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Editorial:
Memória

No seu livro Musicofilia, o recém-falecido neurologista 
e consagrado autor Oliver Sacks descreve um sem-fim 
de situações recolhidas na sua prática médica em que 
a relação de alguns pacientes com a música se alterara 
radicalmente após um episódio traumático de ordem 
variável (num dos casos, um antigo jogador de basebol 
desenvolveu uma paixão assolapada por tocar piano 
depois de ser atingido por um relâmpago) ou de outros 
pacientes cuja escuta de determinadas músicas ou 
sonoridades podia espoletar estados de alienação da 
consciência (num dos casos, uma senhora que crescera 
a ouvir canções napolitanas em família desenvolveu,
a partir de certo momento, uma perturbação convulsiva 
perante esse específico reportório). O relato mais 
espantoso de Sacks, no entanto, é dedicado à mediática 
história de Clive Wearing, músico e musicólogo inglês, 
que na sequência de uma encefalite herpética viu a sua 
memória reduzida a pequeníssimos ciclos de escassos 
segundos. Quase por milagre, este desligar constante 
do mundo à sua volta, concedia uma excepção à 
música. Wearing, descreve Sacks, não se lembrava 
praticamente de nada que não estivesse a fazer no 
momento, a não ser quando se sentava ao piano
ou se colocava a dirigir uma orquestra.
A relação da arte com a memória pode ter ligações tão 
insondáveis e espantosas quanto aquelas observadas 
por Oliver Sacks, mas está igualmente apegada à 
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relação saudável de cada povo com a sua História. 
Cada vez que uma obra escava no passado e o traz 
novamente a um palco, a um ecrã ou às páginas de 
um livro, propõe um olhar perante acontecimentos ou 
factos que ajudam, em muitos casos, a que a sociedade 
colectivamente lide com traumas ou feridas abertas. 
Ignorar essa função terapêutica e redentora, implica, 
muitas vezes, o perigo de tornar a História uma matéria 
fria, distante, validada por versões oficiais e pouca 
preocupada com a subjectividade afectiva própria dos 
relatos de quem a viveu, presenciou ou simplesmente 
contactou por via de testemunhos de terceiros.
O outro perigo, naturalmente, decorre da possibilidade 
de a amnésia se instalar e de, ao contrário da situação 
invulgar e desesperante de Clive Wearing, assumir 
que uma memória de curta duração, repetidas 
vezes rasurada e reiniciada, pode contribuir para 
uma construção social edificante e com vista a uma 
aprendizagem continuada. O crescimento e a 
aprendizagem, de facto, partem do princípio que a 
base sobre a qual se constroem não é atirada borda 
fora a cada momento da história pessoal ou colectiva. 
No exemplo de Silvia Pérez Cruz, que a 30 de Março 
actuará na Gulbenkian, a memória é uma forma de 
aceitar e atenuar a dor da morte do pai, ao mesmo 
tempo que inscreve esse momento e o protege de 
qualquer apagamento.
Chegar a algum sítio implica fazer caminho.
E é fundamental ter uma consciência, permanente
e revisitada, do que ficou para trás. Caso contrário,
nunca se pode verdadeiramente eleger um destino. 
Porque nunca terá uma razoável justificação.



Sílvia
Pérez Cruz.
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Música:
As canções
como purga 
emocional.

Um invólucro de celofane à volta de um 
maço de cigarros. Quando a cantautora canadiana 
Joni Mitchell gravou Blue, em 1971, era assim 
que se imaginava. O seu estado de devastação 
emocional era tão absoluto que Mitchell dizia 
não ter defesas ou sequer forças para se esconder 
atrás de uma qualquer ficção. “Senti que não 
tinha quaisquer segredos do mundo e que não 
podia fingir ser forte na minha vida. Ou ser feliz”, 
disse em entrevista a Cameron Crowe publicada 
pela revista Rolling Stone em 1979. “Em vez de sair 
e afogar as mágoas ou algo assim, mergulho e 
rumino nelas”, acrescentou.

De facto, a postura assumidamente 
confessional com que Joni Mitchell usava os discos 
como uma psicoterapia sob a forma de canções não 
demorou a espoletar duas reacções. Por um lado, 
as suas letras foram e são das mais escalpelizadas 
de sempre da História pop/rock, dada uma tentação 
quase  voyeurista de perscrutar a vida amorosa e 
sentimental da cantora em cada composição; por 
outro, atraiu um público sedento de encontrar 
nos discos o espelho das suas próprias histórias e 
entregar-se a uma Joni Mitchell elevada à expressão 
máxima da autenticidade na escrita de canções.

O desaire amoroso raras vezes foi assim 
exposto em público, sem necessidade de se 
mascarar ou de se esconder por detrás de poemas 
cifrados ou de interpretação ambígua. A nudez 
emocional e a excelência interpretativa de Blue 
fizeram mesmo de “A Case of You” – o primeiro 

verso “Just before our love got lost” [“Mesmo 
antes de o nosso amor se perder”] contextualiza de 
imediato o território emocional do tema – uma das 
canções mais revisitadas do cancioneiro popular 
da segunda metade do século XX, por gente como 
a fadista Ana Moura, a estrela do pós-dubstep 
James Blake ou o estilisticamente ubíquo Prince.

Pouco depois, também Bob Dylan 
assinaria um álbum fortemente confessional. 
Blood on the Tracks, lançado em 1975, foi entendido 
como um longo desabafo e relato da ruína conjugal 
do seu matrimónio com Sara Dylan. Embora 
Dylan (exímio em eliminar quaisquer vestígios 
e provas de correspondências entre a sua vida 
e as suas canções) tenha passado a negar qualquer 
interpretação nesse sentido, tempos houve em que 
confessava ser-lhe difícil entender como podia 
o público comprazer-se com o seu sofrimento. 
Baralhando os factos, o músico passou a adoptar 
como versão oficial – aquela que consta das suas 
memórias, Crónicas, Volume 1 – a ideia de que todo o 
álbum se baseava, afinal, em contos de Tchékhov. 
Mesmo que o seu filho, Jakob Dylan, reconheça em 
cada palavra de Blood on the Tracks os seus pais a falar.

No universo pop/rock, a tradição 
memorialista está centrada nessa exploração 
a quente da autobiografia, mormente como 
forma de catarse e superação de acontecimentos 
traumáticos. Outro caso exemplar é o de Sufjan 
Stevens. O prolífero músico norte-americano 
editou em 2015 Carrie & Lowell, álbum em que 
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regressa à sua infância – especificamente aos três 
Verões, entre os 5 e os 8 anos, durante os quais 
Stevens acumulou quase todas as recordações 
que guarda da mãe. Carrie, que abandonara 
a família quando Sufjan tinha apenas um ano, 
sofria de depressão, esquizofrenia e alcoolismo, 
e só no curto período em que esteve casada com 
Lowell Brams gozou de alguma estabilidade 
afectiva na sua vida. À semelhança do que 
acontece com Mitchell, Stevens adopta uma 
despojada abordagem musical, afastando os 
instrumentos (por vezes grandiloquentes na 
sua discografia anterior), como se a pacificação 
buscada após a morte da mãe falhasse se não fosse 
despudoradamente assumida.

