos utilizadores. 

Diversas instituições como a 
União Europeia, o Conselho da 
Europa, a OCDE e as Nações Unidas 
iniciaram e intensificaram o estudo 
e divulgação de instrumentos que 
consagram princípios de segurança 
da informação e de protecção da pri-
vacidade, tendo em vista prevenir a 
ilegítima utilização das tecnologias 
da informação. Como se compatibi-
lizará o conceito de rede livre, con-
corrência monopolista e protecção 
de dados?  

E a indústria da música como se 
adaptou a esta mudança?
No passado, ainda antes do século 
XX, a música era uma experiência 
predominantemente social: apenas
sob a forma de partitura se podia 
levá-la para casa, copiá-la ou ven-
dê-la. A sua reprodução podia acon-
tecer tocando-a num instrumento, 
de outro modo desfrutava-se no 
momento mas depois passava a ser 
uma simples memória. No século XX 
tudo mudou. Com o avanço da tecno-
logia, a música passou a ser gravada 
e reproduzida com intuitos comer-
ciais e, consequentemente, consu-
mida em escala crescente. Os criado-
res tornaram-se mais independentes. 
É possível criar através de um com-

putador e de um software e, no final, 
o produto poderá ser semelhante 
ao que é concebido num estúdio de 
música. O que há 20 anos demoraria 
meses ou anos a ser produzido pode 
actualmente ser feito em dias e colo-
cado à disposição da rede.

Gotye criou a canção “Somebody 
That I Used to Know” em casa dos 
seus pais em Melbourne, Austrália. 
Alcançou o top 10 em mais de 30 paí-
ses por todo o mundo. Até ao final de 
2012, tornou-se o tema mais vendido 
do ano, com 11,8 milhões de cópias 
transaccionadas, classificando-se 
entre os singles digitais mais comer-
cializados de todos os tempos. 

2015 foi o ano em que o digital se 
tornou a principal fonte de receitas 
de música gravada, superando o for-
mato físico. As receitas provenien-
tes do digital representaram 45% 
do total, comparados com os 39% 
do formato físico. Em 2017, pre-
vê-se que o streaming de música 
atinja quase 150 milhões de utiliza-
dores, em serviços como o Spotify, 
o Apple Music ou o Deezer e, de 
forma irónica, um dos formatos físi-
cos mais antigos de reprodução, o 
vinil, tem registado um grande cres-
cimento nos últimos anos, embora 
o seu impacto global represente 
somente cerca de 2% da receita na 
indústria da música (IFPI).

Mas o que é que tem levado o 
público a optar de forma crescente 
por serviços de streaming, em detri-
mento da propriedade das músicas 
em si? Talvez a oferta musical, que 
no caso do Spotify atinge já cerca 
de 35 milhões de músicas, seja mais 
atractiva para uma geração cada vez 

mais ávida de conteúdos à distância 
de um dedo nos já globalmente dis-
seminados smartphones.  

Fonte de análise e controvérsia 
tem sido a forma como a distribui-
ção das receitas é feita pelos artistas 
quer na indústria discográfica quer 
nos serviços de streaming.

Steve Albini, o conhecido produ-
tor do famoso álbum In Utero dos 
Nirvana, a propósito de um ensaio 
para a revista literária The Baf-
fer, intitulado “The Problem with 
Music”, alertou para o facto de a 
indústria discográfica “tradicio-
nal” obter os lucros com as obras, 
sendo que os artistas que a produ-
zem e a concebem não recebem 
na mesma proporção. Reconhece 
ainda que a melhor coisa que acon-
teceu na sua vida de músico, depois 
do punk rock, foi a possibilidade 
de partilhar música globalmente e 
de forma gratuita (John McDuling, 
Quartz, 2014).

Alguns artistas de grande reco-
nhecimento recusaram-se a dispo-
nibilizar as suas músicas por con-
siderarem que o valor que transita 
para eles é proporcionalmente 
injusto; outros menos reconhecidos 
acreditam que o digital lhes permite 
ter uma notoriedade nunca sonhada.

Globalmente todos consideram 
que a internet criou a possibilidade 
de os artistas terem uma relação 
mais eficiente, directa e próxima 
com as audiências. Mas nem todos 
estão de acordo com a liberdade de 
criação. David Byrne, fundador e 
frontman dos Talking Heads, acha 
que a Internet vai “sugar todo o con-
teúdo criativo existente no mundo 
até que nada reste”. 

E como ficam os concertos live 
neste ecossistema? Mantêm um 
crescimento estável. O público con-
tinua a valorizar o factor único da 
experiência de um concerto, não só 
pela fruição musical dos seus artis-
tas favoritos, mas também pelo 
carácter social desta experiência. A 
aposta crescente em concertos tem 
permitido a alguns artistas retira-
rem-se dos serviços de streaming.

