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O outro lado dos cisnes
Natalie Portman num papel que faz uma carreira: “Black Swan”
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E a segunda 
colaboração 
improvável 
do ano é: Beyoncé 
vs. Sleigh Bells
Duas semanas depois do 
anúncio da colaboração 
inusitada entre Dan Deacon e 
Francis Ford Coppola, eis que 
surge o segundo “team up” 
improvável do ano: Beyoncé 
está a colaborar com o duo 
indie sensação de 2010, os 
Sleigh Bells. A notícia foi 
confirmada no blogue do 
produtor Diplo, que disse estar 
a trabalhar com Beyoncé em 
Nova Iorque, juntamente com o 
londrino DJ Switch e Derek 

Miller dos Sleigh Bells.
Diplo, Switch e Sleigh Bells já 
tinham colaborado antes, mas 
em associação com M.I.A. Os 
três artistas produziram 
músicas para o último álbum da 
cantora e os Sleigh Bells têm 
contrato numa editora da 
autora de “Paper Planes”.
Colaborações futuras de 
Beyoncé podem passar por 
outros artistas alternativos. Em 
2009, a estrela do r’n’b disse 
que gostaria de trabalhar “com 
diferentes tipos de artistas” no 
seu próximo álbum, incluindo a 
banda de psych-pop Of 
Montreal.

com episódios de uma 
agressividade 
desconcertante – (mas 
esperavam o quê, 
telenovela? perguntaria 
César Monteiro).

Godard é ainda uma das 
estrelas de “Deux de la 
Vague”, um documentário 
de Emmanuel Laurent que 
também se estreará em 
Março. A outra estrela é 
François Truffaut, e o filme 
centra-se na relação entre 
estes dois “irmãos (que se 
tornaram) inimigos”, o 
Lennon e o McCartney da 
“nouvelle vague”, seguindo 
o rasto das acrimónias 
pessoais e das diferenças 
ideológicas que os 
conduziram de um ponto 
comum a sítios 
radicalmente distintos. O 
argumento é de Antoine de 
Baecque, um especialista 
da “nouvelle vague” e da 
história dos “Cahiers du 
Cinéma”, e autor de uma 
recente biografia de Jean-
Luc Godard.

Na Cinemateca, em 
Lisboa, a propósito de 
“Film Socialisme” e de 
“Deux de la Vague”, far-
se-á um “elogio de Jean-Luc 
Godard”, numa revisão de 
momentos importantes da 
sua obra, e em particular 
de alguns pontos-chave que 
contribuem para iluminar 
a relação entre ela e o 
“Film Socialisme”. Espera-
se um convidado, a 
anunciar em breve. 

Março vai ser um mês sob o 
signo de Jean-Luc Godard. 
Em exibições especiais em 
Lisboa (Culturgest, dia 5) e 
Porto (Auditório de 
Serralves, dias 6 e 7), 
vamos poder ver o último 
“opus” do cineasta, “Film 

radical – tudo termina num 
ecrã a negro com uma 
legenda de “no comment” – 
e uma beleza fulgurante, 
mesmo quando Godard se 
põe a filmar a vulgaridade 
estética, a hipocrisia 
política, a “fábrica de 
esquecimento”, o que ele vê 
no mundo contemporâneo. 
Como de há muitos anos a 
esta parte, o seu ponto de 
vista é o do fim, do fim de 
tudo e de todas as coisas. 
Tem sido um “caso” crítico, 

O último 
“opus” de 

Godard vai 
ser exibido 
em sessões 

especiais em 
Lisboa e no 

Porto

O irmão de Stieg 
Larsson defende-se

Joakim Larsson, irmão do autor 
sueco que morreu em 2004, fez 
saber num comunicado que Eva 
Gabrielsson, a ex-companheira do 
autor da trilogia Millennium, 
escreveu “falsidades” no livro que 
acaba de publicar em França, na 
Noruega e na Suécia - “Millénium - 
Stieg et moi” (ver Ípsilon da semana 
passada). O herdeiro apareceu pela 
primeira vez na televisão sueca e 
deu uma entrevista.

“Não nos apropriámos de 
nada de valor. Tudo o que 
Stieg tinha na altura da sua 
morte foi para Eva 
Gabrielsson, com 
excepção dos direitos 

literários. Não contribuímos para 
uma ‘indústria Stieg Larsson’ à parte 
dos livros e dos filmes, tal como era 
o desejo do Stieg. Pelo contrário, 
temos actuado activamente para 
que isso não aconteça. Estamos 
determinados a que as receitas vão 
para a ‘Expo’ [revista que Stieg 
fundou e onde trabalhava], para 
actividades anti-racistas, para 
abrigos de mulheres abusadas e 
para proteger jornalistas 
perseguidos”, defende-se. Stieg 

Larsson queria que os lucros 
das vendas do quarto livro 
fossem para a “Expo”, 
acrescenta. “Mas o 
manuscrito continua 

desaparecido”. 
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A luta pelo legado 
do escritor sueco continua...
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Os Sleigh 
Bells, 

sensação 
indie de 2010, 

estavam na 
“wishlist” 

de Beyoncé; 
os próximos 

podem ser os 
Of Montreal

Miller dos Sleigh Bells

Os Sleigh 
Bells, 

sensação 
ie de 2010, 
stavam na 
“wishlist” 

e Beyoncé; 
próximos 

dem ser os 
f Montreallllll

Socialisme” (MIdas Filmes), 
uma melancólica meditação 
sobre o destino da Europa, 
do cinema, do mundo, onde 
há bem mais do que só duas 
ou três verdades políticas e/
ou poéticas sobre os nossos 
tempos. Um pessimismo 
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sh “Leite 
Derra-
mado”

A actriz Marília Pêra vai 
interpretar no teatro o 
protagonista do romance 
“Leite Derramado”, 
de Chico Buarque. A 
ideia partiu do cineasta 
Miguel Faria Jr. “Leite 
Derramado” conta a 
história de um velho 
centenário, Eulálio, que, 

deitado numa cama 
de hospital, conta às 
enfermeiras, ao médico, 
aos maqueiros e à fi lha 
a história da decadência 
da sua família. É um 
monólogo delirante, por 
onde passa a história 
dos últimos dois séculos 
brasileiros. O realizador 

fi cou fascinado pelo livro, 
conta o jornal “O Globo”. 
A montagem terá estreia 
no segundo semestre 
de 2011. “O que me 
move é o privilégio 
de estudar e dizer 
qualquer texto 
escrito pelo Chico”, diz 
a actriz.  

Serralves 
quer 
editar 
Fernando 
Pernes 
A intenção foi anunciada 
na semana passada, na 
evocação que o Museu de 
Serralves fez do seu 
primeiro director artístico, 
Fernando Pernes, 
desaparecido no ano 
passado: a Fundação está a 
preparar a edição duma 
antologia dos textos 
críticos desta figura 
marcante da divulgação da 
arte em Portugal na 
segunda metade do século 
XX. A esta publicação, que 
deverá ser lançada ainda 
em 2011, será depois 
acrescentada a do Curso de 
História de Arte Moderna e 
Contemporânea, que 
Fernando Pernes dirigiu 
em Serralves durante 
vários anos. O trabalho de 
pesquisa para a antologia 
de textos críticos começou 
a ser realizado por Miguel 
von Hafe Pérez, ainda antes 
de este ter assumido a 
direcção artística do Centro 
Galego de Arte 
Contemporânea, em 
Santiago de Compostela, e 
foi entretanto retomado 
por Serralves, mas ainda é 
cedo para anunciar a data 
de lançamento. Para mais 
tarde ficará a edição do 
Curso, que está a ser 
trabalhado por Lúcia 
Matos, professora da 
Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do 
Porto, mas que Serralves 
quer que seja 

acompanhada com as 
reproduções das obras que 
Pernes utilizava nas suas 
sessões. “Como é preciso 
pagar os direitos de autor 
das imagens, o que torna a 
publicação bastante mais 
cara, estamos a pensar 
associar-nos a uma 
editora”, explica João 
Fernandes, o director do 
museu. Na sessão de 
homenagem a Pernes na 
semana passada em 
Serralves, o crítico Rui 
Mário Gonçalves disse que 
a edição destes textos 
críticos é uma urgência: 
“Ele foi o crítico mais 
importante da nossa 
geração”. 
Fernando Pernes, que 
nasceu em Lisboa e 
estudou em Paris, Roma e 
Florença, iniciou a sua 
actividade de crítico na 
década de 60 em 
publicações como “Vida 
Mundial”, “O Tempo e o 
Modo” e “Colóquio/ Artes”. 
Em 1973 radicou-se no 
Porto, onde criou e dirigiu 
a página de Artes do 
“Jornal de Notícias”. A 
seguir ao 25 de Abril de 
1974, fundou o Centro de 
Arte Contemporânea no 
Museu Nacional Soares dos 
Reis, que haveria de tornar-
se no embrião do Museu de 
Serralves. 
Sérgio C. Andrade

Muito mais sobre 
Salinger, e sobre os 
seus hambúrgueres
Não há nada como morrer para 
estar vivo: um ano depois da 
morte de J.D. Salinger (1919-2010), 
sabemos mais sobre o autor do 
grande romance americano (“À 
Espera no Centeio”, de 1951) 
do que alguma vez imaginámos 
vir a saber. Por exemplo, que era 
fã dos hambúrgueres da cadeia 
Burger King, que cultivava vegetais 
no jardim da sua casa de New 
Hampshire, que era um 
frequentador anónimo de 
excursões às Cataratas do 
Niagara, que não perdia um 
episódio de “A Família 
Bellamy” e que, entre 
amigos, se referia a Ronald 
Reagan como “o palhaço 
que está de saída” e a 
George Bush como “o 
palhaço que está para 
entrar”.

O mesmo Salinger que viveu 
décadas com a fama de ser o mais 

O mundo
de Kubrick em Paris
Não se pode dizer de muitos 
cineastas que a sua obra se preste a 
uma exposição exaustiva concebida 
a partir dos filmes e das opções 
criativas, estéticas e técnicas. 
Stanley Kubrick viria sempre, 
forçosamente, no topo da lista, 
como fica provado com a chegada a 
Paris da exposição concebida pelo 
Deutsches Filmmuseum, em 
colaboração com a viúva do 
realizador, Christiane Kubrick, e o 

seu colaborador regular Jan Harlan. 
De 23 de Março a 31 de Julho 
próximo, o universo de Kubrick vai 
invadir as novas instalações da 
Cinemateca Francesa em Bercy, 
acompanhado por uma 
retrospectiva integral da sua obra e 
por um ciclo de conferências. A 
exposição, recorrendo aos acervos 
do realizador, possibilita descobrir 
cenários, figurinos e acessórios das 
suas rodagens, bem como muito do 
material documental de 
preparação, desde correspondência 
e “storyboards” a esboços de 
cenários. Para além de câmaras e 

objectivas utilizadas em projectos 
específicos (caso dos projectores e 
câmaras de efeitos visuais 
de “2001: Odisseia no Espaço”), 
serão também expostas maquetas 
propositadamente concebidas para 
o evento recriando a “sala de 
guerra” de “Dr. Estranhoamor”, 
a estação espacial de “2001” 
e o labirinto de “Shining”, bem 
como o seu trabalho de fotógrafo 
para a revista “Look” e as 
fotografias de “plateau” tiradas pelo 
fotógrafo americano Weegee 
durante a rodagem de “Dr. 
Estranhoamor”.

Os textos críticos de Pernes, 
fi gura crucial da divulgação 

da arte contemporânea em 
Portugal, vão ser antologiados 

pela Fundação de Serralves

A Cinemateca  
Francesa 
acolhe, a 
partir de 23 
de Março, 
uma grande 
exposição 
Stanley 
Kubrick

recluso dos escritores (à excepção 
de Thomas Pynchon) é este Salinger 
que, entre 1938 e 2002, enviou 
cartas muito, digamos, domésticas 
ao amigo inglês Donald Hartog, que 
conheceu em Viena quando para lá 
foi estudar alemão. Cerca de 50 
dessas cartas, juntamente com 
quatro postais ilustrados, foram 
agora divulgadas pela Universidade 
de East Anglia, no Reino Unido, 
onde foram 

depositadas pelos herdeiros de 
Hartog em 2007. “Não há nada de 
espantoso nestas cartas, mas é isso 
que as torna tão interessantes. Este 
é outro Salinger, um Salinger vulgar, 
não o eremita furioso que toda a 
gente pensava que ele era”, 
sublinha Chris Bigsby, professor de 
Estudos Americanos daquela 
universidade. 
O primeiro aniversário da morte de 
Salinger fica também marcado pela 
publicação de uma nova biografia, 
“J. D. Salinger: A Life” (Random 

House). O autor, Kenneth 
Slawenski, enfatiza os anos da 

Segunda Guerra Mundial 
(Salinger participou como 
soldado no desembarque do 
Dia D em Utah Beach, na 
batalha da Floresta de 
Hürtgen e na libertação do 
campo de concentração de 
Dachau, e foi também 
agente dos serviços 

secretos), defendendo que a 
violenta experiência da 

carnificina influenciou a opção 
do escritor por uma vida de 

militante reclusão no bosque.

Afi nal, Salinger não vivia completamente 
fora do mundo: era fã dos hambúrgueres 
da Burger King e não perdia um episódio 
de “A Família Bellamy”
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AGENDA CULTURAL FNAC
entrada livre

APRESENTAÇÃO MÚSICA AO VIVO LANÇAMENTO EXPOSIÇÃO

Consulte a AGENDA FNAC em:
http://cultura.fnac.pt

EXPOSIÇÃO

MAURITÂNIA: OS PEREGRINOS DO MAR 
SÃO NEGROS E POBRES
Fotografias de Nelson Garrido
Nelson Garrido, fotojornalista do jornal Público, expõe fotografias que resultam de uma viagem de 20 
dias à procura dos sonhos e dos pesadelos da emigração.

28.01. - 28.03.2011 FNAC GAIASHOPPING

MÚSICA AO VIVO

LA CHANSON NOIRE
Música para os Mortos
Manifesto artístico que aponta como principais objectivos a divulgação dos prazeres da decadência, a 
apologia da exuberância e da extravagância, assim como a defesa da liberdade e da libertinagem.

LANÇAMENTO

VIAGEM DE REGRESSO
Livro de Paula Moura Pinheiro
Cracóvia, Sampetersburgo, Moscovo e Novgorod são os destinos desta viagem no espaço e no tempo, 
apresentada por Guilherme d’Oliveira Martins.

07.02. 18H30 FNAC CHIADO

11.02. 21H30 FNAC COLOMBO
13.02. 17H00 FNAC CHIADO

APRESENTAÇÃO

JOSÉ SARAMAGO
AS INTERMITÊNCIAS DA VIDA
Livro de Rui Calisto
Um ensaio sobre a obra de um dos mais controversos escritores portugueses.

12.02. 17H00 FNAC COIMBRA

APRESENTAÇÃO

O ESTADO EM QUE ESTAMOS
Livro de Luís Marques Mendes
Uma análise das razões de um país em crise e das soluções para o resgatar.

11.02. 21H30 FNAC NORTESHOPPING
22.02. 18H30 FNAC CHIADO
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Era uma vez uma bailarina profissio-
nal que tem a oportunidade da sua 
vida quando o director da companhia 
a escolhe para o papel principal do 
“Lago dos Cisnes”. Nina Sayers está 
feliz, e não é apenas o sonho da sua 
vida – é também o de uma mãe que 
nunca passou do corpo de baile. 

Mesmo nos contos de fadas, antes 
de tudo acabar bem Nina teria que 

passar as passinhas do Algarve. Mas 
“Cisne Negro” não é um conto de fa-
das. Darren Aronofsky, o seu realiza-
dor, não refere sequer o clássico dos 
clássicos do cinema sobre bailado, 
“Os Sapatos Vermelhos” de Michael 
Powell e Emeric Pressburger (1948) - 
“obviamente que olhámos para ele, 
os temas são muito semelhantes, mas 
o tom é muito diferente”. Em vez dis-

so, invoca o grande romancista russo 
Fyodor Dostoievsky, Roman Polanski, 
“sobretudo o Polanski dos princípios, 
como ‘Repulsa’ [1965], mas também 
‘O Inquilino’ [1976]”, ou David Cro-
nenberg, “sobretudo o modo como 
ele trabalha a biologia e o corpo, na 
‘Mosca’ [1986], por exemplo.”

Não digam que não vos avisámos. 
“Cisne Negro” é carta fora do baralho, 

objecto singular, obsessivo, como con-
vém a um cineasta reconhecido pela 
obsessão, pelo perfeccionismo, pelo 
formalismo meticuloso, pela luta cas-
murra contra ventos e marés para 
atingir o resultado pretendido. 

Aronofsky, paradoxalmente, não 
se vê como obsessivo. “Estou muito 
interessado nos erros e no caos. A 
grande lição que tirei do [meu filme 

        É seguro dizer que nunca se viu o bailado deste modo 
          pelo crivo de Dostoiévsky, Polanski e Cronenberg e dá 

               Discursos directos sobre “Cisne Negro”, em salas 

lab



Ípsilon • Sexta-feira 4 Fevereiro 2011 • 7

Natalie 
Portman fez 
ballet em 
miúda, mas 
quando 
começou a 
representar 
teve de escolher 
entre uma 
coisa e outra

 – Darren Aronofsky pega no “Lago dos Cisnes”, passa-o           
 a Natalie Portman um papel que faz uma carreira.                             

s esta semana. Jorge Mourinha, em Veneza 

abirinto
A bailarina no seu

anterior], ‘O Wrestler’, nasceu de ter 
trabalhado com o Mickey Rourke, que 
é um actor que não se consegue con-
trolar de modo nenhum, feito de er-
ros e caos e aleatoriedade. Temos de 
o usar como ele é, temos que traba-
lhar com ele para moldar uma grande 
performance. Na canção que Bruce 
Springsteen escreveu para esse filme, 
há uma frase que fala de um cão com 

uma só perna a andar pela rua (“one-
legged dog walking down the street”). 
Quando estávamos a fazer a mistura 
de som, ele não pôde estar presente 
e demos por nós a perguntar-nos, 
‘que raio é um cão com uma só per-
na?’. Depois da canção ter ganho o 
Globo de Ouro, estávamos os dois nu-
ma festa, eu já tinha bebido uns copos 
a mais e perguntei-lhe, ‘Bruce, que 

raio é um cão com uma só perna?’ E 
ele respondeu-me ‘às vezes, são os 
erros que fazem a arte’.”

Este é o meu prémio
Não é o caso da aposta do realizador 
numa actriz igualmente determinada 
e empenhada para o papel de Nina. 
Admitindo pouco ter a ver com a sua 
personagem, Natalie Portman subli-

nha o que há de comum entre a re-
presentação e o bailado (ela sabe, em 
miúda fez ballet): “Sou tão perfeccio-
nista e exigente como a Nina, mas 
enquanto actriz canalizo isso de outro 
modo. No bailado conseguimos ser 
muito objectivos sobre a perfeição, 
porque há uma linha perfeita, um mo-
do perfeito de pôr o pé, enquanto na 
representação estamos a interpre-
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tar pessoas que não são perfeitas, 
temos de ver o mundo pelos nossos 
próprios olhos e rejeitar vermo-nos 
através dos olhos dos outros”. 

Paradoxo: desde a sua estreia no 
Festival de Veneza, em Setembro, 
tornou-se impossível a “Cisne Negro” 
escapar a esse olhar dos outros. À me-
dida que os estúdios iam posicionan-
do os seus candidatos para as escolhas 
de final de ano, o filme de Aronofsky 
tornou-se num “imã” incontornável, 
com a “performance” de Portman a 
ganhar embalo em direcção ao seu 
actual estatuto de favorita para o Ós-
car de Melhor Actriz.

Revelada aos treze anos por Luc 
Besson em “Léon, o Profissional” 
(1994), é reconhecida por uma versa-
tilidade que a viu alternar a trilogia-
prequela da “Guerra das Estrelas” de 
George Lucas (1999, 2002, 2005) e “V 
de Vingança” de James McTeague 
(2006) com passagens pelos univer-
sos de Wong Kar-wai (“O Sabor do 
Amor”, 2007), Wes Anderson (a cur-
ta “Hôtel Chevalier”), Milos Forman 
(“Os Fantasmas de Goya”, 2006), Mi-
ke Nichols (“Perto Demais”, 2004) ou 
Amos Gitai (“Free Zone”, 2005). Mas 
ainda não tivera “o” papel, aquele que 

a 

propulsionaria para o topo. Em Ve-
neza, na roda de imprensa em que o 
Ipsilon esteve presente, as perguntas 
de muitos jornalistas pareciam “pre-
ver” que “Cisne Negro” levaria Port-
man até aos Óscares. 

Resguardada mas sincera, a actriz 
não escondia o constrangimento e 
respondeu de modo oblíquo. “Gosto 
genuinamente do que faço. Uma ex-
periência como esta é algo que levo 
para casa e que ninguém me pode ti-
rar. Essa é a verdadeira recompensa 
e é uma das coisas que me parecem 
mais bonitas no bailado: não há re-
compensas superficiais, não há fama, 
dinheiro, Óscares. Tem tudo a ver ape-
nas com o amor puro pela arte. Nós, 
actores, temos recompensas superfi-
ciais pelo que fazemos – ganhamos 
bem, somos famosos, por vezes rece-
bemos prémios. Mas é importante 
mantermo-nos concentrados no nos-
so objectivo, no nosso trabalho.”

Cai não cai
Inevitavelmente, contudo, esse tra-
balho levou aqui: a cinco nomeações 
para os Óscares 2011, Melhor Filme, 
Melhor Realizador e Melhor Actriz à 
cabeça, depois de Melhor Actriz nos 
Globos de Ouro e um “prémio de con-
solação” no palmarés de Veneza (Me-
lhor Actriz Secundária para Mila Ku-
nis). E é um êxito certificado, com 
quase cem milhões de dólares (74 mi-
lhões de euros) recolhidos nas salas 

americanas para um orçamento, es-
mifrado ao milímetro, de treze mi-
lhões (9,5 milhões de euros). 

A ironia desse êxito não se perde 
no realizador. Sensação dos tempos 
áureos de Sundance com dois filmes 
independentes austeros e formalistas, 
“π” (1997) e “A Vida Não é um Sonho” 
(2000), considerado para alguns dos 
grandes “franchises” hollywoodianos 
(Batman e Superman passaram pelas 
suas mãos antes de Christopher Nolan 
e Bryan Singer), Aronofsky passou de 
“bestial” a “besta” com o colossal fra-
casso de “O Último Capítulo” (2006). 
E daí passou de novo a “bestial” com 
o triunfo de “O Wrestler”, Leão de 
Ouro em Veneza 2008 que ressusci-
tou a carreira de Mickey Rourke. Nem 
assim isso lhe facilitou a vida. 

“‘Cisne Negro’ ainda foi mais difícil 
de montar que ‘O Wrestler’, e esse já 
tinha sido um pesadelo”, explica. 
“Pensava que, depois do Leão de Ou-
ro em Veneza, do Globo de Ouro [pa-
ra Rourke], das nomeações para os 
Óscares, seríamos capazes de montar 
‘Cisne Negro’ sem problemas. Ainda 
por cima tínhamos uma actriz conhe-
cida... Mas nenhum estúdio quis in-
vestir. Reunimos o financiamento 
independentemente, e a duas sema-
nas do arranque tudo caiu por terra. 
Acabei por ir de joelhos à Fox Sear-
chlight [distribuidores americanos de 
“O Wrestler”] e quando eles percebe-
ram o trabalho que já estava feito, o 

modo como as coisas se estavam a 
encaminhar, entraram no projecto. 
Mas foi mesmo à última hora, menos 
de uma semana antes de começarmos 
a rodar.”

Esse não foi o único medo que per-
seguiu Aronofsky durante o longuís-
simo período de pré-produção: o ou-
tro foi que a actriz que escolhera não 
estivesse à altura das expectativas. “A 
Natalie foi a minha primeira escolha 
para o filme. Sou fã dela desde ‘Léon’, 
conheço-a pessoalmente há dez anos, 
e fui-lhe falando do projecto ao longo 
do tempo. Mas, para dizer a verdade, 
não sabia se ela ia conseguir [ser cre-
dível enquanto bailarina]. Dois ou três 
meses antes da rodagem, comecei a 
ficar verdadeiramente nervoso.” 

O bailado como wrestling
Portman fizera ballet em miúda, mas 
quando começou a representar teve 
de escolher entre uma coisa e outra. 
“Sou uma pessoa de tudo ou nada, 
ou me entrego a cem por cento ou 
não faço nada. Parei e dediquei-me 
completamente à representação.” 
Para “Cisne Negro”, começou “a trei-
nar um ano antes da rodagem”, e 
enquanto rodava “continuava a trei-
nar, antes e depois do trabalho. Foi 
muito extremo, mas foi uma experi-
ência espantosa – ganhei um respeito 
diferente pelas bailarinas. Por exem-
plo, não fazia ideia do difícil que é o 
movimento dos braços do cisne. É 
muito específico, muito detalhado, 
exige muita força... Tive de trabalhar 
meses antes de conseguir fazer cinco 
de seguida. Acho que o Darren entrou 
um pouco em pânico, porque só co-
mecei realmente a fazer dieta um mês 
antes da rodagem. E eu sabia que o 
meu físico se ia alterar relativamente 
depressa, porque já sou uma pessoa 
pequena.”

Aronofsky, esse, suspirou de alívio 
assim que a rodagem começou. “Mui-
to devagarinho, vi-a a tornar-se numa 
bailarina. Ela é incrivelmente disci-
plinada. E muito do que vemos no 
filme é mesmo ela a dançar. Claro que 
há momentos em que há uma dupla, 
mas na abertura, a esvoaçar sob os 
holofotes, é mesmo a Natalie em pon-
tas. No final, no topo da rampa, é a 
Natalie em pontas.” 

Para a actriz, a experiência permi-
tiu-lhe “trazer esse lado físico para a 
representação. Enquanto actores de 
cinema estamos mais habituados a 
trabalhar com o rosto, com os olhos. 
No bailado, temos de pensar como é 
que usamos o corpo para exprimir as 
coisas sem palavras, apenas com mo-
vimentos, através das posições das 
mãos, da cabeça...”

É, aliás, a dureza do lado físico do 
bailado que “Cisne Negro” revela de 
modo quase brutal, com uma fronta-
lidade pouco explorada nos filmes 
que utilizam o ballet clássico como 
cenário. (Durante a projecção de Ve-
neza, o desconforto da audiência com 
os momentos físicos era evidente.) É 
por aí que Aronofsky explica a com-
paração que fez repetidamente entre 
“Cisne Negro” e “O Wrestler”. 

“São mundos muito diferentes, mas 
com muitas ligações entre ambos. Há 
um lado físico semelhante: bailarinos 
e wrestlers são performers que utili-
zam o seu corpo, que o estragam. Um 
bailarino trabalha a vida inteira, a par-
tir dos quatro ou cinco anos de idade, 
para fazer algo parecer fácil, sem es-
forço. A dureza do esforço é invisível. 

“Repulsa”, de Polanski, 
e “A Mosca”, de Cronenberg: 
influências, mais do que 
“Os Sapatos Vermelhos”, 
de Michael Powell

Era uma vez uma bailarina 
(Natalie Portman, à esquerda) 
que tem a oportunidade da vida: 
o “Lago dos Cisnes”; mas... 
a concorrência (Mila Kunis, à 
direita), uma mãe obsessiva e as 
feridas psicológicas atiram-na 
para um labirinto infernal



Ípsilon • Sexta-feira 4 Fevereiro 2011 • 9

Parece simples, mas só estar em pon-
tas exige uma quantidade de trabalho 
enorme, um controle muscular ina-
creditável. E o único modo de trans-
mitir essa dificuldade é mostrar o 
modo como se trabalham os múscu-
los, e, claro, as feridas.” 

Os duplos
Feridas que, em “Cisne Negro”, não 
são apenas físicas, mas também psi-
cológicas, à medida que as exigências 
do seu encenador (o actor francês 
Vincent Cassel) e as expectativas da 
sua mãe (Barbara Hershey) encostam 
Nina/Natalie à parede. E o realizador 

explica que o próprio processo de 
chegar aqui, a um “thriller” psicoló-
gico que ora recorda o “giallo” italia-
no de Dario Argento e Mario Bava ora 
remete para os exercícios hitchcockia-
nos do Brian de Palma “vintage”, sur-
giu na sequência de uma série de por-
menores que se foram encaixando ao 
longo dos anos. 