Também para Silvia Pérez Cruz, a 
composição e a gravação do álbum de estreia, 
11 de Novembre, foi encarada como um processo 
terapêutico. A letra do tema homónimo foi escrita 
num jacto, em reacção à notícia da morte do seu 
pai. E foi esse malogrado facto a desbloquear um 
disco que vinha a ser adiado – metade vem de 
antes, a outra metade chegou de supetão, trazida 
pela perda. “Claro que pensei nos limites daquilo 
que queria ou não contar”, disse em entrevista ao 
site Je Ne Sais Pop. “Porque estas canções, ‘Não Sei’ 
e ’11 de Novembre’, falam totalmente do meu pai. (…) 
Quando cantamos canções de outros, cantamos 
com a nossa intimidade e à nossa maneira, 
mas escrevendo-as é mais transparente.” 11 de 
Novembre será apresentado no Grande Auditório 
da Gulbenkian a 30 de Março.

Para Pérez Cruz, o álbum é também um 
retrato amplo de toda a sua vida, convocando todas 
as idades, da infância a esse momento capital da 
idade adulta que significa o desaparecimento de 
um pai, e vai da inocência e da felicidade simples 
à dor e à melancolia, acompanhadas por uma 
ampla paleta sonora que incorpora flamenco, jazz, 
pop, músicas tradicionais espanholas ou ecos de 
fado. Se Silvia Pérez Cruz não esconde a função 
terapêutica de 11 de Novembre, John Lennon 
levou tal possibilidade mais à letra ao gravar 
em 1970 o seu primeiro álbum fora dos Beatles 
– John Lennon/Plastic Ono Band. Espraiando-se 
por temáticas tão diversas quanto a sua relação 
conturbada com os pais, as crenças profundas 
na defesa da paz e da igualdade, e a desconfiança 
diante dos ídolos, de líderes políticos e religiosos, 
e até mesmo de Deus, esta verdadeira purga terá 
resultado das sessões de psicoterapia que Lennon 

e Ono mantiveram com Arthur Janov. Também 
o rapper Kendrick Lamar, no seu segundo álbum, 
Good Kid, M.A.A.D City, furou as fronteiras do 
hip-hop e tornou-se um músico de alcance global 
ao destapar a sua adolescência como uma história 
de sobrevivência às ruas infestadas e à violência 
de Compton, na Califórnia. Personagens e 
conversas alastram pelos temas “servindo um 
arco narrativo: o relato de Lamar ao esquivar-
se das esquinas mais duras para se encontrar 
artisticamente”, como descreveu o New York Times.

Mais original é o modelo encontrado 
por Elvis Costello para relacionar todo o seu 
património discográfico com a biografia que 
publicou no final de 2015, intitulada Unfaithful 
Music & Disappearing Ink. São quase 700 páginas 
de um copioso storytelling que cruza e descruza 
o seu trajecto enquanto músico, em constantes 
saltos cronológicos e sem os traiçoeiros vícios 
deste registo – Costello, que em tempos se 
apresentou como vingativo e rancoroso, não 
aproveita a oportunidade para ajustes de contas. 
A originalidade, no entanto, não está tanto no 
relato autobiográfico, comum a tantas outras 
figuras da História da música, mas na opção de 
fazer acompanhar o livro de um autónomo CD 
duplo homónimo compilado por Costello, como 
que propondo um caminho paralelo estritamente 
musical para a sua narrativa de vida.

Para lá da natural tendência da actividade 
editorial para trazer de novo à baila músicos 
e compositores caídos no esquecimento ou de 
salvar gravações de músicas de todo o mundo de 
desaparecerem sem uma verdadeira hipótese de 
integrarem a ideia de uma memória colectiva, 
o reportório da música clássica pode igualmente 
entender-se como uma rememoração de obras 
que, a cada nova interpretação, são impedidas 
de ser engolidas pelo tempo. Fora de tudo isto, 
há o caso singular de Fausto Bordalo Dias, 
cantautor português que, à boleia da música, 
dedicou um tríptico – Por Este Rio Acima (1982), 
Crónicas da Terra Ardente (1994) e Em Busca 
das Montanhas Azuis (2011) –, a uma aturada e 
preciosista visitação da História de Portugal 
focada na diáspora e à música tradicional 
portuguesa que lhe serve de chão. E se há algo 
que a memória fornece, esse algo é o chão 
que pisamos.

Gonçalo Frota
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Chernobyl.
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Literatura:
Tão escorrega-
dio como tentar
coser lycra.

Se Vargas Llosa “prendeu a história do 
século XX dentro de uma bolha de imaginação”, 
Patrick Modiano foi exortado pela “arte 
da memória com a qual evocou os mais 
inapreensíveis destinos da humanidade”, 
isto enquanto Svetlana Aliexievich construía 
“um memorial ao sofrimento e à coragem na 
nossa época”. E assim se podia seguir, de Nobel 
em Nobel, numa sucessão de elogios oficiais em 
que se reconhece de forma quase inconsciente 
o reinado da memória no universo da literatura 
– só ameaçado pela repetição do conceito vago 
de “condição humana”, esse já vastamente 
transbordado para os textos de crítica, as teses 
académicas e inúmeras badanas e cintas 
promocionais pensadas para consumo na livraria.

 É quase inevitável que a memória esteja lá 
onde o prémio Nobel chegou. Pegar em imagens 
soltas, encontrar-lhes um fio condutor, misturar 
eventos concretos com perspectivas variáveis 
e impressões difusas – assim faz a memória e 
assim fazem os livros. Talvez por isso uma ande 
sempre a morder os calcanhares dos outros, 
como uma espécie de molécula primordial ou 
hormona incontrolável que esfrega na cara da 
literatura  a impossibilidade da tabula rasa 
que John Locke tanto estimava.

 A própria lista dos vencedores do Nobel 
é essa tentativa de peneirar aquilo que deve 
sobreviver ao tempo. Se falasse, diria assim: 
são estes os nomes que não se podem perder no 
rasto da História literária. E é por essa sua missão 
subliminar que se transforma também no melhor 

símbolo de como a tal da memória é uma matéria 
tão escorregadia como a gelatina num prato liso e 
a lycra para um costureiro – ou será que a maioria 
pode mesmo dizer que recorda melhor Jaroslav 
Seifert (vencedor em 1984) do que Jorge Luis 
Borges (que não venceu em ano nenhum)?