Após vários anos onde a discus-
são se centrou no impacto negativo 
do digital na música, estamos na Era 
em que a indústria musical se rein-
venta com novos processos criativos, 
logísticos e de consumo. Esperemos 
para ver como será em 2045! 

Gilda Veloso e André Alves

O Conservatório de Música do 
Porto celebra este ano o seu 
centenário. Foi fundado a 1 

de Junho de 1917 por iniciativa do 
Presidente da Câmara Municipal, 
Eduardo Santos Silva, o qual cons-
tituiu uma Comissão para estudar a 
viabilidade do projecto e a melhor 
forma de organizar a escola. Este 
era um anseio antigo da comunidade 
de músicos e assim que abriu portas, 
no Palacete do Visconde de Vilari-
nho de São Romão, na Travessa do 
Carregal, inscreveram-se 373 alu-
nos. Este número foi crescendo de 
ano para ano e cinco décadas depois 
o Palacete arrendado pela autarquia 
estava literalmente a rebentar pelas 
costuras. As salas não eram sufi-
cientes, os alunos tinham aulas na 
cozinha e em anexos sem as condi-
ções mínimas. Mas uma ameaça pai-
rava sobre a instituição. O Conser-
vatório era alvo de uma ordem de 
despejo judicial resultante de um 
processo instaurado pelos donos 
do Palacete. A direcção da Escola 
estava num impasse. A promessa 
antiga de se instalarem no Palacete 
Pinto Leite, à Maternidade, com-
prado pela autarquia em 1966 para 
esse fim, caíra por terra com a passa-
gem do Conservatório para a tutela 
do Ministério da Educação e Cul-
tura em 1971. Surgiu como alter-
nativa um edifício à Praça da Repú-
blica, onde veio a estar instalado o 
Instituto Francês, mas a renda era 
incomportável.

Isabel Rocha recorda que este 
assunto da mudança de instala-
ções era bem antigo e que o profes-
sor Delerue escrevia regularmente 
à tutela sobre este assunto. Borges 
Coelho lembra-se bem das aulas de 
história da música deste professor, 
dadas na cozinha do antigo palacete 

e onde havia um gira-discos no qual 
ouviu pela primeira vez as Canções 
e Danças da Morte, de Mussorgski. 
E foi nesta cozinha que, enquanto 
aluno, teve aulas com Jorge Peixi-
nho. Ambos se lembram bem do 
perigo que era descer para esta “sala 
de aulas”, dado o estado de degra-
dação das escadas que ameaçavam 
ruir a qualquer momento. Ao ouvir 
estas histórias, Isabel Rocha acres-
centa com a maior naturalidade que 
o compositor Filipe Pires dava aulas 
numa despensa.

O impasse continuava e uma nova 
ameaça constou em jeito de boato, 
“talvez como forma de dar um 
empurrãozinho ao assunto”, suspeita 
Isabel Rocha, que na altura era uma 
das professoras mais novas do corpo 
docente. A LUAR (Liga de Uni-
dade e Acção Revolucionária) pla-
neava ocupar o Palacete Pinto Leite. 
“Começámos a ficar todos nervosos 
com a ideia de perder o Palacete que 
tinha sido comprado para reinstalar 
o Conservatório, como ficou escrito 
na escritura de venda. Achámos 
todos que era o agora ou nunca. O 
ambiente foi propício. Depois ficou 

tudo muito mais sectorizado, mas ali 
entre 74 e 75 éramos todos revolu-
cionários”.  

José Luis Borges Coelho frisa esse 
momento de oportunidade e de 
confluência de opiniões rara numa 
escola formada por pessoas com 
ideias muito diferentes. “De algum 
modo havia um clima favorável que 
levou este grupo de pessoas a tomar 
de assalto um palacete. No dia 11 
de Março de 75 eu estava no Conse-
lho Nacional da Música em Lisboa 
com o professor Fernando Jorge de 
Azevedo (director do Conservató-
rio) e tivemos de regressar ao Porto 
com os aviões a picar o terreno (o 
golpe ou intentona de 11 de Março 
de 1975 foi uma tentativa de golpe 
de estado levada a cabo por Antó-
nio de Spínola). O Fernando Jorge 
escolheu todas as estradas secun-
dárias que podia. Nem pensar em 
seguir pela Estada Nacional 1. A 
reunião de plenário do Conserva-
tório do dia 13 de Março, dois dias 
depois, beneficiou desse clima revo-
lucionário. A própria deliberação de 
nacionalizar a Banca teve influência. 
Foi aí que a decisão de ocupar o Pala-
cete foi tomada. Uma equipa de pro-
fessores, funcionários e alunos, uma 
meia dúzia, foi para um café ali em 
frente ao Palacete, o Café Boa Hora, 
e aguardou instruções sobre as deci-
sões da reunião magna do Conser-
vatório.”