“Originalmente, quis fazer um filme 
ambientado no mundo do bailado, 
porque a minha irmã era bailarina, 
cresci à volta do bailado sem perceber 
grande coisa, e sempre estive interes-
sado em mundos que não conheço 
muito bem. Depois, dei por mim in-

teressado pelo ‘Duplo’ de Dostoiévski, 
sobre um tipo que acorda, encontra 
o seu duplo e vê-o a começar a subs-
tituir a sua vida. Depois fui ver uma 
representação do ‘Lago dos Cisnes’, 
onde uma bailarina interpretava o 
Cisne Negro e o Cisne Branco. Acen-
deu-se uma luzinha, ‘olha, há aqui 
qualquer coisa de duplo...’ ” 

Daí que a questão dos prémios seja 
importante para o realizador apenas 
enquanto “chamariz” para aguçar o 
apetite dos espectadores. “Pessoal-
mente, estou mais do lado de Woody 
Allen: estamos a comparar alhos com 
bugalhos. Como é que se compara 

“Avatar” com “Estado de Guerra”?”, 
diz, referindo-se aos dois “adversá-
rios” principais da cerimónia dos Ós-
cares 2010. “Um não é melhor que o 
outro, são ambos bons de modos di-
ferentes. No que me diz respeito, tem 
tudo a ver com o reconhecimento do 
filme e o modo como isso permite a 
mais pessoas ir vê-lo. O essencial é 
que se fale do filme, e sobretudo de 
um filme como este, que não encaixa 
numa gaveta específica.” Que, no fun-
do, não respeita o tal modo perfeito 
de pôr o pé.

Ver crítica de filme págs. 33 e segs.

Muito devagarinho, vi-a a tornar-se numa bailarina. Ela é 
incrivelmente disciplinada. E muito do que vemos no fi lme é ela a 
dançar. Há momentos em que há uma dupla, mas na abertura, a 
esvoaçar sob os holofotes, é mesmo a Natalie em pontas. No fi nal, 

no topo da rampa, é a Natalie em pontas. 
Darren Aronofsky
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Sangue
no pescoço do cisne 

“Todos temos dois lados. Todos 
podemos ir da pureza à cólera 
num instante. Cada um tem em 
si a violência, o desejo de morte, 
de gritar e chorar. E a doçura, o 
amor e a pureza. Cada um usa 
como pode o que tem... Somos 
todos assim”. Quem o diz é Agnès 
Letestu, bailarina do Ballet da 
Ópera de Paris, que em 1993 
ganhou o título de “étoile” ao 
dançar “Lago dos Cisnes” na 
versão que Rudolf Nureyev criou 
em 1964. 

É essa ideia de abismo que torna 
as personagens de Odette, o cisne 
branco, e Odile, o cisne negro, num 
dos mais apetecíveis papéis para 
uma bailarina. Mas “Lago dos 
Cisnes” é mais do que a história 
de um cisne, ou de um papel para 
uma bailarina. Conta a história 
de um príncipe, Siegfried, 
que, coagido pela mãe a 
casar com uma cortesã, 
se apaixona, ao invés, 
por uma mulher-cisne, 
Odette. Acabará por 
confundi-la, 

numa noite de luar encoberto, 
com Odile, fi lha de um feiticeiro, 
Rothbart, que o tentara seduzir 
no baile e à qual jura amor eterno, 
condenando assim Odette à morte.

No início interpretado por 
duas bailarinas, “porque as 
técnicas eram diferentes”, com 
os anos, e em nome “da coerência 
dramatúrgica da peça”, passou 
a ser um corpo dividido em dois 
papéis com atitudes opostas. 
“É fascinante ir de um lado ao 
outro. Começamos sempre a 
ensaiar o cisne branco, que 
obedece a um rigor e a um 
controlo extraordinários. 
Quando chega o momento 
de fazermos o cisne negro, 
é como se fosse uma 
catarse. O cisne branco 
é um símbolo do amor 
ideal puro que não 
é uma pessoa real. 
É um animal com 
reacções de medo, 
com bateres de asa 
que são gestos de 
protecção, mais 
instintivos. A 
coreografi a é 
mais lenta 
e pesada. 

É preciso 
pensar nos 
braços como 
asas cheias 
de água. 
A forma de 
dançar e 

mexer é lenta 
e larga como 

um pássaro que 
quer descolar. O 

cisne negro é como 
um pássaro de asas 

curtas e movimentos 
rápidos, impõe-se.” É 

por isso, que, como 
disse Nureyev 

numa entrevista, 
“de cada vez que 

danças, o que 
fazes tem que 

ser marcado 
com o teu 

sangue”.
Para a 

bailarina 
do Ballet da Ópera de Paris, 

“Cisne Negro” [o fi lme de 
Aronofsky] é “formidável” mas 
“caricatural”. “As coisas não 
vão assim tão longe. Todas as 
emoções estão lá, e são justas, 
mas estão exacerbadas. É tudo 
verdade no que respeita à inveja 
e à paranóia, que são traços 
característicos dos artistas, 
mas nenhum tem o impulso de 
matar. É também verdade que, 
no momento do espectáculo, 
só isso é que conta, e as dores 
desaparecem. E a concorrência 
existe, mas ninguém mata por 
causa de um papel”.

Letestu fala da 
contemporaneidade de “Lago dos 
Cisnes”, salientando que, de todos 

os bailados clássicos, este é o 
melhor se adequa a uma 

liberdade de interpretação. E a 
liberdade começa na gestualidade. 
“O trabalho de braços não é 
académico. Parte desse princípio, 
mas depois é trabalhado como 
se fossem asas”. O coreógrafo 
francês Bertrand d’At, que 
estreou a semana passada uma 
versão da peça para o Ballet da 
Ópera de Rhin, explica que “a 
técnica, mesmo se académica, 
foi criada para codifi car uma 
energia demoníaca, que os 
homens têm, mas as mulheres 
nem tanto. O aspecto estrito da 
dança clássica surge sobretudo 
nas mulheres, que a trabalham 
enquanto disciplina, esperando-se 
que os homens obedeçam a um 
instinto. Um homem que dança 
é mais perscrutante porque se 
exprime pelo seu corpo, enquanto 
as mulheres trabalham mais a 
mente”. 

Agnès fala do modo como se 
pode pensar um corpo ao serviço 
de uma ideia de interpretação: “Há 
pessoas que o podem interpretar 
num nível primário, de um lado a 
gentil e do outro a vilã, mas aquilo 
que Odile [o cisne negro] faz é 
obrigar Odette [o cisne branco] a 
reagir. Ela nunca olha o príncipe 
Siegfred nos olhos, enquanto que 
Odile se impõe, é uma sedutora, 
mesmo se é venenosa, perigosa e 
ambiciosa”, diz. 

Abrir a porta a Freud
Agnès Letestu explica que, “ao 
longo dos anos, as diferentes 
ideias sobre a peça se foram 
juntando e cada detalhe encontrou 
o seu lugar”. Se aos dez anos, 
depois de ver o bailado na 
televisão, decidiu ser bailarina, 
hoje, aos 38, continua a descobrir 

Mats Ek, 1987 
A maior surpresa talvez 

venha do modo como a peça 
depressa se transforma numa 
viagem pessoal do coreógrafo: 
“O Lago dos Cisnes” utilizado 

para falar da relação obsessiva 
de Ek com a mãe. Há também, 

na exposição que faz do 
mundo, um comentário à 

sociedade sueca, uma 
necessidade de mostrar uma 
revolta masculina sobre as 
mulheres, destilando uma 

misoginia apenas amenizada 
quando o Príncipe encontra 

um cisne negro que 
corresponde ao ideal que 

sonhou.
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“Todos temos dois lados. Todos 
podemos ir da pureza à cólera
num instante. Cada um tem em
si a violência, o desejo de morte, 
de gritar e chorar. E a doçura, o 
amor e a pureza. Cada um usa 
como pode o que tem... Somos
todos assim”. Quem o diz é Agnès
Letestu, bailarina do Ballet da 
Ópera de Paris, que em 1993 
ganhou o título de “étoile” ao
dançar “Lago dos Cisnes” na 
versão que Rudolf Nureyev criou
em 1964. 

É essa ideia de abismo que torna
as personagens de Odette, o cisne 
branco, e Odile, o cisne negro, num
dos mais apetecíveis papéis para
uma bailarina. Mas “Lago dos
Cisnes” é mais do que a história 
de um cisne, ou de um papel para 
uma bailarina. Conta a história 
de um príncipe, Siegfried,
que, coagido pela mãe a 
casar com uma cortesã,
se apaixona, ao invés,
por uma mulher-cisne,
Odette. Acabará por
confundi-la, 

numa noite de luar encoberto,
com Odile, fi lha de um feiticeiro, 
Rothbart, que o tentara seduzir 
no baile e à qual jura amor eterno, 
condenando assim Odette à morte.

No início interpretado por
duas bailarinas, “porque as 
técnicas eram diferentes”, com
os anos, e em nome “da coerência 
dramatúrgica da peça”, passou
a ser um corpo dividido em dois 
papéis com atitudes opostas.
“É fascinante ir de um lado ao 
outro. Começamos sempre a
ensaiar o cisne branco, que
obedece a um rigor e a um 
controlo extraordinários. 
Quando chega o momento 
de fazermos o cisne negro,
é como se fosse uma
catarse. O cisne branco
é um símbolo do amor 
ideal puro que não 
é uma pessoa real.
É um animal com 
reacções de medo, 
com bateres de asa
que são gestos de 
protecção, mais 
instintivos. A
coreografi a é 
mais lenta 
e pesada. 

É preciso 
pensar nos
braços como
asas cheias
de água.
A forma de
dançar e

mexer é lenta
e larga como

um pássaro que 
quer descolar. O 

cisne negro é como
um pássaro de asas 

curtas e movimentos
rápidos, impõe-se.” É

por isso, que, como
disse Nureyev 

numa entrevista,
“de cada vez que

danças, o que 
fazes tem que

ser marcado 
com o teu 

sangue”.
Para a 

bailarina 
do Ballet da Ópera de Paris, 

“Cisne Negro” [o fi lme de
Aronofsky] é “formidável” mas 
“caricatural”. “As coisas não
vão assim tão longe. Todas as
emoções estão lá, e são justas,
mas estão exacerbadas. É tudo
verdade no que respeita à inveja 
e à paranóia, que são traços
característicos dos artistas,
mas nenhum tem o impulso de
matar. É também verdade que, 
no momento do espectáculo,
só isso é que conta, e as dores
desaparecem. E a concorrência 
existe, mas ninguém mata por 
causa de um papel”.

Letestu fala da 
contemporaneidade de “Lago dos
Cisnes”, salientando que, de todos

os bailados clássicos, este é o
melhor se adequa a uma

liberdade de inter
liberdade começa 
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Agnès Letestu, 
bailarina do Ballet 
da Ópera de Paris, 
ganhou em 1993 
o título de “étoile” 
ao dançar “Lago 
dos Cisnes” na versão 
que Rudolf Nureyev 
criou em 1964 
– é ela que nos segue 
nesta viagem
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Tem sexo, sangue e morte. “O Lago dos Cisnes” está longe de ser um bailado contemplativo sobre o amor 
entre um príncipe e um cisne. Foi para Tchaikovsky uma oportunidade para falar da sua vida. É para as 

bailarinas uma vertigem perigosa. E é para os coreógrafos uma obra que lhes permite as mais diversas e 
íntimas revisitações. Tiago Bartolomeu Costa
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coisas que na altura apenas 
intuía: “Interpretar o cisne branco 
é como correr uma maratona. O 
cisne negro é, comparativamente, 
uma corrida de 100 metros. A 
energia é diferente, o olhar não é 
o mesmo”, compara, salientando 
a importância da experiência. 
Aliás, uma das mais célebres 
interpretações de Odette/Odile 
é a de Margot Fonteyn, que se 
estreou aos 20 anos no papel mas 
é a versão de 1964, de Nureyev, já 
com 45 anos, que todos recordam, 
e que Agnès viu aos dez anos. Foi 
a essa memória  que, em 2007, 
o coreógrafo alemão Raimund 
Hoghe foi buscar inspiração para 
criar o papel para Ornella Balestra 
em “Swan Lake – 4 acts”, que 
percorre a cena de gabardine e 
em pontas, apenas para revelar, 
depois, o seu corpo envelhecido 
vestindo um tutu negro. “Lago 
dos Cisnes” é, também, “sobre o 
tempo”, diz-nos Hoghe, cuja peça 
foi mostrada na Culturgest em 
2008. 
À volta de “Lago dos Cisnes” existe 
uma mitologia que distingue 

este bailado dos restantes e que, 
segundo Bertrand d’At, “permite 
que cada um tire e faça da peça 
o que quiser”. Na verdade, não 
existem uma partitura e um 
libretto originais. A estreia 
do bailado, em 1887, não foi 
bem sucedida e o compositor, 
Tchaikovsky, prometeu rever 
passagens, mas morreu antes de 
o fazer. A versão de Marius Petipa, 
de 1882, é a mais famosa, com um 
fi nal feliz, ao contrário da original, 
onde o príncipe e Odette morrem.

Quando Tchaikovsky foi 
chamado a compor a obra, 
aproveitando a mitologia local 
do cisne como exemplo da 
feminilidade pura, a música 
revelaria “uma melancolia, umas 
cambiantes emocionais e um 
trágico fi nal, habitando a mesma 
paisagem interior do primeiro 
período da sua criatividade 
musical, que aparecerá em 
trabalhos como ‘A Tempestade’ e 
‘Romeu e Julieta’”, conta o biógrafo 
Alexander Poznansky.Mas para 
Bertrand d’At, o compositor está a 
contar algo mais pessoal: “Todos 
os bailados clássicos contam a 
mesma história, onde os jovens 
devem tomar o seu lugar no 
mundo dos adultos através do 
casamento, que recusam. É a 
herança falhada da revolução 
de 1789. Os grandes ideais da 
revolução francesa não foram 
respeitados e os fi lhos dos grandes 
burgueses refugiam-se num outro 
mundo. A responsabilidade que 
podia ser exigida a essas pessoas 
era que fossem soldados, pais de 
família, banqueiros. Não era algo 
interessante. Eles refugiam-se 
nesse sonho. Sentem-se de tal 
forma presos ao peso da sociedade 
que correm o risco de deitar tudo 
a perder”. 

É aqui que vida e obra se 
confundem. “O compositor hesita 
em aceitar aquilo que apelidam 
de vida real, porque nela não pode 
assumir a sua homossexualidade”. 
A recusa de uma conveniência 
social e o refúgio numa ilusão 
(ou seja, a recusa do casamento 
imposto pela família de Siegfried 

e a paixão por um cisne) levam o 
príncipe à tragédia.

Mas até 1964 a presença do 
príncipe era pouco relevante. 
Rudolf Nureyev, que havia 
dançado a versão de Petipa, 
revolucionaria o bailado ao 
equilibrar as personagens do 
príncipe e dos cisnes na sua 
versão para a Ópera Estatal de 
Viena. “Ele está de rabo sentado 
durante 35 minutos e depois tem 
que andar. Impossível”, disse o 
coreógrafo/bailarino para quem 
era importante salientar que o 
príncipe (que ele interpretaria) 
era a fi gura principal e “todos 
os outros um produto da sua 
imaginação”. O que Nureyev faz 
é abrir uma porta para novas 
linhas de interpretação freudiana. 
Inpirando-se em Luís II da 
Baviera, rei patrono das artes 
pouco interessado nos destinos 
do reino que acabaria louco e 
afogado num lago, Nureyev cria 
uma versão onde a tradição 
é mantida, mas (citamos uma 
entrevista ao “Sunday Times”) 
“não seguramente obscurecendo 
o seu signifi cado dramático – esse 
valor moderno que extasia a 
imaginação”. 

Nureyev ecoa na versão de 1987 
do sueco Mats Ek para o Cullberg 
Ballet que, segundo o crítico 
Giannandrea Poesio, num perfi l do 
coreógrafo, “refl ecte a incerteza 
sexual” de Siegfried, que habita 
“um mundo imaginário”. Bertrand 
d’At, que dirigiu o Cullberg Ballet, 
também explicita que “é possível 
ler na versão de Ek um comentário 
à sua própria vida”. Explica: 
“Birgit, a sua mãe [fundadora da 
companhia], que ele adorava, 
era também alguém a quem ele 
se sentia extremamente preso. E 
que o forçou a entrar no mundo 
da dança”. Essa versão, onde a 
mãe do príncipe o quer casar com 
uma rapariga que é uma cópia 
sua – como Tchaikovsky já tinha 
sugerido –, é, segundo Bertrand 
d’At, “também a história de uma 
criança que procura soltar-
se e refugiar-se em qualquer 
outro sítio”. Agnès Letestu diz 
que é um “traço comum esta 
relação complexa com as mães, 
muitas que não chegaram a 
ser bailarinas” e que o fi lme de 
Aronofsky transforma. “A mãe de 
Nina [interpretada por Barbara 
Hershey] é uma antiga bailarina 
que não quer que a fi lha tenha 
sucesso e a asfi xia”. 

É também isso que Matthew 
Bourne vai procurar na sua 
versão só para homens, criada em 

1995. Um príncipe torturado que 
“identifi ca a sua liberdade num 
cisne que lhe assalta os sonhos 
desde a infância”. A violência 
instintiva dos cisnes, agressivos 
e lutadores, surpreende pelo 
modo como Bourne transforma a 
história num combate entre efeito 
e desespero e rejeição. Bertrand 
d’At diz que “há muitos lagos para 
abordar esta historia de tal forma 
ela é ambígua. Podemos partir de 
diferentes lugares, que ela vai tocar 
as pessoas em cordas diferentes”. 

Bertrand d’At, 2011 
Aposta numa versão onde a 

dimensão psicológica da 
personagem do Príncipe se 
impõe à presença do cisne, 
metáfora para o confronto 
entre a obrigação imposta 

pelas regras sociais e a 
liberdade da

ficção. Toda acção se passa 
como se se tratasse de um 

sonho onde permanece
o respeito pela tradição, a 

forma e a técnica, mas onde 
Rothbart, o vilão, e a mãe de 

Siegfried são a mesma 
personagem. A figura do cisne 
é o catalisador das emoções do 
Príncipe, mas é mais explícita a 

relação de poder e domínio 
entre Siegfried e Rothbart.

Raimund Hoghe, 2007 Dividindo os diferentes papéis por quatro 
intérpretes, ele próprio, uma antiga bailarina clássica e dois rapazes, 

Hoghe partiu de filmes russos antigos e de diferentes gravações da 
partitura – usa uma diferente para cada acto – para questionar a 

exposição da representação fictícia do ideal de beleza que “O Lago dos 
Cisnes” sugere. O modo como o bailado se tornou num cânone estético, 

oposto ao corpo de Hoghe, corcunda e rejeitado, permite reposicionar as 
questões levantadas pela composição de Tchaikovsky

Rudolf Nureyev, 1964 
Tendo dançado a versão de 

Petipa, e recusado a placidez 
de Siegfried, rearranjou o 
bailado numa “exibição 

poética pessoal”, onde dava 
“mostras dos [seus] poderes 
coreográficos numa Europa 
Central onde os clássicos são 
normalmente tratados como 

múmias petrificadas”, 
escreveu-se. Quando em 1984, 
à frente do Ballet da Ópera de 

Paris, insistiu na apresentação 
da sua versão em detrimento 
da de Bourmeister, de 1956, à 

qual os bailarinos estavam 
habituados, foi necessário 

chegar a um compromisso que 
garantisse a apresentação das 
duas versões. Mas hoje é a sua 

que integra o repertório.

Matthew Bourne, 1995 
É a mais radical das versões e a 

mais erótica de sempre. O 
elenco, composto 

integralmente por homens, 
permite a Bourne falar 

abertamente da dimensão 
sexual da história de 

Tchaikovsky. O grupo de 
cisnes, selvagens e cruéis, 
transformam as cenas em 

verdadeiras batalhas de estilo, 
conteúdo e reactividade. A 
acção centra-se no 2º acto, 

quando Siegfried conhece os 
dois cisnes e, através de uma 
coreografia que viaja entre 
referências pop e citações a 
bailados modernos norte-

americanos (nomeadamente 
de Jerome Robbins), assistimos 

a uma viagem fantasiosa 
sempre a beira do perigo 
mortal. É esta versão que 

vemos no filme “Billy Elliot”.
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“Ouçam sem preconceito”, pediu ele 
poucos anos mais tarde – mas talvez 
fosse ainda demasiado cedo para isso. 
Afinal, não é impunemente que se é 
uma vedeta pop mal saída da adoles-
cência, que já preenchia as paredes 
de milhões de quartos de adolescen-
tes do sexo feminino e as capas de 
dezenas de revistas por esse mundo 
fora. Os ídolos limpinhos, certinhos, 
bonitinhos que se podiam levar para 
casa e apresentar à mãe colidiam sem-
pre com a imagem rebelde e subver-
siva do rock’n’roll. E a credibilidade 
artística e o atestado de bom compor-
tamento, por algum motivo, sempre 
se deram mal (exemplo primeiro: El-
vis Presley).

Mas George Michael escapava um 
bocadinho às dicotomias. Num uni-
verso pop tão polarizado como era a 
década de 1980 inglesa, dividida entre 
linhas de montagem de ídolos fugazes 
e descartáveis dos quais já ninguém 
hoje se lembra e viveiros de ideias, 
experiências e criação patentes na 
cena independente, Michael era o 
ídolo que se construíra sozinho. E que 
conseguira a proeza rara (e sem exac-
tamente percebermos como) de cres-
cer em público com a sua audiência, 
de se adaptar àquilo que os tempos 
exigiam sem perder de vista a sua pró-
pria linha do horizonte.

Eram (e continuam a ser) poucos 
os ídolos pop pré-fabricados com con-
trolo criativo absoluto sobre a sua 
carreira, sem a mãozinha mágica de 
um “svengali” que os dirigisse. Micha-
el tinha conseguido esse controlo lo-
go nos tempos dos Wham!, a “boy 
band” partilhada com o amigo de li-
ceu Andrew Ridgeley que o revelou 
em 1982, cujos êxitos foram (quase 
todos) escritos e produzidos por ele. 
E alardeava-o com a arrogância arre-
galada que só um puto de vinte anos 
que sabe que é bom tem. 

Mas Michael era mesmo bom. É is-
so que diz na entrevista a Mark Goo-
dier incluída na luxuosa reedição de 
“Faith” que acaba de chegar às lojas: 
as suas escolhas de carreira não foram 
necessariamente tão estratégicas co-
mo pareciam vistas de fora, reflectiam 
apenas a convicção e a auto-confian-
ça de alguém que sabia o que queria 
e como o queria, e a quem se dera 
carta branca na expectativa que ele, 
melhor que ninguém, soubesse o que 
seu público queria. 

Vinte milhões de álbuns depois, 
“Faith” regressa como paradigma e 
sintoma do que a música pop signifi-
cava em 1987 – e do que a música pop 
significa hoje.

Verdes anos
Hoje, o regresso a “Faith” é paradig-
ma da exploração exaustiva do fundo 
de arquivo que vai permitindo às dis-
cográficas irem-se mantendo à tona 
de água: som cuidadosamente restau-
rado, alinhamento original intacto, 
expansão para um segundo CD de la-
dos B, remisturas e sobras contempo-
râneas (de interesse exclusivo para 
coleccionadores mais ferrenhos). Na 
edição especial, ainda um DVD com 
telediscos e materiais promocionais 
da época; e ainda, na versão de luxo 
para coleccio nadores, uma bolsa com 
posters, fotos e memorabilia, um livro 
de capa dura com a tal entrevista, um 
fac-simile do LP original.

Ao mesmo tempo, o regresso a “Fai-
th” é sintoma de uma carreira literal-
mente em ponto morto. No quase quar-
to de século que decorreu desde a edi-
ção de “Faith”, em Outubro de 1987, 
Michael apenas editou mais três álbuns 
de originais (“Listen Without Prejudice 
Vol. 1”, 1990; “Older”, 1996; e “Patien-
ce”, 2004), um de versões (“Songs from 
the Last Century”, 1999), duas compi-
lações (“Ladies and Gentlemen”, 1998 
e “Twenty-Five”, 2006) e meia-dúzia 
de colaborações e singles avulsos. 

“Faith”, primeiro álbum a seguir 
ao fim auto-decidido dos Wham!, ain-
da hoje faz figura de pedra de toque 
de uma carreira que não voltou a ter 
este impacto. É disco do seu tempo, 
que nos reenvia forçosamente para 
anos de inocência em que a pop ainda 
era algo de vital, em que a rádio ainda 
era a banda-sonora dos nossos dias, 
em que se vivia com um disco meses 
a fio, se aprendiam de cor todas as 
letras. Hoje, na era em que o álbum 
se desintegrou nos “downloads”, em 
que um êxito já não se mede pela ubi-
quidade radiofónica, em que a vora-
gem da novidade sacrifica o tempo 
necessário para investir num longa-
duração, seria possível “Faith” ter 
impacto semelhante? 

One-man-show
Apontemos o essencial: a pop é efé-
mera por natureza, e quanto mais 
efémera, maiores são as suas possibi-
lidades de sobrevivência. O paradoxo 
é, claro, esse. Michael nunca achou 
que, 25 anos depois, ainda estivésse-
mos todos a ouvir “Faith” como se 
fosse um clássico. Que não é: ou an-
tes, que o é não forçosamente pelas 
canções, apesar de uma primeira me-
tade arrasadora, com “Faith”, “Father 
Figure”, “I Want Your Sex” e “One 
More Try” a desenhar os cantos do 
ringue onde se iria enquadrar daí pa-

ra a frente (pop orelhuda, soul bran-
ca, funk plástico, classicismo pop 
reinventado para a sofisticação con-
sumista dos anos 1980). 

O que o torna num clássico é o im-
pacto que teve – não apenas enquan-
to triunfo comercial nem enquanto 
prova definitiva da versatilidade de 
um músico de 24 anos que criara o 
disco praticamente sozinho, mas so-
bretudo enquanto artefacto pop que 

usou com enorme “savoir-faire” todos 
os canais que lhe estavam disponíveis 
na altura para impôr o seu domínio. 
Com um consumado sentido do es-
pectáculo e do “entertainment” maio-
ritariamente ausente destes dias frag-
mentados em que vivemos, supervi-
sionando até a direcção criativa dos 
telediscos realizados por Andy Mo-
rahan, assegurando um controlo ab-
soluto sobre a mensagem que foi sem-

Andar 

com fé
Um quarto de século depois, “Faith”, o disco 

que propulsionou George Michael para a 
vida depois dos Wham!, regressa em luxuosa 
reedição. E nós regressamos com ele a uma 
década em que a pop era mais vital do que 

hoje em dia. Jorge Mourinha

No quase 
quarto de 
século que 
decorreu 
desde a edição 
de “Faith”, em 
1987, Michael 
apenas editou 
mais três 
álbuns de 
originais 
(“Listen 
Without 
Prejudice Vol. 
1”, 1990; 
“Older”, 1996; 
e “Patience”, 
2004)
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pre a chave da sua imagem pública. 
(Três anos depois, Michael faria da 

ausência da sua imagem a chave da 
campanha de “Listen Without Preju-
dice, Volume 1”; em 2004, depois de 
ter dito que “Patience” seria o seu úl-
timo álbum “tradicional”, anunciou 
que a partir daí todas as suas novida-
des viriam através do online.) 

Numa altura em que a pop era su-
perficial, inofensiva, conservadora, 

Michael sabia que as adolescentes não 
ficariam eternamente castas e ingé-
nuas. Inseria “pauzinhos na engrena-
gem”, titilava as alegrias do sexo man-
tendo secreta a natureza da sua sexu-
alidade e defendendo a monogamia, 
explorava deliberadamente a ambi-
guidade do seu visual estilizado (bar-
ba de três dias impecavelmente feita, 
óculos escuros, casaco de cabedal, 
luvas Jacksonianas), inscrevia-se ao 

mesmo tempo nas tradições da soul 
branca ou da nova negritude digital 
que Prince (outro sinal dos seus tem-
pos) liderava. 

Dar-lhe com a alma
Para o bem e para o mal, Michael é o 
artista de “Faith”, apesar do sucesso 
que o álbum da maturidade, “Older”, 
obteve, ou da entrega aos delírios mais 
dançáveis de “Outside”, “Fastlove” ou 

“Freeek!”. É nesta pop literalmente 
“a meio do caminho”, entre a energia 
pagã e carnal da soul clássica e o de-
coro casto da pop bem-comportada, 
que Michael se sentiu (se sente) em 
casa – e é neste álbum impecavelmen-
te embrulhado que cristalizou as suas 
ambições e desejos, que revelou a de-
voção pela soul norte-americana que 
desde sempre marcou a pop inglesa, 
da voz negra de Steve Winwood nos 
tempos dos Spencer Davis Group às 
aspirações de Joss Stone ou Duffy.

