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Editorial:
Uma história 
comum.

A proximidade não resulta, muitas vezes, num 
conhecimento profundo do outro. Nem sequer no 
desejo que esse conhecimento se concretize. Sobretudo 
quando a falsa familiaridade redunda em preconceitos 
ou em fantasmas difusos e injustificados. Quando José 
Saramago escreveu A Jangada de Pedra e reacendeu 
uma ideia de iberismo fundada numa crença romântica 
de que Portugal e Espanha poderiam partir rumo a um 
destino comum, desapegando-se naturalmente do 
resto da Europa, aquilo a que aludia também era uma 
resistência colectiva, a luta por uma identidade, com 
largos antecedentes históricos, pronta a diluir-se.
O sonho europeu, percebe-se agora cada vez mais,
foi fabricado sobre uma igualdade no papel mas 
incapaz de tapar as diferenças reais entre os vários 
estados. E a fractura metafórica que Saramago 
escrevia é, afinal, uma ameaça espantosamente real, 
quando se percebe que, a uma mesa de reuniões e 
negociações, pode ser decidido se um país tem de ser 
largado pelo caminho e deixado à deriva, à sua sorte.
Se o iberismo como condição de sobrevivência e aliança 
futura entre Portugal e Espanha pode não passar de 
uma utopia, de uma fantasia fugaz, a verdade é que, 
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apesar de uma cisão acentuada entre as culturas
dos dois países, a curiosidade daqueles que resolvem 
lançar um olhar para o passado devolve, amiúde, 
a imagem de um território marcada pela herança 
partilhada da passagem e da convivência pacífica 
entre povos cristãos, árabes e judeus. Um lugar que 
integrava as diferenças. Não é, por isso, preciso 
esgravatar muito para perceber que a desconfiança 
rapidamente pode dar lugar ao fascínio de expressões 
que, não se sobrepondo nem se anulando, partilham 
muitas vezes uma matriz (até mesmo emocional ou de 
mera compreensão do outro) bastante próxima.
São esses laços mais ou menos velados, essas ligações 
subterrâneas ou camufladas, que em parte o maestro 
Paulo Lourenço se propõe desvendar com o programa 
Musica Meridionalis, apresentado a 26 de Janeiro no 
Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian.
À boleia de composições de Joly Braga Santos,
Rodolfo Halffter, Mario Castelnuovo-Tedesco, 
Einojuhani Rautavaara, Nuno Côrte-Real, Eurico 
Carrapotoso, Luís Tinoco e Federico Mompou,
o programa desenhará um passeio por alguns 
dos grandes poetas ibéricos (Pessoa, Cervantes, 
Pessanha ou Lorca), descobrindo semelhanças e 
expondo diferenças.  Antes, a 5 de Dezembro, o poeta 
e dramaturgo Federico García Lorca será novamente 
chamado ao palco através da sua recolha de Canções 
Espanholas Antigas, interpretadas por Estrella 
Morente e Javier Perianes, numa viagem no tempo
que nos deixará mais perto de avistarmos o antigo
Al-Andalus. A História comum, mesmo quando não
se dá por ela, está sempre presente.
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Música:
Um território 
para culturas 
que se atraem.

Num outro tempo, num outro longínquo 
tempo, num período de glória do território 
árabe peninsular chamado Al Andalus, farol 
de cultura, artes e ciência durante sete séculos, 
de saudável convívio entre diferentes povos e 
distintas crenças religiosas, conta-se que Ibn 
‘Ammar e Afonso VI terão resolvido as pretensões 
do monarca de Leão à Taifa de Sevilha disputando 
uma partida de xadrez. Sabendo da paixão de 
Afonso VI pelo jogo, Ibn ‘Ammar, um praticante 
exímio, montou um infalível ardil ao obter 
do castelhano o assentimento de que no caso 
de sofrer um xeque-mate teria de retirar para 
Norte. E assim foi. Com a destreza do seu jogo, Ibn 
‘Ammar, vizir de Al Mu’tamid, manteve Sevilha na 
alçada do Al Andalus.

Nascido em Beja em 1040, Al Mu’tamid 
passou a sua juventude em Silves, sendo 
posteriormente nomeado rei da Taifa de 
Sevilha, para onde chamou Ibn ‘Ammar, seu 
companheiro de adolescência. Ambos poetas, e 
diz-se que inclusivamente amantes, haveriam 
de fomentar uma presença basilar das artes 
no contexto do Al Andalus. Tão luminosos se 
revelariam o acolhimento e o estímulo das 
práticas artísticas, assim como a sua produção 
poética, que Al Mu’tamid passaria a figurar como 
uma referência essencial da literatura ibérica e 
magrebina. Para sempre ficaria cunhado como 
Al Mu’tamid, o Rei-Poeta. Foi essa figura, e a sua 
referência tutelar num território ibérico em que 
a miscigenação era saudavelmente convivente, 

que um grupo de músicos – portugueses, 
espanhóis e marroquinos, entre os quais Janita 
Salomé, Eduardo Paniagua, El Arabí Serghini e 
Filipe Raposo – quis lembrar com o projecto Al 
Mu’tamid, Poeta Rei do Al-Andalus, estreado em 
palco e em disco em 2015. Mais do que lembrar, na 
verdade, querem trazer o seu inspirador exemplo 
para a actualidade, fazendo coexistir diferentes 
mundos musicais e reclamando o modelo de uma 
região feita de uma cultura porosa e inclusiva. “O 
espírito do Al Andalus (…) voltou a ser estudado 
como modelo de convivência cultural e de 
progresso”, diria ao jornal Público Abdeljelil 
Larbi, professor tunisino de Literatura Árabe 
Contemporânea no ISCTE, em Lisboa, e consultor 
do projecto musical. “Foi um modelo que ficou 
congelado, durante séculos, mas temos de voltar a 
chamar a atenção para ele.”