 O que fica, afinal? Da invenção do papiro 
como forma de arrumar bem os relatos ao 
incêndio da Biblioteca de Alexandria com tudo 
o que se pode ter perdido dentro dela – não os 
livros mas o que os livros tinham dentro. Isso 
que, voltando a um Nobel, deixou um rasto de 
espanto perante a distinção em 2015 de Svetlana 
Alexievich. Livros feitos a partir de relatos reais? 
Entrevistas? Registos concretos de vozes saídas 
da União Soviética, da Segunda Guerra Mundial, 
de Chernobyl? Não parece literatura, mas é. 
Tal como a memória às vezes quer ser o real por 
oposição ao inventado, mas não é. Está tudo 
misturado.  Em Vozes de Chernobyl, de Alexievich, 
o título diz tudo – para contar o que se viveu em 
Chernobyl antes, durante e depois do ataque 
nuclear, a autora foi falar com centenas de 
pessoas que passaram de facto por isso. 
Desde os bombeiros que tiveram de ir limpar 
o caos instalado aos homens que tomaram 
decisões, passando sempre pelos habitantes 
que foram arrastados para uma tragédia histórica 
sem terem feito nada por isso. Jornalismo, sim.  
Mas literatura também no momento em que 
cada uma dessas vozes se mistura numa teia que 
segue contínua na primeira pessoa. A fronteira 
é leve. Sempre foi. Só que, correndo o risco de 
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prepotência da contemporaneidade, vivem-se 
tempos em que a dança de um lado para o outro da 
linha se faz com a alegria de uma coreografia de 
limbo – aquela em que alguém segura a corda e os 
outros tentam passar por baixo ao ritmo da música. 
E para isso basta dizer que 2015 foi o ano de Karl Ove 
Knausgaard, do reinado de Elena Ferrante, o ano 
que pôs Helen Macdonald nas listas dos melhores 
do ano por todo o mundo e, a nível mais local,  
o reconhecimento a Bruno Vieira Amaral com  
Prémio José Saramago. O que significa à partida, 
antes de se ir por partes, que a autobiografia pura 
e dura (esse primado das memórias de vida) 
está a sucumbir perante a vitalidade da 
autobiografia literária.

 “As recordações são como pesados blocos 
de gelo. Posso pousá-los em diferentes sítios,  
mas eles não formam uma história. Um dia, 
íamos de Waterloo para o hospital sob um céu 
nublado. Respirar parecia um ato de disciplina. 
A mãe voltou-se para mim, com o rosto tenso,  
e disse: Há de chegar uma altura em que tudo 
isto nos vai parecer um pesadelo. Os óculos dele, 
cuidadosamente dobrados, sobre a mão aberta da 
minha mãe.” Lê-se assim em A de Açor, de Helen 
Macdonald, numa altura do livro em que já se 
começa a perceber que a autora, na verdade uma 
falcoeira treinada, decidiu atirar-se à difícil 
tarefa de treinar um açor (a mais rebelde das 
aves de rapina) como forma de fazer o luto pela 
morte do pai.

 É verdade que o fez. O luto foi real. E é tão 
verdade que ela é falcoeira como é verdadeira 
a sensação das memórias dispersas que nos 
restam num momento de grande intensidade 
emocional e que é captada por esta passagem 
do livro. É não-ficção, portanto. E, no entanto, 
respeitando-se  o purismo daqueles que dizem 
que se deve ler uma obra sem saber nada sobre 
o autor, passa muito bem por ficção e é, passo 
a passo, uma construção literária. É assim 
também com os seis volumes de  A Minha Luta 
que tornaram Knausgaard uma estrela literária. 
Está a escrever sobre a sua relação com o pai, 
sobre a sua família, mas é tudo verdade? O que 
é biografia e o que é inventado em nome da 
literatura, é isso que não dá para saber e que faz 
parte do jogo – “A memória é pragmática,  
é dissimulada e astuciosa, mas não pode ser 
movida pela hostilidade ou pela maldade: pelo 
contrário, tudo faz para agradar ao seu senhor”, 

escreve em  A Ilha da Infância, volume III, e é 
isso que é preciso saber.  Tal como na tetralogia 
de Elena Ferrante, que arranca a partir de A 
Amiga Genial, cronologicamente, por dentro da 
vida de duas mulheres que crescem diferentes 
mas em paralelo e que se estão a espalhar como 
pólvora, por passa-palavra, pelas preferências 
de leitoras (há quem diga que também de 
leitores) de todo o mundo. Mais curioso ainda 
– e mais atreito à qualidade de mito – quando 
parecemos todos condenados a conhecer ao 
pormenor a vida de uma Elena napolitana que 
está inteira nos livros mas ninguém sabe qual a 
identidade real da Elena napolitana que escreve 
os livros. Qual delas será mais real e qual delas 
será mais ficção? Outra vez, faz parte do jogo. E 
o jogo é, claro, de natureza literária, como é de 
natureza literária o Bairro Amélia que Bruno 
Vieira Amaral constrói em  As Primeiras Coisas e 
que nem por isso deixa de ser uma reunião das 
memórias que guardou do bairro do Barreiro 
onde cresceu.

 Mesmo quando há cimento, paredes, 
sítios onde aconteceram coisas, e esses sítios 
passam do estado sólido para o estado literário,  
e mesmo que esses sítios sejam um bairro inteiro 
que podemos apontar num mapa, faz parte da 
sua condição de cenário de memórias pessoais 
que se desintegrem em ficção. E se já não estiver 
tudo misturado o suficiente, resta ainda a 
hipótese final representada pelo hábil romance 
do brasileiro Daniel Galera, Barba Ensopada de 
Sangue – a memória como tema. Não como motor, 
parte integrante, ponto de partida. Ela a ser a 
própria narrativa.

 “Seus olhos percorrem todos os 
quadrantes desse rosto no intervalo de uma 
respiração e ele pode jurar que nunca viu essa 
pessoa na vida, mas sabe que é seu pai porque 
ninguém mais mora nessa casa desse sítio em 
Viamão e porque ao lado direito do homem sentado 
na poltrona está deitada de cabeça erguida a cadela 
azulada que o acompanha faz muitos anos”, lê-se. 
Isto porque o protagonista tem um problema 
neurológico raro que não lhe permite decorar 
rostos. Nem o do pai. É com isso que tem de viver, 
nessa suspensão permanente entre a verdade e a 
crença – um pouco como a própria memória, muito 
como a própria literatura.

Catarina Homem Marques
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Cinema: 
A amnésia 
da memória.