Hoje, Michael não enjeita “Faith”, 
mas diz já não o conseguir ouvir. Foi 
um passo no percurso e, como con-
fessa a Mark Goodier, ouve nele “o 
processo mais do que o resultado”. 
Fala do álbum como um disco de li-
bertação que lhe possibilitou “es-
praiar as asas” e voar para longe da 
etiqueta de ídolo tinaiger – e nunca 
voou tão alto como aqui, com um mis-
to de engenho pop e aspiração soul 
(directamente nascido da evolução 
dos Wham!) que explica o impacto 
que o disco teve junto da comunidade 
americana, com uma noção milimé-
trica, quase calculada. 

“Faith” foi uma “prova de fogo” - 
“aqui está quem eu sou, o que eu sei 
fazer”, com a sinceridade apenas pos-
sível a quem cresceu em público e a 
consciência de que tudo se joga numa 
calculada meta-ficção de falsa since-
ridade, de fachadas que revelam tan-
to quanto escondem (outra vez da 
entrevista, Michael diz que passou o 
período de “Faith” de óculos escuros 
porque não conseguia já olhar nin-
guém nos olhos). 

Sim, talvez nada disto tivesse sido 
tão premeditado como parecia – mas 
o segredo de Michael sempre residiu 
em fazer o acaso parecer propositado, 
e o deliberado parecer acidental. Sim, 
talvez “Faith” pudesse nunca ter sido 
um êxito – Michael não achava, nem 

por um segundo, que o álbum ofus-
caria o êxito global dos Wham!, uma 
das poucas bandas pop inglesas que 
repetiu a popularidade do lado de lá 
do Atlântico. 

Se isso tivesse acontecido, talvez 
estivéssemos hoje aqui a falar, mais 
do que de um álbum clássico, de um 
disco perdido que reflectia um artista 
pop que sabia o que estava a fazer, 
mesmo que não o articulasse com a 
consciência de que este ainda era um 
disco de transição, do ídolo pop cer-
tinho e limpinho para o homem se-
xual que apenas dez anos mais tarde, 
com a festa de “coming out” que foi 
o single “Outside”, se abriu aberta-
mente ao mundo. 

Mas a fé que George Michael tinha 
em si mesmo, essa, transpira destes 
50 minutos de música que, em 1987, 
tomaram o mundo. Na altura, isso 
era algo de notável. Hoje, continua 
a sê-lo. 

E talvez agora seja possível, final-
mente, ouvi-lo sem preconceitos.

Numa altura em que 
a pop era 
conservadora, George 
Michael inseria 
“pauzinhos na 
engrenagem”, titilava 
as alegrias do sexo 
mantendo secreta 
a sua sexualidade 
e defendendo 
a monogamia 
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O francês Arnaud Bernard, ou seja 
Onra, vive em Paris, uma das cidades 
onde mais se ouve, sente e vive a cul-
tura hip-hop. A seguir ao gigante ame-
ricano é em França que se concentra 
a maior fatia de consumidores do gé-
nero. 

Não espanta que a sua visão sobre 
a cultura hip-hop seja descomplexa-
da e, ao mesmo tempo, informada. 
Ele cresceu com o género. Não pre-
cisou dele para afirmar nenhuma 
identidade. Para ele, o hip-hop é arte. 
Ponto. 

É essa arte que vem apresentar a 
Lisboa, sábado, no espaço Odessa, a 
St. Apolónia. E chega em boa altura 
porque o seu magnífico álbum do ano 
passado, “Long Distance”, tem vindo 
a ser descoberto progressivamente, 
com o final do ano a funcionar como 
catalisador, tendo figurado em muitas 
listas de melhores de 2010. 

A razão não é difícil de descortinar. 
No campo do hip-hop de caracterís-
ticas instrumentais com apontamen-
tos vocais, não houve muitos discos 
como o dele, capaz de nos devolver 
um universo sofisticado e lúdico, atra-
vés de elementos resgatados ao elec-
tro dos primórdios dos anos 80, à 
soul, ao funk, ou ao “boogie”, essa 
forma sintética de funk que veio a se-
guir ao “disco”, sugerida pela utiliza-
ção das caixas de ritmos e pelos sin-
tetizadores. 

É um disco de isolamento de frag-
mentos de sons e de vozes, mistura 
de impulsos hip-hop, ondas digitais 
electro, elementos “disco”, fraseados 
funk e um balanço geral solarengo, 
numa multiplicidade de estímulos 
bem organizada. Como alguns outros 
criadores de batidas hip-hop do pas-
sado recente ( J Dilla ou DJ Premier) e 
do presente (Dâm-Funk, Sa-Ra Crea-
tive Partners, Flying Lotus, Planitum 
Pied Pipers ou Madlib), Onra possui 
um sentido profundo da história das 
electrónicas. Como aqueles, também 
incorpora no seu som princípios do 
deep-house de Chicago (Larry Heard), 
do tecno de Detroit ( Juan Atkins), do 
electrofunk dos anos 80 (Prince) ou 
do ambientalismo (Brian Eno). 

Não é o seu álbum de estreia. O seu 
primeiro longa-duração, feito a meias 
com o cúmplice Al Quetz, data de 
2006 e chama-se “A hip-hop Tribute 
To Soul Music”. O nome diz tudo. Ali-
ás todos os seus álbuns têm um con-
ceito, qualquer coisa que serve de 

ponto de partida e garante uma certa 
unidade estética. No ano seguinte, em 
colaboração com o teclista Byron The 
Aquarius, concretizou um álbum com 
a designação Big Payback. 

Na mesma altura viajou até ao Vie-
tname, de onde os seus avós são ori-
ginários e de onde trouxe uma mão 
cheia de antigos discos de vinil de ori-
gem vietnamita e chinesa. 

Com esse material acabou por com-

pletar “Chinoiseries”, talvez o seu 
registo mais aclamado, do qual foi 
retirado o tema “The anthem”, que 
acabou por ser escolhido pela Coca-
Cola para uma publicidade no con-
texto dos Jogos Olímpicos de Pequim. 
Mais tarde seguir-se-ia o projecto 
“1.0.8”, inspirado na música de 
Bollywood, e finalmente, o ano pas-
sado, “Long Distance”, que contou 
com as colaborações do francês Wal-

ter Mecca e do americano T3 dos 
Slum Village. 

Canções, o próximo passo
A sua história é igual à de tantos ou-
tros músicos e produtores de música 
feita em ambiente doméstico, para 
ser desfrutada colectivamente. Desde 
os 10 anos que o hip-hop faz parte da 
sua vida, através do irmão, mas nessa 
altura, como dizia recentemente, não 

tinha sentido crítico, não diferencian-
do entre MC Hammer, Kriss Kross, 
N.W.A. ou A Tribe Called Quest. “Para 
mim, desde que ouvisse alguém a ‘ra-
ppar’, era bom.”

Aos 19 anos começou a experimen-
tar a criação, recorrendo a programas 
de computador muito rudimentares. 
Na actualidade, depois de se ter afir-
mado na arena internacional, actua 
regularmente pela Europa, EUA e Ja-
pão, num misto de sessão DJ e sessão 
ao vivo, com gira-discos e diverso 
equipamento tecnológico. 

Uma das facetas mais relevantes 
dos seus temas é a forma como se de-
senvolvem, quase como se fossem 
canções. A maior parte tem aponta-
mentos vocais, mas mesmo aqueles 
que não têm possuem uma estrutura 
de canção.

Numa entrevista recente quando 
lhe perguntaram com que cantor gos-
taria de trabalhar não se acanhou e 
lançou para a mesa alguns das vozes 
mais conhecidas da música negra das 
últimas décadas: André 3000 (Ou-
tKast), Sade, Prince, Pharrell Willia-
ms, Erykah Badu ou D’Angelo. 

Depois de álbuns feitos apenas com 
“samples” de soul, de Bollywood, do 
folclore chinês e do funk dos anos 80, 
o próximo passo será mesmo a feitu-
ra de canções. Pode ser que não seja 
com alguns dos nomes declarados, 
mas tudo indica que o próximo álbum 
será mesmo constituído por canções 
e talvez mais próximo do dub ou do 
deep-house do que do hip-hop. Nada 
de espantar, olhando para o desen-
volvimento do seu percurso até aqui. 
Até Lisboa. 

À descoberta de Onra 
Nem todos deram por ele, mas o ano passado o francês lançou um dos mais entusiasmantes 

álbuns de hip-hop, com alusões ao funk e electro dos anos 80. Oportunidade para o descobrir, 
sábado, em Lisboa. Vítor Belanciano 

No campo do hip-hop 
de características 
instrumentais com 
apontamentos vocais,
não houve muitos 
discos como o dele, 
capaz de nos devolver 
um universo 
sofisticado e lúdico

Chega a St. Apolónia em boa 
altura porque o seu magnífico 
álbum do ano passado, “Long 
Distance”, tem vindo a ser 
descoberto progressivamente 
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26 de Fevereiro (sábado) às 17h00

TENDAS NO DESERTO
desenhos de João Jacinto

curadoria: Paulo Pires do Vale

informações e reservas

Bilhetes à venda online ou directamente na 
bilheteira da Fundação Calouste Gulbenkian
Segunda a Sexta, das 10h00 às 19h00
Tel. 217 823 800  
www.descobrir.gulbenkian.pt
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SALA 2

RESTAURANTE 
CIBERMÚSICA
BARES 1 E 2

ENTRADA 
LIMITADA À 
LOTAÇÃO DOS 
ESPAÇOS

22:30
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Um jovem prodígio com grande car-
reira na electrónica e na engenharia 
informática começa por fazer isto: 
desmontar todos os electrodomésti-
cos que encontra em casa, estudando-
lhe os circuitos e todas as variações 
de causa-efeito. Depois, monta tudo 
outra vez, para quem paga as contas 
lá em casa não dar por nada e a vida 
segue normal, com o futuro a alinhar-
se e a ganhar contornos definidos. Na 
relação de Alexander von Schlippen-
bach com o jazz, poder-se-ia contar 
uma história semelhante. Só que di-

ferente. Nome marcado com piano 
em brasa na história do jazz europeu, 
o alemão começou por desmontar o 
outro jazz, o americano, e estudou-lhe 
as peças, as ligações, os filamentos. 
Depois, optou por juntar tudo em 
combinações novas, certificando-se 
que a justaposição entre o original e 
a sua cópia só com alguma imagina-
ção coincidiria. É um pouco como a 
frase emblemática d’“O Ódio”, filme 
de Mathieu Kassovitz: “O que conta 
não é a queda, mas sim a aterragem”. 
Só que diferente. No caso de Schi-

ppenbach, o que conta é mesmo a 
queda. E quanto mais livre melhor.

A afinidade de Alexander von Schli-
ppenbach com o jazz é quase edipia-
na. Não mata o pai – o be bop –, mas 
mói-lhe as entranhas com um esplen-

dor e uma mestria que parecem rou-
bar ao piano todas as notas que este 
tem para oferecer. Tudo começou na 
puberdade, localizada temporalmen-
te no início dos anos 50, quando fre-
quentava um colégio interno e come-
çou a sonhar com a vida para lá da-
quelas paredes. Leu uma história 
ilustrada do jazz e começou a ouvir o 
programa radiofónico “Voice of Ame-
rica Jazz Hour”, misto de revisão his-
tórica com apresentação de novas 
tendências. Punha o despertador to-
das as noites para horas impróprias e 
escapulia-se para o chuveiro, para po-
der escutar sem sobressaltos os sons 
que lhe eram enviados do outro lado 
do Atlântico. Essa, reconhece, foi a sua 
primeira e determinante escola, altu-
ra em que passou a seguir o messias 
Charlie Parker. Mais tarde, quando já 
tinha idade para decidir o que fazer 
com a vida, foi estudar composição 
para Colónia e integrou o seu primei-
ro grupo de jazz, um quinteto (de 
Manfred Schoof) que imitava os ídolos 
norte-americanos, tentando soar o 
mais próximo possível da sua galeria 
de ídolos.

A resposta europeia
Depois de ter ouvido e identificado a 
Divina Providência em Ornette Cole-
man e Cecil Taylor no início dos anos 
60, aí Schlippenbach percebeu que 
em vez de ser seguidor queria ser ele 
a criar o próprio rasto. Ao cruzar-se 
com outro monstro da voragem mu-
sical chamado Peter Brötzmann, mon-

tou a Globe Unity Orchestra – que se 
mantém activa –, formação equivalen-
te à libertação absoluta de todos os 
espartilhos. A estreia aconteceu em 
1966 e foi o ponto de viragem na sua 
carreira. Os manuais estavam na fo-
gueira e a chama que de lá vinha era 
tão polémica quanto majestosa. Foi 
aos comandos desta portentosa or-
questra de improvisação que o con-
trabaixista Carlos Bica contactou pela 
primeira vez com o piano desembes-
tado de Schlippenbach, na Gul-
benkian. “Foi no final dos anos 70, 
quando ainda estava a dar os meus 
primeiros passos na música. A Globe 
Unity, orquestra por ele dirigida e os 
músicos que dela fizeram parte nessa 
fase inicial, foram a resposta europeia 
ao free jazz americano e tiveram um 
papel muito importante não só na his-
tória do jazz europeu, como também 
na história da música erudita dos sé-
culos XX e XXI”.

Bica, que conheceu Schlippenbach 
há 15 anos, em Berlim, através da mu-
lher (a também pianista Aki Takase), 
vê no pianista um dos poucos músicos 
do jazz europeu em que “o radicalismo 
musical é genuíno, parece ter nascido 
com ele”. “O meu maior desejo, en-
quanto espectador e ouvinte”, diz-nos, 
“é que o músico que pisa o palco me 
leve a acreditar naquilo que estou a 
ouvir, e ele consegue-o plenamente”. 
Vivendo ambos em Berlim, era quase 
inevitável que os seus percursos se en-
contrassem, e Bica tocou com o alemão 
em clubes berlinenses, em concertos 
assentes na obra de Thelonious Monk 
e na música improvisada.

Pedro Costa, da editora portuguesa 
Clean Feed, partilha com Bica a crença 
de que Schlippenbach “é um dos no-
mes maiores do jazz europeu”. E em-
bora não hesite em elogiar os projectos 
do músico com Brötzmann e, mais tar-
de, o trio com Evan Parker e Paul Lo-
vens, destaca essa notável revisão da 
obra de Monk que Schlippenbach tem 
visitado a solo, em trio ou com o colec-
tivo Monk’s Casino: “Os americanos 
nunca foram capazes de ter uma visão 
tão pessoal da música do Monk. Por 
ter uma mente muito aberta e ter feito 
escola a tocar música mais abstracta, 
ele dedicou-se ao Monk de uma forma 
muito menos académica, mais livre”.

O percurso de Schlippenbach – ho-
je com 72 anos – foi privilegiando cada 
vez mais a improvisação. Nos últimos 
tempos, confessou em entrevista ao 
site JazzPhoto, os músicos da Globe 
Unity já nem falam antecipadamente 
sobre o que vão tocar. Sobem simples-
mente ao palco e seguem sem qual-
quer plano. No Teatro Maria Matos, 
este sábado, não deverá ser diferente. 
O mais certo é que ao entrar no palco, 
a segundos de se curvar sobre o piano, 
Schlippenbach não faça a mais peque-
na ideia de qual a primeira nota que 
lhe fugirá dos dedos.

Piano inclinado
Na segunda edição do Fim-de-Semana Especial, desta vez dedicado ao piano, o Teatro Maria Matos 
apresenta este sábado um dos maiores vultos do jazz europeu. Alexander von Schlippenbach é um 
nome que dá quase tanto prazer a dizer quanto a ouvir desmembrar o instrumento. Gonçalo Frota

Nome marcado com 
piano em brasa 
na história do jazz 
europeu, começou por 
desmontar o outro 
jazz, o americano, 
e estudou-lhe
 as peças, as ligações, 
os filamentos. Depois, 
optou por juntar tudo 
em combinações 
novas, certificando-se 
que a justaposição 
só com alguma 
imaginação 
coincidiria

Carlos Bica, que conheceu 
Schlippenbach há 15 anos, 
em Berlim, vê no pianista 
um dos poucos músicos do jazz 
europeu em que “o radicalismo 
musical é genuíno, parece 
ter nascido com ele”
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correntes 
americanas

REMIX ENSEMBLE
CASA DA MÚSICA 
22 FEV 19:30
SALA SUGGIA 
PORTRAIT STEVE REICH I

Bradley Lubman direcção musical 
Filipe Quaresma violoncelo

Charles Wuorinen Concerto de 
câmara para violoncelo e 10 
instrumentos 
Steve Reich City Life
John Adams Sinfonia de câmara
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Por trás do ar de miúdo, está um dos 
músicos mais influentes do momento, 
alguém que é apontado como virtuo-
so, futurista e genuíno inovador, defi-
nindo coordenadas para o futuro do 
jazz. Numa época em que se fala da 
virtual impossibilidade do surgimen-
to de grandes figuras inovadoras como 
o foram Charlie Parker ou John Col-
trane, a relevância estética das novas 
direcções propostas por Steve Leh-
man ganha particular significado. Ain-
da mais se pensarmos que a sua mú-
sica reúne um enorme consenso, dos 
sectores mais radicais aos mais con-
servadores, reciclando influências das 
mais diversas áreas estéticas; be-bop, 
livre improvisação, third-stream, clás-
sica contemporânea, hip-hop, música 
para video-jogos ou o tão falado ex-
pectralismo. Numa breve conversa 
com o saxofonista e compositor, pro-
curámos saber um pouco mais do seu 
percurso e, acima de tudo, perceber 
o que é isso de “música expectral”.

O impacto de Parker
Nascido numa família em que a mú-
sica fazia parte do dia-a-dia – o pai 
tocava trompete, na veia clássica de 
músicos como Maynard Fergusson 
ou Art Farmer, e a mãe era quem ou-
via os sons mais criativos e experi-
mentais, trazendo para casa John 
Coltrane, Ornette Coleman ou Betty 
Carter –, Lehman começou cedo a 
ouvir todo o tipo de música. Aos 6 
anos tem as suas primeiras lições de 
piano e, aos 8, a morte do pai deixa 
marcas fortíssimas que irão traçar o 
seu futuro como músico.

Começa a explorar intensamente a 

colecção de discos do pai e decide 
começar a tocar saxofone, aproxi-
mando-se da sua memória. Recorda: 
“Queria fazer algo que tivesse a ver 
com o meu pai e o saxofone era aque-
le instrumento dourado e brilhante, 
sem ser exactamente igual ao trom-
pete. Pareceu-me perfeito.”

Como sabia que a mãe gostava de 
Charlie Parker, decidiu oferecer-lhe 
uma cassete, acabando ele próprio 
por a ouvir. “Foi como um relâmpa-
go, uma coisa mesmo intensa. Acho 
que foi essse o primeiro grande ‘click’ 
para a música que faço hoje. Foi o 
grande impulso para querer fazer 
música, para passar grande parte do 
tempo a estudá-la. Percebi depois que 
algo de semelhante aconteceu a mui-
tos dos músicos que ouviram Charlie 
Parker.”

Durante esses anos iniciais, Leh-
man seguiu o percurso habitual de 
muitos jovens norte-americanos, to-
cando em bandas de liceu. “Eu não 
era muito bom. Adorava tocar, tinha 
muito apoio, mas não era como um 
desses super dotados, como Christo-
pher Holliday ou Chris Potter.” Total-
mente determinado a prosseguir os 
estudos musicais, quando chegou a 
altura, na Universidade de Wesleyan, 
de optar pelas disciplinas principais, 
não hesitou. “Wesleyan é o que cha-
mam de Universidade de Artes Libe-
rais. Lá podemos estudar Inglês, Psi-
cologia, Matemática, Ciências... e 
depois escolhe-se a área de especia-
lização. A minha foi música e litera-
tura francesa. Foi lá que conheci An-
thony Braxton e comecei a estudar 
com ele.”

Anthony Braxton, compositor, im-
provisador, uma das grandes figuras 
do jazz do século XX, permanente 
explorador de novas linguagens e 
abordagens musicais, teve enorme 
impacto no jovem saxofonista, levan-
do-o a explorar ao máximo o seu po-
tencial e ensinando-lhe algo que ain-

da hoje guia o seu trabalho. “A coisa 
mais importante na música é ser-se 
verdadeiro, sobre o que se quer al-
cançar, a forma como se trabalha, 
aquilo que se toca. Esse é o tipo de 
coisa que aprendi com Braxton e 
McLean.” Jackie McLean, saxofonista 
que fez história nos anos de ouro do 
hard-bop, é outra das influências de 
Lehman, levando o músico a guiar de 
Wesleyan para Hartford para ter li-
ções particulares com ele. “Jackie 
McLean é provavelmente o músico 
do qual conheço melhor a obra, todas 
as suas composições, improvisações, 
as diversas fases que o seu estilo atra-
vessou ao longo dos anos 70, 80 e 90. 
Essa ideia de permanente evolução é 
outra das minhas grandes inspirações, 
uma ideia apenas que se pode tornar 
a mais forte. Para além dele, se tives-
se que traçar um mapa de influências 
teria necessáriamente que incluir 
[Charlie] Parker, mas também Tristan 
Murail [um dos fundadores da música 
expectral, juntamente com Gérard 
Grisey], compositor com o qual tenho 
trabalhado nos últimos 5 anos.” Mas 
Lehman não fica por aqui e acrescen-
ta ainda: “Michael Finnissy [muitas 
vezes citado como uma das principais 
figuras da escola da Nova-Complexi-
dade], ou Wu Tang Clan, todas dife-
rentes influências cuja importância 
depende de que parte da minha mú-
sica estamos a falar.”

Expectros no jazz
Ao fazer uma breve pesquisa ao termo 
“música expectral”, surge na wikipé-
dia uma nota elucidativa: “a sua prác-
tica foi recentemente alargada para 

Steve Lehman

Quem assistiu a um dos concertos avassaladores que 
Steve Lehman deu em Portugal a semana passada terá 

uma ideia do porquê de toda esta atenção: é o músico 
de jazz de quem mais se fala. Em palco na Culturgest, 

o seu octeto destilou uma música poderosa, 
invulgarmente pura. As emoções que pairavam 
no ar contrariavam um rigor extremo e um 
virtuosismo de cortar a respiração. Como 
diz o “New York Times”, “perfeitamente 

ultramoderno”. Rodrigo Amado
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Anthony Braxton, compositor, im-
provisador, uma das grandes figuras 
do jazz do século XX, permanente 
explorador de novas linguagens e 
abordagens musicais, teve enorme 
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hard bop, é outra das influências de
Lehman, levando o músico a guiar de
Wesleyan para Hartford para ter li-
ções particulares com ele. “Jackie 
McLean é provavelmente o músico
do qual conheço melhor a obra, todas
as suas composições, improvisações, 
as diversas fases que o seu estilo atra-
vessou ao longo dos anos 70, 80 e 90.
Essa ideia de permanente evolução é
outra das minhas grandes inspirações,
uma ideia apenas que se pode tornar
a mais forte. Para além dele, se tives-
se que traçar um mapa de influências 
teria necessáriamente que incluir
[Charlie] Parker, mas também Tristan 
Murail [um dos fundadores da música
expectral, juntamente com Gérard 
Grisey], compositor com o qual tenho
trabalhado nos últimos 5 anos.” Mas
Lehman não fica por aqui e acrescen-
ta ainda: “Michael Finnissy [muitas
vezes citado como uma das principais 
figuras da escola da Nova-Complexi-
dade], ou Wu Tang Clan, todas dife-
rentes influências cuja importância
depende de que parte da minha mú-
sica estamos a falar.”

Expectros no jazz
Ao fazer uma breve pesquisa ao termo
“mmúsúsicica a exexpepectctraral”l , , susurgrge e nana w wikikipipé-é
didiaa umumaa nonotata e elulucicidadatitivava: : “a“a s suaua p prárác-c-
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Afinal o que é isso 
de “spectral music”? 
“É difícil explicar, 
falar sobre isso. 
É como se 
tentássemos explicar 
o be-bop. A forma 
mais simples que 
me ocorre será dizer 
que se trata de uma 
forma de compor em 
que são exploradas 
as propriedades 
físicas do som, 
os timbres e a sua 
composição física”
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lá do universo da música clássica, 
estendendo-se ao jazz através do tra-
balho de Steve Lehman.” Afinal o que 
é isso de “spectral music”? “É difícil 
explicar, falar sobre isso. É como se 
tentássemos explicar o be-bop. A for-
ma mais simples que me ocorre será 
dizer que se trata de uma forma de 

compor em que 
são explo-

radas 

as propriedades físicas do som, os 
timbres e a sua composição física. Es-
sa informação, o conhecimento da 
forma como interagem fisicamente 
no espaço as diferentes notas, ajuda-
nos a organizar os sons numa compo-
sição. O que faz uma nota de um sa-
xofone soar diferente da mesma nota 
tocada num clarinete? São os harmó-
nicos, os overtones, o ataque, o 
decay...e a cada harmónico acontece 
algo de diferente após a sua emissão. 
Às vezes, quando se trata de um som 
pouco usual, procedemos ao estudo 
detalhado da onda sonora, mas a 
maior parte das vezes esse estudo já 
está feito e nós limitamo-nos a utili-
zar a informação disponível.”

Ao escutarmos o verdadeiro as-
salto sónico que constituem algu-
mas das improvisações de Charlie 
Parker ou Albert Ayler, ou o tom li-
geiramente nostálgico e narcótico 
que atravessa toda a música de Or-

nette Coleman, não será difícil 
imaginar os avanços que um es-
tudo profundo dessa música à luz 
dos princípios da música expec-
tral poderia trazer para o jazz.

Nomeado “rising star” por qua-
tro anos consecutivos pela revista 

“Down Beat”, Lehman viu a sua 
carreira disparar com a edição, em 

2009, de “Travail, Transformation 
and Flow”, álbum que o grupo veio 
interpretar nos recentes espectáculos 
da Culturgest e Casa da Música e que 
sucede uma viragem estética iniciada 
em “Demian as Posthuman”. Se o sa-
xofonista era já apontado como um 
dos mais promissores instrumentis-

tas da nova geração, subitamente 

toda a atenção se virou para o seu 
talento como compositor, salientan-
do-se a visão modernística revelada 
nos seus arranjos. Essa mudança de 
foco foi deliberada? “Penso que não. 
Sinto que o meu foco como instru-
mentista não mudou. O que aconte-
ceu é que passou a haver uma maior 
integração do trabalho como saxofo-
nista e do trabalho como compositor. 
Como performer tive de desenvolver 
uma técnica que me permitisse tocar 
todos aqueles micro-tons que utilizo 
nas composições e ainda improvisar 
de forma livre e fluída. Houve tam-
bém uma grande evolução pelo facto 
de ter dispendido grande energia a 
desenvolver uma comunidade de mú-
sicos que conheçam e consigam tocar 
com rigor a minha música. Procurei 
pessoas com interesses similares aos 
meus, que não sintam que estão ape-
nas a trabalhar. A primeira vez que 
se toca este tipo de música não é fácil. 
E é isso que quero, forçar os músicos 
a tocar de forma diferente, a encon-
trar algo de novo. Isso é o melhor que 
uma composição para improvisado-
res pode ter - é difícil ao início mas 
depois encontra-se algo de novo acer-
ca de nós próprios.”

Cada vez mais comprometido com 
os princípios da música expectral, e 
a preparar-se para uma temporada 
em Paris como investigador convida-
do do IRCAM (Institut de Recherche 
et Coordination Acoustique/Musi-
que), Steve Lehman é bem capaz de 
já não conseguir voltar atrás. E isso 
é bom, fazendo adivinhar uma enor-
me abertura de horizontes para o 
futuro do jazz.
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tocada num clarinete? São os harmó
nicos, os overtones, o ataque, o
decay...e a cada harmónico acontece
algo de diferente após a sua emissão.
Às vezes, quando se trata de um som
pouco usual, procedemos ao estudo
detalhado da onda sonora, mas a
maior parte das vezes esse estudo já
está feito e nós limitamo-nos a utili-
zar a informação disponível.”

Ao escutarmos o verdadeiro as-
salto sónico que constituem algu-
mas das improvisações de Charlie
Parker ou Albert Ayler, ou o tom li-
geiramente nostálgico e narcótico
que atravessa toda a música de Or-

nette Coleman, não será difícil
imaginar os avanços que um es-
tudo profundo dessa música à luz
dos princípios da música expec-
tral poderia trazer para o jazz.