À poesia de Al Mu’tamid, deambulante 
entre a exaltação da guerra, a dor do exílio e a 
rendição deleitada dos prazeres do amor, do vinho 
e da música, junta-se o conhecimento profundo 
das raízes da música antiga e tradicional de cada 
um dos países. Essencial neste interesse pelo Rei 
Poeta terá sido a liberdade com que viveu a sua 
época, o profundo humanismo que professou 
e a sua constante entrega à poesia. São também 
os caminhos da poesia ibérica, num salto 
cronológico até ao século XX, a guiar o programa 
Musica Meridionalis, num concerto do Coro 
Gulbenkian dirigido por Paulo Lourenço, a 26 de 
Janeiro, e em que os versos de Pessoa, Cervantes, 
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Pessanha e Lorca ditos pela actriz Luísa Cruz são 
acompanhados pela música de Joly Braga Santos, 
Eurico Carrapatoso ou Federico Mompou. Lorca, 
de resto, estará presente no Grande Auditório 
semanas antes (5 de Dezembro) quando Estrella 
Morente (uma das mais sonantes vozes do 
flamenco) e Javier Perianes apresentarem um 
reportório de música espanhola, cujo principal 
enfoque serão as canções antigas recolhidas pelo 
poeta espanhol.

Se foi em Seviha que Al Mu’tamid viveu os 
anos de coroação, se foi Sevilha a inspirar grande 
parte da suite para piano Iberia de Albéniz, é 
também em Sevilha que está instalada a cantora 
israelita Mor Karbasi, para onde se mudou na 
busca de uma maior proximidade com as suas 
raízes sefarditas (designação dos judeus ibéricos). 
Há muito que Karbasi direcionou a sua música 
para o reportório sefardita, cantando em ladino 
(antiga língua dos sefarditas) e permitindo-se 
igualmente algumas pontuais investidas fadistas 
– muitos lembram a sua interpretação de “Rua do 
Capelão”, tema maior do universo amaliano.

É ao reportório dos judeus sefarditas 
fixados em Marrocos que Mor Karbasi se dedica 
maioritariamente no seu último álbum, Sol La 
Tsadika, convocando tanto essas canções com lastro 
secular como um travo de flamenco que sorveu na 
capital executiva andaluza. Também o Hespèrion 
XXI de Jordi Savall dedicou a este reportório o 
espantoso álbum Diáspora Sefardí (2000).

Igualmente interessado em aprofundar 
o seu conhecimento de uma região mítica pela 
coexistência respeitosa de séculos entre cristãos, 
muçulmanos e judeus, o pensador palestiano e co-
fundador da West-Eastern Divan Orchestra (com 
Daniel Barenboim) Edward W. Saïd visitou várias 
vezes a Andaluzia, movido pela nostalgia desses 
tempos multiculturais e pela esperança de que 
aquele lugar pudesse inspirar um renascimento 
harmonioso de respeito e tolerância. Ao 
mesmo tempo, investigava também a presença 
destas variantes na cultura contemporânea 
espanhola. Num texto sobre estas viagens, Saïd 
referir-se-ia a um dos grandes mitos da cultura 
andaluza, a Carmen criada por Prosper Mérimée, 
perguntando “o que poderia ser mais andaluz 
do que a impetuosa bailarina de flamenco, 
acompanhada por ásperos cantaores, guitarras 
dedilhadas, tudo características com precedentes 
na música árabe?”

Essa sugestão exótica, de uma música 
andaluza que chama a si as tangentes com os sons 
árabes, estiveram também na génese do projecto 
Sal, criado em 2007 por José Peixoto e Fernando 
Júdice, pouco antes de deixarem os Madredeus. 
Ao cruzarem estes ambientes, que sempre 
estiveram presentes na obra de Peixoto, com o 
perfume do fado, emprestado pela voz de Ana 
Sofia Varela, completavam um território musical 
inequivocamente ibérico e mediterrânico.

A ligação entre flamenco e fado é, no 
entanto, mais antiga e foi inaugurada, como 
quase tudo que ao fado diz respeito, por Amália 
Rodrigues. Por ocasião da sua estreia em palcos 
estrangeiros, em Fevereiro de 1943, a fadista actuou 
em Madrid. E a revelação daí resultante deu-se nos 
dois sentidos: se Espanha e o mundo começavam 
a descobrir Amália, ao ser levada a assistir ao 
seu primeiro espectáculo de flamenco também 
a cantora descobria uma sua segunda natureza. 
“Todas as minhas espanholadas são filhas dessa 
viagem”, diria ao biógrafo Vítor Pavão dos Santos. 
“Era uma música mesmo ao meu feitio de cantar. 
(…) Gosto tanto da cantiga espanhola que canto 
em todo o mundo e tenho sempre sucesso.” Para a 
história ficaria o álbum Amália Rodrigues Sings Fado 
from Portugal and Flamenco from Spain.

Ao mesmo tempo que Amália se dizia 
admiradora da cantora cigana Niña de los 
Peines, afirmava-se igualmente devota de 
Oum Kalthoum, “o rouxinol do Egipto”, a quem 
foi muitas vezes comparada devido aos seus 
requebros de voz que pareciam evocar a música 
árabe. Esse amor por Oum Kalthoum é hoje 
partilhado pelo fadista Ricardo Ribeiro, que 
professa igualmente a sua devoção pela própria 
Amália, por Fernando Maurício, Alim Qasimov ou 
Camarón de la Isla. Largo da Memória, o seu último 
álbum, nasceu da observação das pistas destas 
diferentes culturas impressas na topografia 
lisboeta e no consequente reconhecimento de 
que “o fado, a música do Magrebe e o flamenco têm 
coisas que os interligam, têm o mesmo espírito”, 
afirmou ao Público em 2013.

Mil anos depois de Al Mu’tamid, esse 
espírito continua vivo. Apesar das diferenças, o 
magnetismo natural entre estas culturas lembra 
que pode atirar-se terra para cima da História, 
mas ela por emergir à superfície.

