
5 Agosto sábado,  18:30 — Edifício Coleção Moderna

28 JUL — 06 AGO / JAZZ EM AGOSTO 2017 / LISBOA

Pedro Sousa & Pedro Lopes 
EITR
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Pedro Sousa & Pedro Lopes 
EITR
portugal

Pedro Sousa  saxofone tenor e barítono  /  eletrónica

Pedro Lopes  eletrónica

Harris Eisenstadt bateria

Susana Santos Silva
Life and Other Transient Storms
portugal, suécia, dinamarca

Susana Santos Silva  trompete & flugelhorn

Lotte Anker  saxofone tenor & soprano

Sten Sandell  piano

Torbjörn Zetterberg  contrabaixo

Jon Fält  bateria 



Pedro Sousa e Pedro Lopes iniciaram a sua 
parceria musical quando ainda eram adolescentes, 
beneficiando do facto de viverem próximo um 
do outro na linha de Cascais. Antes de o conceito 
EITR surgir, deram corpo aos OTO, inserindo 
este grupo no domínio da eletroacústica 
experimental – Pedro Sousa ainda tinha na 
altura a guitarra como primeiro instrumento 
e esta fornecia as bases para o trabalho de 
sampling que desenvolvia, mas Pedro Lopes 
já utilizava então as turntables, se bem que 
de um modo mais convencional. Depois 
tudo mudou: um trocou as seis cordas pelos 
saxofones, movido pelo que ouvia de músicos 
como Peter Brötzmann, Mats Gustafsson e 
Jean-Luc Guionnet, focando-se no tenor e 
nas linguagens do free jazz e do free rock, e o 
outro levou mais longe uma prática introduzida 
por Otomo Yoshihide e Martin Tétreault, 
a manipulação dos gira-discos sem haver 
discos, convertendo-os em instrumentos de 
percussão e aplicando-lhes as lógicas da música 
livremente improvisada. Veja-se onde isso os 
conduziu: Pedro Sousa tem álbuns editados 
com Thurston Moore (ex-Sonic Youth) e Johan 
Berthling (ex-Tape) e Pedro Lopes tocou com 
figuras como William Winant, Reinhold Friedl, 
Carlos Zíngaro e Per Gardin.
A solo e em colaborações com terceiros (por 
exemplo, o duo PeterGabriel de Pedro Sousa 
com Gabriel Ferrandini e a parceria de Pedro 
Lopes com o mesmo Ferrandini) ambos se 
deslocaram para o universo da música acústica, 
inclusive com Pedro Lopes a designar o seu 
setup como “gira-discos acústicos”. A fórmula 
EITR está no meio-termo: posiciona-se neste 
contexto, mas recupera certos fatores que 
caracterizavam os OTO. Um generoso recurso a 
delays e a loops por parte de Pedro Lopes faz com 
que as suas turntables percussivas redescubram 
a antiga identidade elétrica e Pedro Sousa 
liga o sax a uma pedaleira a fim de obter uma 

maior amplitude tímbrica e usa um teclado 
quando pretende algo ainda mais atmosférico 
e eletrónico. 
Muito de diferente, pois, o LP Trees Have 
Cancer Too e o que apresentam ao vivo trouxe 
em relação ao que habitualmente lhes 
ouvimos noutros contextos: esta é uma música 
ambiental e minimalista totalmente criada 
a partir de texturas (só por ocasiões, quase 
por acidente, mas sempre com um efeito 
estruturante decisivo, ouvimos um padrão 
rítmico mais definido ou uma melodia) e 
que tem a contraditória particularidade de 
conciliar uma direcionalidade por drones 
(bordões) com manifestações interiores de 
caráter pontilhístico, na sua efemeridade 
desaparecendo tão abruptamente quanto 
tinham surgido. Há nela uma vertente de 
escultura sonora (Pedro Sousa tem formação 
e atividade paralela como escultor) e outra 
de laboratório tecnológico (Pedro Lopes 
é um reputado cientista computacional, 
especializado na conceção de interfaces para 
interação propriocetiva), constituindo um 
exemplo de como a convergência entre arte 
e ciência pode ser especialmente sedutora. 
EITR torna uma abordagem à improvisação 
difícil, porque apostada na laboração de sons 
concretos, num regalo para os ouvidos. 
Já não é só o «contorno de uma ideia» (forma 
como Pedro Sousa categorizava uma antiga 
banda sua, Pão) ou uma ideia apenas, mas 
algo de muito real, orgânico, físico mesmo, 
no sentido de que é fisicamente que sentimos 
os sons. Uma espécie de corpo-sem-órgãos, 
de «plano de imanência», terminologia que 
Deleuze aplicava ao tipo de música que é capaz 
de «trazer o impercetível para a perceção». 
Em grande parte graças às agulhas dos gira-discos 
de Pedro Lopes, que amplificam um mundo 
auditivo regra geral demasiado pequeno para 
nos apercebermos dele.

rui eduardo paes
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Próximos concertos

sábado 5 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Human Feel 

domingo 6 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Dave Douglas
High Risk

apoio à divulgaçãoparceiros