Numa intervenção num dos painéis 
do “Fórum do Real“ organizado em Dezembro 
pelo festival de cinema Porto/Post/Doc, 
o programador e colunista António Pinto 
Ribeiro falou daquilo a que chamou “amnésia 
colectiva”. Entendeu por isso, no contexto 
da produção de cinema contemporâneo em 
Portugal, a dificuldade que parecemos ter em 
olhar para o nosso passado recente e de o pensar 
através da arte, em articulação com o presente. 
Citou um exemplo: só agora, 40 anos depois da 
descolonização, a questão dos “retornados” 
começa a ser vista com olhos de ver, em grande 
parte (mas não apenas) devido ao impacto do 
romance de Dulce Maria Cardoso O Retorno (2011), 
depois do apelo nostálgico de uma série de álbuns 
de fotografias e livros de memórias dos “tempos 
de ouro” coloniais no início da década.

Mas para António Pinto Ribeiro, 
o problema da memória – e é esse o tema que 
aqui nos traz - transcende a questão específica 
dos tempos que vivemos para se ancorar numa 
dificuldade mais genérica, talvez mesmo mais 
atávica. Visto que o Porto/Post/Doc é um festival 
centrado no documentário nas suas mais 
variadas formas, a questão foi então levantada 
em função do desinteresse generalizado do 
cinema documental que se produz entre nós pela 
história recente do país. Em vez disso, temos 
tido uma longa série de produções que exploram 
a dicotomia entre a sociedade urbana pós-25 de 
Abril e uma sociedade rural que se mantém fiel 
a tradições mais ou menos ancestrais, 
mas contam-se pelos dedos os filmes que 
efectivamente engajam Portugal tal como 

ele é nos últimos 30-40 anos, sobretudo na 
transição para a União Europeia. Existirão, sem 
dúvida, factores circunstanciais que o explicarão 
em parte, mas isso não invalida o facto de existir 
realmente uma “amnésia colectiva” que nos leva 
a ignorar, ou a passar ao lado, de toda uma longa 
série de temas que não façam parte da “história 
oficial” ou que não girem à volta de três ou quatro 
figuras ou feitos históricos centrais para a 
narrativa colectiva. Não deixa de ser curioso, 
por exemplo, pensar que houve filmes – mesmo 
nos idos anos 1940 e 1950 – sobre Camões, Inês de 
Castro ou Frei Luís de Sousa, e que o 25 de Abril 
seja um tema recorrente na ficção pós-1974.

Mas nunca se abordaram verdadeiramente 
os Descobrimentos, contudo um dos feitos 
maiores da história portuguesa, e a guerra colonial 
continua a ser vista como um tabu: Um Adeus 
Português (1985) de João Botelho será talvez um dos 
filmes menos recordados do seu autor, Inferno 
(1999) e 20,13 (2006) de Joaquim Leitão, foram 
insucessos de público. Ao contrário, por exemplo, 
do modo como a guerra do Vietname esteve no 
centro de muito do cinema americano mais 
importante dos anos 1970 e 1980 (pense-se 
em The Deer Hunter/O Caçador, 1978, de Michael 
Cimino, Coming Home/O Regresso dos Heróis, 1978, 
de Hal Ashby, Apocalypse Now, 1979, de Francis 
Ford Coppola, ou Platoon/Os Bravos do Pelotão, 
1986, de Oliver Stone), e mesmo salvaguardando 
as devidas distâncias entre sistemas de produção, 
a guerra colonial continua em grande parte por 
explorar no cinema e na televisão.

Não que se tenha ignorado a vertente 
histórica. A popularíssima série televisiva Conta-
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me como Foi (2007-2011) dramatizou a progressão 
da sociedade portuguesa de 1968 ao 25 de Abril. 
A dupla composta pelo realizador Francisco 
Manso e o argumentista António Torrado tem 
mergulhado em episódios históricos mais ou 
menos obscuros, com A Ilha dos Escravos e O Último 
Condenado à Morte (ambos 2008), Assalto ao Santa 
Maria (2010) ou O Cônsul de Bordéus (2011). 
Na televisão, Francisco Moita Flores tem prestado 
especial atenção a histórias da História, como em 
Ballet Rose (1998), Alves dos Reis (2000-2001), 
e O Processo dos Távoras (2001); não há muito 
tempo, Bruno de Almeida explorou um caso 
verídico do Estado Novo com Operação Outono 
(2012) sobre o assassinato de Humberto Delgado.

E não faltaram momentos em que o 
cinema feito em Portugal procurou dialogar 
com a história política e social do país, desde 
logo no momento-chave do Cinema Novo e das 
produções de António da Cunha Telles durante 
a década de 1960. A transição do Estado Novo para 
a democracia foi alvo de inúmeros trabalhos logo 
no imediato pós-1974, do díptico documental 
de Rui Simões Deus, Pátria, Autoridade (1976)/
Bom Povo Português (1980), ao exemplar diálogo 
entre períodos históricos do registo da ocupação 
da Herdade de Torre Bela pelo alemão Thomas 
Harlan (1977-1978) e do documentário sobre a sua 
criação Linha Vermelha de José Filipe Costa (2011). 
Esse trabalho, prosseguido em títulos já mais 
“a frio” como Outro País de Sérgio Tréfaut (1998), 
Cartas a uma Ditadura de Inês de Medeiros (2008), 
Fantasia Lusitana de João Canijo (2010) ou 48 de 
Susana de Sousa Dias (2011) tem sido mais visível 
na produção de documentários. É como se o peso 
da história pudesse ser mais bem trabalhado pelo 
prisma do filme-ensaio ou do documentário –não 
é por acaso que um dos melhores filmes sobre esse 
período continua a ser o indefinível objecto, entre 
a ficção, o ensaio e o experimentalismo, que é 
Brandos Costumes de Alberto Seixas Santos (1975).

O recém-falecido José Fonseca e Costa foi 
dos que melhor soube filmar o Portugal pré-25 de 
Abril e de modo mais diversificado, adaptando 
David Mourão-Ferreira (Sem Sombra de Pecado, 
1982), José Cardoso Pires (Balada da Praia dos 
Cães, 1986) e Álvaro Cunhal (Cinco Dias Cinco 
Noites, 1996). Este último filme aproveita também 
para nos recordar como o viveiro de histórias que 
é a fronteira com Espanha e a passagem a salto 
continua por explorar (Leonel Vieira passou por 
lá com A Sombra dos Abutres, 1997, ainda o seu 
melhor filme).