Gonçalo Frota
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Península 
Ibérica.
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Literatura:
Um couto que 
nunca deixa
de ser misto.

Há uma zona no Norte do país, para lá 
da serra do Larouco em Trás-os-Montes, onde 
durante muito tempo existiu um micro-estado 
independente entalado entre Espanha e Portugal. 
Neste pequeno território, cada habitante podia 
optar pela nacionalidade que mais lhe agradasse. 
Alguns tinham metade da casa num país e as 
traseiras no outro e, por serem assim de natureza 
mista, nenhum tinha sequer obrigações militares 
ou fiscais com nenhuma das nações em redor.

 Isto, que até podia ser apenas mais uma 
ficção do iberismo, foi mesmo verdade: o Couto 
Misto existiu até 1868 e ainda há casas naquelas 
aldeias onde se vê o “P” e o “G” (de Galiza) de quem 
escolhia a simpatia por este ou aquele país vizinho 
– além de ainda estar por lá alojada a Arca das Três 
Chaves, uma espécie de depósito histórico com 
custódia partilhada que, só por si, já seria matéria 
romanceável.

 Um território misturado, portanto. 
Confuso dos seus limites e a transbordar para 
ambos os lados. Com aquela nobre dificuldade 
em estabelecer uma linha no chão para dizer que 
até aqui sim mas a partir dali, que parece ser tão 
próximo, tão alcançável, já não. E chegados a este 
ponto já não importa se isto está a ser dito sobre 
um micro-estado ou sobre a macro-condição da 
literatura. Mesmo que não haja ainda romances 
dignos de nota sobre o referido Couto Misto, para 
o propósito fica a metáfora local que é geral – dois 

territórios enfiados num mesmo quadrado isolado 
e separados por uma linha imaginária que, sem 
fazer grande esforço, as histórias contadas dos dois 
lados tratam de transpor vezes sem conta.

 Falando de fronteiras, é impossível não 
destacar aquela que em toda a Península Ibérica 
é a mais fácil de definir: a que a separa do resto 
do mundo. E isto de estar separado de outras 
realidades tem de ter, logo assim à partida, efeitos 
ficcionais exclusivos. É pela linha dos Pirenéus 
que a península se liga a um continente e se 
restringe de ser literalmente uma ilha – ainda que 
seja precisamente por via dessa fronteira que se 
constitui como ilha literária. Pode ser demasiado 
óbvio, e até desnecessário, convocar A Jangada 
de Pedra, de José Saramago, como o grande livro 
da questão ibérica. Mas só é desnecessário 
precisamente por ser tão óbvio –  e exacto.  
Se o próprio escritor foi esse território misto, 
o livro que daí nasce é o consequente unificar 
de dois lados que se encontram. Na alegoria 
proposta pelo Nobel português, um acidente 
natural provoca uma racha ao longo dos Pirenéus 
e transforma a Península Ibérica numa espécie de 
barco à deriva pelo Atlântico.

 Cabe toda a humanidade (sobretudo a 
Europa) no efeito emocional que a situação provoca 
nestes náufragos. Mas tratando-se de Saramago, 
o português que nunca abandonou o seu país na 
escrita mas que transportou a sua vida e coração 
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para Espanha – não por acaso também para uma 
ilha –, não é inocente que os náufragos da Europa 
sejam precisamente estes. Os ibéricos, esses 
que estão tão ao lado uns dos outros como estão 
igualmente distantes dos centros decisores do 
continente a que pertencem. Já para não falar de 
distâncias de temperamento, muito mais difíceis 
de medir.

 Esta vizinhança, que quando metida 
num prédio é uma relação que dá tanto espaço 
à elaboração de ficções, não podia deixar de ter 
efeitos na literatura. Não que exista uma literatura 
ibérica. Será mais uma literatura que muitas vezes 
salta ou anda por cima da fronteira e que por isso 
se estende para lá do seu lugar exclusivo de país. 
José Rentes de Carvalho, transmontano emigrado 
há décadas na Holanda, usa o livro La Coca para 
fazer essa travessia – uma travessia na forma do 
tráfico entre Minho e Galiza que durante a sua 
adolescência lhe ocupava o imaginário e ocupava 
também, mais em concreto, a vida de muitas 
pessoas daquela região.

 Os narcóticos estão no título, mas o tráfico 
referido no livro vai muito além disso. Eram 
cigarros, bebidas, ouro e até gado, já para não 
falar de afectos e aventuras, todos condensados 
em homens como El Min, Mustafé ou Pardal, 
heróis desgraçados e personagens românticas 
acarinhadas pelas populações dos dois lados da 
fronteira. E mesmo sem ter de ir a memórias tão 
antigas, até porque não as tem, também João Tordo 
fez recentemente o caminho até Espanha em 
Biografia Involuntária dos Amantes.

 Sem ter de ir mais longe, há logo no início 
do livro um acidente com um javali numa estrada 
da Galiza. Não que Portugal não tenha acidentes 
suficientes, ou javalis suficientes, mas esta 
deslocalização da narrativa para um território 
mais estranho ao autor converte-se também em 
experiência literária renovadora: uma forma 
de exercitar uma ida mais drástica de encontro 
ao “outro”. É perante o javali morto que Saldaña 
Paris, amigo do narrador, começa a deixar escapar 
a história a que este se vai agarrar para tentar 
reconstituir um passado também ele cheio 
de misturas.

 E se é verdade que há em Portugal um 
hábito maior de ler o que vem de Espanha do que 
o contrário, isso não significa que o encontro de 
territórios não aconteça também pelo lado dos 
escritores espanhóis. Quando se lê o livro 

Na Margem, de Rafael Chirbes, não importa se a acção 
decorre numa pequena cidade costeira de Espanha. 
O que importa é que o relato de uma crise que arrasa 
os primeiros anos do século XXI, pantanosa e fétida, 
se reconhece como se aquela cidade fosse também 
Portugal. E pelo menos no que diz respeito ao efeito do 
romance, não deixa de ser.