Nomeado “rising star” por qua-
tro anos consecutivos pela revista

“Down Beat”, Lehman viu a sua
carreira disparar com a edição, em

2009, de “Travail, Transformation
and Flow”, álbum que o grupo veio
interpretar nos recentes espectáculos
da Culturgest e Casa da Música e que
sucede uma viragem estética iniciada
em “Demian as Posthuman”. Se o sa-
xoxofofoniniststa a erera a jájá aapopontntadado o cocomomo uumm
dodoss mamaisis p proromimissssororeses i insnstrtrumumenentitis-s-

tas da nova geração, subitamente

integração do trabalho como saxofo
nista e do trabalho como compositor.
Como performer tive de desenvolver
uma técnica que me permitisse tocar
todos aqueles micro-tons que utilizo
nas composições e ainda improvisar
de forma livre e fluída. Houve tam-
bém uma grande evolução pelo facto
de ter dispendido grande energia a
desenvolver uma comunidade de mú-
sicos que conheçam e consigam tocar
com rigor a minha música. Procurei
pessoas com interesses similares aos
meus, que não sintam que estão ape-
nas a trabalhar. A primeira vez que
se toca este tipo de música não é fácil.
E é isso que quero, forçar os músicos
a tocar de forma diferente, a encon-
trar algo de novo. Isso é o melhor que
uma composição para improvisado-
res pode ter - é difícil ao início mas
depois encontra-se algo de novo acer-
ca de nós próprios.”

Cada vez mais comprometido com
os princípios da música expectral, e
a preparar-se para uma temporada
em Paris como investigador convida-
do do IRCAM (Institut de Recherche
et Coordination Acoustique/Musi-
que), Steve Lehman é bem capaz de
já não conseguir voltar atrás. E isso
é é bobom,m, ffazazenendodo a adidivivinhnharar u umama eenonor-r
meme a abebertrtururaa dede h hororizizonontetes s paparara o o
futuro do jazz.

e fala
Cada vez mais comprometido 
com os princípios da música 
expectral, e a preparar-se 
para uma temporada em Paris 
como investigador convidado 
do IRCAM (Institut de 
Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique), Steve 
Lehman é bem capaz de já não 
conseguir voltar atrás
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Se há alguém o epíteto de “escritora 
emocional” cabe bem é a Edna 
O’Brien. “Emocional” é uma expres-
são redutora – usamo-la no sentido 
de uma escrita que vive de vísceras, 
em que o ritmo, a escolha das pala-
vras indica uma relação epidérmica 
da autora com as emoções que cons-
trói para as personagens.

Tudo na obra de Edna O’Brien é 
uma longa carnificina: corpos expos-
tos ao desejo, culpa, neuroses, o mal 
que nos persegue ou o mal a que vol-
tamos ou que provocamos. Em cada 
uma das suas páginas exsuda-se a fe-
bre que une e separa homens e mu-
lheres, a incapacidade de superar o 
passado. 

Em última instância, tudo nela se 
resume a essa coisa amaldiçoada que 
se abate sobre os humanos disfarçada 
de bênção: o amor, um amor que se 
infiltra em todas as pregas em que a 
vida das personagens se desdobra, 
um amor que não deixa as persona-
gens em sossego.

Se quiserem: Edna O’Brien é outro 
nome para irreprimível inquietação. 
É a rainha das contradições, alguém 
que se dá uma chapada com uma 
mão, usa de imediato a outra para um 
afago (e vice-versa). 

No seu caso quase temos dificulda-
de em separar a autora da obra. Da 

mesma forma que as suas persona-
gens, por mais resistentes que sejam, 
estão constantemente expostas às 
forças da natureza, também nas suas 
muitas entrevistas ela é de uma auto-
exposição tremenda. Por vezes as 
confidências surgem comoventes, 
outras quase que gostaríamos que ela 
tivesse um pouco de pudor. Mas o 
mais estranho da personagem O’Brien 
é a forma desassombrada como fala 
de assuntos (pessoais) terríveis – co-
mo falar desassombradamente de 
fantasmas?

Um adjectivo possível para a escri-
tora seria “Byronesco”. Não por aca-
so o seu mais recente livro (acabado 
de editar pela Relógio D’Água) é uma 
biografia de Byron, “Byron e o Amor”, 
mas não no sentido tradicional do 
termo biografia: O’Brien escolhe um 
ângulo muito seu, o das relações amo-
rosas do poeta inglês, mas acima de 
tudo o das suas relações com as mu-
lheres, esmiuçadas ao milímetro – ao 
contrário das suas relações homosse-
xuais, que são apresentadas de modo 
menos torturado.

Não se pode afirmar que “Byron e 
o Amor” vai ocupar um lugar fulcral 
na longa obra da escritora, mas não 
deixa de ser um belo livro, que se lê 
com uma rapidez imensa, fruto da 
depuração que O’Brien aqui atinge.

A ferida na infância 
Contudo, esta não é única obra da 
autora a chegar recentemente às li-
vrarias. Aproveitando a comemora-
ção dos 80 anos da escritora a Relógio 
D’Água editou há meses “Raparigas 
de Província” (1960), o seu primeiro 
livro, que, com “The Lonely Girl” 
(1962) e “Girls In Their Married Bliss” 
(1964), forma uma espantosa trilogia. 
Os dois últimos serão igualmente tra-
duzidos para português.

“Raparigas de Província” não só 
encerra em si toda a temática que 
O’Brien viria mais tarde a explorar e 
desenvolver como a tornou, desde o 
início, tanto uma estrela como uma 
inimiga a abater. A forma sem rodeios 
como o romance abordava o sexo 
valeu-lhe o ódio da Igreja Católica e a 
censura: o livro foi proibido, retirado 
das lojas e, segundo conta a lenda, 
chegou a haver gente que declarou 
que O’Brien devia ser queimada nua 
na rua. (Ao que O’Brien terá respon-
dido: “Nua, porquê? Vestida não ser-
ve?”)

A reacção acabou por “confirmar” 
o livro cujas personagens crescem 
numa comunidade pequena e rural 
da Irlanda, uma comunidade onde a 
tragédia e a violência espreitam por 
trás da aparentemente normalida-
de. 

“Raparigas de Província” é um (du-
ríssimo) romance de aprendizagem 
centrado em duas amigas, Kate Brady 
and Baba Brennan. Kate é filha de pai 
alcoólico e violento, que desaparece 
durante temporadas e gasta o dinhei-
ro no jogo. O traço fundamental de 
Baba é o sonho de ascensão social que 
lhe é transmitido pela mãe. 

Desde o primeiro parágrafo que o 
talento e traço únicos de O’Brien se 
revelam: uma escrita seca, precisa, 
ainda que pontuada por algumas ima-
gens mais adornadas, estão ao serviço 
de um olhar meticuloso, dir-se-ia femi-
nino, que tanto se demora nuns chine-
los como no retrato de uma pessoa. 

Atirando às malvas todas as regras 
de desenvolvimento de personagem 
e de tempo de entrega de informação, 
O’Brien faz-nos logo saber que o pai 
de Kate não tinha voltado a casa du-
rante a noite e, no simples processo 
de Kate arranjar-se e ir comer, a au-
tora consegue dar à casa contornos 
de horror físico (como se a casa fosse 
um ente assustador). 

Avançando (sem adiantar porme-
nores que poderiam estragar o prazer 
da leitura), as duas raparigas (que par-
tilham tudo entre si e se ensinam mu-
tuamente nas artes da intimidade) vão 
para um colégio interno e daí para 
Dublin. Por entre a iniciação sexual 

das raparigas, o que acaba por estar 
aqui em causa é o retorno que elas 
têm pela sua coragem – parco retorno, 
diga-se: ambas procuram o amor, mas 
Baba está mais presa às ilusões que 
herdou da mãe que ao real, enquanto 
Kate é incapaz de se relacionar devido 
aos abusos paternos.

Uma lição possível seria concluir 
que o passado nunca vai embora. E 
de certa forma, pelo menos para a 
própria Edna O’Brien, isso parece ser 
verdade, já que os primeiros passos 
da sua biografia acabaram por tornar-
se a impressão digital de toda a sua 
obra, que recorre incessantemente 
aos mesmos assuntos e motivos.

Exemplificando: ainda em 2002, em 
“The Forest”, o protagonista é um as-
sassino que cresceu solitário e foi vítima 
de abuso em criança. Gente solitária, 
esgaçada pela culpa, com um passado 
de hematomas, é isto que interessa a 
O’Brien. Uma solidão que por vezes 
lembra o que os psicanalistas chamam 
“Despersonalização”, como é visível 
em “August Is a Wicked Month”, em 
que a protagonista, Ellen, pensa “This 
is not me, I am not doing this”.

Há razões para isto: por exemplo, as 
semelhanças entre a autora e a Kate de 
“Raparigas de Província” não são oca-
sionais. O’Brien também cresceu numa 
família modesta num tugúrio da Irlan-

Edna 
O’Brien 

bate com uma mão 
e acaricia com outra

Para Philip Roth ela é a grande escritora viva da língua 
inglesa. Para os leitores fi éis é das poucas escritoras 

que põe a carne das personagens à vista. Para os 
portugueses é o primeiro encontro: a Relógio D’Água 
acaba de editar o primeiro e último romance de uma 
autora cuja carreira já vai em 50 anos. João Bonifácio
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Aproveitando 
a comemo-
ração dos 80 
anos da 
escritora a 
Relógio 
D’Água editou 
há meses 
“Raparigas 
de Província” 
(1960), 
primeiro 
romance, e 
agora o 
último, “Byron 
e o Amor”

da, em terras dominadas por misticis-
mos, álcool, fanatismo religioso, violên-
cia, uma sociedade que proibia o divór-
cio, o aborto e os contraceptivos – uma 
sociedade, obviamente, machista.

Tal como a protagonista do seu ro-
mance de estreia, o pai de O’Brien era 
um alcoólico abusivo e a sua mãe sub-
missa (pese embora não tenha mor-
rido). E tal como as suas personagens, 
pode dizer-se que O’Brien esteve sem-
pre em fuga (esteve sempre só): “Ra-
parigas da Província” foi escrito quan-
do se mudou para Dublin e não co-
nhecia ninguém – como se habitar a 
violência do romance fosse a sua úni-
ca hipótese de sobrevivência, como 
se “aquela” fosse a sua casa.

O assunto – a incapacidade de ultra-
passar a ferida na infância – foi uma vez 
abordado por Philip Roth, que a entre-
vistou para o “New York Times” em 
1984 (o texto pode ser encontrado em 
“Shop Talk”, que reúne as entrevistas 
que Roth fez ao longo dos anos), quan-
do lhe pergunta porque é que a epígra-
fe de “mother Ireland” é a belíssima 
citação de “Molloy” de Beckett “Let us 
say before I go any further, that I forgi-
ve nobody. I wish them all an atrocious 
life in the fires of icy hell and in the 
execrable generations to come.” 
O’Brien respondeu que na altura em 
que estava a escrever “Mother Ire-

land” se sentia impiedosa acerca de 
muita coisa que tinha acontecido na 
sua vida. Quando Roth insistiu e pro-
curou saber se alguém em particular 
seria alvo de mais ódio por parte de 
O’Biren esta nem piscou os olhos an-
tes de responder: “Até ao momento 
em que morreu – que foi há um ano 
– era o meu pai”.

Este quadro é ainda mais negro se 
adicionarmos o retrato da mãe, que 
O’Brien ofereceu sem que Roth lhe 
fizesse alguma pergunta: “Amava-a, 
sobre-amava-a, mas ela deixou-me 
por herança uma culpa total. Ainda a 
sinto por cima do meu ombro”. 

Não haverá uma razão exclusiva 
para alguém se dedicar à escrita. Mas 
quando pensamos que um romance 
pode demorar dois anos a escrever, 
que implica oito a dez horas de isola-
mento diário, temos que nos questio-
nar, no caso dos escritores que se 
dedicam aos assuntos mais violentos 
e não fazem exercício de género, o 
que é que os moverá. 

Citação de O’Brien, da mesma en-
trevista: “Tenho impressão que este 
agarrar-me ao passado é um desejo 
desesperado de o reinventar zelosa-
mente”. Aqui se vê a impotência de 
um romancista: por mais que quises-
se reinventar um passado, O’Brien fez 
dele um monumento.

Tudo na obra de Edna 
O’Brien é uma longa 
carnificina: corpos 
expostos ao desejo, 
culpa, neuroses, o mal 
que nos persegue ou 
o mal a que voltamos 
ou que provocamos
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Paris, 1950. A ocupação acabou há 
cinco anos e a cidade francesa vive 
uma alegria furiosa, para a qual con-
tribui um grupo de artistas que dese-
ja superar todos os domínios da cria-
ção artística, sem poupar a sociedade. 
Com ou sem escândalo, atacam a es-
crita, a palavra, a imagem, o cinema, 
a publicidade, a arte. Querem discutir 
tudo, radical e urgentemente, e nesse 
ímpeto reabrem as feridas deixadas 

pelo dadaísmo. Entre eles estão Isi-
dore Isou, François Dufrene, Guy De-
bord, Jean-Louis Brau e, sobretudo, 
Gil J. Wolman (1925-1995).

Gil J. Wolman. Apontem este nome 
secreto e “marginal”, pois é ele que 
invade torrencialmente, há uma se-
mana, várias salas do Museu de Ser-
ralves. Com colagens, filmes, escul-
turas, pinturas, objectos. Ou, para 
sermos mais exactos, textos dissocia-

do do seu sentido original, imagens 
cortadas, palavras escritas sobre telas, 
cinema sem imagem. Falamos de uma 
exposição, claro está, comissariada 
por Frédéric Acquavica e João Fernan-
des, director do museu, mas “Sou 
imortal e estou vivo” é mais do que 
isso: é uma viagem ao mundo insatis-
feito de Gil J Wolman, artista-poeta 
que ao longo da segunda metade do 
século XX nunca cessou de inventar 

novas técnicas e de experimentar di-
ferentes suportes. 

Descobrir a biografia e a obra deste 
artista transdisciplinar conduz-nos à 
história de duas das mais importantes 
vanguardas do pós-guerra: o letrismo 
de Isidore Isou e o situacionismo de 
Guy Debord. Foi inspirado na propos-
ta do primeiro (uma poesia sem sen-
tido, feita de letras e sons corporais) 
que desenvolveu os seus poemas so-
noros (ou “megapneumas”) e a suas 
pinturas letristas, escrevendo sobre 
as superfícies preparadas das telas. E 
foi já com Debord que desenvolveu 
as “métagraphies”, colagens de ima-
gens e textos da publicidade e da im-
prensa que decompunham o mundo 
real para compor outro, inquietante 
e incongruente. Como poemas visuais 
assombrados pela figura de Kurt 
Schwitters. A relação com o autor de 
“A Sociedade do Espectáculo”, não 
se ficou por aqui. Em 1956, no nº8 da 
revista “Les Lèvres Nues”, Wolman 
assinou com Debord o artigo “Mode 
d’emploi du détournement”, estabe-
lecendo o conceito de “détourne-
ment” (desvio), tão caro, apropriado 
e revisto nas décadas seguintes.

Os objectivos eram claros: atirar a 
escrita, a palavra, ao chão. Atacar os 
sentidos “autoritários” da coisas, de-
volver as mensagens “armadilhadas” 
sem estética. Mas para Wolman a su-
peração da arte não acabava num 
impasse. Significava a continuação da 
arte. Daí, talvez, as suas zangas com 
o letrismo e o facto de, no seguimen-
to da ruptura com Debord em 1957, 
nunca ter integrado a Internacional 
Situacionista.

Radicalidade crítica
Wolman continuou, portanto, a ser 
um artista, como demonstram os tra-
balhos realizados com a “arte scotch” 
a partir de 1963: “Foi uma técnica no-
va que ele inventou com a fita adesiva, 
transparente”, revela João Fernandes. 
“Ele já a usava para as colagens, mas 
aqui aplicava-a sobre imagens e textos 
de livros, revistas e jornais, e retirava-
a, arrancando esses pedaços. Depois, 
passava-a por água para perder a co-
la e, finalmente, colava-a sobre tela 
ou outros suportes, como varetas”. O 
gesto era semelhante ao que guiava a 
presença da escrita nos quadros le-
tristas, mas tomava como objecto a 
informação visual e gráfica da im-
prensa. Assim “destruía a imprensa, 
os jornais, a cultura, os livros. Des-
truía o sentido das coisas para fazer 
outras composições, Composições 
que tinham a ver com os sentidos da 
publicidade, da relação com o erotis-
mo, a sexualidade, a política”. Textos 
políticos (de Karl Marx), banda dese-
nhada, partituras, fotografias: tudo 
era arrancando e colado.

Nos anos 70, inaugura outro ciclo 
de trabalhos com o movimento “se-
paratista”, de que será o único mem-
bro. O contexto político internacional 
– em que muitas colónias, sobretudo 
em África, se libertavam dos coloni-
zadores – ajuda a explicar a transpo-

Gil J Wolman, um radical e
“Sou imortal e estou vivo”: é com esta provocação que Gil J Wolman chega a Serralves, 16 anos d

            esculturas que fi zeram dele fi gura-chave, seminal, dos últimos 50 anos da criação artística. E

As colagens 
(de que é 

exemplo a 
“Métagra-

phie” 
reproduzida 

em baixo, à 
direita) e a 

técnica da fita 
adesiva (ou 

“arte scotch”) 
caracterizam 

muita da 
produção de 

Wolman

Gil J Wolman (aqui na Galerie 
Valérie Schmidt, de Paris, 
em 1964) foi muito infl uenciado 
por duas das mais importantes 
vanguardas do pós-guerra, 
o letrismo de Isidore Isou e 
o situacionismo de Guy Debord, 
mas o seu trabalho posterior 
viria a superar essas fi liações
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l em Serralves
s depois de ter morrido. Colagens, fi lmes, pinturas e 
. E não é que está mesmo vivo? José Marmeleira

sição da ideia para a arte. Wolman 
separa os materiais, fotocopia e rasga 
textos, frases, banda desenhada, o seu 
próprio retrato, para lhes dar novos 
sentidos. O desejo de experimentar 
leva-o a transformar livros e textos em 
esculturas, a conceber novas formas 
de retrato, mostrando apenas os bol-
sos dos supostos retratados, ou a ex-
por “pinturas líquidas”, que consis-
tem tão-somente em frascos com os 
materiais da pintura.

Nas colagens, nas pinturas, nas 
obras separadas ou feitas com a “arte 
scotch”, expostas em Serralves, é di-
fícil não reparar nos elementos da 
cultura e da comunicação de massas 
que espreitam por entre grelhas de 
papel. Como entender a relação de 
Wolman com esses elementos? João 
Fernandes não encontra uma posição 
ambígua: “Ele fazia uma crítica radi-
cal [desses fenómenos]. Se encontra-
mos na crítica da cultura de massas 
da arte pop um elemento de fascínio 
e de sedução por essa mesma cultura, 
aqui temos uma grande radicalidade 
crítica. Os artistas letristas e situacio-
nistas recusam completamente a prá-
tica da cultura de massas”. Adorno 
não anda longe, ou anda?

“São diferentes manifestações des-
sa impossibilidade da arte e da poe-
sia depois do horror de Auschwitz, 
embora Wolman acrescente ao mun-
do os seus gestos, os seus não-signos, 
que por vezes se transformam em 
signos. Há sempre essa vontade con-
traditória. Por vezes o seu radicalis-
mo foi injusto, como aconteceu em 
relação a Chaplin [em 1952, com o 
letrista Jean-Louis Brau, fura as bar-
reiras da polícia e lança panfletos 
insultuosos ao cineasta, que fazia 

uma visita promocional a Paris]. Mas 
houve uma forma de fazer, uma prá-
tica de arte independente do que se 
conhecia como arte”.

Uma ética do trabalho 
artístico
A frase “Sou imortal e estou vivo” po-
de ser ouvida numa obra que é exem-
plar da radicalidade crítica de Wol-
man: “L’Anticoncept”, filme de 1951 
que questiona o cinema através do 
som e do texto, sem imagem filmada. 
Não há ecrã, apenas uma projecção 
de planos brancos alternados, ao som 
de poemas, sobre um balão meteoro-
lógico. Recebido com escândalo no 
Festival de Cannes, onde foi mostrado 
numa sessão para críticos, acabou 
censurado pelas autoridades (por cau-
sa, dizia-se, dos seus efeitos estrobos-

cópicos) e permanece hoje uma obra 
obscura. A sua influência em filmes 
posteriores é, no entanto, inegável. 
Seguiram-no, em 1952, “Hurlements 
en faveur de Sade”, de Guy Debord, 
e “Tambours du jugement premier 
de François Dufrêne”, este sem ecrã 
nem película e lido “in situ” (forçando 
a genealogia, pensamos em “Branca 
de Neve”, de João César Monteiro). 

“Ele antecipa de alguma forma o 
cinema experimental americano”, 
sublinha João Fernandes. “Só anos 
depois [em 1966] é que o Tony Con-
rad faz o ‘The Flicker’. Com o 
“L’Anticoncept”, o Wolman põe em 
questão não apenas a representação 
em cinema, a relação do cinema com 
a realidade, ou a relação do texto com 
a imagem, como também a própria 
natureza da sala de cinema. O ecrã 
desaparece para o filme convergir 
sobre um balão, abandona a bidimen-
sionalidade e traz para a sala a tridi-
mensionalidade”. A necessidade de 
questionar o cinema prosseguiu até 
ao seu último filme, “L’Anticoncept 
à New York”, de 1990, onde os espec-
tadores não são os que olham a obra, 
mas os que olham os outros especta-
dores. Filmando a assistência que vê 
o “Anti-concept” de 1951, Wolman, 
criava um filme dentro de um filme 
e confrontava o espectador real com 
a sua experiência do cinema.

Precursor do cinema experimental, 
criador de uma técnica (a “arte sco-
tch”) contemporânea de algumas in-
vestigações de Andy Warhol e Robert 
Rauschenberg, artista que retoma a 
colagem e contribui para o nascimen-
to do situacionismo, Wolman foi, ao 
mesmo tempo, um nome relativa-
mente periférico, marginal ao circui-
to da arte, e uma figura chave nas 
transformações que ela conheceu des-
de o pós-guerra.

Diz-nos João Fernandes: “Ele foi um 
protagonista de um questionamento 
eticamente radical da arte e da cultu-
ra tal como se conheciam e como po-
diam ser protagonizadas pelos pode-
res dominantes numa sociedade. 
Nessa medida, foi radicalmente livre 
e assumiu a sua singularidade como 
uma ética do trabalho artístico que 
estava para além dos contextos de 
apresentação desse trabalho. Traba-
lhava para si mesmo, independente-
mente de qualquer tipo de legitima-
ção. Essa radicalidade foi exemplar, 
e era bom encontrá-la com mais fre-
quência nos nossos dias”.

“Wolman trabalhava 
para si mesmo, 
independentemente 
de qualquer tipo 
de legitimação. Essa 
radicalidade foi 
exemplar, e era bom 
encontrá-la com mais 
frequência”
João Fernandes 
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“Borrachita de tequila llevo siem-
pre el alma mía / Para ver si se me-
jora de esta cruel melancolía / Ay, 
por ese querer / Pues qué le voy a 
hacer / Si el destino me lo dio para 
siempre padecer”

Paulina Elizabeth Luján Morales tinha 
16 anos e queria ser hospedeira, “pa-
ra conhecer o mundo”, mas isso foi 
antes de ser raptada, violada, assas-
sinada e atirada pela porta do carro 
num belo 12 de Março de 2008.

Era um dia como os outros em Ciu-
dad Juárez (Chihuahua, México): tão 
como os outros que, para se dizer do 
que aconteceu a Paulina Elizabeth 
Luján Morales, e, antes e depois dela, 
a milhares de outras (só entre Janeiro 
e Outubro de 2010 mais de 300 mu-
lheres foram assassinadas naquela 
cidade da fronteira com os EUA, se-
gundo dados da Aministia Internacio-
nal), foi preciso inventar uma palavra, 
feminicídio. 

Também é por causa de Paulina 
que a dramaturga, actriz e encenado-
ra espanhola Angélica Liddell traz à 
Culturgest nos dias 11 e 12 uma orques-
tra de mariachis, um Ford Fiesta e um 
campeão de culturismo: para fazer 
sangue, ao longo de cinco duríssimas 
horas, em nome de todas as mulheres 
brutalizadas no inferno extraordiná-
rio de Ciudad Juárez, de que se apro-
ximou com horror na sua segunda 
viagem ao México através de algumas 
das actrizes que dão o corpo a “La 
Casa de la Fuerza”, mas também em 
nome de todas as mulheres brutaliza-
das no inferno ordinário da vida civi-
lizada. Mulheres como ela, que na 
primeira semana de Fevereiro de 
2009 foi para Veneza morrer de amor 
por sms: “Queria estar sozinha. Qua-
se sempre quero estar sozinha. Não 
gosto das pessoas. Não me estavam a 
acontecer coisas boas. Tinha-me se-
parado definitivamente do único ho-
mem que me quis na vida [...], por 
culpa minha. Porque eu tinha-me 
apaixonado com loucura por outra 
pessoa. Quando digo apaixonar-me 
digo amar. Estava disposta a dar-lhe 
tudo. A dar a vida [...]. E quando eu 
estou disposta a dar-lhe tudo, essa 
pessoa que eu amava loucamente co-
meçou a tratar-me como merda”, 
conta na segunda parte (a mais pes-
soal) de “La Casa de la Fuerza”. 

Ali estava ela, então, em Veneza, a 
sentir-se como lixo (“E quando te sen-
tes como lixo ou pior, então começas 
a aguentar tudo, absolutamente tudo. 
Começas a acreditar que és mesmo 
lixo. E não protestas. O lixo não pode 
protestar, não se pode queixar”) en-
quanto Israel entrava a matar em Ga-
za. “La Casa de la Fuerza” podia ter 
sido só essa Angélica Liddell atirada 
para um quarto de hotel em Veneza, 
e a terrível jornada que começou qua-
tro meses antes, quando decidiu 
inscrever-se num ginásio (“Descobri 
que a extenuação física me ajudava 
a suportar a derrota espiritual. Esgo-
tava-me. Eram exercícios de prepa-
ração para a solidão”), e meses de-

pois, quando começou a despir-se em 
“chats”, sem querer saber se os ho-
mens para quem se despia eram “gor-
dos, velhos, sujos, sujos, sujos, sujos 
ou feios”. Vários dos seus trabalhos 
anteriores também tinham sido só 
isso, Angélica Liddell a falar de Angé-
lica Liddell, e é por isso que antes de 
ver “La Casa de la Fuerza” é impor-
tante ir conhecê-la pessoalmente a 
Coimbra, onde amanhã e depois, às 
16h, estará no Teatro da Cerca de São 
Bernardo para uma mini-maratona 
de conferências e leituras integradas 
nas Jornadas de Dramaturgia Espa-
nhola Contemporânea da Escola da 
Noite. Nela, como diz ao Ípsilon Ar-
mando Valente, do Citemor, que a 
trouxe a Portugal pela primeira vez 
em 2007 (ver caixa) e amanhã a apre-

sentará em Coimbra, nunca se sabe 
onde acaba o teatro e começa a vi-
da.

Mesmo sendo muito sobre a vida 
recente de Liddell, “La Casa de la 
Fuerza” é também muito sobre a vida 
recente do México (e sobre a vida re-
cente das mulheres em geral, do sítio 
de onde Liddell as vê), e é por isso 
que estas cinco horas começam com 
mariachis, e uma canção mexicana: 
“El corrido de Chihuahua” é Liddell 
a gritar “para o México!, para o Méxi-
co!”, com o mesmo desespero com 
que em tempos “As Três Irmãs” de 
Tchékhov gritavam “para Moscovo!, 
para Moscovo!”. Ela tinha tudo isto 
na cabeça quando começou a escre-
ver a peça, diz ao Ípsilon, por telefo-
ne, desde Madrid: “Esta obra nasce 

de uma dor profundíssima, de uma 
ruptura amorosa muito difícil, e tam-
bém das consequências dessa ruptu-
ra. Não trabalhámos tanto como ac-
trizes; trabalhámos sobretudo como 
mulheres, confrontando-nos com os 
episódios mais dolorosos das nossas 
vidas. Nesse sentido, é uma obra que 
aprofunda a dor. Mas além da minha 
história pessoal, e das histórias pes-
soais das actrizes, ‘La Casa de la Fuer-
za’ tem outras coisas”. Coisas, diz, 
que passou a querer viver sobretudo 
para poder contar: “A certa altura, 
como que converti a minha vida numa 
espécie de caderno de apontamentos. 
Durante um ano, achava que tudo o 
que me aparecia à frente tinha de en-
trar na peça. Nesse caderno de apon-
tamentos, as quatro horas por dia que 

eu passava no ginásio para suportar 
a aflição de ter ficado sozinha são tão 
importantes como a viagem ao Méxi-
co, e a maneira como essa viagem me 
fez perceber que o México é um mun-
do terrível para as mulheres. A ma-
neira como me fez perceber que, ali, 
todos os rituais de humilhação quo-
tidiana culminam no feminicídio, o 
assassinato sistemático de mulheres 
que vem ocorrendo desde a década 
de 90 em Ciudad Juárez”, continua.