Mas talvez não seja tão de espantar esse 
aparente desinteresse de criativos e responsáveis 
pelo passado e pelo questionamento histórico: 
estamos, afinal, a falar de um país que não 
cuida da sua memória cultural histórica. Num 
momento em que basta uma pesquisa na internet 
para encontrar múltiplos arquivos de imagem 
já gratuitamente disponíveis, quantas destas 
produções estão hoje disponíveis para serem 
redescobertas? Grande parte das produções 
de cinema portuguesas realizadas desde 1974, 
independentemente do seu sucesso comercial ou 
da sua temática, não se encontra disponível em 
DVD ou visível em serviços online; nem sequer 
filmes bem recebidos no seu tempo como Oxalá 
(1981) e O Lugar do Morto (1984) de António-
Pedro Vasconcelos ou A Vida é Bela (1981) de Luís 
Galvão Teles. Mesmo trabalhos exemplares de 
pesquisa e reportagem de reconhecido interesse 
histórico e documental, como as séries televisivas 
A Guerra de Joaquim Furtado (2007-2013) ou 
Portugal, um Retrato Social de Joana Pontes e 
António Barreto (2007), estão longe de estarem 
grandemente acessíveis. Torna-se difícil falar de 
“memória” de um tempo quando aquilo que mais 
a fixa nas nossas retinas – a imagem – se perdeu 
maioritariamente nas brumas do passado, 
de modo tanto mais irónico quanto vivemos 
claramente num tempo de imagens.

Jorge Mourinha
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Nadando 
com Oliver 
Sacks .
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BD:
Heróis amnésicos
e autores
hipermnésicos.

Em “O marinheiro sem rumo”, um dos 
ensaios mais célebres do fascinante O homem 
que confundiu a mulher com um chapéu (1985), 
do recentemente falecido Oliver Sacks, conta-se a 
história de Jimmie G., um marinheiro de 49 anos 
cujas memórias até aos 19 anos estavam intactas, 
mas que era incapaz de reter fosse o que fosse 
desde então, vivendo num estado de amnésia 
incessantemente renovada, uma disfunção 
conhecida como síndrome de Korsakov, baptizada 
segundo o neuropsiquiatra russo Sergei Korsakov 
(1854-1900), que foi quem primeiro a descreveu, 
em 1887: “Apenas a memória de eventos recentes 
é perturbada; as impressões mais recentes são, 
aparentemente, as primeiras a desvanecer-se, 
enquanto as memórias remotas são recordadas 
com exactidão, de forma que o engenho, o 
desembaraço e a agudeza de espírito do paciente 
não são, praticamente, afectadas”.

Uma vez que tudo o que lhe acontecia era 
retido apenas por poucos minutos e era incapaz 
de adquirir novas memórias, Jimmie G. estava 
convencido de que tinha 19 anos e vivia em 1945 
e quando era confrontado com algum facto que 
não encaixava nesta mundividência, ficava 
profundamente perturbado – só que também 
esta angustiante descoberta acabava por ser 
completamente esquecida minutos depois. 
Muitos dos heróis da BD clássica – e em particular 
os super-heróis – sofrem da síndrome de Korsakov: 
a sua memória de curto prazo dura apenas um 
episódio das suas aventuras. Na verdade, não é 
apenas o super-herói que é amnésico, mas todas 

as restantes personagens – é como se no início de 
cada episódio o contador fosse posto novamente 
no zero e todos os eventos ocorridos no episódio 
anterior nunca tivessem ocorrido.

Em “O mito do Superman”, um dos 
mais interessantes e menos datados ensaios de 
Apocalípticos e integrados (1964), Umberto Eco 
aborda a bizarra relação dos comics de Superman 
com a memória e o tempo – uma relação que 
também vigora nos restantes comics de super-
heróis, em muitas séries de BD e televisão, 
nos romances policiais com “herói fixo” e no 
folhetim em geral – e mostra como esta amnésia 
de curto prazo tem o efeito de subtrair Superman 
e todo o seu universo ficcional ao desgaste do 
tempo. Ao realizar uma acção, o Superman “fez 
um gesto que se inscreve no seu passado e pesa 
no seu futuro; por outras palavras, deu um passo 
em direcção à morte, envelheceu [...], aumentou 
de uma maneira irreversível o armazém das suas 
experiências. Agir, portanto, para Superman 
como para qualquer outra personagem (e para 
cada um de nós) significa consumir-se”. 
Porém, a estratégia narrativa adoptada nestas 
séries faz com que cada novo episódio seja um 
recomeço: as personagens não envelheceram 
nem aprenderam nada com os episódios 
anteriores, são imutáveis do ponto de vista 
físico e psicológico. As premissas da série 
mantêm-se intactas: Superman lembra-se de 
quem é e de qual é a sua missão, reconhece os 
amigos e inimigos que lhe foram “atribuídos”, 
tal como estes o reconhecem e sabem o que deles 
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é esperado, mas nada nestas relações e nestas 
vidas é susceptível de alteração. Lois Lane e 
Superman estão apaixonados desde o princípio, 
mas a perspectiva de casarem-se recua perante 
eles como a linha do horizonte, já que, como 
observa Eco, “se Superman casasse com Lois 
Lane daria [...] um passo em direcção à morte”.

Foram precisos milhares de episódios 
de Superman (incluindo um em que o casamento 
tem lugar, mas apenas no reino da imaginação) 
e a pressão comercial para reanimar uma 
série estagnada e a perder leitores para que a 
resistência ao “consumo” da personagem fosse 
vencida. Em 1990, após quase seis décadas de 
congelamento temporal e amnésia de curto 
prazo (a série começara em 1933), Clark Kent/
Superman revelou a sua dupla identidade a Lois 
Lane e pediu-a em casamento. Ainda assim, 
foram precisos mais seis anos (com um namoro 
desfeito e a morte – aparente – de Superman pelo 
meio) para que o casamento se consumasse.

Esta forte tradição amnésica levou a 
que a BD só muito tardiamente desenvolvesse 
a vertente memorialista. Um dos pioneiros 
foi Harvey Pekar (1939-2010), que, com a 
colaboração de diversos desenhadores, 
desenvolveu (a partir de 1976) a série de histórias 
curtas American Splendor, cujo único assunto é, 
de acordo com o autor, “mantermo-nos vivos, 
arranjar um emprego, encontrar parceira, ter 
um lugar onde viver” – “uma autobiografia escrita 
à medida que vai acontecendo”.

Em  A contract with God (1978), o veterano 
Will Eisner (1917-2005) fez um retrato de várias 
personagens de ascendência judaica num 
bairro nova-iorquino que incorpora elementos 
autobiográficos, que teriam continuidade em 
The dreamer (1985) e To the heart of the storm (1991). 
Mas foi Maus (1980-91), de Art Spiegelman 
(n. 1948), a primeira BD assumidamente 
autobiográfica a obter a aclamação da crítica 
“séria” e do meio académico (culminando 
num Prémio Pulitzer). Maus não é facilmente 
classificável, uma vez que mistura as memórias 
do (difícil) relacionamento de Art com o pai, 
Vladek, um judeu sobrevivente dos campos de 
extermínio nazis, e as memórias do Holocausto 
narradas por Vladek. Seja como for, a consagração 
de Maus parece ter contribuído para formatar o 
equívoco entendimento, no meio high brow, de que 
a BD “séria” tem de ser autobiográfica. O equívoco 

seria reforçado pela consagração de Persépolis 
(2000-2003), de Marjane Satrapi (n. 1969), em 
que a autora nascida no Irão relata a sua juventude 
sob a repressão, primeiro do regime do Xá, depois 
pelo regime islâmico instaurado pela revolução 
de 1980, com um interregno em Viena, durante a 
adolescência, que lhe proporcionou vivências em 
forte contraste com as que tivera em Teerão.