 Menos metafórico, Enrique Vila-Matas 
nunca escondeu o seu interesse por Portugal. Reza 
a lenda – e com a imaginação difícil de destrinçar 
do escritor catalão há muitas lendas que se vão 
criando em seu redor – que chegou a experimentar a 
representação num período que passou no Estoril. 
Também lhe acontece, em livros como Doutor 
Pasavento, dar tropeções literários em António Lobo 
Antunes, autor que admira e que na história é visto a 
sair de um hotel.

 Mas é no livro A Viagem Vertical que 
a travessia se faz de forma mais absoluta. 
Colocando-se como oposição ao tipo de viagem 
circular que serve de berço à literatura mundial 
(é essa a herança de A Odisseia), nesta viagem o 
protagonista não é heróico e não anda à procura do 
regresso. Federico Mayol põe-se a andar de casa, 
em Barcelona, em circunstâncias emocionais 
frágeis, e aquilo que procura vai andando ao seu 
lado enquanto segue um trilho que passa pelo 
Porto, por Lisboa e culmina na Madeira.

 O protagonista de Vila-Matas, no ponto 
de partida, até estava mais perto da outra Europa. 
Aquela que fica para lá dos Pirenéus. Mas não saiu 
da Península Ibérica, talvez por se ter reconhecido 
naquela continuidade. O escritor Javier Cercas, 
que esteve em Portugal recentemente num festival 
literário, seguiu o mesmo caminho quando perante 
um pedido de esclarecimento de um jornalista deu 
uma resposta sem fronteira: “Infelizmente, nos 
nossos países, os últimos séculos têm sido assim: 
atrasados, países irrelevantes na Europa.”

 Talvez por isso, quando lemos O Impostor, 
livro que escreveu sobre uma personalidade 
espanhola que foi apanhada a mentir durante 
décadas sobre a sua passagem por um campo de 
concentração nazi, reconhecemos no país do lado 
alguma coisa que não é da nossa História mas 
também é. Às vezes, sobretudo durante algumas 
leituras, volta-se quase àquele estado do Couto 
Misto em que parece que a sala está em Portugal mas 
a cozinha da casa entrou por Espanha dentro.

Catarina Homem Marques
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Cinema:
A Ibéria cinéfila 
nunca existiu.

Vamos, por um momento, esquecer o 
imortal ditado “de Espanha, nem bom vento 
nem bom casamento”. A Península Ibérica é 
uma inevitabilidade geográfica da qual decorre 
que Portugal é, por inerência à sua posição, 
verdadeiramente um “pequeno cantinho à 
beira-mar plantado” (e um que os mais desatentos 
insistem em achar ser uma espécie de “anexo” 
espanhol).

Portugal e Espanha têm plena consciência 
da existência de tantas diferenças quanto 
semelhanças entre culturas e linguagens. E a 
verdade é que a possibilidade de uma cooperação 
luso-espanhola em termos de produção de 
cinema nunca deu realmente grande fruto. Até 
porque a história das co-produções portuguesas 
– com Espanha, mas não só – nunca foi motivada 
apenas por questões puramente culturais ou 
artísticas, muito mais por lógicas pragmáticas 
de financiamento. Que não são um exclusivo 
ibérico: por exemplo, os americanos são peritos 
em reconstituirem as grandes metrópoles 
americanas no vizinho Canadá, por questões 
logísticas e de orçamento.

O conceito de “iberismo” no cinema, por 
isso, é tão tangível como o conceito de “lusofonia”: 
uma teoria cheia de boas intenções baseada na 
proximidade geográfica e nas semelhanças ou 

nas relações culturais, mas que não sobrevive ao 
contacto da realidade. Essas proximidades são 
artificiais e não funcionam verdadeiramente 
nos dois sentidos: somos muito mais expostos à 
produção de televisão e/ou cinema feita no “país 
irmão” brasileiro, por exemplo, do que o Brasil o 
é à produção portuguesa, apesar da existência de 
uma língua comum...

Em parte, trata-se de uma questão 
puramente pragmática. Independentemente da 
sua qualidade, existe em Espanha uma produção 
corrente, “industrial” no sentido profissional, 
de ficção narrativa para cinema ou televisão, 
decorrente da dimensão de um mercado interno 
habituado a ver ficção falada em espanhol, mas 
permitindo igualmente a exportação para a 
“diáspora” hispanófila da América Latina.

Ora, Portugal nunca teve um mercado 
interno suficientemente grande para rendibilizar 
uma eventual produção “industrial” (que, seja 
como for, nunca existiu realmente, apesar das 
recentes linhas de montagem televisivas para 
telenovelas). E, institucionalmente, nunca 
soube estabelecer uma estratégia de exportação 
da produção que ia existindo, condenando-se 
a ser “parceiro silencioso”, minoritário, em 
qualquer esforço para criar pontes. Não que 
não tenha havido esforços para criar laços de 
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produção ibéricos. Logo na década de 1940, como 
nos explica a História do Cinema Português de Luís 
de Pina (Lisboa: Publicações Europa-América, 
1987), o produtor Luís Dias Amado procurou criar 
um “eixo Lisboa-Madrid”. Entre 1944 e 1949, 
houve um intercâmbio irregular de realizadores 
e actores, ora com produções originais ora com 
“versões portuguesas” de filmes espanhóis 
(prática herdada dos tempos do mudo, em que 
um mesmo filme era rodado em simultâneo pela 
mesma equipa mas elencos diferentes para países 
diferentes).

Desse ciclo de produção, que recorreu 
regularmente a temáticas da história ibérica, 
recordam-se hoje essencialmente dois filmes: 
Inês de Castro de Leitão de Barros (1944), e o 
policial Três Espelhos, dirigido pelo húngaro 
radicado em Espanha Ladislau Vajda (1947). 
Mas esse esforço inicial ficaria “em águas de 
bacalhau” - em parte porque o público não 
acorreu como esperado. Dias Amado sonhava 
com dez co-produções anuais; durante os cinco 
anos em que esteve vigente, o seu projecto apenas 
conseguiu pôr de pé onze no total.

