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Pulsat Percussion 
Group
André Dias, Eduardo Cardinho, Nuno Simões e Pedro Góis percussão
Joana Valente meio ‑soprano (convidada) 

Mátyás Wettl
Nocturne, para 16 interruptores e lâmpadas (2017; c.5min)

Christopher Cerrone
Goldbeater’s Skin, para meio ‑soprano e quarteto de percussão 
(2016; c.20min)*

1. Apocatastasis –
2. Interlúdio 1: Wood –
3. In My Dream –
4. Interlúdio 2: Metal –
5. My Companion And I –
6. Interlúdio 3: Skin: Fatal Exception –
7. Against The Madness Of Crowds

Daniel Martinho 
Beyond the Void (2019; c.25min)

1. Event Horizon
2. Scattered ‑Light Echoes
3. Der Abschied

Traduções dos textos originais nas páginas 3 e 4.

Mátyás Wettl
HUNGRIA, 1987

O compositor Mátyás Wettl não tem especial gosto em falar sobre 
a sua música: “Se está interessado, vá a um concerto ou descarre‑
gue a música. Porquê falar? A música deveria falar por si própria.” 
Diz ainda que “há três formas de assistir a um concerto. Sentado, 
de pé ou enquanto se dança. A minha música ouve‑se sentado.”

Nocturne parte de uma acção tão simples do quotidiano como 
a de ligar e desligar a luz, explorando simultaneamente a compo‑
nente sonora e visual. 

Christopher Cerrone
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1984

Conheci o poeta G. C. Waldrep em 2015, na Colónia MacDowell, e 
senti imediatamente uma atracção por ele, como poeta e como 
pessoa – afável, singular e, para poeta, profundamente musical. 
Para além dos estudos em poesia, teve formação como contra‑
tenor e professava o seu amor por compositores como Mere‑
dith Monk e David Lang. Por outro lado, criámos laços pelo nosso 
gosto comum pelos livros de Italo Calvino e pela poesia de James 
Wright. Por isso, naturalmente, fiquei curioso sobre o seu trabalho.

Irrompi pelos seus muitos volumes publicados e senti parti‑
cular atracção pela sua primeira colecção de poemas, Goldbea-
ter’s Skin, escrita há 20 anos, quando ele tinha mais ou menos a 
minha idade. Achei ‑a particularmente prenhe de possibilidades 
musicais (com abundantes alusões musicais). Por isso decidi 
criar uma nova obra para voz e quarteto de percussão à volta 
desses poemas. Estes são amiúde profundamente imagéticos; a 
origem de cada referência seria impossível de rastrear; contudo, 
cada poema conduz inexoravelmente a uma conclusão potente 
e dramática. Construí música que funcionasse de maneira seme‑
lhante – música que vai crescendo em vagas ondulantes, porém 
sempre apontada em direcção a algum tipo de desenlace. À 
medida que ia pesquisando pela colecção inteira, escolhi poemas 
cujas referências se sobrepusessem criando um tecido conjun‑
tivo; algumas referências são mais específicas do que outras, mas 
quase todas estão relacionadas com o companheirismo – seja a 
profunda amizade ou o amor.

O desafio de escrever uma obra para voz e quarteto de percus‑
são é óbvio: quatro percussionistas atingem uma intensidade 
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sonora muito maior do que uma voz, e eu queria que os músicos 
no quarteto também tivessem momentos para brilhar. Assim, 
construí uma série de interlúdios (dois verdadeiros interlúdios e 
um falso interlúdio), cada um focado num único tipo de idiofone – 
madeira; metal; e, muito apropriadamente, pele.

CHRISTOPHER CERRONE

Tradução: Joaquim Ferreira

Daniel Martinho 
PORTUGAL, 1985

“Everywhere and forever blue is the horizon!
Forever ... Forever ...”

Beyond the Void (2020), escrita para quarteto de percussão e 
electrónica, encontra ‑se estruturada em três partes: “Event Hori‑
zon”, “Scattered ‑Light Echoes” e “Der Abschied”. 

“Event Horizon” (Horizonte de Eventos), em astrofísica, é a 
fronteira em redor de um buraco negro onde a gravidade é tão 
forte que nem a própria luz pode escapar. O ponto de não ‑re‑
torno… E o ponto de partida para esta peça. A música desta 
primeira parte vai ‑se desenvolvendo lentamente, uma viagem 
interestelar onde os quatro percussionistas estão alinhados em 
palco a executar instrumentos de lâminas: duas marimbas, dois 
vibrafones e um glockenspiel. 