O êxito comercial e crítico de Persépolis, 
que foi transformado num filme de animação, 
realizado por Satrapi e Vincent Paronnaud e 
galardoado com o Prémio do Júri do Festival 
de Cannes, espoletou uma vaga de BDs 
memorialistas de autoras femininas, centrando-
se frequentemente na transição entre infância 
e idade adulta – um análogo gráfico da coming 
of age novel ou Bildungsroman – como é o caso 
de The diary of a teenage girl (2002), de Phoebe 
Gloeckner, The infinite wait & other stories (2012), 
de Julia Wertz, ou Tomboy (2015), de Liz Prince. 
A que alcançou maior notoriedade foi Fun 
home (2006), de Allison Bechdel, sobre os anos 
de adolescência da autora, com relevo para a 
descoberta da sua identidade sexual (Bechdell é 
lésbica), que corre em paralelo com a descoberta 
da homossexualidade do pai. Fun home costuma 
ser catalogado como “graphic memoir” mas 
pode ser filiado, mais especificamente, no 
florescente sub-género a-minha-experiência-
como-adolescente-de-orientação-sexual- 
não-ortodoxa-numa-família-disfuncional- 
e-excêntrica.

A vaga de memorialismo gráfico no 
feminino é surpreendente face à escassíssima 
presença de mulheres que foi regra, até 
há poucos anos, no mundo da BD, mas os 
autores masculinos também abraçaram 
entusiasticamente a tendência memorialista, 
como atestam as obras de David B, Frederik 
Peeters, David Small, Li Kunwu, Jesse Reklaw, 
Jeffrey Brown, Chester Brown, Guy Delisle 
ou Riad Sattouf. Pairando acima de todas elas 
está Blankets (2003), de Craig Thompson, por 
mérito, entre outras qualidades, de um grafismo 
original e de desenho muito vivo e espontâneo, 
que contrasta com a aridez e incipiência de traço 
que parece ter-se tornado regra no género, como 
se a ânsia de contar a vidinha tivesse obliterado 
qualquer consideração artística.

José Carlos Fernandes
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Prenez Soin
De Vous.
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Teatro: 
A memória como
instrumento
de justiça.

O vento não sopra em Áulis. De vez em 
quando, uma brisa promete alterar o cenário, 
mas é sempre demasiado pífia e passageira 
para acalentar qualquer ambição de encher 
de ar as velas dos barcos que os gregos querem 
fazer chegar a Troia, a fim de resgatar Helena, 
a mais bela das mulheres. Receoso de se ver 
diminuído entre os seus, Agamémnon oferta 
aos deuses a vida da sua filha Ifigénia; em troca, 
pede o vento que há-de empurrar mais de mil 
navios pelas águas do Mar Egeu. A partir deste 
ponto, quando Agamémnon recusa ceder às 
súplicas da sua mulher, Clitemnestra, inicia-se 
uma espiral de vingança dentro do reduto da 
família – da ordem de Agamémnon até à faca de 
Orestes. Clitemnestra deixa a raiva a salivar na 
boca durante dez anos e assassina o marido à sua 
chegada da guerra de Troia. O que, por sua vez, 
atiça a ira dos filhos de ambos, Orestes e Electra, 
que estripam a mãe para vingar a morte do pai.

Ao abordar esta espiral trágica na sua 
estreia como director do Teatro Nacional 
D. Maria II, em Setembro passado, Tiago 
Rodrigues reescrevia os textos dos tragediógrafos 
gregos Eurípides, Sófocles e Ésquilo, e 
encadeava-os como modo de questionamento 
da memória. Passados 17 anos, Orestes e Electra 
esfaqueavam a mãe como se esquecessem que 
a sua própria irmã fora sacrificada pelo pai. 
Pareciam reagir apenas ao último acontecimento, 
apagando ou negligenciando tudo aquilo que o 
precedia – como as guerras que se eternizam e já 

ninguém sabe bem porquê. A voragem dos nossos 
dias passava assim para um palco onde eram 
encenadas tragédias gregas, mas subitamente 
sintonizadas com a inclemência dos actuais ciclos 
noticiosos, em que cada novo caso escabroso lava 
o anterior, cada polémica de dimensões ciclópicas 
só o é até que outra tome o seu lugar com a mesma 
promessa de não deixar pedra sobre pedra.

Também por isso, Tiago Rodrigues faz com 
que em Ifigénia a narrativa avance aos tropeções, 
com o coro a lembrar as personagens daquilo que 
devem fazer e dizer, atirando-lhes desde logo à 
cara a sua falta de memória e a sua estreita noção 
temporal. Se a memória pode instalar-se no teatro, 
pode também ser a sua verdadeira substância. E 
não haverá exemplo mais flagrante da transposição 
da memória para a linguagem teatral do que 
aquele que Joana Craveiro vem desenvolvendo 
com o Teatro do Vestido. Nas imediações do 
teatro documental, Joana Craveiro desenvolveu 
peças como Chegadas (2011) ou Labor#1 e  Labor#2. 
Sobretudo nesta duas últimas, é através do 
tratamento de uma abundante informação (obtida 
através de entrevistas e de uma extensa pesquisa) 
sobre realidades laborais locais que as peças se 
levantam, buscando na História uma compreensão 
de como a sociedade se estruturou a partir de uma 
ideia nevrálgica do trabalho.

A peça central desta convocação da 
memória no teatro de Joana Craveiro chama-se, 
no entanto, Museu Vivo de Memórias Pequenas e 
Esquecidas, monumental interpelação da História 
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de Portugal entre a instauração da ditadura e 
o último estertor do PREC. Não contornando 
os factos da História oficial, a encenadora e 
intérprete procura a História na oralidade, 
numa investigação afectiva dos acontecimentos, 
na observação dos factos a partir da transmissão 
da memória dentro de um contexto familiar. 
Retira a História de uma gaveta fria e de uma 
certa higienização, apresenta-a com o calor de 
recordações que podem, naturalmente, chegar 
deturpadas com o tempo, mas que preservam a 
força da experiência que deixa marcas na pele. 
Museu Vivo…, nas suas quatro horas e meia 
de duração distribuídas por sete palestras, 
rouba a narrativa do século XX português aos 
especialistas e devolve-a às vozes populares que 
sempre acabam esquecidas.