A experiência de co-produção seria 
retomada irregularmente ao longo das décadas, 
com iniciativas pontuais de produtores como 
António Vilar (um dos raros actores a fazer 
carreira entre os dois países) ou Francisco de 
Castro, sem que títulos como Disco Rojo de Rafael 
Romero Marchent (Sinal Vermelho, 1973) ou 
Crimen de Amor de Rafael Moreno Alba (Crime 
de Amor, 1972) ficassem para a história. A nova 
abertura permitida pela transição política dos 
regimes fascistas para a democracia durante a 
década de 1970 poderia ter aberto novas portas 
para a co-produção, até devido à contiguidade 
de experiências como as passagens a salto ou o 
contrabando. José Fonseca e Costa contou com 
dinheiros espanhóis para a sua adaptação da 
Balada da Praia dos Cães de José Cardoso Pires 
(1987), mas já a sua história de passagem a salto 
para Espanha Cinco Dias, Cinco Noites (1996) foi 
feita em co-produção com França.

Mais recentemente, um filme como Arte de 
Roubar de Leonel Vieira (2008), co-produção luso-
hispano-brasileira filmada em inglês com vista a 
uma exportação internacional que nunca chegou 
a existir, levanta a questão de saber que tipo de co-
produção procuramos. A sensação, muitas vezes, é 
a de um sistema burocrático de preenchimento de 
quotas técnicas mais do que uma verdadeira busca 
de afinidades artísticas – e, de facto, a afinidade 
com Espanha, aí, é inexistente.

Basta lembrar que autores aclamados 
como Pedro Costa, Miguel Gomes ou João Pedro 
Rodrigues, como antes Manoel de Oliveira ou 
João César Monteiro, escolhem França como 
interlocutor primordial. E um dos mais activos 
produtores portugueses a trabalhar com 
Espanha, Luís Galvão Teles, tem participado 
essencialmente em obras para consumo 
“interno”: La Noche de los Girasoles de Jorge 
Sánchez-Cabezudo (2006) nunca chegou às salas 
portuguesas, Miel de Naranjas de Imanol Uribe 
(Doce Amargo Amor, 2012) e Diamantes Negros 
de Miguel Alcantud (2014) tiveram estreias 
puramente “contratuais”.

O que sobra, então? Casos muito pontuais 
e muito específicos, como a abordagem de 
Carlos Saura ao fado, Fados (2007), ou o excelente 
documentário de Miguel Gonçalves Mendes sobre 
José Saramago, José e Pilar (2010). Não por acaso, 
havia uma fortíssima dimensão ibérica presente 
em ambos os casos. Mas, quando se adaptou o 
romance mais ibérico de Saramago, A Jangada de 
Pedra (2002), foi preciso ser um cineasta holandês, 
George Sluizer, a fazê-lo (embora, tecnicamente, 
fosse uma co-produção espanhola). E quando 
o brasileiro Fernando Meirelles se abalançou a 
filmar Saramago com o Ensaio Sobre a Cegueira em 
2008, fê-lo com um elenco americano que incluía 
Julianne Moore, Danny Glover ou Mark Ruffalo, 
em co-produção entre o Brasil, o Japão e o Canadá. 
Não chega para dizer que os países vizinhos estão 
de costas voltadas um para o outro, mas chega 
para dizer que, no que diz respeito ao cinema, o 
iberismo nunca existiu.

Jorge Mourinha
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Joyeuse
Entrée.
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Pintura:
O dono
disto tudo.

Numa altura em que na Catalunha as 
aspirações independentistas estão ao rubro e 
há quem anteveja a desintegração de Espanha, o 
iberismo parece um assunto risível. No entanto, 
já foi levado muito a sério e, contrariando os 
temores portugueses de absorção por Espanha, 
que perduram até aos nossos dias, até poderia 
ter tido Portugal como parceiro dominante. Não 
tivesse o príncipe D. Afonso, filho de D. João II e 
marido de Joana de Aragão, herdeira das coroas de 
Castela e Aragão, perecido ao cair do cavalo num 
passeio à beira-Tejo, aos 16 anos, e não tivesse D. 
Miguel da Paz, filho de D. Manuel I e de Isabel de 
Aragão, destinado a herdar as coroas de Portugal 
e Espanha, falecido em 1500, com dois anos de 
idade, e outra poderia ter sido a história 
da Península.

Porém, com a ajuda de D. Sebastião, 
acabou o desígnio de unificação peninsular por 
recair sobre Filipe II de Espanha (1527-1598), 
filho do sacro imperador romano Carlos V e de 
Isabel de Portugal, que se tornou rei de Espanha 
e dos restantes territórios Habsburgo (Flandres 
incluída) em 1556, de Portugal em 1581 – ocasião 
em que proferiu a célebre frase “Portugal é meu 
porque o herdei, porque o paguei e porque o 
conquistei” – e de Inglaterra entre 1554 e 1558.

O embaixador veneziano Paolo Fagolo 
descreveu Filipe, em 1563, como de compleição 
franzina e rosto redondo, de olhos azul-claros, 
lábio algo proeminente e pele rosada, sendo 

a aparência geral assaz atraente”, para o que 
contribuía o facto de “se vestir com bom gosto e 
todos os seus gestos serem corteses e graciosos”. A 
brancura da pele é dos aspectos que mais chama a 
atenção no retrato que o jovem Filipe encomendou, 
em Augsburg, ao veneziano Tiziano Vecellio 
(c.1488-1576). O quadro (de que existe outra versão, 
menos conhecida, na Galleria Corsini, em Roma), 
revela Filipe em uma magnificente armadura 
e com uma expressão que trai insegurança, em 
contraste com a pose e os símbolos de poder que o 
rodeiam. Pela mesma altura, Filipe fez-se também 
retratar pelo flamengo Antonis Mor, novamente 
em vestes requintadíssimas, mas desta feita com 
expressão arrogante, intimidatória e desdenhosa.