Algumas dessas mulheres estão vi-
vas no espectáculo que agora chega 
à Culturgest. Outras - como Paulina, 
a que tatuou a matrícula do carro no 
braço, Angelina, a que tinha 16 anos 
e estava grávida, Veronica, a que foi 
encontrada numa lixeira clandestina, 
e Yolanda, a quem enterraram uma 

“Costumo trabalhar 
com o que me indigna, 
com o que detesto, 
e há coisas detestáveis 
no facto de ser 
mulher. Quero falar 
da solidão depois do 
desamor. Quero dizer 
que não há perdão 
para isto. Acredito 
no castigo. Sem 
castigo não pode 
haver redenção, 
não pode haver 
amanhecer, não 
pode haver epifania”

       Angélica Liddell a
 “La Casa de la Fuerza” é o olho por olho, dente por dente de Angélica Liddell por todas as mulheres b

Antes de chegar a Lisboa (11 e 12) com uma orquestra de mariachis, um Ford Fiesta e um campeão de c

O sangue 
tornou-se um 

ritual 
obrigatório 
nos últimos 

espectáculos 
de Angélica 

Liddell: é a 
sua forma de 

protesto
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a doer na Culturgest
s brutalizadas no inferno extraordinário de Ciudad Juárez, e no inferno ordinário da vida civilizada.
e culturismo, pára em Coimbra, amanhã e depois, para se apresentar. É um dever conhecê-la. Inês Nadais

Liddell era o 
sobrenome da 
Alice de Lewis 
Carroll e foi o 
sobrenome 
que Angélica 
González 
escolheu 
quando 
chegou ao 
teatro: “A 
paixão de 
Carroll pela 
sobrinha 
parecia-me 
imoral, além 
de que 
adorava o 
livro” 

estaca de madeira na vagina - estão 
mortas, e por isso este espectáculo é 
um cemitério. Uma maneira de fazer 
o luto? “Sim, completamente. É uma 
maneira de fazer o luto por todas as 
mulheres que não tiveram luto, e que 
continuarão a não ter. Ouve, esta his-
tória continua a crescer. Nos últimos 
dias, chegou a terrível notícia de que 
a mãe de uma das meninas assassina-
das que mencionamos no espectácu-
lo foi ela própria assassinada à porta 
do tribunal”. 

“Oxalá tivesse coragem de ir às putas 
/ E apanhar doenças de puta / Pela 
Internet não posso apanhar doenças 
de puta / Mas se me dizem para eu 
me pôr de quatro eu ponho-me de 
quatro como uma puta, foda-se”

Fazer o luto, para Angélica Liddell, 
significa usar todos os meios, até a 
guerra, para que esta história não faça 
apenas correr o sangue das mulheres 
que morreram em Ciudad Juárez, mas 
também o nosso. Até “La Casa de la 
Fuerza”, Angélica Liddell nunca tinha 
trabalhado com mariachis, nem com 
actrizes mexicanas, nem com o cam-
peão espanhol de strongman. Mas já 
tinha trabalhado com o sangue, e com 
as suas feridas. “Se me perguntas por-
que é que me mutilo em cena, respon-
do-te com uma citação de Leonardo 
da Vinci: a dor de um homem é a dor 
de todos os homens. As minhas esca-
rificações resultam de uma vontade 
estética de trabalhar com o sangue, e 
de uma vontade ética de exibir super-
ficialmente um sofrimento muito 

Angélica Liddell (Figueres, 
1966) está em guerra com 
o mundo desde os anos de 
chumbo da miséria moral 
franquista: fi lha única de um 
militar, cresceu entre quartéis 
e colégios de freiras (foi lá 
que aprendeu a bordar, e era 
primorosa). Teve, diz, “uma 
infância infeliz e um desastre de 
adolescência” (“Estava sempre 
a mudar de casa, nunca fazia 
amigos”), com tudo a que um 
desastre de adolescência tem 
direito (e o desastre continuou: 
de depressão em depressão, 
de tratamento psiquiátrico em 
tratamento psiquiátrico, até à 
vitória fi nal que é, em parte, “La 
Casa de la Fuerza”). 
Foi aí, na adolescência, que 
Angélica, nascida González, 
encontrou o seu nome de guerra: 
Liddell, como a miúda para 
quem Lewis Carroll escreveu 
“Alice no País das Maravilhas” 
(“A história da paixão de Carroll 
pela sobrinha parecia-me 

imoral, além de que adorava 
o livro”, explica). Usou-o pela 
primeira vez em 1993,quando 
estreou as suas primeiras peças, 
“Greta quiere suicidarse” e “ 
El jardin de las mandrágoras”, 
mas já o tinha na cabeça desde 
os anos em que lia tudo o que 
havia na sua casa de classe 
média: as selecções do Reader’s 
Digest, biografi as, literatura 
popular. “Venho de uma família 
não muito culta, e a minha 
maneira de me rebelar contra 
isso era ler”. Escrever também: 
“Desde muito pequena que 
mantenho um diário, e aos 13 
anos já escrevia melodramas 
pesadíssimos”.

Depois do colégio foi estudar 
Psicologia (uma fraude) e Arte 
Dramática (outra). Aprendeu 
“a colocar bem a voz” na sua 
fase artista de rua, depois 
passou seis anos no parque de 
diversões Port Aventura vestida 
de havaiana. Em 1992, fundou 
com Gumersindo Puche a Atra 
Bilis Teatro, mas continuou 
em guerra com o mundo do 
teatro, que odeia com paixão 
e, “por fobia”, nem sequer 
frequenta (“Estou sujeita a 
encontrar pessoas que não 
quero ver”). Não é uma pose, 
a marginalidade: Angélica 
foge verdadeiramente do meio 
teatral, e também é por isso que 
foram precisos mais de dez anos 
a trabalhar na sombra para 
que, de repente, o meio teatral 
passasse a saber dizer Liddell, 
e a estender-lhe sucessivas 
passadeiras vermelhas, 
do Prémio de Dramaturgia 
Inovadora Casa de América 
(2003) até ao Valle-Inclán 
(2008). 

Agora, depois de ter explodido 
em Avignon com “La Casa de la 
Fuerza” e “El Año de Ricardo”, 
chega à Culturgest, mas não 
como uma desconhecida: foi 
três anos seguidos o fenómeno 
do Citemor, onde apresentou 
“Lesiones incompatibles con la 
vida”, “Broken blossoms” e “Yo 
no soy bonita” (2007), “Boxeo 
para células y planetas” (2008) 
e “Yo te haré invencible con mi 
derrota” (2009), e criou um culto. 
Supomos que, depois de “La Casa 
de la Fuerza”, esse culto esteja 
mais vivo do que nunca. I.N.

O nome dela é guerra
Em 2010, Angélica Liddell rebentou em Avignon com a 

violência do seu teatro em carne viva, e o mundo do teatro 
decorou este nome marginal. Em Portugal, já sabíamos dizer 
Liddell: entre 2007 e 2009, o Citemor foi a sua segunda casa.

Filha única de um 
militar, Angélica 
Liddell cresceu entre 
quartéis e colégios 
de freiras. Teve “uma 
infância feliz 
e um desastre 
de adolescência”
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profundo. O que procuro, no fun-
do, é a identificação com os especta-
dores”, diz. Mas haverá, argumenta-
mos, espectadores que viram a cara: 
“Claro. Pode haver uma recusa inte-
lectual em relação ao meu modo de 
expressão, é normal; eu também re-
cuso muitas coisas no teatro. Mas o 
sangue não é mais pornográfico do 
que a violência do mundo real”.

O sangue, subentendemos, não é 
mais pornográfico do que a vida em 
Ciudad Juárez; as actrizes mexicanas 
que integram o elenco de “La Casa de 
la Fuerza”, pelo menos, dispuseram-se 
a sangrar com Liddell: “São de uma 
generosidade assombrosa. Não mos-
traram nenhum pudor na hora de tra-
balhar com as suas experiências pes-
soais, com a sua dor. Nem tive de lhes 
explicar porquê”. Tal como não teve 
de explicar aos mariachis da Orquesta 
Solís, ao campeão de strongman Juan 
Carlos Heredia e ao violoncelista Pau 
de Nut porque é que os queria em pal-
co num espectáculo que violenta tão 
irredutivelmente os homens: “Este 
espectáculo nasce de uma resistência 
em relação ao que significa ser mulher 
num mundo que, quer queiramos 
quer não, é patriarcal e misógino. Cos-
tumo trabalhar com o que me indigna, 
com o que detesto, e há coisas detes-
táveis no facto de ser mulher. Também 
há coisas detestáveis no facto de ser 
homem, mas eu escolho aquilo de que 
quero falar, e aqui quero falar da soli-
dão depois do desamor. Quero dizer 
que não há perdão para isto. Não acre-
dito no perdão, acredito no castigo. 
Sem castigo não pode haver redenção, 
não pode haver amanhecer, não pode 
haver epifania”.

Também parece não poder haver 
epifania em “La Casa de la Fuerza”, 
um espectáculo que, ainda antes dos 
maricahis, abre com uma monstruo-
sa profecia (“Não há cerro, nem selva, 
nem deserto que nos livre do mal que 
os outros preparam para nós”) e em 
que as formidáveis rancheras mexi-
canas da primeira parte se transfor-
mam “na verdadeira podridão em 
que toda a gente está empapada” na 
terceira. Mas este é o espectáculo em 
que a Angélica Liddell que dedica o 
manifesto “Lesiones incompatibles 
con la vida” (editado em Portugal pe-

la Intensidez, num volume que reúne 
três peças da espanhola) aos filhos 
que não vai ter (“Não quero filhos. 
Não quero ir mais longe. É a minha 
maneira de protestar. O meu corpo é 
o meu protesto”) diz que vai ter filhos. 
E em que se emociona com um ho-
mem de 170 quilos que levanta um 
Ford Fiesta: “Neste espectáculo sobre 
a força, a fragilidade tinha de estar 
encarnada na força bruta, na força 
sem violência, na força inocente. Pa-
ra mim esse é dos momentos mais 
maravilhosos da peça. É verdade que 
tenho uma visão muito pessimista do 
ser humano: acho que o progresso é 
a excepção e a desdita é a norma. Mas 
que sei eu? A verdade é que me faz 
falta acreditar em alguma coisa, para 
poder continuar”.

Para quem anda atrás de Angélica 
Liddell há anos, como Armando Va-
lente, epifania é isto: “Foi a artista que 
mais gostei de descobrir, a que mais 
me obcecou. Isso para mim é muito 
claro. Como é claro que o facto de a 
ver a poder trabalhar com condições 
de produção e a ser apresentada no 
âmbito de programações com mais 
visibilidade; o facto de a ver reconhe-
cida, premiada, traduzida, me deixa 
particularmente feliz. Não consigo 
perceber como é que se conseguiu 
esconder durante tanto tempo uma 
obra daquelas, em que é tudo tão au-
têntico como o sangue dela. Conhecê-
la foi determinante para mim”.

E para outros. É mais ou menos co-
mo diz uma das personagens de “La 
Casa de la Fuerza”: depois de termos 
conhecido Angélica Liddell, estamos 
preparados para o fim do mundo.

“Pode haver uma 
recusa intelectual 
em relação ao meu 
modo de expressão. 
Mas o sangue não 
é mais pornográfico 
do que a violência 
no mundo real”

“La Casa de la 
Fuerza” é uma 

viagem ao 
lado podre do 

México do 
feminicídio
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No ano em que comemora o seu 
80.º aniversário, Sofia Gubaidulina 
visita pela primeira vez Portugal no 
âmbito de um ciclo organizado pelo 
Centro Cultural de Belém, “A Hora 
da Alma”, que retoma a designação 
de uma das suas peças mais 
emblemáticas. Com direção artística 
do pianista Filipe Pinto Ribeiro, o 
ciclo inicia-se amanhã, às 21h, com a 
actuação do Coro da Rádio da 
Letónia e a estreia em Portugal de 
“Hommage a Marina Tsvetayeva” e 
“Cântico do Sol de São Francisco de 
Assis”. Até dia 12, será possível ouvir 
“Fachwerk”, concerto para bayan 
(modelo russo de acordeão), pela 
Orquestra de Câmara Portuguesa, 
com Geir Draugsvoll como solista 
(dia 6), obras de câmara como 
“Reflections on the theme B.A.C.H.”, 
“À Beira do Abismo” (com a própria 
Gubaidulina, tocando aquafone), o 
Trio de Cordas e uma nova peça 
encomendada pelo CCB para o 
Schostakovich Ensemble (dia 9). No 
encerramento, a Orquestra 
Metropolitana de Lisboa e Filipe 
Pinto-Ribeiro interpretam 
“Introitus”, concerto para piano e 
orquestra, e “Stimmen... 
Verstummen...”, sinfonia em 12 
andamentos. O documentário 
“Sophia, Biography of a Violin 
Concet” (2008) será exibido no dia 
10, às 18h, seguindo-se um encontro 
com a compositora com a 
participação de António Pinho 
Vargas.

Este percurso permitirá 
mergulhar mais a fundo no universo 
expressivo desta compositora da 
República Tártara, que conseguiu 
alcançar um reconhecimento 
equiparável ao dos seus homólogos 
masculinos no panorama 
internacional. Depois de ter 
estudado piano e composição em 
Kazan, trabalhou com Nikolai Peyko, 
assistente de Schostakovich, no 
Conservatório de Moscovo, e em 
1975 fundou o Astreya Ensemble, 
que se especializou na improvisação 
com instrumentos tradicionais raros 
da Ásia Central e Oriental. A estreia 
do seu concerto para violino 
“Offertorium” por Gidon Kremer, 
em 1981, foi a rampa de lançamento 
para que a sua música começasse a 
ser conhecida no Ocidente, onde a 
compositora viria a fixar residência a 
partir de 1992, ano em que se mudou 
para a Alemanha. Outro marco da 
sua carreira foi o seu segundo 
Concerto para Violino (“In tempus 
praesuns”), estreado por Anne 
Sophie Mutter. Associações místicas 
e religiosas percorrem muitas das 
obras de Gubaidulina, fazendo 
confluir influências eslavas, tártaras, 
judaicas e ortodoxas russas. A 
influência da música electrónica e 
das técnicas de improvisação, 
instrumentações fora do comum ou 
a paixão por Bach e Webern são 
apenas algumas das referências de 
uma obra fora do comum, que 
pretende “atingir o Absoluto através 

da música” e “transformar o tempo 
da alma.”

Pop

Solo duo
Até onde pode ir o piano? 
Gonzales testa-o amanhã. 
Vítor Belanciano

Gonzales
Lisboa. Space Lisboa. R. Isabel Saint-Léger, 12. 
Amanhã, às 22h e às 24h. Tel.: 966606961. 15€ a 25€.

O canadiano Jason Charles Beck, 38 
anos, mais conhecido por Gonzales, 
vem a Lisboa para dois espectáculos 
na mesma noite, no espaço Space. 
Nada de mais para quem, em 2009, 
bateu o recorde do Guiness da mais 
longa performance a solo, tocando 
ao piano 27 horas, 3 minutos e 44 
segundos, em Paris. 

Nunca foi um músico linear. 
Nasceu no Canadá, mudou-se para 
Berlim no final dos anos 90 e habita 
em Paris. Gravou seis álbuns, 
remisturou Daft Punk ou Bjork, e 
produziu gente como Feist ou 
Charles Aznavour. A galeria de 
amigos é rica, fazendo parte dela 
Feist, Tiga, Peaches, Mocky, Jamie 
Lidell ou Boys Noize, que produziu o 
seu último disco, “Ivory Tower”, o 
álbum que se transformou também 
num filme. Em Novembro, dizia-nos 
que há dez anos tinham dificuldade 
em situá-lo. “Diziam-me que a minha 
música era muito diversificada e que 
isso era um problema.” Agora, diz, 
aquilo que alimenta a ligação entre 
diferentes músicas é a sua 
personalidade, a forma como age, 
aquilo que provoca. Faz sentido. Em 
palco é sério, é divertido, é 
incitador, mostrando que o piano é 
um instrumento repleto de 
possibilidades, quando tocado por 
quem não receia esticar os seus 
limites, como não se cansa de fazer. 

A América que 
permanece

Band of Horses
Lisboa. Aula Magna. Alam. Universidade. 2ª, 7, às 
21h. Tel.: 217967624. 25€ a 32€.

Os Band Of Horses são a América 
que permanece: ora mais 
subterrânea, escondida da maioria 
dos olhares do público, ora 
ressurgindo como força cultural 
inescapável. Esta América de que 
falamos é aquela que no final dos 
anos 60 e na década seguinte reteve 
aquilo que a explosão rock’n’roll 
oferecera antes de se embrenhar na 
paisagem natural, nas histórias do 
cancioneiro e nessas outras que, 
perscrutando o interior de quem 
compunha, se iam revelando.

Neil Young, que até é canadiano, 
surge como o nome mais relevante 
da linhagem. Décadas depois, 
descobrem-se os Uncle Tupelo, Will 
Oldham ou os primeiros Wilco. E, já 
no século XXI, com a segunda vaga 
da nação alt-country, apontam-se 
nomes como Bright Eyes, avança-se 
até aos Fleet Foxes e, entre uns e 
outros, paramos neste nome, Band 
Of Horses.

Formados em 2004, são 
essencialmente a banda do vocalista, 
guitarrista e compositor Ben 
Bridwell, o único fundador que 
resiste na formação actual. 
Começaram por assegurar as 
primeiras partes de Iron & Wine, 
que habita as mesmas planícies 
espirituais, editaram dois álbuns 
discretamente celebrados, 
“Everything All The Time” e “Cease 
to Exist”, e com o mais recente 
“Infinite Arms”, aquele que 
apresentarão segunda-feira na Aula 
Magna (primeira parte dos 
australianos Mike Noga & The 
Gents), cresceram em 
reconhecimento popular sem se 
afastarem do seu território. Música 
com centro espiritual na amplitude 
da grande paisagem americana, 
música feita de introspecção poética 
e um classicismo que, canção a 
canção, se alimenta do 
legado de Neil Young, das texturas 
sónicas dos que vieram décadas 
depois, de uma vontade de 
continuar a ser, noutra voz e noutro 
tempo, essa América que 
permanece. Mário Lopes
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Compositora 
do transcen-
dente
Aos 79 anos, uma das 
maiores personalidades 
da criação musical 
contemporânea visita 
Portugal pela primeira vez 
para acompanhar o ciclo “A 
Hora da Alma”, no Centro 
Cultural de Belém. Cristina 
Fernandes

A Hora da Alma - Ciclo Sofia 
Gubaidulina
Coro da Rádio da Letónia
Direcção Musical de Sigvards Klava. 
Com David Geringas (violoncelo), 
Ivo Kruskops (percussão), Ivar 
Kalnins (percussão). 
Lisboa. CCB - Pequeno Auditório. Pç. Império. 
Amanhã, às 21h. Tel.: 213612400. 10€ a 15€.

Cântico do Sol - obras de Bach e 
Gubaidulina. 

Geir Draugsvoll e Orquestra de 
Câmara Portuguesa
Direcção Musical de Pedro Carneiro. 
Com Geir Draugsvoll (bayan - 
acordeão). 
Lisboa. CCB - Grande Auditório. Pç. Império. Dom., 
6, às 17h. Tel.: 213612400. 15€.

Obras de Bach, Gubaidulina e 
Beethoven.

Schostakovich Ensemble
Lisboa. CCB - Pequeno Auditório. Pç. Império. 4ª, 9, 
às 21h. Tel.: 213612400. 10€ a 15€.

Obras de Webern, Schostakovich e 
Gubaidulina. 

Sofia Gubaidulina (n. 1931) não é 
apenas uma das personalidades 
maiores da criação musical do nosso 
tempo. A sua obra exerce um 
fascínio junto do público e revela 
uma dimensão humana e espiritual 
pouco comum entre a geração que 
dominou as vanguardas dos anos 60 
e 70 do século XX no centro da 
Europa. Com efeito, um dos rasgos 
dos compositores que realizaram o 
seu percurso em direcção à 
maturidade durante a época 
soviética e que se negaram a seguir 
as directrizes estéticas ditadas pelo 
regime é a vivência espiritual da 
música. Palavras como beleza, 
transcendência, mistério e 
inacessível são recorrente em 
Gubaidulina, cuja obra ganhou 
visibilidade no Ocidente a partir da 
década de 80. “A vida reduz o 
homem a tantas peças que não 
conheço outra missão mais séria do 
que ajudar através da música a 
reconstituir a sua integridade 
espiritual”, escreveu a compositora.

“As Cobaias”, o 
segundo álbum dos 
Teratron, banda dos ex-
Da Weasel João Nobre 
e Pedro Quaresma, será 
apresentado amanhã 
no Rivoli, no Porto, às 
21h45. Não é um mero 
segundo álbum. O 
disco é também uma 
BD em ambiente de 
policial sci-fi , com 
argumento de Adolfo 

Luxúria Canibal 
(que também dá voz 
a várias canções), e 
desenhos de João Maia 
Pinto. O concerto terá 
a banda interagindo 
com as imagens e a 
presença de todos os 
envolvidos no projecto. 
Que são, para além dos 
já referidos, o actor 
Miguel Guilherme e os 
músicos New Max e SP.

Band of Horses: música com centro 
espiritual na paisagem americana

Gonzales: duas vezes 
na mesma noite

Sofi a Gubaidulina, uma das maiores personalidades da criação musical contemporânea

AO VIVO

AZEVEDO SILVA
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O futuro, 
de Dâm-Funk 
a Eurico Cebolo
Red Bull Music Academy Porto 
Hub
Com Reactable, Serial, Capicua + MC 
Maze, Ommas Keith. 
Porto. Passos Manuel. Rua Passos Manuel, 137. 4ª, 9, 
às 22h. Tel.: 222058351.

Com Buckskins, Appleblim, Capicua 
+ MC Maze. 
Porto. Plano B. R. Cândido dos Reis, 30. 5ª, 10, às 
0h. Tel.: 222012500.

Vai ser uma semana de festa, mas de 
festa didáctica, a Red Bull Music 
Academy – Porto Hub. Desde 
conversas com o mítico Eurico 
Cebolo (autor de obras tão diversas 
quanto “A Flauta Mágica”, dedicado 
à música, ou “O Falo Perdido”, 
dedicado, bem, a errr) a concertos 
com nomes fundamentais na 
actualidade como Dâm-Funk, o 
Porto Hub aborda a música nas suas 
mais múltiplas vertentes. Por 
exemplo, na secção conferências, ou 
se preferirem, na secção conversas 
informais, a ementa não podia ser 
mais variada. Por um lado teremos 
Om’Mas Keith, que faz 
parte dos Sa-Ra Creative Partners, 
senhores de um r’n’b futurista 
irredutível a descrições. E depois há 
Tozé Brito, compositor e nome da 
indústria nacional desde os tempos 
do Paleolítico. Continuando com 
extremos: o inglês Appleblim, que se 
move nas áreas do dubstep, 
também será convidado a falar - tal 
como Eurico cebolo, monstro da 
pedagogia musical e erótica. A Guy 
Called Gerald completa 
o cartaz dos faladores. 

Quanto à música propriamente 
dita, na quarta-feira, no Passos 
Manuel, temos Serial a abrir e, a 
encerrar, Om’Mas Keith – só isto já 
deixa água na boca. Mas há mais: no 
dia seguinte, no espaço da Red Bull 
na Rua Cândido dos reis, haverá 
dubstep nublado com Applebim. Na 
noite seguinte, no Gare, 
A Guy Called Gerald será o senhor 
dos pratos. E na última noite, 
dia 12, no mítico Indústria, 
o gigante Dâm-Funk servirá uma 
dose de boogie antes de o português 
DJ Ride empilhar beats para o povo. 
O futuro é esta semana. João 
Bonifácio

Jazz

Uma noite de 
excepção

João Paulo Esteves da Silva e 
Orquestra de Jazz de 
Matosinhos
Porto. Casa da Música - Sala 2. Pç. Mouzinho de 
Albuquerque. Amanhã, às 22h. Tel.: 220120220. 15€.

Ciclo Jazz Galp.

Têm sido frequentes as colaborações 
da Orquestra Jazz de Matosinhos 
com grandes nomes do jazz nacional 
e internacional, mas aquilo que nos 
é proposto amanhã na Casa da 
Música é algo de especial. Há muito 
que João Paulo Esteves da Silva tem 
vindo a marcar o seu caminho, longe 
de modas, tendências ou vontades 
que não sejam a sua própria de fazer 
música relevante e verdadeira. 
Pianista virtuoso e grande 
improvisador, possuidor de um 
estilo original (por vezes 
desconcertante), próximo de uma 
sensibilidade portuguesa de fazer a 

música, 
tem-se 

mantido 
como um dos 

grandes segredos do 
jazz nacional, apesar de uma 
discografia brilhante onde se 
destacam as colaborações com 
Sérgio Godinho, José Mário Branco, 
Carlos Bica, ou ainda, em nome 
próprio, “Roda”, “Memórias de 
Quem”, “White Works” ou 
“Scapegrace”, este último gravado 
em duo com o trompetista norte-
americano Dennis González. Da 
Orquestra mais celebrada do país 
será justo dizer que está cada vez 
mais “expressiva”, graças ao 
trabalho notável de direcção e de 
orquestração de Carlos Azevedo e 
Pedro Guedes. Um solista de 
excepção com a mais poderosa 
orquestra nacional. Rodrigo 
Amado

Sexta 4
John Tilbury + Dustin 
O’Halloran
Lisboa. Teatro Municipal Maria Matos - Sala 
Principal. Av. Frei Miguel Contreiras, 52, às 22h. 
Tel.: 218438801. 15€ (dia) a 22€ (passe). 

Perry Blake
São João da Madeira. Paços da Cultura. R. 11 de 
Outubro, 89, às 21h45. Tel.: 256827783. 12€.

Davell Crawford Organ Trio
Lisboa. Culturgest - Pequeno Auditório. R. Arco do 
Cego, às 21h30. Tel.: 217905155. 5€.

Ciclo Hootenanny. 

Teresa Salgueiro
Lisboa. Museu do Oriente. Av. Brasília, às 21h30. 
Tel.: 213585200. 20€.

Camané
Lisboa. Teatro Municipal de S. Luiz - Sala Principal. 
R. Antº Maria Cardoso, 38-58, às 21h. Tel.: 
213257650. 10€ a 20€. 

Clashclub: Cyberpunkers + 
Noize Generation + Double 
Damage + Electro Junkie
Lisboa. Space Lisboa. R. Isabel Saint-Léger, 12, às 
23h30. Tel.: 966606961. 13€. 

Mind da Gap
Porto. Rivoli Teatro Municipal - Grande Auditório. 
Pç. D. João IV, às 21h45. Tel.: 223392200. 12,5€.

Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música
Direcção Musical de Christopher 
Seaman. Com Emma Bell (soprano). 
Porto. Casa da Música - Sala Suggia. Pç. Mouzinho 
de Albuquerque, às 21h. Tel.: 220120220. 16€.

EUA 2011. Obras de Elgar, Barber e 
Mendelssohn. 

Coro e Orquestra Gulbenkian
Direcção Musical de Lawrence 
Foster. Com Larissa Savchenko 
(meio-soprano), Maria José Falcão 
(violoncelo), Sa Chen (piano). 
Lisboa. Fundação e Museu Calouste Gulbenkian 
- Grande Auditório. Av. Berna, 45A, às 19h. Tel.: 
217823700. 12,5€ a 25€.

Obras de Kabalevsky, Grieg e 
Prokofiev.

Carlos Bica + Matéria Prima
Braga. Theatro Circo - Sala Principal. Av. 
Liberdade, 697, às 21h30. Tel.: 253203800. 12€.

Sábado 5
Onra + Infestus + Unite + Mr_
Mute
Lisboa. Odessa. Av. Infante D. Henrique - Armazém 
B, Lj.9, às 23H. Tel.: 218822898. 5€ a 7€.

Ver texto na pág. 14.

Alexander von Schlippenbach + 
Andrew Poppy
Lisboa. Teatro Municipal Maria Matos - Sala 
Principal. Av. Frei Miguel Contreiras, 52, às 22h. 
Tel.: 218438801. 15€ (dia) a 22€ (passe).

Ver texto na pág. 16.

John Tilbury
Guarda. Teatro Municipal da Guarda - Pequeno 
Auditório. Rua Batalha Reis, 12, às 21h30. Tel.: 
271205241. 5€.

Perry Blake
Vila Nova de Famalicão. Casa das Artes 
- Grande Auditório. Pq. de Sinçães, 
às 21h30. Tel.: 252371297. 8€.

Tiago Sousa + 
ByPass + L’Enfance 
Rouge
Lisboa. MusicBox. R. Nova do 
Carvalho, 24, às 23h30. Tel.: 
213430107. 10€ (dia) a 20€ 
(passe).

II Festival Terapêutico do Ruído.

Camané
Lisboa. Teatro Municipal de S. Luiz - Sala Principal. 
R. Antº Maria Cardoso, 38-58, às 21h. Tel.: 
213257650. 10€ a 20€. 

Teresa Salgueiro
Lisboa. Museu do Oriente. Av. Brasília, às 21h30. 
Tel.: 213585200. 20€.