O ASSALTO AOS

PALACETES
“De algum modo 
havia um clima 
favorável que 
levou este grupo 
de pessoas a 
tomar de assalto 
um palacete”

Entregamos 
os nossos 
“segredos”, 
“gostos”, aos 
motores de busca 
com as dezenas 
de milhões de 
consultas diárias

Da parte da Câmara Municipal 
do Porto havia um clima de coni-
vência com o plano de ocupação, 
garante Isabel Rocha. “Sim, porque 
alguns dos professores e professoras 
do Conservatório, os menos aventu-
reiros, só se juntaram quanto tive-
ram a certeza de que não iriam pre-
sos pela polícia, de que a Câmara não 
faria queixa imediata.” A decisão foi 
tomada por unanimidade e seguiu-
-se um telefonema para o dito café. 
De pronto, os professores que ali 
aguardavam foram para o palacete 
e colocaram na fachada do edifício 
um pano previamente pintado com 
as seguintes palavras: Conservató-
rio de Música do Porto. Enquanto o 
faziam, professores, funcionários e 
alunos do Conservatório deixavam 
o Palacete da Travessa do Carregal e 
marchavam pelas ruas com os instru-
mentos nas mãos. Eram estas as suas 
armas. Estantes, cadeiras, instru-
mentos e algum mobiliário. Foi tudo 
muito pacífico, e o próprio funcioná-
rio que tomava conta das instalações 
abriu as portas sem resistência.  

Enquanto isto, José Luís Bor-
ges Coelho e membros do Coral de 
Letras da Universidade do Porto 
aguardavam que o Palacete do Vis-
conde de Vilarinho ficasse livre para 
o ocuparem. Seria a nova sede do 
CLUP. “Eu achava que o espaço era 
grande demais para as nossas neces-
sidades e desafiei o Teatro Univer-

sitário a vir connosco. O CLUP 
ficou com a ala que tinha o auditó-
rio, o Salão Nobre, e o Teatro com a 
outra ala. Depois avisámos imedia-
tamente o Reitor da Universidade.”

Nos dias que se seguiram, profes-
sores e alunos deram concertos con-
tínuos no novo Conservatório, de 
manhã à noite. Para marcar o terri-
tório e deixar bem claro que o Pala-
cete Pinto Leite era agora o Conser-
vatório de Música do Porto. E até 
dormiam no Palacete, não fosse ele 
ser ocupado por outro movimento 
ou instituição. O mesmo se passou 
nas novas instalações do Coral de 
Letras. Dia e noite, ninguém largou 
as suas novas casas. 

“Já antes do 11 de Março se faziam 
algumas ocupações mas depois 
do 11 de Março o clima foi muito 
propício e sucederam-se as ocupa-
ções a vários edifícios”, lembram os 
dois antigos alunos desta institui-
ção centenária. Semanas depois, o 
ambiente regressou à normalidade. 
Quer o Conservatório de Música 
quer o Coral de Letras estão agora 
noutras instalações, mas as suas 
ilustres histórias passam pela ocu-
pação destes dois palacetes emble-
máticos da cidade do Porto. 

Rui Pereira

A ocupação concertada de dois 
palacetes do Porto contada na 
primeira pessoa por dois dos 
seus protagonistas. A Casa 
falou com a pianista Isabel 
Rocha, antiga aluna, professora 
e directora do Conservatório 
de Música do Porto, e com 
o maestro José Luís Borges 
Coelho, fundador do Coral de 
Letras da Universidade do Porto, 
sobre este dia histórico para o 
futuro da música na cidade  O DIGITAL E A MÚSICA

A WEB – WORLD WIDE WEB NASCEU EM 1989!

©Manfred Werner

Música & RevoluçãoMúsica & Revolução
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HORÓSCOPO
Por Mestre Adriano

Capricórnio – O Mago
Este é o seu período perfeito para fazer 
a Revolução. Lembre-se que o Mago 
olha para a esquerda. Mas a mesa sobre 
a qual prepara a Revolução tem ape-
nas três pernas. A sua destreza, finura 
e eloquência vão arrastar atrás de si 
milhares de pessoas mas o seu lado 
charlatão e de impostor virá ao de 
cima. Não decepcione os seus segui-
dores. Eles são inocentes.
 

Aquário – O Carro
Esta não é uma altura favorável. O seu 
ar majestoso e altivo faz de si o alvo 
a abater pelos revolucionários. Evite 
qualquer sinal exterior de riqueza. 
Deixe o carro na garagem e utilize 
os transportes públicos. A sua saúde 
vai beneficiar e o ambiente agradece. 
Experimente as novas ciclovias da 
cidade mas utilize uma bicicleta dis-
creta. Para a Casa da Música apanhe 
a linha do Metro. 