Filipe levaria Mor consigo para a corte 
espanhola, mas não conseguiu convencê-lo a ficar, 
tendo o pintor regressado à Flandres e acabando 
por ser Tiziano a tomar o lugar de pintor favorito de 
Filipe. Seria impossível encontrar alguém mais 
experimentado a retratar os grandes deste mundo 
do que Tiziano, que imortalizou, entre outros, 
a Duquesa de Urbino, o Duque de Mântua, o papa 
Paulo III, Pietro Aretino, o Duque de Alba, Isabel 
de Portugal, e Carlos V. Tiziano viria a produzir 
para Filipe numerosos quadros de temática 
mitológica e religiosa, num labor que só terminou 
com a sua morte, em 1576.

Terá sido o retrato de 1550/1 por Tiziano 
que Carlos V fez chegar à rainha de Inglaterra, 
Mary Tudor, de 37 anos, a fim de persuadi-la a casar 
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com o filho. Mary terá ficado bem impressionada, 
uma vez que o casamento teve lugar em 1554, ano 
em que Tiziano voltou a retratar Filipe, agora com 
o ar grave e compenetrado de quem tem pesadas 
tarefas a cargo, a armadura substituída por uma 
espaventosa indumentária bordada a ouro e 
ostentando o colar da Ordem do Tosão de Ouro, 
que passaria a figurar nos retratos subsequentes. 
Filipe assume indiscutivelmente a pose de homem 
de estado no retrato de 1570, da autoria de Alonso 
Sánchez Coello (c.1531-1588), um valenciano de 
origem portuguesa (que também retratou D. 
Sebastião), discípulo de Mor e seguidor do estilo 
de Tiziano, que se converteu num dos favoritos de 
Filipe. A expressão de Filipe é aqui de confiança 
e determinação e a armadura negra e dourada é 
símbolo de poder e riqueza.

As armaduras e trajos sumptuosos dão 
lugar a vestes negras e sóbrias no retrato de 
1580, antes atribuído a Coello e hoje creditado 
a Sofonisba Anguissola (c.1532-1625), dama de 
companhia e professora de pintura de Isabel de 
Valois, a terceira esposa de Filipe. A soturnidade 
das vestes é acompanhada pela expressão austera e é 
impossível não reparar no rosário na mão esquerda 
– mudanças exteriores que reflectem as interiores: 
Filipe tornara-se taciturno e grave e acentuara a sua 
devoção religiosa. O retrato que Juan Pantoja de la 
Cruz (1553-1608), discípulo de Coello e seu sucessor 
como pintor da corte, realizou entre 1590 e 1598 
mostra-o com as mesmas vestes negras e chapéu 
alto, que são a imagem dominante dos derradeiros 
anos do monarca.

É uma variante mais negra deste Filipe 
austero que, muitos anos depois, foi pintada 
em música por Verdi na ópera Don Carlos (1867), 
com libreto de Joseph Méry e Camille du Locle, 
a partir da peça Don Karlos, Infant von Spanien 
(1787), de Schiller. Verdi dá a ver um monarca 
que se crê omnipotente, mas que está diminuído 
pelo desgaste da idade e pela submissão à igreja. 
É um velho amargurado, beato até ao fanatismo 
e obcecado com jogos de poder (“a tirania é tão 
natural nele como o riso é num homem”, diria 
dele um inimigo figadal), que toma para si a 
jovem esposa que destinara ao filho, D. Carlos, 
Príncipe das Astúrias (1545-68), faz assassinar 
o conciliador Marquês de Posa, amigo de Carlos, 
e, exasperado pelo apoio apaixonado do filho à 
luta pela liberdade do povo da Flandres, acaba 
por fazê-lo condenar à morte pela Inquisição. 

É um episódio sinistro que convém a enredos 
teatrais, mas que pouco tem a ver com a realidade. 
D. Carlos, não era garboso, corajoso e idealista, 
antes um rapaz mentalmente desequilibrado e 
cruel, descrito por outro embaixador veneziano, 
Girolamo Soranzo, como uma criatura “feia 
e repulsiva”, cuja ideia de diversão passava 
por assar animais vivos. O retrato que dele fez 
Coello em 1564, é inquietante: o prognatismo 
mandibular dos Habsburgos, a boca malévola 
e o olhar insolente e desdenhoso configuram o 
estereótipo do hooligan adolescente psicopata, 
capaz de obrigar um pobre sapateiro a comer os 
seus próprios sapatos, como relata Paolo Tiepolo, 
outro diplomata veneziano em terras de Espanha. 
A nada disto terão sido alheios os casamentos 
consanguíneos, que faziam com que Carlos 
tivesse apenas quatro avós, em vez dos oito usuais.

Filipe acabou por ordenar a prisão 
do filho, mas o cárcere não lhe aplacou o 
desvario: passou a alternar entre o jejum e o 
empanturramento, o que contribuiu para a morte 
aos 23 anos. Acaso tivesse sucedido ao pai, o jugo 
espanhol teria sido muito menos suave para 
Portugal – que, sob o domínio filipino, nunca foi 
tratado como nação ocupada – e a ideia de união 
ibérica teria sido esvaziada de adeptos.

Os assuntos económicos não tinham 
então a proeminência que têm hoje, senão Verdi 
e os seus libretistas poderiam ter somado aos 
pecados de Filipe II um desonroso recorde: durante 
o seu reinado, apesar do caudal de ouro e prata 
proveniente do Novo Mundo, a coroa entrou por 
cinco vezes em bancarrota – em 1557, 1560, 1569, 
1575 e 1596.