Rodrigo Leão & Cinema 
Ensemble
Lisboa. Coliseu. R. Portas St. Antão, 96, às 21h30. 
Tel.: 213240580. 15€ a 40€.

Pedro Abrunhosa & Comité 
Caviar
Vila Real. Teatro de Vila Real - Grande Auditório. 
Alam. Grasse, às 22h. Tel.: 259320000. 15€.

Queen Esther Marrow & Harlem 
Gospel Singers Show
Porto. Coliseu. R. Passos Manuel, 137, às 21h30. Tel.: 
223394947. 12€ a 37,5€.

Suspensão - Ernesto Rodrigues 
Octeto
Lisboa. Galeria Zé dos Bois. R. Barroca, 59, às 23h. 
Tel.: 213430205. 5€.

Domingo 6
Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música
Porto. Casa da Música - Sala Suggia. Pç. Mouzinho 
de Albuquerque, às 12h. Tel.: 220120220. 5€.

“Sinfonia nº 5, Reforma”, de 
Mendelssohn.

Jill Lawson e Orquestra 
Metropolitana de Lisboa
Direcção Musical de Augustin Dumay. 
Almada. Teatro Municipal - Sala Principal. Av. 
Professor Egas Moniz. Dom. às 16h00. Tel.: 
212739360. 13€.

Camané
Lisboa. Teatro Municipal de S. Luiz - Sala Principal. 
R. Antº Maria Cardoso, 38-58, às 21h. Tel.: 
213257650. 10€ a 20€. 

Perry Blake
Lisboa. Cinema São Jorge - Sala 2. Av. Liberdade, 
175, às 22h. Tel.: 213103400. 20€.

Queen Esther Marrow & Harlem 
Gospel Singers Show
Porto. Coliseu. R. Passos Manuel, 137, às 21h30. Tel.: 
223394947. 12€ a 37,5€.

 Terça 8
Skunk Anansie
Lisboa. Coliseu dos Recreios. R. Portas St. Antão, 
96, às 21h. Tel.: 213240580. 29€.

Queen Esther Marrow & Harlem 
Gospel Singers Show
Lisboa. Casino. Alam. Oceanos Lote, às 21h30. Tel.: 
218929070. 30€ a 35€.

Quarta 9
Queen Esther Marrow & Harlem 
Gospel Singers Show
Lisboa. Casino. Alam. Oceanos Lote, às 21h30. Tel.: 
218929070. 30€ a 35€.

Quinta 10
Sei Miguel Unit Core
Lisboa. Galeria Zé dos Bois. R. Barroca, 59, às 
22h. Tel.: 213430205. 5€.

Noiserv
Faro. Teatro Lethes. R. Portugal, 58, às 

21h30. Tel.: 289820300. 7€.

Queen Esther Marrow & 
Harlem Gospel Singers 
Show
Lisboa. Casino. Alam. Oceanos Lote, 
às 21h30. Tel.: 218929070. 30€ a 35€.

2, às 21h30. Tel.:
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com um estilo próprio facilmente 
reconhecível. Traços da sua 
virtuosística música instrumental, 
dos seus ritmos vibrantes e 
exuberante colorido são 
reconhecíveis quer nas árias, quer 
no tratamento da orquestra. O 
libreto de Domenico Lalli, centrado 
na infidelidade amorosa e nas 
intrigas de corte, dá origem a uma 
obra plena de sensualidade, onde as 
influências da antiga tradição 
veneziana se cruzam com os 
modelos da Arcádia.

Como é habitual, Il Giardino 
Armonico, dirigido por Giovanni 
Antonini, sente-se como peixe na 
água na música de Vivaldi e associa-
se nesta gravação a um elenco de 
luxo, constituído por Sonia Prina 
(Ottone), Julia Lezhneva (Caio Dilio), 
Veronica Cangemi (Cleonilla), 
Roberta Invernizzi (Tullia) e Topi 
Lehitipuu (Decio). Quase todos têm 
pergaminhos no repertório barroco, 
mas a poderosa voz de contralto de 
Sonia Prina (ouça-se por exemplo a 
ária “Frema pur”) e a prestação da 
jovem soprano russa Julia Lezhneva 
merecem uma palavra especial. 
Curiosamente esta última é a menos 
rodada no âmbito da ópera barroca, 
mas tem uma prestação cintilante, 
mostrando uma invejável agilidade e 
grande sensibilidade expressiva. A 
sua personagem é também 
presenteada com alguns dos 
momentos mais inspirados de 
Vivaldi como a estonteante ária “di 
bravura” “Gelosia” — que 
curiosamente apresenta material 
musical comum a uma das Sinfonias 
do compositor português (filho de 
italianos) Pedro António Avondano 
— e o belíssimo lamento “L’ombre, 
l’aura, e ancora il rio”, 
acompanhado pelos violinos e 
flautas e pelos comentários em eco 
de Tullia. 

Uma nova 
imagem de 
Palestrina
Nesta interpretação 
lapidar da “Missa Papae 
Marcelli” o agrupamento 
Odecathon contraria as 
habituais versões ascéticas 
deste repertório. Cristina 
Fernandes

Palestrina
Missa Papae Marcelli
Odecathon
Paolo da Col (direcção)
Arcana

mmmmm

A lenda de que a “Missa Papae 
Marcelli”, de Palestrina (ca. 1525-

1594), teria salvo a 
música da igreja 
católica da 
proibição da 
polifonia por 
ocasião da Contra-

Reforma está hoje mais que 
desmistificada. Efectivamente, o 
único decreto do Concílio de Trento 
que fala de música (com data de 17 
de Dezembro de 1562) limita-se a 
recomendar evitar qualquer 
elemento lascivo ou impuro nos 
cantos litúrgicos ou nas peças de 
órgão. No entanto, tanto a história 
da recepção da música de Palestrina 
ao longo dos séculos como a 
qualidade artística desta obra, 
continuam a conferir-lhe uma aura 
especial. Habituámo-nos a ouvir a 
“Missa Papae Marcelli” em 
interpretações etéreas e depuradas, 
muitas vezes marcadas pelo 
distanciamento emocional, 
sobretudo nalgumas versões de 
agrupamentos ingleses, mas o 
ensemble Odecathon, dirigido por 
Paolo da Col, contraria totalmente 
essa imagem nesta gravação 
extraordinária na etiqueta Arcana. A 
inteligibilidade do texto (cara às 
directrizes e à estética da Contra-
Reforma) e a espiritualidade da 
música permanecem intactas, mas a 
obra emerge das vozes do 
Odecathon com um novo impacto 
expressivo e uma profundidade 
sonora envolvente, com timbres 
cálidos e delicadas nuances ao nível 
dos fraseados. Parte da diferença 
reside no facto de ser interpretada 
por um conjunto vocal masculino de 
20 vozes, transpondo um intervalo 
de quarta abaixo a notação da 
partitura (um procedimento 
habitual na época), e no recurso a 
mudanças de densidade na textura 
através da variação do número de 
vozes por parte em determinadas 
secções. Uma inteligente abordagem 
das nuances dinâmicas (ao contrário 
das leituras planas artificiais de 
outras interpretações) reforça o 
carácter sublime de uma música que 

parece esculpida no espaço. O 
programa do CD faz uma recriação 
hipotética de um contexto litúrgico, 
fazendo acompanhar a Missa por 
trechos em canto gregoriano, por 
outras peças de Palestrina (com 
destaque para o “Laudate 
Dominum” a 12 vozes) e pelo Motete 
“Christus resurgens”, de Felice 
Anerio.

Pop

Os Soft Boys 
revivem, 
vivam os Soft 
Boys
Nunca estiveram de acordo 
com a sua época – por isso 
os discos resistem. Reedição 
de duas obras-oprimas. João 
Bonifácio

The Soft Boys
A Can of Bees
Yep Records; distri. 
Popstock

mmmmn

Underwater 
Moonlight
Yep Records; distri. 
Popstock

mmmmn

Não foram os Velvet Underground 
mas a uma escala menor pode dizer-
se deles o mesmo que se dizia da 
banda que Lou Reed formou e John 
Cale tornou genial: foram muito 
poucos os que lhes deram atenção 
mas quem os ouviu foi a correr fazer 
uma banda. Os Soft Boys foram a 
primeira encarnação musical de 
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A vibrante 
estreia 
operática de 
Vivaldi
Il Giardino Armonico, 
dirigido por Giovanni 
Antonini, sente-se como 
peixe na água na música de 
Vivaldi e associa-se nesta 
gravação a um elenco de 
luxo. Cristina Fernandes
Vivaldi

Ottone in villa
Sonia Prina, Julia Lezhneva, 
Veronica Cangemi, Roberta 
Invernizzi, Topi Lehitipuu
(cantores), Il Giardino Armonico, 
Giovanni Antonini (direção)
Naïve

mmmmn

Estreada em 
Vicenza a 17 de 
Maio de 1713, 
“Ottone in villa” 
foi a primeira 
ópera de Vivaldi, 

mas o compositor conhecia de perto 
o género e contava já no seu catálogo 
com várias obras vocais sacras e 
profanas. Sabe-se inclusive que em 
1706 escreveu a maior parte da 
música de “Creso tosto alle fiamme”, 
uma ópera estreada como sendo da 
autoria de Girolamo Polani, que terá 
pedido a ajuda do jovem veneziano. 
Deste modo, não admira que a 
audição de “Ottone in villa” nos 
revele um compositor que domina o 
seu “métier” com desenvoltura e 

óp
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O ensemble Odecathon

Giovanni Antonini dirige um elenco de luxo, 
onde está Julia Lezhneva



Ípsilon • Sexta-feira 4 Fevereiro 2011 • 31

ganhos exploratórios significativos. 
“Lucky 1” (linha de sintetizador em 
“loop” durante três minutos e a voz 
de Portner multiplicada num bonito 
efeito coral) e “Cemeteries”, balada 
dolente que parece desenrolar-se 
debaixo de água, são bons momentos 
(não são os únicos), mas não são 
suficientes para elevar “Down There” 
à primeira categoria do universo 
Animal Collective. É apenas um bom 
disco, o que é pouco face à fantástica 
produção recente da banda e dos 
seus membros a solo. Pedro Rios

Michael Leonhart & The 
Avramina 7
Seahorse and The Storyteller 
Truth & Soul

mmmmm

Aí está um desses 
discos fun(k)tástico, 
que não vai a lado 
nenhum. Não é 
música comercial, 
mas também não é 

revolução, nem coisa da tendência. 
É simplesmente um disco 
transversal de boa cepa, que intriga 
e exige muitas audições até se 
começar a absorver. Assina-o 
Michael Leonhart, menino-prodígio 
que com apenas 17 anos ganhou o 
seu primeiro Grammy, vindo desde 
então a acompanhar os Steely Dan e 
a colaborar com meio mundo dos A 
Tribe Called Quest a Yoko Ono, 
passando por Caetano Veloso. Aqui, 
já o seu sétimo álbum em nome 
próprio, ele convoca um escol de 
pesos pesados da cena funk 
revivalista de Brooklyn liderada 
pelos Dap Kings (Sharon Jones, Amy 
Winehouse), mas o que ele produz 
com eles reunidos sob a sigla The 
Avramina 7 é tudo menos uma festa 
retro funk, dessas que agora estão 
na moda.

“Seahorse and The Storyteller” 
tem por guião o idioma funk, 
sobretudo o seu jogo de guitarras 
sincopadas e ritmos chocalhados, 
conjugado com um sortido de 
referências dispares, onde se 
destacam riffs de sopros estilo 
paquete, como escutados nos 
clássicos de afrobeat, vocais e letras 
aquáticas que reconduzem à pop 
psicadélica inglesa dos anos 60, ou 
ainda percussões indianas em 
cascata à moda de Bollywood. Essas 
são as premissas, mas o que fazem 
com elas os Avramina 7 sob a batuta 
de Michael Leonhart é 
definitivamente outra coisa. Todos 
os temas soam como peças 
inacabadas, ainda em ensaio e 
turbilhão criativo, evitando sempre 
o tipo de consumação dançante para 
que progride naturalmente o funk. 
Pode-se censurar a Leonhart não dar 
o passo seguinte e tornar a sua 
música mais imediata, mas é muito 
mais interessante apreciá-la assim 
mesmo neste estado de constante 
laboratório. Luís Maio 

Robyn Hitchcock que mais tarde 
enveredou por uma carreira a solo 
suficientemente multifacetada para 
ninguém saber bem onde o encaixar 
– razão pela qual 30 depois o 
homem ainda parece coberto por 
uma camada espessa de mistério. Na 
prática os Soft Boys foram dois 
discos, “A Can of Bees” (1979) e 
“Underwater Moonlight” (1980), o 
suficiente para influenciar gente 
como os R.E.M., os Replacements ou 
as bandas do movimento Paisley 
Underground, como os Rain Parade 
ou Dream Syndicate. Em particular 
“Underwater Moonlight” tornou-se 
um disco icónico: mais melódico 
que o seu predecessor, mais 
estruturado, baseado em harmonias 
de guitarras e sempre, sempre 
possuído por uma corrente eléctrica 
à flor da pele, é um pouco como se 
os Television se juntassem a Syd 
Barrett e, deixando-se de tretas, se 
atiram-se à feitura de canções pop. 
Não se menciona Barrett por acaso 
– há aqui psicadelismo mas acima de 
tudo a voz de Hitchcock tem aquele 
charme nasalado britânico drogado 
que o primeiro líder dos Floyd 
possuía, e com contornos teatrais 
que atribuem outra dimensão às 
canções. Basta ouvir a canção de 
abertura, “I wanna destroy you”, 
para perceber que “Underwater 
Moonlight” não foi feito para possuir 
massa adiposa. Mas é para o fim do 
disco que se atinge o mais puro 
brilhantismo pop, em particular em 
“Queen of Eyes”, cujo rendilhado de 
guitarra e melodia etérea revela uma 
pesada herança dos Byrds. O que se 
passa com este par de discos é o 
mesmo que com pares de irmãos: 
com o mais velho há mais atenção 
mas mais medo e cometem-se mais 
asneiras. Ora se “Underwater 
Moonlight”, como filho mais novo, 
reflecte a da confiança de quem já 
sobreviveu a muitas noites sem 
dormir, já “A Can of Bees” tem todas 
as qualidades e defeitos dos 
primeiros nascituros: notam-se 
erros, defeitos, excessos aqui, 
ausências ali – é uma criança um 
pouco selvagem. Mas é exactamente 
isso que o torna um disco mais 
fascinante (embora menos fácil de 
ouvir) que o seu sucessor. As duas 
primeiras faixas, “Give it to the Soft 
Boys” e “The pigworker” assentam 
em dois dos melhores riffs da 
história do rock – a segunda tem 
aquele lado de jam progressiva que 
fazia dos Television uma banda 
maior que a vida, só que os Soft Boys 
substituíram a geometria dos 
americanos pela anarquia. O que é 
extraordinário em “A Can of Bees” é 
o seu anacronismo temporal. Saído 
na ressaca do punk e em plena new-
wave, não brincava aos africanismos 
que contaminaram muitos dos 
primos americanos (mesmo que 
algumas linhas de baixo assumam 
contornos de funk branco), não 
brincava às depressões urbanas 
(embora bandas como os 

Chameleons tivessem por vezes um 
som semelhante). Na realidade, 
refrões com coros em ascensão, 
como o de “Human music” revelam 
influências tão inesperadas numa 
banda de guitarras esquizóides 
como os Beatles. Mas o que 
verdadeiramente, mais que 
encontrar palavras espertalhonas 
para formular proto-definições 
inovadoras resume-se muito 
simplesmente: é aquela coisa única 
do rock, de um baixo a bombar e 
guitarras rasgadas, aquela coisa que 
nos põe os pelos em pé, que faz o 
sangue galgar danado pelas veias. E 
ouve-se uma maravilha chamada 
“Leppo and the Jooves” e é isso e só 
isso que interessa. “Give to the Soft 
Boys”!

Era tão bom que 
fosse como da 
primeira vez

The Go! Team
Rolling Blackouts
Memphis Industries; distri. Nuevos 
Medios

mmmnn

“Oh deuses, 
porque me 
agraciaram com o 
dom da 
originalidade?” 
Assim parece 

estar Ian Parton, o homem que no 
início desta década inventou os The 
Go! Team no seu quarto de Brighton. 
“Thunder Lightning Strike!”, o 
álbum de estreia, ano 2004, foi uma 
explosão de cor e inventividade que 
dos deixou arrojados a seus pés: 
eram tudo o que queríamos, e não 
sabíamos que o queríamos até ouvir 
isto: um melting-pot de melodias 
delicodoces de girl-group e de 
bravado hip hop abraçando 
orquestrações blaxploitation, 
bandas-sonoras descartáveis, mas 
tão trauteáveis, de séries policiais da 
década de 1970, guitarras de alto 

teor sónico e, tão importante quanto 
tudo o resto, uma capacidade e 
transformar essa bizarra fórmula 
química em matéria pop de primeira 
grandeza.

Três anos depois chegou “Proof Of 
Youth” e tudo continuou perfeito 
nesse magnífico caleidoscópio 
chamado The Go! Team. Quatro 
anos depois desse, ouvimos “Rolling 
Blackouts” e algo se alterou. Não na 
música dos Go! Team, mas na 
capacidade de nos maravilharmos 
com ela. E por isso Ian Parton, 
quando à noite se deita no seu 
quarto de Brighton, depois de se ter 
ocupado nas horas anteriores a 
passar os ouvidos por mais dezenas 
de vinis obscuros em busca de 
samples e novas ideias, lança a 
pergunta “Oh deuses, etc, etc.”

É precioso, inventivo e luxuriante 
o que criou, perfeito para estes 
tempos que vivemos por ser 
amálgama de tempos, de estéticas e 
de iconografias tecidos 
fervorosamente. Mas chegados a 
“Rolling Blackouts”, que é, assinale-
se, um belíssimo álbum, deparamo-
nos com 13 novas canções que soam 
a 13 velhas conhecidas. 
“T.O.R.N.A.D.O.”, o primeiro single, 
tem a sofreguidão e o tom 
bombástico de “Grip like a vice”, do 
anterior “Proof of youth”, “Bust-out 
brigade” aplica o método “John 
Barry (paz à sua alma) e compor 
para um blaxploitation” que lhes 
ouvimos desde o início e “Yosemite 
theme” tem, como em canções 
anteriores, o sopro da harmónica a 
dar ambiente bucólico a música que 
nasce essencialmente do 
sobrepovoado mundo urbano. É 
tudo belíssimo como sempre – mas 
pela primeira vez previsível: é essa a 
frustração que se nos apresenta, a 
de os Go! Team terem criado algo 
que nunca ouvíramos antes e, por 
isso mesmo, se estarem a 
encaminhar para um beco sem 
saída. Beth Cosentino, dos Best 
Coast, surge enquadrada na versão 
Technicolor de banda de garagem 
que é “Buy nothing day”, e Satomi 
Matsuzaki, vocalista dos Deerhoof, 

canta a opulência lo-fi da 
deliciosamente adolescente “Apollo 
throwdown”, mas não são as duas 
digníssimas convidadas que 
alterarão este estado de coisas.

Ouvíssemos “Rolling Blackouts” 
sem nada conhecer de uma banda 
de Brighton chamada The Go! Team 
e teríamos encontrado o álbum que 
garantiria a nossa felicidade até ao 
final de 2011. Conhecendo a história 
que o antecedeu, ouvimo-los com 
entusiasmo e admiração, mas com 
contida frustração, suspiramos: “era 
tão bom que fosse como da primeira 
vez.” M.L.

Depois da pop

Avey Tare
Down There
Paw Tracks, distri. Flur

mmmnn

“Down There”, o 
primeiro disco a 
solo 
verdadeiramente 
dito de David 
Portner, surge 

depois de os seus Animal Collective 
terem lançado “Merriweather Post 
Pavilion” (2009). Parece o negativo 
deste, quase como se surgisse por 
reacção ao momento mais pop da 
vida de Portner (e dos restantes 
Collective).

É um disco difícil, apostado em 
minar quaisquer hipóteses de 
facilitismo, aproximando-se da 
abstracção em que os Animal 
Collective mergulhavam na era pré-
“Sung Tongs”. Ouça-se “3 
Umbrellas”, que leva às últimas 
consequências o lado excêntrico dos 
Beach Boys, mas com acidentes 
sonoros a poluir, em contínuo, uma 
melodia que poderia ter resultado 
num êxito. “Ghost of books” parece 
querer arrancar um refrão 
memorável, mas o resto da canção – 
linhas de baixo pantanosas, 
manipulação excessiva da voz – tem 
prazer em não acompanhar o 
esforço.

É esse o calcanhar de Aquiles de 
“Down There”: uma fuga constante à 
canção pop, sem que daí advenham 

aMaumMedíocremmRazoávelmmmBommmmmMuito BommmmmmExcelente

Os Soft Boys nunca estiveram de acordo com a sua época – por isso os discos resistem

The Go! Team: 13 novas canções que soam a 13 velhas conhecidas

Avey Tare: apostado 
em minar quaisquer 
hipóteses de facilitismo
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Lusomundo Fórum Aveiro:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h30, 16h10, 18h50, 21h30 6ª  Sábado 13h30, 16h10, 
18h50, 21h30, 00h30

Explica o mestre de ballet (Vincent 
Cassel) que “O Lago dos Cisnes” 
conta a história de uma rapariga 
encerrada no corpo de um cisne que 
só o amor pode libertar; eis que 
aparece então o Cisne Negro, que 
boicota a aproximação do Príncipe à 
rapariga encerrada no Cisne Branco; 
ela suicida-se e assim, finalmente, se 
liberta. Vincent Cassel fala menos do 
bailado do que do filme de 
Aronofsky, e a coisa é igualmente 
literal quando o mestre diz à sua 
bailarina (Natalie Portman): “go 
home and touch yourself”. É o que 
ela faz, vai para casa masturbar-se. 

“Cisne Negro” é menos a história 
de uma rivalidade em pontas, do 
que a vertigem da ponta sexual de 
uma reprimida, que se estatela, e 
assim se liberta, no seu labirinto. 

Aronofsky, nessa nova forma, 
encontrada com “O Wrestler”, para 
estar junto do filme e das 
personagens, tão perto que as pode 
ir moldando, dando formas 
diferentes ao “boneco” (em vez de, 
como acontecia em “O Último 
Capítulo”, “A Vida não é um Sonho” 
ou “Pi”, ficar a olhar para si 
próprio), arrisca, em pleno campo 
do “mainstream”, com o óbvio, o 
visceral e o inverosímil – do 
melodrama ao terror biológico 
passando pelo “slasher movie”, 
“Cisne Negro” passa por tudo, e a 
nossa experiência é essa, aderir a 
essa metamorfose tão delirante e 
berrante com as aventuras 
“escapistas” de uma “pulp fiction” – 
e que gesto mais “slasher” o de dar a 
oportunidada a Winona Ryder, 
“prima ballerina” da geração 
anterior que é mandada para a 
reforma, de se mutilar...

Essa plasticidade, que parte do 
naturalismo para se esticar até à 

fábula, faz “Cisne Negro”. E torna o 
filme, para além das referências 
(Aronofsky assume “Repulsa”, de 
Polanski, ou “A Mosca”, do 
Cronenberg, e iríamos jurar que viu 
em Veneza 2008, no ano em que o 
seu “Wrestler” recebeu o Leão de 
Ouro, “L’Autre”, de Patrick-Mario 
Bernard e Pierre Trividic, que 
também filmava assim Dominique 
Blanc em rota de colisão, tal como 
Portman, com a sua dupla), um 
parente do exibicionismo de Brian 
de Palma nos anos 70. Falamos do 
operático “O Fantasma do Paraíso” 
(“Cisne Negro” não tem medo de 
entrar pelo desvario de palco) e de 
“Carrie” – a inquietante Barbara 
Hershey, mãe amorosa, castradora e 
assustadora (repare-se como se 
percebem os sinais dela nas 
primeiras sequências), e Natalie 
Portman, a filha virginal, presa 
assustada capaz de passar a 
predadora, projectam-nos para a 
Piper Laurie e Sissy Spacek daquele 
filme, e até desejamos que Natalie 
crucifique Barbara com facas. 

É isto e mais: a capacidade de 
investir um cenário, Nova Iorque, de 
uma expressividade doentia, como 
naqueles planos, breves, do Lincoln 
Center, fugaz imagem de uma casa 
assombrada.

Não há outro filme assim, que 
procede a experiências e 
brincadeiras com o “grande público”, 
na lista dos títulos nomeados ao 
Óscar. Esse tipo de filmes 
praticamente desapareceu do 
“mainstream” americano, e não o 
encontramos nem num filme tão 
cheio de si como “A Rede Social” nem 
no paquidérmico “Inception”. Para 
além disso, “Cisne Negro” não 
precisa de programa de intenções 
liberais para filmar o sexo entre 
mulheres como o envergonhado e, 
afinal, nada liberto (comparem-se as 
cenas...) “The Kids are All Right”.