“Scattered ‑Light Echoes” (Ecos de Luz Dispersa) refere ‑se 
a um fenómeno que oferece um dos meios mais eficazes para 
sondar a estrutura e a composição dos meios circum ‑estelares 
e interestelares. Ecos de luz fornecem posições tridimensionais 
exactas de poeira dispersa. Nesta parte, os quatro percussionis‑
tas encontram ‑se divididos pela sala, dois à frente e dois atrás. 
Partículas de som sobrevoam a sala vindas de diferentes fontes 
sonoras (altifalantes e percussionistas) no sentido de garantir um 
ambiente auditivo a três dimensões.

“Der Abschied” (A Despedida) é a parte final desta obra. O seu 
nome provém da sexta e última canção da obra A Canção da Terra 
(Das Lied von der Erde) do compositor austríaco Gustav Mahler. 

DANIEL MARTINHO

Pulsat Percussion Group

Fundado em Março de 2012, o Pulsat Percussion Group procura 
promover a música contemporânea para percussão, com 
recurso a novas abordagens da experimentação. Foi desde logo 
premiado com o 2.º lugar no Prémio Jovens Músicos, na catego‑
ria de Música de Câmara, nível superior, seguindo ‑se o 2.º prémio 
no III Concurso Internacional de Música de Câmara Cidade de 
Alcobaça (CIMCA), em 2013. Mais recentemente, participou no 
International Percussion Competition Luxembourg (2015), tendo 
alcançado a semifinal. 

De entre as suas actuações, destacam ‑se os concertos 
no Harmos Festival na Casa da Música; no Teatro Helena Sá e 
Costa, no âmbito do Euroclassical; no Auditório de Espinho, num 
concerto de apresentação de várias obras originais para percus‑
são, de autores portugueses; no festival Via Stellae em Santiago 
de Compostela; no 9.º Festival Internacional de Percussão “Dinçer 
özer” em Ankara; no Festival Internacional de Música da Prima‑
vera de Viseu; no Concurso Internacional de Percussão – Gondo‑
mar 2018; no Festival Merza Percusión.

Entre os diversos compositores do reportório do Pulsat 
Percussion Group elegem ‑se obras de Aurél Holló, John Cage, 
Christopher Deane, Lukas Ligeti, Michael Laurello, Steve Reich, 
João Pacheco, Jorge Prendas, Igor Silva, Daniel Bernardes, Paulo 
Perfeito e Daniel Martinho. A qualidade musical da sua perfor‑
mance surpreende todos os presentes, elevando a música 
contemporânea nacional e internacional ao mais alto nível.

Joana Valente meio  ‑soprano

Licenciada em Canto Teatral pelo Conservatório Superior 
de Música de Gaia, na classe de Fernanda Correia, concluiu o 
Mestrado em Performance sobre a obra The Medium de Sir Peter 
Maxwell Davies, pela Universidade de Aveiro, na classe e sob 
orientação de António Salgado. É também mestre em Música 
– vertente Vocacional – pela mesma universidade, tendo dedi‑
cado a sua tese ao estudo de “A respiração na prática da aula de 
Canto”. Tem pós  ‑graduação em Ópera e Estudos Músico  ‑Teatrais 
pela ESMAE. Foi também aluna de Laura Sarti.

É cantora residente do Coro Casa da Música desde a sua 
formação em 2009, contexto em que trabalha regularmente com 
Paul Hillier, Laurence Cummings, Baldur Brönnimann enquanto 
coralista e enquanto solista. Ainda no âmbito de música de 
câmara, colaborou com o Grupo de Câmara do Porto, o Ensemble 
Clepsidra e o Grupo de Música Vocal Contemporânea.

Apresenta  ‑se regularmente como solista, tendo já colaborado 
com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, a Orquestra 
Barroca Casa da Música, a Orquestra do Centro e a Orquestra 
Filarmonia de Gaia.



Christopher Cerrone: Goldbeater’s Skin 
Poemas de G. C. Waldrep

1. Apocatástase

Porque os instrumentos são pelas suas rimas,
como escreveu Kit Smart. Caminhando ontem,
a promessa do broto pareceu uma cristalina
alucinação, primaveril nascente precoce da pedra,
os sicómoros mutilados escalando a geometria
cinzentos como o aço, como fumo, como o céu
pendurado pesadamente como roupa rija nos cordéis.
Pobre vida pequena, o talo que se empurra
para fora desta superfície dura, a insensata
bravura. Se antropomorfizarmos o mundo,
a noite reduz ‑se à nossa capacidade de esperança
e a todas as ternas falácias. Assim a pureza.
[Assim a dádiva da metáfora, o gelo que se enrola
e rodopia à superfície da pele.] Meu amor,
não há Inverno como o Inverno do coração.
Talvez este frio passe. Talvez
aquela ponte não fosse, de todo, uma harpa.