Porém, Filipe II poderia alegar que parte 
das vultosas despesas da coroa resultaram de 
ter sido mecenas de génios como Tiziano, de ter 
mandado construir El Escorial, de ter ao serviço 
da sua capela real a fina flor dos polifonistas 
flamengos, com nomes como Payen, Manchicourt, 
Turnhout, Hèle, Ghersem, Rogier e Romero/
Rosmarin, de ter dado emprego na sua corte a 
mestres da música instrumental como Narváez e 
Cabezón e de ter custeado os estudos em Roma de 
Tomás Luis de Victoria.

É uma atenuante que os fautores das crises 
financeiras e bancarrotas do nosso tempo não 
poderão invocar.

José Carlos Fernandes
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Depoimentos:
João Tordo,
Joana Gama
e Ricardo
Neves-Neves. 

João Tordo
(escritor)    
Coro Gulbenkian e Orquestra Gulbenkian
O Senhor dos Anéis: Irmandade do Anel
8 e 9  de Janeiro 
Não sou fã incondicional da literatura fantástica, 
mas a obra de Tolkien foi bem adaptada ao cinema 
por Peter Jackson e a música é um dos aspectos 
mais interessantes dessa adaptação, pelo que 
será magnífico ver o filme no Grande Auditório 
Gulbenkian com música ao vivo. O meu amigo
Otto toca na Orquestra Gulbenkian e gostava
muito de o ver naquele auditório maravilhoso
cujas janelas, na Primavera, abrem para o 
lindíssimo jardim.jo
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Joana Gama
(pianista)    
Orquestra Gulbenkian
14 e  15 de Janeiro 
Inebriante: eis o adjectivo que me ocorre ao pensar 
neste programa da Orquestra Gulbenkian. 
Se o repertório orquestral envolve, à partida, 
uma certa grandiosidade, tratando-se da música 
de Sibelius e Mahler pode dizer-se que envolve 
também uma intensidade emocional e física 
de considerável relevo. Nestas obras, onde os 
compositores renovaram o género canónico
da Sinfonia - Mahler com uma obra catártica
e Sibelius com uma obra de maturação lenta - o 
envolvimento com a música é feito por dois 
caminhos: se por um lado somos tomados pela 
narrativa das peças, por outro ficamos arrebatados 
pelo poder da massa sonora que uma orquestra 
pode proporcionar. Com Gerhild Romberger e 
Christian Elsner como solistas e sob a direcção, 
rigorosa e hipnotizante, da maestrina Susanna 
Mälkki, estou certa que os músicos da Orquestra 
Gulbenkian darão dois concertos inesquecíveis.
 

Ricardo Neves-Neves
(dramaturgo, encenador e actor)    
Piotr Anderszewski
31 de Janeiro 
Algures no início dos anos 90 do já século 
passado, altura em que os CDs ainda eram uma 
novidade, os meus pais e eu fomos a uma loja
de música. Cada um de nós escolheu um CD.
O meu pai escolheu um dos Deep Purple,
a minha mãe uma colectânea de Hits de resumo 
do ano e eu, que não percebia nada daquilo, 
escolhi um CD pela capa onde, numa pintura 
florida, um rapaz empurrava o baloiço de uma 
menina. E lá estava a Partita nº 6 de Bach.
Não aderi à primeira, mas na ausência de 
variedade de escolha lá fui ouvindo e gostando.
Na altura andava a tentar tocar piano e pedi
ao professor que me ensinasse a tocar Bach.
O professor simplificou a partitura, aprendi-a 
e digo que o melhor é ouvi-la tocada por Piotr 
Anderszewski no dia 31 de Janeiro no Grande 
Auditório da Gulbenkian. Sim, por amor
de Deus.
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Dezembro.

quinta  3  Dezembro 
21:00h —  Grande Auditório

sexta  4  Dezembro 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Susanna Mälkki  maestrina 
Inon Barnatan  piano

Boulez 
Tchaikovsky

 
sexta  4  Dezembro 
18:00h — Auditório 3 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra — Guia de audição 
por Edward Ayres d'Abreu 
Boulez — Rituel in memoriam Bruno Maderna

 
21:30h — Grande Auditório 
Entrada Gratuita
Solistas da Orquestra Gulbenkian
Borodin 
Tchaikovsky

sábado   5  Dezembro 
21:00h — Grande Auditório

Estrella Morente voz

Javier Perianes  piano

Falla 
Canções Espanholas Antigas
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domingo   6  Dezembro 
19:00h — Grande Auditório

Leif Ove Andsnes piano

Sibelius 
Beethoven 
Debussy 
Chopin

quinta  10  Dezembro 
21:00h —  Grande Auditório

sexta  11  Dezembro 
19:00h — Grande Auditório

L’enfance du Christ 
Berlioz 

Coro Gulbenkian 
Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh  maestro 
Marianne Crebassa  meio-soprano 
Thomas Walker  tenor 
Marcus Farnsworth  barítono 
Neal Davies  baixo-barítono 
Pedro Cachado  tenor 
Leandro César  baixo

 
sexta  11  Dezembro 
18:00h — Auditório 3 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra — Guia de audição 
Berlioz  — L’enfance du Christ 
por Ruy Vieira Nery
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quarta   16  Dezembro 
19:00h — Grande Auditório

Jerusalem Quartet
Alexander Pavlovsky  violino 
Sergei Bresler  violino 
Ori Kam  viola 
Kyril Zlotnikov   violoncelo

Haydn 
Bartók 
Dvorák

segunda   14  Dezembro 
19:00h — Grande Auditório

Yefim Bronfman piano

Prokofiev

domingo   13  Dezembro 
19:00h — Igreja de São Roque

Graindelavoix
Björn Schmelzer  direção

Vésperas Cipriotas de Natal
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domingo   20  Dezembro 
11:00h / 16:00h —  Grande Auditório

Natais do Mundo 
Coro Gulbenkian 
Orquestra Gulbenkian
Jorge Matta  maestro 

canções de natal de portugal, frança,
bélgica, inglaterra, país de gales, alemanha, 
bulgária e estados unidos da américa. 