Semelhante abordagem seguem André 
Amálio e Joaquim Horta em Portugal Não É Um 
País Pequeno e Mais Um Dia, respectivamente. 
Ambos mergulham na presença portuguesa 
em África, mas enquanto Amálio se foca nas 
memórias do colonialismo a partir de entrevistas 
e testemunhos de quem viveu essa experiência 
entre o idílico e o conflituoso no tempo do Estado 
Novo, Horta procura as pistas possíveis na 
comparação entre três períodos históricos: a sua 
visita a Angola em 2012 por motivos profissionais; 
o relato de Ryszard Kapuscinski firmado a quente 
em 1975 e publicado no livro Mais Um Dia de Vida 
– Angola 1975; e a experiência do seu pai enquanto 
militar chamado a participar na Guerra Colonial.

No teatro latino-americano, em 
particular no chileno, a produção contemporânea 
tem-se encarregado de fazer justiça pelas 
próprias mãos, como que sujando-se com o ajuste 
de contas que a democracia recusou. Disso deu 
conta Inês Nadais em artigo do jornal Público 
aquando da estreia de Escuela, peça de Guillero 
Calderón, integrada no programa Próximo 
Futuro, da Fundação Calouste Gulbenkian, 
em 2014. A peça em que Calderón radicaliza 
o seu discurso pela dificuldade em imaginar 
“políticos pinochetistas a saírem das suas peças 
em paz, e a irem beber um copo a seguir”, foi 
escrita por encomenda do festival Santiago a 
Mil, para assinalar os 40 anos do golpe de Estado 
perpetrado por Pinochet e que culminou na morte 
de Salvador Allende no Palácio de la Moneda, 
em 1973. Para Calderón, escrevia ainda Inês 
Nadais, “o teatro continua a ser um dos poucos 

campos de batalha onde ainda é possível derrotar 
a ditadura, já que institucionalmente essa é uma 
guerra perdida”.

De certa forma, é esse também o propósito 
do espanhol Pablo Fidalgo Lareo, cujas peças 
Estado Selvaxe e Haverás de Ir à Guerra que Começa 
Hoje esgravatavam no baú familiar para armar 
uma barricada contra o esquecimento da 
Guerra Civil espanhola. Por acreditar que em 
Espanha se vive uma lavagem da História, em 
que a interpretação selectiva dos acontecimentos 
tende a suavizar a ditadura de Franco, Lareo 
empreendeu uma batalha contra a narrativa 
oficial. Ao desenterrar relatos de um período muito 
doloroso habitualmente silenciado, o dramaturgo 
quer manter a memória desses tempos viva, por 
mais que possa doer colocar o dedo na ferida e 
deixá-lo por lá. O silêncio, defende, é uma forma 
complacente de assumir a reescrita do passado, 
limpando as acções falangistas; e é também uma 
maneira, acredita, de Espanha se empurrar para 
o futuro sem estar resolvida com o seu passado, 
preferindo esquecer a discutir, preferindo tapar 
a enfrentar qualquer catarse. Não falar da Guerra 
Civil é, nas suas palavras, entregar novamente a 
vitória “aos que fizeram uma guerra ilegal e foram 
apoiados pelos nazis”.

A memória, no entanto, não é um 
exclusivo da História. Pode significar também a 
alteração da percepção dos factos. Exquisite Pain, 
espectáculo dos ingleses Forced Entertainment 
a partir do livro Douleur Exquise, da artista 
francesa Sophie Calle, explora exemplarmente 
essa vertente. O livro de Calle funciona como 
um díptico em que a recolha de testemunhos 
anónimos sobre as experiências mais dolorosas 
das vidas dos entrevistados se interpola com 
o repetido relato da artista de um mesmo 
traumático desencontro amoroso. À medida que 
os dias e as semanas avançam e Calle reescreve 
o seu momento de abandono num hotel em 
Delhi, onde devia encontrar-se com um amante 
que rói a corda no último instante, a mesma 
experiência vai-se alterando e a memória vai-se 
transformando, desde a raiva, o ciúme, a tristeza, 
a incompreensão até ao espanto ou à aceitação. 
Afinal, por mais que nos queiramos convencer do 
contrário, a memória também se erode, também 
se calcina e também se trai a si mesma.

Gonçalo Frota
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Depoimentos:
Luís Fernandes,
Valter Hugo 
Mãe e Elmano 
Sancho.

Luís Fernandes
(músico e programador )  
Orquestra Gulbenkian
4 e 5 Fevereiro 
Quando me foi colocado o desafio de recomendar 
um dos concertos do programa da Gulbenkian para 
Fevereiro e Março fui assaltado pela dúvida.
A  bitola é alta nesta programação.
Contudo, a minha imparcialidade resolveu  
rapidamente a questão pois, quando toca a 
Stravinsky, tendo a ser parcial. A  interpretação
de  O Pássaro de Fogo pela Orquestra Gulbenkian 
com Nikolai  Luganski, sob direção de Ernest 
Martinez- Izquierdo, promete ser fascinante.lu
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Valter Hugo Mãe
(escritor)    
Matthias Goerne / Markus Hinterhaüser
Winterreise
19 de Fevereiro 
Tenho para mim que Schubert começou a morrer 
com a escrita do ciclo Winterreise. A beleza destas 
canções é proporcional ao incómodo que podem 
criar. Um incómodo do qual já não queremos 
escapar. Por Matthias Goerne só perde quem 
estiver maluco.

Elmano Sancho
(actor e encenador)    
MET Opera Live in HD
Manon Lescaut
5 de Março 
Li o romance do Abade Prévost na minha 
adolescência e cresci a assistir às versões 
cinematográficas e televisivas do amor entre o 
cavalheiro des Grieux e Manon Lescaut. 
Em 2013, integrei o espectáculo Sala VIP, de Jorge 
Silva Melo, com encenação de Pedro Gil, que tinha 
também referências à história de Manon Lescaut, 
mas, desta vez, através da ópera de Puccini. 
Lembro-me dos últimos minutos do espectáculo, 
um vídeo com Renata Scotto a interpretar, de forma 
intensa, dilacerante e perturbadora, a ária “Sola, 
Perduta, abbandonata”. A partir desse momento, 
fiquei completamente rendido à ópera de Puccini 
e não vou perder a do Met no dia 5 de Março na 
Gulbenkian. Curiosamente, no meu próximo 
trabalho, interpreto um violinista, que toca, 
precisamente, a ária onde Manon acaba por morrer 
aos braços de des Grieux. 
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Fevereiro.