Green Hornet
The Green Hornet
De Michel Gondry, 
com Seth Rogen, Jay Chou, Cameron 
Diaz, Tom Wilkinson, Christoph 
Waltz. M/12
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Lisboa: Castello Lopes - Loures Shopping: Sala 5:  5ª  
6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h20, 15h50, 18h30, 
21h30, 24h; CinemaCity Alegro Alfragide: Sala 2:  5ª  
6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h30, 15h55, 18h20, 
21h35, 24h; CinemaCity Beloura Shopping: Sala 2:  
5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h40, 16h05, 
18h40, 21h25, 23h50; CinemaCity Campo Pequeno 
Praça de Touros: Sala 3:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  
2ª  3ª  4ª 13h30, 16h05, 18h30, 21h40, 00h05; UCI 
Cinemas - El Corte Inglés: Sala 6:  5ª  6ª  Sábado  2ª  
3ª  4ª 14h10, 16h45, 19h20, 21h55, 00h30 Domingo 
11h30, 14h10, 16h45, 19h20, 21h55, 00h30; UCI Dolce 
Vita Tejo: Sala 2:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h45, 
16h15, 18h45, 21h15 6ª  Sábado 13h45, 16h15, 18h45, 
21h15, 24h; ZON Lusomundo Alvaláxia:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h25, 16h20, 19h, 
21h50, 00h30; ZON Lusomundo Amoreiras:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h40, 16h20, 19h, 
21h40, 00h20; ZON Lusomundo CascaiShopping:  
5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h50, 15h30, 
18h15, 21h10, 24h; ZON Lusomundo Colombo:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h, 15h55, 18h45, 
21h30, 00h15; ZON Lusomundo Dolce Vita 
Miraflores:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 15h30, 18h30, 
21h30 6ª  Sábado 15h30, 18h30, 21h30, 00h30; ZON 
Lusomundo Odivelas Parque:  5ª  2ª  3ª  4ª 15h50, 
18h40, 21h30 6ª 15h50, 18h40, 21h30, 00h10 Sábado 
13h05, 15h50, 18h40, 21h30, 00h10 Domingo 13h05, 
15h50, 18h40, 21h30; ZON Lusomundo Oeiras 
Parque:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h50, 
15h45, 18h30, 21h20, 00h10; ZON Lusomundo 
Torres Vedras:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h30, 16h15, 18h55, 21h40, 00h30; ZON 
Lusomundo Vasco da Gama:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h20, 16h, 18h50, 21h40, 
00h20; Castello Lopes - C. C. Jumbo: Sala 1:  5ª  2ª  
3ª  4ª 15h40, 18h20, 21h30 6ª 15h40, 18h20, 21h30, 
00h10 Sábado 13h10, 15h40, 18h20, 21h30, 00h10 
Domingo 13h10, 15h40, 18h20, 21h30; Castello Lopes 
- Fórum Barreiro: Sala 1:  5ª  2ª  3ª  4ª 15h50, 18h30, 
21h30 6ª 15h50, 18h30, 21h30, 00h10 Sábado 12h50, 
15h50, 18h30, 21h30, 00h10 Domingo 12h50, 15h50, 
18h30, 21h30; Castello Lopes - Rio Sul 
Shopping: Sala 1:  5ª  6ª  2ª  3ª  4ª 15h50, 18h40, 
21h30, 00h10 Sábado  Domingo 13h20, 15h50, 
18h40, 21h30, 00h10; ZON Lusomundo Almada 
Fórum:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h50, 
15h35, 18h20, 21h10, 00h10

Porto: Arrábida 20: Sala 1:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  
2ª 13h45, 16h15, 18h55, 21h35, 00h25 3ª  4ª 16h15, 
18h55, 21h35, 00h25; Vivacine - Maia: Sala 1:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h20, 16h, 18h40, 
21h20, 24h; ZON Lusomundo Dolce Vita Porto:  5ª  
6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h, 16h, 18h50, 
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Estreiam

Pulp fi ction
Do melodrama ao terror 
biológico, passa  por 
tudo. Suspendamos  a 
incredulidade perante 
a metamorfose. 
Vasco Câmara

Cisne Negro
Black Swan
De Darren Aronofsky, 
com Natalie Portman, Vincent Cassel, 
Mila Kunis, Barbara Hershey, Winona 
Ryder, John McLaughlin. M/16
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Lisboa: Atlântida-Cine: Sala 1:  5ª  6ª  2ª  3ª  4ª 
15h30, 21h30 Sábado  Domingo 15h30, 18h, 
21h30; Castello Lopes - Cascais Villa: Sala 1:  5ª  2ª  
3ª  4ª 15h20, 18h, 21h30 6ª 15h20, 18h, 21h30, 
00h10 Sábado 13h, 15h20, 18h, 21h30, 00h10 
Domingo 13h, 15h20, 18h, 21h30; Castello Lopes 
- Londres: Sala 1:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 14h, 16h30, 
19h, 21h30 6ª  Sábado 14h, 16h30, 19h, 21h30, 
24h; Castello Lopes - Loures Shopping: Sala 6:  5ª  
6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h30, 16h, 18h40, 
21h40, 00h10; CinemaCity Alegro 
Alfragide: Cinemax:  5ª  6ª  2ª  3ª  4ª 13h40, 15h50, 
18h, 21h25, 00h05 Sábado  Domingo 11h30, 13h40, 
15h50, 18h, 21h25, 00h05; CinemaCity Beloura 
Shopping: Cinemax:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  
4ª 13h30, 15h35, 17h40, 19h45, 21h50, 
23h55; CinemaCity Campo Pequeno Praça de 
Touros: Sala 2:  5ª  6ª  2ª  3ª  4ª 14h, 16h10, 19h05, 
21h30, 23h55 Sábado  Domingo 11h40, 14h, 16h10, 
18h25, 21h30, 23h55; CinemaCity Classic 
Alvalade: Sala 1:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 21h40 6ª  
Sábado 21h40, 23h50; CinemaCity Classic 
Alvalade: Sala 3:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h30, 15h45, 17h50, 19h55; Medeia Fonte Nova: Sala 
3:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 14h20, 16h45, 
19h15, 21h45; Medeia King: Sala 3:  5ª  Domingo  3ª  
4ª 15h30, 17h40, 19h50, 22h 6ª  Sábado  2ª 15h30, 
17h40, 19h50, 22h, 00h30; Medeia 
Monumental: Sala 4 - Cine Teatro:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h20, 15h30, 17h40, 19h50, 
22h, 00h15; UCI Cinemas - El Corte Inglés: Sala 9:  
5ª  6ª  Sábado  2ª  3ª  4ª 14h10, 16h35, 19h05, 
21h40, 00h05 Domingo 11h30, 14h10, 16h35, 19h05, 
21h40, 00h05; UCI Dolce Vita Tejo: Sala 9:  5ª  
Domingo  2ª  3ª  4ª 14h, 16h30, 19h, 21h30 6ª  
Sábado 14h, 16h30, 19h, 21h30, 00h10; ZON 
Lusomundo Alvaláxia:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  
3ª  4ª 13h20, 15h45, 18h15, 21h30, 24h; ZON 
Lusomundo Amoreiras:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  
3ª  4ª 13h20, 15h50, 18h40, 21h, 23h30; ZON 
Lusomundo CascaiShopping:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h20, 16h, 18h50, 21h40, 
00h20; ZON Lusomundo Colombo:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h10, 15h50, 18h25, 21h, 
23h40; ZON Lusomundo Odivelas Parque:  5ª  2ª  3ª  
4ª 16h, 18h30, 21h40 6ª 16h, 18h30, 21h40, 00h15 
Sábado 13h10, 16h, 18h30, 21h40, 00h15 Domingo 
13h10, 16h, 18h30, 21h40; ZON Lusomundo Oeiras 
Parque:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h, 
15h40, 18h20, 21h15, 23h55; ZON Lusomundo Torres 
Vedras:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h15, 
16h, 18h30, 21h, 23h45; ZON Lusomundo Vasco da 
Gama:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h10, 
15h50, 18h25, 21h20, 24h; Castello Lopes - Rio Sul 
Shopping: Sala 2:  5ª  6ª  2ª  3ª  4ª 15h40, 18h30, 
21h20, 23h50 Sábado  Domingo 13h10, 15h40, 
18h30, 21h20, 23h50; ZON Lusomundo Almada 
Fórum:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h40, 
15h10, 17h50, 21h, 23h45

Porto: Arrábida 20: Sala 16:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª 14h, 16h35, 19h05, 21h45, 00h35 3ª  4ª 
16h35, 19h05, 21h45, 00h35; ZON Lusomundo Dolce 
Vita Porto:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h10, 15h50, 18h40, 21h30, 00h10; ZON 
Lusomundo GaiaShopping:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h05, 15h35, 18h15, 21h20 6ª  Sábado 13h05, 15h35, 
18h15, 21h20, 00h20; ZON Lusomundo 
Marshopping:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h20, 16h, 18h50, 21h40, 00h20; ZON Lusomundo 
NorteShopping:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h30, 16h30, 19h10, 22h, 00h35; ZON Lusomundo 
Parque Nascente:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  
4ª 12h50, 15h30, 18h20, 21h30, 00h30; ZON 

“Cisne Negro” 
é menos 

a história 
de uma 

rivalidade em 
pontas, do que 

a vertigem 
da ponta 

sexual de uma 
reprimida, que 

se estatela, 
e assim se 

liberta, no seu 
labirinto
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12h50, 15h30, 18h20, 21h; Castello Lopes - 
Londres: Sala 2:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
14h15, 16h45, 19h15; Castello Lopes - Loures 
Shopping: Sala 7:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  
4ª 12h50, 15h20, 18h10, 21h10, 23h50; CinemaCity 
Alegro Alfragide: Sala 8:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  
2ª  3ª  4ª 13h35, 16h15, 19h, 21h40, 
00h20; CinemaCity Beloura Shopping: Sala 6:  5ª  
6ª  2ª  3ª  4ª 13h50, 16h25, 19h, 21h40, 00h15 
Sábado  Domingo 19h, 21h40, 00h15; CinemaCity 
Campo Pequeno Praça de Touros: Sala 1:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h35, 16h, 18h40, 
21h35, 24h; CinemaCity Classic Alvalade: Sala 2:  5ª  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h45, 16h10, 18h40, 21h30 6ª  
Sábado 13h45, 16h10, 18h40, 21h30, 24h; Medeia 
Saldanha Residence: Sala 6:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 14h20, 16h50, 19h20, 21h50, 
00h20; UCI Cinemas - El Corte Inglés: Sala 12:  5ª  6ª  
Sábado  2ª  3ª  4ª 14h05, 16h20, 19h20, 21h50, 
00h25 Domingo 11h30, 14h05, 16h20, 19h20, 21h50, 
00h25; UCI Dolce Vita Tejo: Sala 11:  5ª  Domingo  2ª  
3ª  4ª 14h05, 16h35, 19h15, 21h45 6ª  Sábado 14h05, 
16h35, 19h15, 21h45, 00h20; ZON Lusomundo 
Alvaláxia:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h50, 16h40, 21h10, 00h10; ZON Lusomundo 
Amoreiras:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª 13h, 
15h40, 18h30, 21h30, 00h15 4ª 13h, 15h40, 18h30, 
00h15; ZON Lusomundo CascaiShopping:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h30, 15h15, 18h, 21h, 
23h45; ZON Lusomundo Colombo:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 15h20, 18h10, 21h05, 23h55; ZON 
Lusomundo Dolce Vita Miraflores:  5ª  Domingo  2ª  
3ª  4ª 15h20, 18h20, 21h20 6ª  Sábado 15h20, 18h20, 
21h20, 00h20; ZON Lusomundo Odivelas Parque:  
5ª  2ª  3ª  4ª 15h40, 18h20, 21h20 6ª 15h40, 18h20, 
21h20, 24h Sábado 12h55, 15h40, 18h20, 21h20, 24h 
Domingo 12h55, 15h40, 18h20, 21h20; ZON 
Lusomundo Oeiras Parque:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h10, 16h, 18h50, 21h40, 
00h25; ZON Lusomundo Torres Vedras:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h, 15h45, 18h40, 
21h25, 00h15; ZON Lusomundo Vasco da Gama:  5ª  
6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 15h45, 18h35, 21h30, 
00h15; Castello Lopes - C. C. Jumbo: Sala 3:  5ª  2ª  
3ª  4ª 15h40, 18h20, 21h20 6ª 15h40, 18h20, 21h20, 
23h50 Sábado 13h10, 15h40, 18h20, 21h20, 23h50 
Domingo 13h10, 15h40, 18h20, 21h20; Castello Lopes 
- Fórum Barreiro: Sala 2:  5ª  2ª  3ª  4ª 15h20, 18h10, 
21h20 6ª 15h20, 18h10, 21h20, 24h Sábado 12h40, 
15h20, 18h10, 21h20, 24h Domingo 12h40, 15h20, 
18h10, 21h20; Castello Lopes - Rio Sul Shopping: Sala 
3:  5ª  6ª  2ª  3ª  4ª 15h20, 18h10, 21h, 23h40 Sábado  
Domingo 12h40, 15h20, 18h10, 21h, 23h40; ZON 
Lusomundo Almada Fórum:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 12h30, 15h30, 18h30, 21h30, 
00h25

Porto: Arrábida 20: Sala 2:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  
2ª 13h50, 16h30, 19h15, 22h, 00h45 3ª  4ª 16h30, 
19h15, 22h, 00h45; Vivacine - Maia: Sala 3:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 14h, 17h, 21h, 
23h50; ZON Lusomundo Dolce Vita Porto:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h50, 15h40, 18h30, 
21h10, 24h; ZON Lusomundo Ferrara Plaza:  5ª  
Domingo  2ª  3ª  4ª 15h40, 18h30, 21h20 6ª  Sábado 
15h40, 18h30, 21h20, 00h05; ZON Lusomundo 
GaiaShopping:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h, 15h50, 
18h40, 21h30 6ª  Sábado 13h, 15h50, 18h40, 21h30, 
00h15; ZON Lusomundo NorteShopping:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  4ª 12h50, 15h40, 18h50, 
21h50, 00h45 3ª 12h50, 15h40, 18h50, 00h45; ZON 
Lusomundo Parque Nascente:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h50, 16h40, 19h40, 
22h40; Castello Lopes - 8ª Avenida: Sala 4:  5ª  2ª  
3ª  4ª 16h, 18h50, 21h20 6ª 16h, 18h50, 21h20, 24h 
Sábado 13h20, 16h, 18h50, 21h20, 24h Domingo 
13h20, 16h, 18h50, 21h20; ZON Lusomundo Fórum 
Aveiro:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 14h30, 17h25, 21h20 
6ª  Sábado 14h30, 17h25, 21h20, 00h20

Tire-se o chapéu a Clint Eastwood: 
hoje, só mesmo o veterano realizador 
conseguiria convencer um grande 
estúdio de Hollywood a embarcar 
num filme adulto e pensativo sobre a 
vida e a morte, parcialmente 
legendado e sem estrelas de primeira 
grandeza no elenco, nos antípodas 
completos das receitas supostamente 
infalíveis que os estúdios insistem em 
reciclar. “Outra Vida” tem muito mais 
a ver com o cinema de personagens 
que Hollywood ainda sabia fazer 
quando Eastwood se impôs como 
actor, e só isso já justifica o interesse 
neste peculiar drama de câmara sobre 
três personagens (uma jornalista 
francesa, um operário americano, 

21h40, 00h25; ZON Lusomundo Ferrara Plaza:  5ª  
Domingo  2ª  3ª  4ª 15h20, 18h, 21h30 6ª  Sábado 
15h20, 18h, 21h30, 00h10; ZON Lusomundo 
GaiaShopping:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h15, 16h, 
18h50, 21h50 6ª  Sábado 13h15, 16h, 18h50, 21h50, 
00h35; ZON Lusomundo MaiaShopping:  5ª  
Domingo  2ª  3ª  4ª 14h30, 17h, 21h10 6ª  Sábado 
14h30, 17h, 21h10, 00h05; ZON Lusomundo 
Marshopping:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h, 15h40, 18h30, 21h30, 00h30; ZON Lusomundo 
NorteShopping:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
12h30, 15h20, 18h10, 21h20, 00h20; ZON 
Lusomundo Parque Nascente:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 12h40, 15h20, 18h10, 21h20, 
00h25; Castello Lopes - 8ª Avenida: Sala 1:  5ª  2ª  3ª  
4ª 15h50, 18h30, 21h40 6ª 15h50, 18h30, 21h40, 
00h20 Sábado 13h10, 15h50, 18h30, 21h40, 00h20 
Domingo 13h10, 15h50, 18h30, 21h40; ZON 
Lusomundo Fórum Aveiro:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h, 15h55, 18h50, 21h40 6ª  Sábado 13h, 15h55, 
18h50, 21h40, 00h35; ZON Lusomundo Glicínias:  5ª  
6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 14h40, 17h40, 
21h20, 00h20

Se o leitor está a pensar em vir a 
“Green Hornet” atraído pela 
sensibilidade peculiar do realizador 
Michel Gondry, insigne director de 
telediscos para gente como Björk ou 
os White Stripes e autor de “O 
Despertar da Mente” e “A Ciência dos 
Sonhos”..., tire daí o sentido. Esse 
cineasta fervilhante de ideias, adepto 
do bricolage visual “faça-você-
mesmo” está quase inteiramente 
ausente deste “blockbuster” genérico 
que adapta um herói da era clássica 
da rádio e da televisão dos anos 1960 
à estética de comédia de acção em 
modo Judd Apatow à medida da sua 
vedeta e argumentista, Seth Rogen. 
Infelizmente, é um projecto inglório: 
Gondry apaga-se por trás do humor 
situacional de Rogen, as tentativas de 
introduzir um lado meta-ficcional 
caem por terra, só a espaços, em 
duas ou três sequências inspiradas de 
efeitos visuais, reconhecemos a 
mãozinha do realizador francês. No 
papel, não era necessariamente uma 
má ideia, há até a espaços alguns 
momentos felizes (Christoph Waltz é 
delicioso no seu vilão inseguro, 
mesmo que o papel seja quase 
inexistente), mas na prática “Green 
Hornet” desperdiça vergonhosa-
mente o talento reunido. J. M.

Continuam

A Minha Alegria
Schastye Moie
De Sergei Loznitsa, 
com Viktor Nemets, Vladimir Golovin, 
Alexei Vertkov, Dmitri Gotsdiner, Olga 
Shuvalova, Maria Varsami. M/16

MMMnn

Lisboa: Medeia King: Sala 3:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h; ZON Lusomundo Alvaláxia:  
5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h30, 19h 6ª  Sábado 13h30, 
19h, 00h20; ZON Lusomundo Amoreiras:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 19h10 

Como outro Sergei que também tem 
um filme em cartaz (falamos de 
Dvortsevoy e de “Tulpan”) Loznitsa 
é um realizador de créditos 
firmados no documentário, pela 
primeira vez a aventurar-se na 
ficção. Ou a embrenhar-se, a 
embrenhar-se pelas profundezas da 
Rússia adentro, num registo que tira 

muita da sua força da terrível 
neutralidade do seu olhar – sem 
nunca ser, digamos, um olhar 
“atónito” – e da espécie de 
abandono do espectador (é um 
filme que o faz sentir sozinho) que 
através dele se pratica. Esta Rússia 
sombria e assombrada (passe o 
pleonasmo, que em rigor não é bem 
um pleonasmo) é enigmática, certo; 
mas, sem paradoxo, também é 
tradicional – as elipses, as suspeitas 
da existência de uma chave 
alegórica, a sacralização dos 
movimentos de câmara, tudo isto 
lembra o cinema soviético dos anos 
70, e outros cinemas de Leste (os 
húngaros, por exemplo). 
“Enigmático”, portanto, é isto: que 
o mundo tenha supostamente 
“mudado” mas que haja aqui um 
“código” que continua a fazer 
sentido. Luís Miguel Oliveira

O Amor é o Melhor Remédio
Love &amp; Other Drugs
De Edward Zwick, 
com Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, 
Oliver Platt, Hank Azaria, Josh Gad. 
M/12

Mnnnn

Lisboa: Castello Lopes - Loures Shopping: Sala 1:  5ª  
6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h40, 16h10, 18h50, 
21h50, 00h15; CinemaCity Alegro Alfragide: Sala 6:  
5ª  6ª  2ª  3ª  4ª 13h45, 16h, 18h35, 21h50, 00h05 
Sábado  Domingo 11h35, 13h45, 16h, 18h35, 21h50, 
00h05; CinemaCity Beloura Shopping: Sala 5:  5ª  
6ª  2ª  3ª  4ª 13h55, 16h20, 18h35, 21h35, 23h45 
Sábado  Domingo 13h55, 18h35, 21h35, 
23h45; CinemaCity Campo Pequeno Praça de 
Touros: Sala 4:  5ª  6ª  2ª  3ª  4ª 14h25, 16h35, 19h15, 
22h, 00h10 Sábado  Domingo 14h25, 16h35, 18h45, 
22h, 00h10; Medeia Fonte Nova: Sala 1:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 14h30, 17h, 19h30, 
22h; Medeia Saldanha Residence: Sala 7:  5ª  6ª  
Sábado  2ª  3ª  4ª 14h, 16h30, 19h, 21h30, 24h 
Domingo 19h, 21h30, 24h; UCI Cinemas - El Corte 
Inglés: Sala 10:  5ª  6ª  Sábado  2ª  3ª  4ª 14h05, 
16h30, 18h55, 21h30, 23h50 Domingo 11h30, 14h05, 
16h30, 18h55, 21h30, 23h50; UCI Dolce Vita 
Tejo: Sala 10:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h50, 16h25, 
19h10, 21h35 6ª  Sábado 13h50, 16h25, 19h10, 21h35, 
00h05; ZON Lusomundo Alvaláxia:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h40, 16h20, 18h55, 21h20, 
23h50; ZON Lusomundo CascaiShopping:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h10, 15h50, 18h30, 
21h20, 00h05; ZON Lusomundo Colombo:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h55, 15h35, 18h15, 
21h40, 00h20; ZON Lusomundo Colombo:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h10, 15h45, 18h15, 
21h20, 23h50; ZON Lusomundo Oeiras Parque:  5ª  
6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h55, 15h30, 18h10, 
21h10, 23h50; ZON Lusomundo Vasco da Gama:  5ª  

6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h, 15h30, 18h10, 
21h10, 23h50; Castello Lopes - Fórum Barreiro: Sala 
4:  5ª  2ª  3ª  4ª 15h30, 18h40, 21h10 6ª 15h30, 
18h40, 21h10, 23h40 Sábado 13h, 15h30, 18h40, 
21h10, 23h40 Domingo 13h, 15h30, 18h40, 
21h10; Castello Lopes - Rio Sul Shopping: Sala 6:  5ª  
6ª  2ª  3ª  4ª 16h10, 19h, 22h, 00h30 Sábado  
Domingo 13h30, 16h10, 19h, 22h, 00h30; ZON 
Lusomundo Almada Fórum:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h, 15h40, 18h40, 21h20, 
24h; Zon Lusomundo Freeport:  5ª  2ª  3ª  4ª 16h, 
18h20, 21h15 6ª 16h, 18h20, 21h15, 23h40 Sábado 
13h30, 16h, 18h20, 21h15, 23h40 Domingo 13h30, 
16h, 18h20, 21h15

Porto: Arrábida 20: Sala 12:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª 13h55, 16h40, 19h20, 22h05, 00h50 3ª  
4ª 16h40, 19h20, 22h05, 00h50; ZON Lusomundo 
Dolce Vita Porto:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
16h20, 21h45; ZON Lusomundo GaiaShopping:  5ª  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h20, 16h10, 18h55, 22h 6ª  
Sábado 13h20, 16h10, 18h55, 22h, 00h40; ZON 
Lusomundo MaiaShopping:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h40, 16h20, 19h, 21h40 6ª  Sábado 13h40, 16h20, 
19h, 21h40, 00h30; ZON Lusomundo Marshopping:  
5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 12h50, 15h20, 
17h50, 21h, 23h30; ZON Lusomundo NorteShopping:  
5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h15, 16h10, 
19h, 21h40, 00h25; ZON Lusomundo Parque 
Nascente:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h10, 
15h50, 18h30, 21h10, 24h; ZON Lusomundo 
Glicínias:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h50, 
16h25, 19h05, 21h45, 00h25; 

Lá estão Jill Clayburgh e George 
Segal (numa sequência, fazem os 
pais da personagem de Jake 
Gyllenhaal), e isto é a homenagem 
de Zwick a um outro tempo da 
comédia (sexual) americana, a dos 
anos 70. O filme está carregado de 
missão: fazer comédia (sexual) para 
adultos. Louvável intento. Mas 
sobra-lhe em programa o que lhe 
falta em sensualidade - Zwick é um 
realizador solene, e é apanhado em 
falso na comédia como o amante 
inábil na cama. Os actores são 
obrigados a despir-se cena sim, 
cena não, e como eles são bonitos! 
Só que a coisa se torna compulsiva 
e angustiante. Fala-se do Viagra, 
Jake e Anne são monotemáticos, é o 
sexo, o sexo – incapazes de ligação 
afectiva, ela por causa do Parkinson 
que lhe cortou o futuro, ele pela 
natureza predadora –, e um dia, 
claro, vão descobrir o sentimento. 
(Ou seja, o mesmo de sempre, agora 
sem roupa). Mas progride-se de 
demonstração em demonstração. E 
mesmo não esquecendo a mama 
dela e o rabo dele, é uma 
contradição uma comédia sexual 
ser cinema com a libido em perda. 
V.C.

Um Ano Mais
Another Year
De Mike Leigh, 
com Jim Broadbent, Lesley Manville, 
Ruth Sheen, Peter Wight, Oliver 
Maltman, David Bradley. M/12

Mnnnn

Lisboa: Medeia King: Sala 1:  5ª  Domingo  3ª  4ª 
14h15, 16h45, 19h15, 21h45 6ª  Sábado  2ª 14h15, 
16h45, 19h15, 21h45, 00h15; Medeia Saldanha 
Residence: Sala 8:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  
4ª 14h10, 16h40, 19h10, 21h40, 00h10; UCI Cinemas 
- El Corte Inglés: Sala 8:  5ª  6ª  Sábado  2ª  3ª  4ª 
14h, 16h35, 19h10, 21h50, 00h30 Domingo 11h30, 
14h, 16h35, 19h10, 21h50, 00h30; UCI Dolce Vita 
Tejo: Sala 5:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h55, 16h25, 
19h05, 21h45 6ª  Sábado 13h55, 16h25, 19h05, 21h45, 
00h25; ZON Lusomundo Alvaláxia:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª 16h10, 21h40 3ª  4ª 16h10; ZON 
Lusomundo Amoreiras:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  
3ª  4ª 13h30, 16h, 21h50, 00h25; ZON Lusomundo 
Oeiras Parque:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h05, 18h25, 00h15; ZON Lusomundo Almada 
Fórum:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 13h25, 
16h05, 18h45, 21h35, 00h15

Porto: Arrábida 20: Sala 7:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  
2ª 13h45, 16h25, 19h10, 22h, 00h50 3ª  4ª 16h25, 
19h10, 22h, 00h50; ZON Lusomundo Dolce Vita 
Porto:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 15h30, 
21h20; ZON Lusomundo Marshopping:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 16h30, 21h50

Daqueles momentos intimidantes do 
cinema de Mike Leigh - a intimidade 
nua e crua que se agiganta perante o 
espectador – só resta a abertura, 
participação especial de Imelda 
Stanton. Não há mais nada assim em 
“Another Year”, e o filme parece até 
ir traindo esse momento destemido, 
vergando-se a algo de conhecido. É 
um Mike Leigh em formato 
estabilizado, como segura é a casa, 
com jardim inglês, dos sábios (tão 
irritantemente estáveis...) Tom e 
Gerri ( Jim Broadbent e Ruth Sheen), 
por onde passam Mary e os seus 
desastres (Lesley Manville), Ken e o 
seu álcool (Peter Wright) e os 
calorosos e apaixonados Joe (Oliver 
Maltman), o filho de Tom e Gerri, e 
Katie, a namorada (Karina 
Fernandez). “Irritantemente” 
porque Leigh não questiona a 
estabilidade e a dá por adquirida. 
Desenrolando-se ao longo das 
estações, “Another Year” estabelece 
uma família que é modelo de calor 
humano e bom senso, em cuja casa 
passam os “outros” a quem cabe o 
espectáculo da disfunção - Lesley 
Manville destaca-se na performance. 
Esta distinção entre o bom senso de 
uns e a desordem afectiva enche 
“Another Year” de algo que Leigh 
devia ter evitado a todo o custo: o 
paternalismo de um palco pronto a 
habitar para o espectáculo alheio. 
V.C.

Hereafter - Outra Vida
Hereafter
De Clint Eastwood, 
com Matt Damon, Cécile de France, 
Jay Mohr, Bryce Dallas Howard, 
George McLaren, Frankie McLaren. 
M/12

MMnnn

Lisboa: Castello Lopes - Cascais Villa: Sala 5:  5ª  2ª  
3ª  4ª 15h30, 18h20, 21h 6ª 15h30, 18h20, 21h, 23h40 
Sábado 12h50, 15h30, 18h20, 21h, 23h40 Domingo 

Jorge 
Mourinha

Luís M. 
Oliveira

Mário 
J. Torres

Vasco 
Câmara

Um ano mais mmmmn nnnnn mmmmn mnnnn

O amor é o melhor remédio mmmnn nnnnn nnnnn mnnnn

Biutiful A mnnnn nnnnn A

Cisne Negro mmmmn nnnnn nnnnn mmmnn

Alain Oulman- com que voz mmnnn nnnnn mmnnn nnnnn 

Green Hornet mnnnn nnnnn nnnnn nnnnn 

Hereafter - Outra Vida mmnnn nnnnn mmmmn mnnnn 

A Minha Alegria mmmnn mmmnn nnnnn mmmmn 

72 horas mmnnn nnnnn nnnnn nnnnn 

Vais conhecer o homem dos teus sonhos mmnnn  mmmnn mmmmn mmnnn

As estrelas do público

“O Amor 
é o Melhor 
Remédio”: 

cinema 
sem libido
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um miúdo londrino) cujas vidas são 
transformadas pela proximidade da 
morte. É, claro, impossível não olhar 
para o filme sem ter uma sensação 
que este reflexão é grata ao realizador, 
tornando-o num “pendant” esotérico 
de “Gran Torino”. Mas, dê lá por onde 
der, há um lado demasiado 
esquemático na construção do guião 
de Peter Morgan (“A Rainha”), uma 
sensação de uma narrativa incompleta 
ou insuficientemente desenvolvida, 
que Eastwood filma com bonomia e 
carinho pelos seus actores mas sem 
nunca resolver as fraquezas de um 
guião mais entusiasta que acabado. 
Não é filme em piloto automático 
como o anterior “Invictus”, mas não 
fica como um Eastwood “vintage”. 
J.M.

Alain Oulman - Com Que Voz
De Nicholas Oulman, 
com . M/12

MMnnn

Lisboa: CinemaCity Alegro Alfragide: Sala 4:  5ª  6ª  
2ª  3ª  4ª 13h35, 15h40, 17h45, 19h50, 23h55 Sábado  
Domingo 19h50, 23h55; CinemaCity Campo Pequeno 
Praça de Touros: Sala 5:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  
2ª  3ª  4ª 13h45, 17h55; CinemaCity Classic 
Alvalade: Sala 3:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 22h 6ª  
Sábado 22h, 00h05; CinemaCity Classic 
Alvalade: Sala 1:  5ª  6ª  2ª  3ª  4ª 13h40, 15h40, 
17h40, 19h40 Sábado  Domingo 11h40, 13h40, 
15h40, 17h40, 19h40

Porto: ZON Lusomundo Parque Nascente:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 22h10, 00h40

É ingrato: para os portugueses, o 
nome de Alain Oulman, filho de pais 
franceses, nascido em Portugal, é 
inseparável do de Amália Rodrigues, 
para quem escreveu alguns dos mais 
notáveis momentos da música 
portuguesa do século XX, quando há 
tanto mais para descobrir na vida de 
um homem que foi encenador, 
agente literário, editor, militante 
anti-fascista quase casual, figura 
fulcral no Portugal cultural dos anos 
1960. Apesar de Amália ser a porta 
de entrada (e de saída) deste 
documentário, Nicholas Oulman, 
filho do compositor, estrutura o 
filme cronologicamente para nos dar 
a conhecer, de modo escorreito e 
dinâmico, as mútiplas facetas de um 
homem muito maior do que a 
legenda “compositor de Amália” 
daria a entender. Ainda assim, “Com 
que Voz” sofre de dois problemas: 
primeiro, a sua conformação formal 
a um vulgar documentário telvisivo, 
de “cabeças falantes” cruzadas com 
imagens de arquivo (pontualmente 
reveladoras). Segundo, Oulman 
nunca consegue resolver a contento 
o dilema da dupla personalidade de 
um filme que quer mostrar o homem 
para lá de Amália, mas não hesita em 
apoiar-se nisso como argumento 
principal. Talvez fosse tarefa inútil 
tentá-lo, mas “Com que Voz” é um 
esforço mais que honroso. J. M.