quinta   31  Dezembro 
17:00h —  Igreja de São Roque

Te Deum em São Roque 
Coro Gulbenkian 
Orquestra Divino Sospiro
Jorge Matta  maestro  
Filipa Passos  soprano 
Maria José Conceição  soprano 
Cátia Moreso  meio-soprano 
Joana Nascimento  contralto 
Pedro Cachado  tenor 
André Baleiro  baixo

Zelenka 
Händel
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Janeiro.

sexta  8  Janeiro 
20:00h —  Grande Auditório

sábado  9  Janeiro 
20:00h — Grande Auditório

O Senhor dos Anéis: 
A Irmandade do Anel

Coro Gulbenkian 
Orquestra Gulbenkian
Ludwig Wicki  maestro

domingo  10  Janeiro 
19:00h — Grande Auditório

Chiaroscuro Quartet
Alina Ibragimova  violino 
Pablo Hernan Benedi  violino 
Emilie Hörnlund  viola 
Claire Thirion  violoncelo

Mozart 
Haydn 
Beethoven

©
 d

r

ch
ia

ro
sc

ur
o 

qu
ar

te
t ©

 su
ss

ie
 a

h
lb

ur
g



35

quinta  14  Janeiro  
21:00h —  Grande Auditório

sexta  15  Janeiro  
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Susanna Mälkki  maestrina 
Gerhild Romberger  meio-soprano 
Christian Elsner  tenor

Sibelius 
Mahler

 
sexta  15  Janeiro 
18:00h —  Zona de Congressos 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra — Guia de audição 
Mahler  — A canção da terra 
por Jorge Rodrigues

sábado  16  Janeiro 
18:00h — Grande Auditório

met opera live in hd 

Les pêcheurs de perles
Bizet

domingo  17  Janeiro 
19:00h — Grande Auditório

Alim Qasimov Ensemble
Alim Qasimov  voz e daf 
Fargana Qasimova  voz e daf 
Rauf Islamov  kamancha 
Zaki Valiyev  tar 
Rafael Asgarov  balaban 
Javidan Nabiyev  naghara

Música Espiritual do Azerbaijão
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quinta  21  Janeiro  
21:00h —  Grande Auditório

sexta  22  Janeiro  
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh  maestro 
Ronald Brautigam piano

Mozart 
Dvorák

 
sexta  22  Janeiro 
18:00h —  Zona de Congressos 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra — Guia de audição 
Mozart  —  Concerto para Piano n.o 24, K. 491  
por Rui Vieira Nery

21:30h — Grande Auditório  
Entrada Gratuita
Solistas da Orquestra Gulbenkian
Mahler 
Brahms

terça  26  Janeiro  
21:00h — Grande Auditório

Coro Gulbenkian
Paulo Lourenço  maestro 
Dejan Ivanovic  guitarra 
Luísa Cruz  recitante

Musica Meridionalis 
Poesia Ibérica
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quinta  28  Janeiro  
21:00h —  Grande Auditório

sexta  29  Janeiro  
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh  maestro 
Ronald Brautigam  piano

Mozart 
Dvorák

sexta  29  Janeiro 
18:00h —  Zona de Congressos 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra — Guia de audição 
Dvorák —  Sinfonia n.o 8,  op. 88 
por Pedro Moreira

sábado  30  Janeiro 
18:00h — Grande Auditório

met opera live in hd 

Turandot
Puccini

domingo  31  Janeiro 
19:00h — Grande Auditório

Piotr Anderszewski piano

Bartók 
J. S. Bach 
Schumann
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Ficha 
Técnica.

Fundação  Calouste  Gulbenkian
Avenida de Berna, 45-A  
1067-001 Lisboa
Portugal

+351 217 823 700
musica.gulbenkian.pt

Coordenação Dezembro  2015 

mecenas
grandes intérpretes

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

mecenas
rising stars

Colaboradores

Gonçalo Frota (n. 1977, Évora) iniciou-se 
em 1999 na escrita sobre música no jornal Blitz, 
tendo passado depois pelo semanário Sol. Escreve 
atualmente no jornal Público e na revista Time Out 
Lisboa, sendo também colaborador da revista inglesa 
Songlines, dedicada às músicas do mundo. 
É o autor das notas da reedição integral da obra 
de José Afonso na editora Orfeu. 

Catarina Homem Marques (n.1983, Maputo)  
é licenciada em Ciências da Comunicação e pós-
graduada em Artes da Escrita. Começou a escrever 
sobre literatura em 2006 no semanário  Sol  
e mais tarde criou e apresentou o programa
“Ah,  a Literatura” no Canal Q. Escreve atualmente
na  Time Out Lisboa, onde faz crítica literária,
e colabora com publicações especializadas como
a revista  Ler.

Jorge Mourinha (n. 1968, Lisboa) começou por
estar ligado ao marketing discográfico nas editoras
Edisom e EMI-Valentim de Carvalho. A partir
de 1998 dedicou-se essencialmente à escrita, 
sobre música e cinema, no então jornal  Blitz, 
onde colaborou até 2005. Desde 2005 é crítico 
e colunista no jornal Público.

José Carlos Fernandes (n. 1964, Loulé) tem feito 
ilustração para os jornais  Diário de  Notícias, Expresso 
e Correio da Manhã e para as revistas Time Out Lisboa 
e Time Out Porto (onde também escreve sobre jazz, 
música clássica e livros). Publicou banda desenhada 
nos jornais O Independente e Público, teve exposições 
individuais na Centre National de la Bande Dessinée et de 
l’ Image, em Angoulême, e no Centre Belge de la Bande 
Dessinée, em Bruxelas, a sua série A Pior Banda do Mundo 
está traduzida em espanhol, francês, basco e polaco.

Imagem da capa: 
pormenor de a jangada de pedra-josé saramago-capa 
rui garrido-editora caminho © dr