quinta  4  Fevereiro 
21:00h —  Grande  Auditório

sexta  5  Fevereiro 
19:00h — Grande  Auditório

Orquestra Gulbenkian
Ernest Martínez-Izquierdo  maestro 
Nikolai Lugansky  piano

Rachmaninov 
Saariaho 
Stravinsky

sexta  5  Fevereiro 
18:00h —  Zona  de  Congressos 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra — Guia de audição 
Stravinsky  —  O pássaro de fogo 
por  Sérgio Azevedo

sexta  5  Fevereiro  
21:30h —  Grande  Auditório 
Entrada Gratuita
Solistas da Orquestra Gulbenkian
Popper 
Falla 
Grieg

quinta   11  Fevereiro 
21:00h —  Grande  Auditório

Dialogo D' Amore
Ana Quintans soprano 
Carlos Mena contratenor 
Daniel Zapico tiorba e guitarra barroca 
Marcos Magalhães cravo e direção

Solos e duetos
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domingo  14  Fevereiro 
11:00h  / 16:00h  —  Grande  Auditório

Concerto de São Valentim
Orquestra Gulbenkian 
Yi-Chen Lin  maestrina 
Kateryna Kasper  soprano 
Matija Meić barítono

Árias e Canções de Amor
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quarta   17  Fevereiro 
21:00h —  Grande  Auditório

Catrin Finch  harpa 

Seckou Keita  k0ra

Clychau Dibon 
A fusão das culturas celta e mandinga
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sexta   19  Fevereiro 
21:00h —  Grande  Auditório

Winterreise 
Schubert 

Matthias Goerne  barítono 
Markus Hinterhaüser  piano 

William Kentridge encenação e criação 
visual (vídeo)

Uma viagem visual imaginária
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38 sábado   20  Fevereiro 
19:00h —  Grande  Auditório

Daniil Trifonov  piano

Brahms 
Schubert 
Rachmaninov

quinta  25  Fevereiro 
21:00h —  Grande  Auditório

sexta  26  Fevereiro 
19:00h — Grande  Auditório

Orquestra Gulbenkian
Susanna Mälkki  maestrina 
David Kadouch  piano

Debussy 
Ravel 
Tinoco * 
Debussy

sexta  26  Fevereiro 
18:00h —  Zona de Congressos 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra — Guia de audição 
Debussy   —  Prélude à l’après-midi d’un faune / La  mer 
por  Luís Tinoco
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11:00h —  Grande  Auditório

Remy van Kesteren harpa

Musica Callada

Portas Abertas
Rising  Stars
domingo  28  Fevereiro
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13:00h —  Grande  Auditório

Benjamin Appl  barítono

Gary Matthewman  piano

Schubert 
Muhly 
Grieg
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17:00h —  Grande  Auditório

Quatuor Zaïde
Charlotte Juillard  violino 
Leslie Boulin-Raulet  violino 
Sarah Chenaf  viola 
Juliette Salmona  violoncelo

Verunelli 
Beethoven

19:00h —  Grande  Auditório

Cathy Krier piano

Rameau 
Rihm 
Ravelqu
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15:00h —  Grande  Auditório

Harriet Krijgh  violoncelo

Magda Amara  piano

Mendelssohn 
Messiaen 
Brahms
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21:00h —  Grande  Auditório

Trio Catch
Boglárka Pecze  clarinete 
Eva Boesch  violoncelo 
Sun-Young Nam  piano

Brahms 
Lachenmann 
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Março.

quinta  3  Março 
21:00h —  Grande  Auditório

sexta  4  Março 
19:00h — Grande  Auditório

Orquestra Gulbenkian
Jukka-Pekka Saraste  maestro 
Waltraud Meier  meio-soprano

Wagner 
Bruckner sábado  5  Março 

18:00h — Grande Auditório

met opera live in hd 

Manon Lescaut
Puccini
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domingo  6  Março 
19:00h — Grande  Auditório

Grigory Sokolov  piano

Schumann 
Chopin

quinta  10  Março 
21:00h —  Grande  Auditório

sexta  11  Março 
19:00h — Grande  Auditório

Coro Gulbenkian 
Orquestra Gulbenkian 
Hannu Lintu  maestro 
Kristiina Helin  direção cénica 
Inês Simões  soprano 
Jussi Lehtipuu  barítono

Man * 
Ravel

sexta  11  Março 
18:00h — Zona de Congressos 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra — Guia de audição 
Ravel  —  Daphnis et  Chloé  por  Pedro Amaral

sexta  11  Março 
21:30h —  Teatro Maria Matos

sábado   12  Março 
21:30h — Teatro Maria Matos

L’Autre Hiver 
Ópera fantasmagórica 

Dominique Pauwels  música e instalação sonora 
Normand Chaurette  libreto 

Denis Marleau e Stéphanie Jasmin 
encenação, cenografia e vídeo  

Greta Goiris e Judith Stokart figurinos 

Eric Soyer  desenho de luz 

Musiques Nouvelles 
Flip Rathé direção musical 
Lieselot De Wilde soprano  

Marion Tassou soprano 
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quinta  17  Março 
19:00h — Grande  Auditório

Benjamin Grosvenor  piano

Mendelssohn 
Chopin 
Ravel 
Liszt

sexta  18  Março 
19:00h —  Grande  Auditório

Nelson Freire  piano

J. S. Bach 
Beethoven 
Prokofiev 
Chopin

terça  22  Março 
19:00h —  Grande  Auditório

quarta  23  Março 
19:00h — Grande  Auditório

Paixão segundo São João 
Bach

Coro Gulbenkian 
Orquestra Gulbenkian
Michel Corboz  maestro 
Charlotte Müller Perrier  soprano 
Bogna Bartosz  meio-soprano 
Topi Lehtipuu  tenor 
Emiliano Gonzalez-Toro  tenor 
Rudolf Rosen  barítono 
Jean-Luc Waeber  barítono 
Marcelo Giannini  órgão

terça   22   / quarta 23  Março 
18:00h —  Zona de Congressos 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra — Guia de audição 
Bach  —  Paixão segundo São João
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quinta  24  Março 
19:00h — Grande  Auditório

Coral Nacional Juvenil 
Simón Bolívar de Venezuela 
Lourdes Sánchez   maestrina

Residência “El Sistema” na Gulbenkian 
Oração e Poesia 

quarta  30  Março 
21:00h — Grande  Auditório

Sílvia Pérez Cruz   voz

Elena Rey  violino 
Carlos Montfort  violino 
Anna Aldomà  viola 
Joan Antoni Pich  violoncelo 
Miquel Àngel Cordero  contrabaixo

11 de Novembre
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Fundação  Calouste  Gulbenkian
Avenida de Berna, 45-A  
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Coordenação Fevereiro 2016 

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: 
nadando com oliver sacks  © henri cole