Peixes – O Sol
O Sol ilumina o seu caminho que será 
triunfante. Mas não se esqueça da 
simbologia do 19º Arcano. Há muros 
para transpor e o sol que ilumina o 
caminho também o vai fazer árduo. 
Lembre-se da canção do Zé Mário 
com a letra do Sérgio Godinho: “Só 
tem medo desses muros quem tem 
muros no pensar.” Siga em frente. 
Período favorável para se relacionar 
com o signo de Gémeos. 

Carneiro – A Estrela 
A esperança, a confiança e o idealismo 
são os significados simbólicos do 17º 
arcano, a Estrela. Como na carta, con-
tinua a derramar água no deserto. 
Continue a acreditar nos ideais da 
Revolução. Um dia eles vão concre-
tizar-se. Nessa altura, os seus bisne-
tos vão escrever-lhe uma carta para o 
além a contar como foi e vão agrade-
cer-lhe o contributo que deu para um 
mundo melhor e mais justo.   

Touro – O Eremita
As qualidades do Eremita são a con-
centração, o silêncio e a profundidade. 
Mas não se faz a Revolução em silên-
cio. Dificuldade em remar contra a cor-
rente e em convencer os outros de que o 
seu caminho está certo. Deixe de ouvir  
“E depois do Adeus” e não se preocupe 
tanto em querer saber quem é nem o 
que faz aqui.

Gémeos – O Mundo
A sua ideia é conquistar o Mundo com 
pensamentos revolucionários e evan-
gelizar todos com a sua visão paci-
fista. Pare imediatamente de ouvir o 
John Lennon nesse vinil riscado e de 
acreditar que um dia o mundo viverá 
como um só. Imagine outras coisas, 
mais possíveis de serem alcançadas. 
Inspire-se nos concertos da Casa da 
Música e comece a pensar numa revo-
lução ao alcance de todos.

Caranguejo – O Enforcado
Não, o mundo não está de pernas para o 
ar. Aceite de uma vez por todas os resul-
tados da democratização e deixe de ser 
saudosista. As coisas não estão nada 
piores do que antigamente. Quem vai 
a concertos que o diga. Aproveite que 
a lua cheia ocorre em Balança e dedi-
que-se mais a casa, compre uma televi-
são a cores e partilhe o comando com 
a família.  

Leão – A Roda da Fortuna
Saiu-lhe mais uma vez a Roda da For-
tuna. Os ciclos sucessivos não param 
de acontecer. Salta de Revolução em 
Revolução como quem vai a concer-
tos com as assinaturas da Casa da 
Música. Tem, no entanto, de ser um 
pouco mais consistente. Defina de 
uma vez por todas a sua ideologia 
antes de empreender um novo movi-
mento sindicalista.    

Virgem – A Morte
Eu sei que já não acredita na política 
nem nos políticos mas não deixe mor-
rer os seus ideais. Mantenha-se unido 
aos seus camaradas como os dedos da 
mão e caminhe até ao fim da estrada 
ao som de uma canção. Se ainda não 
percebeu qual o compositor que inspi-
rou este pequeno texto, reveja as suas 
memórias da Revolução dos Cravos. 

Balança – A Lua
Quando foi a última vez que ouviu 
“Another Brick in the Wall”? A lua 
veio escurecer os princípios revolu-
cionários que antes o guiavam. Trans-
fira os vencimentos não declarados 
para um offshore e continue o per-
curso brilhante que o vai fazer gozar 
a reforma num paraíso fiscal. Pense 
duas vezes antes de aceitar um lugar 
de comentador ou um cargo político. 
Cuidado com as distracções.  

Escorpião – A Temperança
Mudam-se os tempos mudam-se as 
vontades. O seu espírito de concilia-
ção e a ausência de paixões na tomada 
de decisões representa um princípio 
eterno de moderação. Concilie os opos-
tos, faça acordos. Se for músico funde 
a Orquestra Geringonça, encontre o 
caminho para a harmonia e aproveite 
este período favorável para não desa-
finar.  

Sagitário – A Justiça
O seu lema é a justiça, o equilíbrio e 
a imparcialidade. Continua a ver em 
cada rosto igualdade. Sente-se à som-
bra de uma azinheira e passe largas 
horas a reflectir. Todos querem um 
mundo mais justo mas não tenha a 
intenção de o mudar já. Comece por 
olhar para os que estão à sua volta e 
procure tomar decisões de forma pon-
derada e justa. A revolução está em 
cada um de nós.
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