2. Interlúdio 1: Madeira

—

3. No Meu Sonho

No meu sonho, o meu companheiro e eu estávamos num  
campo nevado.

Nada para quebrar a crosta nova, nem mesmo
evidência da nossa chegada.
No meu sonho, o meu companheiro e eu estávamos afastados 

alguns passos, mas juntos,
no centro de um campo nevado.
Assim ficámos por muito tempo.

4. Interlúdio 2: Metal

—

5. O Meu Companheiro e Eu

O meu companheiro e eu descemos até ao mais baixo dos lagos
formados pela corrente alimentada pela Primavera.
Gelo em espirais no plano em que se expressa.
Junto ao regato, um bando de patos ‑reais.
A corrente comprimida cria fricção que produz calor
de tal forma que uma cama de algas se abre, mesmo no Inverno.

Fenómeno: o espetar de bicos pálidos na água fria.

Hoje sete, quatro machos, três fêmeas.
Ontem eram seis.
Não o consigo evitar — antes de dar por isso
já lhes atribuí um número.

Atravessamos um passadiço raso.
O meu companheiro está outra vez a assobiar. Vai um pouco à 

minha frente,
o seu olhar perscrutando de um lado para o outro,
bebendo tudo,
os patos, o gelo, o lago,
neve nos ramos das cicutas e dos pinheiros brancos.
Ele lança a cabeça para trás e solta uma risada
Daqui o balido é inaudível, pelo menos ao meu ouvido.
Subimos uma colina íngreme. A minha respiração  

torna ‑se ofegante,
visível ao sol do meio ‑dia. Sinto o rubor das picadas do frio  

nas minhas bochechas
(conhecemos apenas a arquitectura desse movimento).

Considero a possibilidade de que o quarto de areia azul possa 
ser subterrâneo.

Considero a possibilidade de que este possa mesmo não existir 
— 

Não o consigo evitar. Antes de dar por isso
Surge como que um encantamento.



6: Interlúdio III: Pele: Excepção Fatal

Eu não quero história. A história já teve que chegue.
O que acontece a seguir é uma preposição impossível.
O que acontece a seguir é onde colocar a oração.
O que acontece a seguir é a minha desistência.
O que acontece a seguir é a geada.

O que acontece lá fora, as capuchinhas ainda resplandecem.

O que acontece a seguir é o Jonathan.
O que acontece a seguir é sabonete.
O que acontece a seguir é doce de mel.
O que acontece a seguir é (noite).

O que acontece lá fora pertence à narrativa.

O que acontece a seguir é um vento forte.
O que acontece a seguir é prisão.
O que acontece a seguir é nascimento.
O que acontece a seguir é esfera.

O que acontece lá fora, a geometria é pura.

O que acontece a seguir é inimaginável.
O que acontece a seguir é punhal.
O que acontece a seguir é distorção.
O que acontece a seguir é Arte.

O que acontece lá fora, a tristeza faz ‑se de inocente.

O que acontece depois do Hale ‑Bopp é a queda.
O que acontece depois do vinho é a carne.
O que acontece depois do entalhe é o álamo.
O que acontece depois da orla é o parque.

O que acontece lá fora é o meu próprio Arthur privado.

O que acontece a seguir já se foi embora.

7. Contra a Loucura das Multidões
in memoriam Pierre Martory

Reconheço a pressa de uma parede em chamas.
Não há espessura, não há terror, há
uma transparência como oxigénio, como fogo sobre este  

espaço luminoso.
E hão‑de as cinzas que sobem encontrar as cinzas que caem.
Numa leve brisa. Neste jardim em ruínas.
Não será isto física, não será isto pedir demasiado.
Esta simples questão.
Porque há uma linguagem das flores como escreveu Smart.
Há uma linguagem das nuvens, e da sua fina ortografia,
mas não é reconfortante.
Uma oração por uma nova imagem, sim:
não estudámos nós, não inscrevemos nós as nossas rações
nos seus registos rigorosos, nas suas próprias homologias.
E aqui, a conjugação de humores.
O que sinto agora nas costelas é apenas um eco.
Fico à distância, abro a minha carteira
pressiono carne contra a pele curada
e estou pronto. O azul da genciana não me diz nada.
O jarro, o violeta do lírio não são nada
comparados com o céu que trazes
com a tua vinda quando vens com o teu canto e o teu suspiro
com o teu contar para trás a partir dos cem
quando vens. Não será isto pedir demasiado,
a nervura e a medula
a ordem secreta e o significado de todos os símbolos.
Por isso, enquanto as cinzas que sobem encontram as cinzas 

que caem
serei o mundo, por um algum tempo. Enquanto à espera.
A rosa de cada pulmão brota de dentro.

Traduções: Joaquim Ferreira
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