Vais Conhecer 
o Homem dos Teus Sonhos
You Will Meet 
a Tall Dark Stranger

C
in

em
a aMaumMedíocremmRazoávelmmmBommmmmMuito BommmmmmExcelente
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O Japão 
de 60, em 
cinzento e 
cor de rosa
Cinco fi lmes de Koji 
Wakamatsu cheios de raiva, 
dirigida para quase tudo 
o que estava a volta. Luís 
Miguel Oliveira

Caixa Koji Wakamatsu

mmmmn

Sem extras

Graças ao sucesso 
de filmes como 
“United Red 
Army” e 
“Caterpillar” (que 
vão ser estreados 
em Portugal para 
a semana, 
simultaneamente) 
o japonês Koji 

Wakamatsu vive uma espécie de 
segunda vida. Nascido em 1936, 
assinou larguíssimas dezenas de 
filmes, a maior parte deles dentro de 
um género intrínseco à indústria 
japonesa, o “pink film”. Filmes 
muito curtos, rodados rapidamente, 
com uma agenda erótica de códigos 
muito próprios a cumprir – de algum 
modo, e não especialmente bem 
comparado, o equivalente japonês 
do cinema de “exploitation” 
americano. Wakamatsu tem, desde 
os anos 60, dúzias de títulos feitos 
dentro deste género. Alguns deles 
saltaram, em 60 e 70, as fronteiras 
japonesas, e foram vistos em 
festivais importantes, como Cannes 
ou Berlim. Frequentemente 
Wakamatsu tratava o “pink film” 
como uma ferramenta, e mais do 
que cumprir a agenda erótica 
utilizava os seus códigos para fazer 
passar um discurso pessoal, e 
eminentemente político, sobre o 
Japão seu contemporâneo. Próximo 
dos movimentos de esquerda 
“radicais” que se dedicaram ao 
“terrorismo” ou, segundo a 
terminologia da época, à “guerrilha 
urbana” nessas décadas de 60 e 70, 
chegou a filmar “manifestos” e 
propaganda pró-palestiniana. O seu 
“ocaso”, em parte, explica-se por aí 
– como dizia numa entrevista 
recente, “ainda hoje” lhe está 
vedada a entrada nos Estados 
Unidos.

“United Red Army”, de que 
teremos ocasião de falar, é um 
ajuste de contas com o seu passado, 
e uma gélida revisão do método e 
da psicologia desses movimentos. 
Mas já em 60 e 70 havia algo de 
gélido na forma como Wakamatsu 
os filmava, e esta caixa de cinco 

De Woody Allen, 
com Antonio Banderas, Josh Brolin, 
Anthony Hopkins, Gemma Jones, 
Freida Pinto, Lucy Punch, Naomi 
Watts. M/12

MMnnn

Lisboa: Atlântida-Cine: Sala 2:  5ª  6ª  2ª  3ª  4ª 
15h45, 21h45 Sábado  Domingo 15h45, 18h15, 
21h45; Castello Lopes - Cascais Villa: Sala 4:  5ª  2ª  
3ª  4ª 16h, 18h10, 21h20 6ª 16h, 18h10, 21h20, 23h50 
Sábado 13h20, 16h, 18h10, 21h20, 23h50 Domingo 
13h20, 16h, 18h10, 21h20; Castello Lopes - 
Londres: Sala 2:  5ª  Domingo  2ª  3ª  4ª 21h45 6ª  
Sábado 21h45, 00h15; CinemaCity Alegro 
Alfragide: Sala 10:  5ª  6ª  2ª  3ª  4ª 13h40, 15h45, 
19h55, 22h Sábado  Domingo 19h55, 
22h; CinemaCity Campo Pequeno Praça de 
Touros: Sala 5:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
15h50, 20h, 22h10; Medeia Saldanha Residence: Sala 
5:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 14h, 16h, 18h, 
20h, 22h, 00h30; UCI Cinemas - El Corte Inglés: Sala 
14:  5ª  6ª  Sábado  2ª  3ª  4ª 14h15, 16h50, 19h10, 
21h30, 23h55 Domingo 11h30, 14h15, 16h50, 19h10, 
21h30, 23h55; ZON Lusomundo Alvaláxia:  5ª  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h55, 16h30, 18h45, 22h 6ª  
Sábado 13h55, 16h30, 18h45, 22h, 00h15; ZON 
Lusomundo Amoreiras:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  
3ª 13h10, 15h20, 18h10, 21h10, 23h40 4ª 13h10, 
15h20, 18h10, 23h40; ZON Lusomundo Colombo:  5ª  
6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 17h, 00h05; ZON 
Lusomundo Oeiras Parque:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 15h55, 21h45; ZON Lusomundo 
Almada Fórum:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h05, 15h35, 18h05, 21h05, 23h30

Porto: Arrábida 20: Sala 13:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª 14h10, 16h35, 19h, 21h25, 00h05 3ª  4ª 
16h35, 19h, 21h25, 00h05; ZON Lusomundo Dolce 
Vita Porto:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
13h40, 19h20, 00h25; ZON Lusomundo 
NorteShopping:  5ª  6ª  Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 
14h, 21h; ZON Lusomundo Parque Nascente:  5ª  6ª  
Sábado  Domingo  2ª  3ª  4ª 14h, 16h20, 18h50, 22h, 
00h15; ZON Lusomundo Glicínias:  5ª  6ª  Sábado  
Domingo  2ª  3ª  4ª 13h55, 16h30, 19h05, 21h40, 
00h15

Woody Allen marca a cruzinha do 
filme anual com uma comédia de 
humor tão cruel, cínico e escarninho 
que mesmo os ferrenhos de longa 
data terão alguma dificuldade em 
sorrir sem que a gargalhada se 
estrangule a seguir. Variação 
doméstica sobre a matriz “Crimes e 
Escapadelas”, traça meticulosamente 
a desintegração de um clã londrino a 
partir do momento em que o 
patriarca aterrorizada pela velhice 
pede o divórcio e se amanceba com 
uma prostituta bimba e a esposa 
traumatizada se refugia no uísque e 
nas videntes de vão de escada. Allen 
desenha uma espiral descendente de 
insatisfações, traições, humilhações 
e más decisões que filma 
indiferentemente (apesar da 
presença de Vilmos Zsigmond na 
fotografia) e estrutura 
preguiçosamente (apesar de um final 
gloriosamente cínico, ainda mais 
cruel do que o que ficou para trás), 
mas fá-lo com uma crueldade e um 
desencanto que não lhe 
conhecíamos tão sádicos, como se o 
desespero que sempre vimos latente 
no seu humor já não se conseguisse 
esconder. Por uma vez, o elenco 
feminino é constantemente soberbo 
(palmas a Gemma Jones, Lucy Punch 
e Naomi Watts) enquanto os homens 
literalmente andam em piloto 
automático. A evidência é só uma: 
tinha tudo para ser uma boa 
colheita, mas Allen precisaria de se 
teria empenhado mais para lá 
chegar. J.M.

filmes agora editada comprova-o 
bem. São cinco dos mais célebres 
filmes de Wakamatsu: “O Embrião 
Caça em Segredo”, “O Êxtase dos 
Anjos”, “Sex Jack – Sistema 
Violado”, “Os Segredos Atrás das 
Paredes” e “Vai, Vai, Virgem Pela 
Segunda Vez”, realizados entre 1965 
e 1972. Vê-los de seguida é como 
entrar num longo filme, tão 
evidente é a coerência interna do 
universo desenhado por 
Wakamatsu. Como em Nagisa 
Oshima ou Shohei Imamura, 
expoentes da “nova vaga japonesa” 
e contemporâneos de Wakamatsu 
(que foi o produtor do “Império dos 
Sentidos” de Oshima), são filmes 
cheios de raiva, dirigida para quase 
tudo o que estava a volta: o 
conformismo passivo da sociedade, 
os mais velhos (a geração que 
conduziu o Japão à II Guerra), a 
família, a recodificação do Japão do 
pós-guerra a partir de parâmetros 
ocidentais, as relações entre 
homens e mulheres. O fantasma de 
Hiroshima aparece explicitamente, 
através da cicatriz de uma das 
personagens de “Os Segredos Atrás 
das Paredes” (em cenas que, quase 
de certeza não é um acaso, 
lembram o “Hiroshima Mon 
Amour” de Resnais e Duras). E, o 
que também não é um acaso, 
apesar do “exploitation”, do sexo e 
da nudez (feminina), as mulheres 
são por regra as criaturas mais vivas 
e mais indomáveis – aos homens 
está reservada uma situação de 
falência (a impotência, a 
esterilidade) que vira tudo do 
avesso (o fetichismo ritualizado de 
“O Embrião Ataca em Segredo”, 
onde um homem rapta um mulher 
para a transformar em “cadela” põe 
o “exploitation” de pernas para o 
ar, quase sentimos pena dos 
homens japoneses que, em 1966, 
nele foram à procura de “titilação”), 
e uma frustração agressiva (a 
violação é outra recorrência). Neste 
Japão atravancado, dado quase só 
por interiores sobrepovoados, 
apartamentos pequeninos, 
banheiras do tamanho de baldes, 
num preto e branco áspero (nalguns 
filmes cortado por breves explosões 
de cor), sufoca-se. O activismo 
político violento – tema de “Sex 
Jack” e de “O Êxtase dos Anjos”, um 
grande filme – era pelo menos uma 
tentativa de respirar. Mas que filma 
Wakamatsu? Ainda, e quase só, as 
coisas em dissolução: um grupo que 
se desfaz, por dissensões internas, 
no “Êxtase”; a orgia desolada do 
final de “Sex Jack”, onde a 
“Revolução” é um “gang bang”, que 
depois acaba e estão todos tristes e 
esgotados.

Edição sem extras, e transcrições 
impecáveis, respeitando os formatos 
das imagem (quase sempre em écran 
largo). Pena que a legendagem, 
aparentemente adaptada do francês, 
dê alguns tropeções, mas é 
pormenor de somenos.

Há mais para 
descobrir em 

Alain Oulman, 
que não é só 

o compositor 
que escreveu 
para Amália 

notáveis 
momentos 
da música 

portuguesa do 
século XX As mulheres, em Wakamatsu, são as criaturas mais vivas e mais  

indomáveis – aos homens está reservada uma situação de falência

“Sex Jack”: 
a “Revolução” 
é um “gang 
bang”, que 
depois acaba 
e estão todos 
tristes e 
esgotados
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adeptos, no entanto, têm feito 
barulho nos sítios certos. Durante o 
longo período de ostracismo 
editorial, em que todos os livros 
estavam esgotados e reduzidos a 
descobertas fortuitas em caves de 
alfarrabistas, o culto foi sendo 
mantido por uma minoria de fãs 
célebres, entre os quais Nora 
Ephron, Stephen Malkmus, Conan 
O’Brien e o jornalista Ron 
Rosenbaum, cujo artigo de 1999 na 
“Esquire” levou a Overlook Press a 
reeditar todo o catálogo perdido.

O maior pico de notoriedade até 
então terá sido provocado por outra 
celebridade improvável: John 
Wayne, que ganhou o único Oscar 
da carreira à conta de “True Grit” 
(em português, “A Velha Raposa”), 
em 1969. O filme era mau e causou 
incómodos vitalícios ao cioso 
pelotão de evangelizadores. O velho 
dilema “indie”: de súbito, a banda 
de garagem que sempre conhecemos 
torna-se famosa – e por todos os 
motivos errados.

Felizmente para todos os 
envolvidos, a notoriedade foi de 
curta duração, e Portis regressou a 
uma peremptória oscuridade. “True 
Grit” manteve-se sempre nas 
livrarias como uma espécie de 
relíquia, mas o resto da obra – em 
que se incluem duas obras-primas 
cómicas, “The Dog of the South” e 
“Masters of Atlantis” - foi durante 
muito tempo impossível de 
encontrar. O novo “remake” dos 
irmãos Coen (estreia em Portugal a 
17 de Fevereiro) parece ter 
inaugurado mais um processo de 
reabilitação canónica do autor, que, 
na sua serena terceira idade (nasceu 
em 1933), até já nem se importa de 
conversar com jornalistas do “New 
York Times” – desde que não 
transcrevam uma palavra do que ele 
diga. Em mais do que um sentido, o 
homem é um resistente.

“Grit”. No sentido literal, brita ou 
cascalho, mas também coragem, 
determinação, firmeza de carácter 
- e resistência. A palavra é traduzida 
como “garra” na edição portuguesa, 
uma opção aceitável (“fibra” seria 
outra) que reúne toda a polissemia 
dispersa. Os responsáveis pela 
primeira adaptação cinematográfica 
decidiram que era um termo 
descritivo apenas para a figura de 
“Rooster” Cogburn e – 
compreensivelmente, embora com 
perdas óbvias – transformaram 
“True Grit” num veículo para John 
Wayne. Mas o livro pertence a Mattie 
Ross, cuja voz narra a história, 
quatro décadas depois dos 
acontecimentos.

“Eis o que aconteceu”. A frase, 
que aparece logo no segundo 
parágrafo e é repetida uma boa 
dezena de vezes ao longo do livro, 
serve de mote a um depoimento de 
intratável honestidade. O que 
acontece é isto. No Inverno de 1873, 
uma rapariga de 14 anos de Yell 
County, Arkansas, sai de casa para 

encontrar Tom Chaney, o homem 
que matou o seu pai. A lei não 
funcionou pelos canais oficiais e, 
além disso, ela tem os seus próprios 
planos para o assassino: “Se 
queremos que uma coisa seja feita 
como deve ser, temos sempre de nos 
encarregar pessoalmente do 
assunto”. Para a ajudar, alista um 
vaidoso Texas Ranger chamado 
LaBoeuf, que procura Chaney para 
obter uma recompensa, e “Rooster” 
Cogburn, um “marshal” decrépito, 
alcóolico e zarolho que lhe garantem 
ser o homem com mais “garra” 
disponível. Encontramo-lo pela 
primeira vez num tribunal, onde é 
interrogado por um procurador 
zeloso sobre um caso potencial de 
abuso de autoridade (quando o 
procurador lhe pergunta quantos 
homens já baleou na sua carreira, a 
resposta de Cogburn é “baleei ou 
matei?”). Convencer os dois homens 
a auxiliá-la, além de garantir 
transporte e outros imperativos 
logísticos, exige uma considerável 
série de negociações e semi-
chantagens, ao longo da qual Mattie 

se revela simultaneamente mais 
adulta do que muitos dos adultos 
que enfrenta, e na posse de uma 
tenacidade cega e infantil.

Essa tenacidade é totalmente 
transmitida pela voz: uma 
quantidade misteriosa que Portis 
mantém, sem uma única nota falsa 
ao longo de quase 200 páginas. Um 
registo coloquial, mas com um 
formalismo emocional que prescinde 
de frivolidades e não vacila perante a 
verdade, mesmo quando esta se 
encontra manchada de sangue. Portis 
resolve o problema técnico da dicção 
não com uma reconstrução de 
laboratório, com o paciente recurso 
aos regionalismos correctos, mas 
através de uma criação genuína e 
plausível. A voz de Mattie é, acima de 
tudo, prática: “É verdade que gosto 
da minha igreja e do meu banco”. 
Equilibrada entre esses dois pólos – 
as necessidades terrenas e uma 
moralidade à Antigo Testamento –, 
solteirona, obstinada, dada a refrões 
de catequese, e com a mais atarefada 
colocação de aspas do Oeste, ela fala 
com a veemência da honestidade: 

aMaumMedíocremmRazoávelmmmBommmmmMuito BommmmmmExcelente
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Ficção

John 
Wayneless
Cortesia de Hollywood, 
um dos grandes prazeres 
secretos da literatura 
americana prepara-se para 
mais uma reabilitação. 
Rogério Casanova

True Grit - Indomável
Charles Portis
(Trad. Fátima Andrade)
Editorial Presença

mmmmn

Membro não-
oficial da igreja 
dos Grandes 
Reclusos 
Americanos, 
Charles Portis 
costuma ser uma 
nota de rodapé 
em artigos sobre 
os seus lacónicos 

parceiros de invisibilidade. Como 
Salinger, não dá entrevistas; como 
Pynchon, não se deixa fotografar; 
como Gaddis, publica em média um 
livro por década. Mas, ao contrário 
deles, a própria obra pode orgulhar-
se de um nível estratosférico de 
reclusividade. Constituída por 

quatro romances e um par de 
contos publicados na 

“Atlantic Monthly”, tem 
cumprido com brio o 
extenuante circuito 
do secretismo: 
mesmo dentro dos 
perímetros 
reduzidos das 
“reputações de 
culto”, o talento 

de Portis nunca fez 
barulho suficiente.

Os seus 

Nova 
editora

José Luís Peixoto vai ter 
editora nova no Brasil: 
o romance “Livro”, 
que foi lançado em 
Setembro em Portugal, 
vai ser publicado pela 
Companhia das Letras. 

O escritor português 
já tinha duas obras 
publicadas no Brasil pela 
editora Record: “Cemitério 
de Pianos” (2006) e 
“Uma Casa na Escuridão” 
(2009). 

ec us dade. Co st tu da po
quatro romances e um par de

contos publicados na 
“Atlantic Monthly”, tem

cumprido com brio o 
extenuante circuito 
do secretismo:
mesmo dentro dos 
perímetros 
reduzidos das 
“reputações de 
culto”, o talento 

de Portis nunca fez
barulho suficiente.

Os seus

Charles 
Portis é um 

dos grandes 
reclusos da 

literatura 
norte-

americana, 
mas o 

“remake” 
de “A Velha 

Raposa” 
(“True Grit”) 
pelos irmãos 

Coen está a 
suscitar uma 

operação de 
reabilitação 

do escritor
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“Ao longo da vida conheci alguns 
cavalos e ainda mais porcos que 
alimentavam, sem dúvida, más 
intenções no seu coração. Irei ainda 
mais longe e direi que todos os gatos 
são malvados, embora possam ser 
muito úteis. Quem nunca viu Satanás 
nos seus focinhos astutos? Há 
pregadores que dirão que isto não 
passa de ‘tretas’ supersticiosas. A 
minha resposta é a seguinte: 
pregador, pegue na sua Bíblia e leia 
Lucas 8, 26-33”.

O excesso é típico, mas 
inteiramente merecido. E Rooster e 
LaBoeuf falam de maneira 
semelhante: a energia cómica do 
livro resulta da furiosa colisão de 
monólogos indignados. Portis 
mostra o respeito devido a todos os 
ressentimentos incoerentes e 
aspirações grandiosas, sem tentar 
rasurar a sua capacidade para o 
ridículo. Pensar em si próprio 
formalmente é a característica 
dominante de todas as suas 
personagens, uma formalidade 
descabida e traduzida numa retórica 
inflacionada que faz com que todos 
os diálogos soem como declamações 
numa tertúlia e ao mesmo tempo 
inteiramente naturais, num efeito 
que consegue um dos mais árduos 
actos de equilibrismo literário: ser 
revelador sobre pessoas sem auto-
consciência e ser engraçado sobre 
pessoas sem sentido de humor.

Mas atípica é a nota elegíaca das 
últimas páginas. Mais de 40 anos 
passaram, e ao tentar reencontrar o 
seu parceiro de aventura, Mattie 
descobre que o octogenário “Rooster” 
faz parte de um espectáculo itinerante 
chamado “Oeste Selvagem”, onde 
mostra “a sua perícia e ousadia com o 
revólver de seis tiros e a espingarda de 
repetição”. O cenário é 
deliberadamente confrangedor, e 
passa por comentário oblíquo à 
vulgarização da mitologia do Oeste 
americano, um processo para o qual a 
hirta honestidade de Mattie é 
proposta como antídoto. Mas o tom é 
diferente, e o leitor descobre com 
assombro que a nostalgia é uma 
emoção “viável” no universo de 
Portis: “O tempo foge-nos”, diz, antes 
de um último assomo de “true grit”, 
terminando o relato com um floreado 
que se assemelha a um encolher de 
ombros.

Um cão em 
Manhattan
Romance comovente 
e melancólico sobre 
um dos grandes mitos do 
século XX. 
José Riço Direitinho

A Vida e as Opiniões do Cão Maf 
e da sua Amiga Marilyn Monroe
Andrew O’Hagan
(Trad. Ana Falcão 
Bastos e Cláudia Brito)
Bertrand

mmmmn

Contar o mundo 
através do olhar e 
dos pensamentos 
de um cão não é 
uma ideia literária 
propriamente 
original. E se 
dissermos ainda 
que esse mundo é 
Hollywood, o 

interesse poderá decair na proporção 
correspondente ao brilho estelar do 
dono ou da dona do canídeo. O 
escritor escocês Andrew O’Hagan (n. 
1968) – autor de “Os Nossos Avós” (D. 
Quixote, 2002), romance nomeado 
para o Booker Prize – quis correr esse 
risco ao ficcionar a autobiografia do 
cão de Marilyn Monroe, a estrela das 
estrelas. O resultado é um texto 
brilhante, por vezes comovente e 
melancólico, pois conseguiu fazê-lo 
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Em Janeiro, a editora 
Fernanda Mira Barros 
inaugurou o Blog da 
Cotovia com uma ideia 
muito simples: “A 
Cotovia é uma editora 
muito boa”

Isabel 
Coutinho

Ciberescritas

H
á editores e editores, editoras e editoras. A 
Cotovia é uma editora de editores. Quem 
vive em Lisboa sabe que, entre o Chiado e o 
Bairro Alto, num rés-do-chão por onde se 
passeia um gato, fica a Livros Cotovia. É a 

livraria onde se podem comprar clássicos com traduções 
impecáveis, livros de poesia, colecções de teatro, todos 
os títulos do curso breve de literatura brasileira, ensaios e 
até ficção de desconhecidos que, depois de ali 
publicarem, entraram na história da literatura 
portuguesa. 

Neste ano novo, a Cotovia inaugurou uma livraria 
online. Ali, os leitores têm a possibilidade de ler as 
primeiras páginas de títulos recentes. É o caso de “Entre 
árabes e judeus”, da jornalista Helena Salem, que em 
Outubro de 1973 foi cobrir a chamada guerra do Yom 
Kippur. Podemos ler as primeiras 16 páginas e até 
partilhá-las em redes sociais, mandar por email ou 
integrar num blogue. “O que significa ser uma menina 
judia, de nome árabe, a viver num país católico a 
frequentar escola protestante? O que significa ser uma 
jornalista brasileira, de origem judaica, a cobrir uma 
guerra árabe-israelense, nos países árabes e com 
posições solidárias aos palestinianos?”

Mas as novidades não ficam por aqui. Em Janeiro, a 
editora Fernanda Mira Barros inaugurou o Blog da 
Cotovia com um “post” onde explicava que tinha 
decidido concentrar-se numa ideia simples: “Esta: A 
Cotovia é uma editora muito boa.” E continuava: “Não 
me fica bem dizer isto, é claro, trabalhando nela e para 
ela há 20 anos, mas a humildade é uma virtude que em 
excesso se torna defeito. E, sem mim, a Cotovia seria tão 

boa como é, portanto estou à 
vontade.” Quem se dispuser a 
acompanhar o blogue da 
editora “muito boa”, terá a 
sorte de ler textos inéditos dos 
seus autores (para já, Jacinto 
Lucas Pires, António Pinto 
Ribeiro, Tatiana Salem Levy, 
Luís Quintais, Daniel Jonas), e 
ficará informado sobre as 
novidades.

Também André Fernandes 
Jorge, editor da Cotovia, 
publicou um texto no blogue a 
propósito da nova colecção 

Judaica, onde está incluído o livro de Salem: “Não me 
recordo quando começou o meu interesse pelo judaísmo. 
De muito pequeno, com certeza. Talvez venha da 
admiração que o meu Pai tinha pelos judeus. E de ele 
dizer aos filhos, sem que percebêssemos porquê, que 
éramos diferentes. Desde muito cedo terei ficado com 
essa noção de que havia uma diferença na família. 
Depois, na adolescência, claro, tudo isso se tornou 
insuportável: eu não queria ser diferente de nada nem de 
ninguém na vida”. “Sinto que é necessário recordar 
sempre os grandes crimes contra a humanidade. Todos. 
Esta colecção vem daí, dessa minha necessidade tornada 
convicção”, afirma o editor. 

A equipa da Cotovia e os seus autores estão agora mais 
perto de nós. Neste Inverno frio, vem mesmo a calhar.

Blog da Cotovia
http://blogdaco-
tovia.blogspot.
com/

Livraria e editora 
Cotovia
http://www.
livroscotovia.pt/

Twitter
@livroscotovia/ isabel.coutinho@publico.pt

(Ciberescritas já é um blogue http://blogs.publico.pt/
ciberescritas)

A editora muito boa 

Andrew 
O’Hagan 
inventa toda 
uma vida 
para o cão 
que Sinatra 
ofereceu a 
Marilyn e 
que aqui se 
oferece como 
testemunha 
ocular do 
“esplendor 
em declínio” 
da mais 
defi nitiva 
“star” de 
Hollywood
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azeitonas, de calor e banhos de 
mar, que às vezes lembra Portugal. 
Mas depois o texto liberta-se de 
todos os protocolos da literatura 
de viagens e entra em sinestesias, 
metáforas musicais, citações, 
detalhes surrealizantes, verbos 
amotinados, neologismos, 
esboços ficcionais, divertimentos, 
uma torrencialidade poética, 
excessiva. O sublime grego não 
assume a habitual linguagem 
apolínea, como em Sophia, mas 
uma exuberância discursiva que 
é aliás uma marca estilística de 
Ruben A, 

Quando o escritor recorre à 
expressão “ver-se grego”, usa-a 
de modo quase literal. De facto, 
o milagre grego consiste em 

tornar grego quem esteja 
disponível. E Ruben, em genial 
metamorfose, vê-se grego. Tudo 
então se agiganta: a família dos 
Atridas confunde-se com a história 
da humanidade, o oráculo de Delfos 
é o paradigma universal do 
maravilhoso útil, e até um pelicano 
em Miconos se transfigura em 
pequeno deus. Os deuses morreram 
como ideia, talvez, mas 
desmultiplicam-se como 
experiência vivida.

“Um Adeus aos Deuses” não é um 
guia da Grécia, mas é um guia da 
civilização grega, porque 
acompanha uma Grécia de 
sensações exaltadas, tanto 
harmoniosas como angustiantes, 
hedonistas mas também saudosas, 
vividas numa acumulação de 
“instantes imortais”. Longe das 
ideias livrescas, a Grécia de Ruben 
A. é isso: o imediato feito 
eternidade. 

sem pretensiosismo nem 
condescendências, e sobretudo sem 
entrar nas desnecessárias “águas 
turvas” amorosas que de vez em 
quando fazem as delícias dos 
tablóides, ou nas muitas teorias 
conspiratórias sobre a morte de 
Marilyn. O título, apesar de lembrar 
Laurence Sterne e o seu “Tristram 
Shandy”, parece mais inspirado em 
“A Vida e as Opiniões do Tomcat 
Murr”, uma curiosa sátira narrada 
por um gato, da autoria do alemão 
E.T.A. Hoffmann.

O cão, um “terrier maltês” (raça 
também conhecida como “bichon 
maltais”, e, segundo o próprio, a raça 
dos “aristocratas do mundo canino”, 
que têm entre os seus ascendentes os 
companheiros inseparáveis de Maria 
Stuart, a rainha dos escoceses, e de 
Maria Antonieta), nasceu na Escócia, 
na Primavera de 1960, mas depressa 
foi levado para Inglaterra pelo 
jardineiro da pintora Vanessa Bell 
(irmã de Virgínia Woolf ). Por caminhos 
ínvios que só o destino parece 
conhecer, o escritor Christopher 
Isherwood informou da sua existência 
a mãe de Natalie Wood, uma emigrante 
russa que se compadecia com cães 
ingleses e que os levava para a América 
para os negociar com as estrelas de 
Sunset Boulevard. Já em Los Angeles, 
em casa da família de Natalie Wood, 
que ele descreve como “uma visão de 
decoração de interiores num estado de 
calamidade, o cenário de um 
casamento à força entre a ligeireza 
americana e a morbidez russa”, vê pela 
primeira vez o senhor Frank Sinatra, 
que “emanava um ligeiro aroma 
siciliano”, enquanto este gritava com 
Nick (o pai de Natalie Wood), que 
passava o tempo bêbado e a assistir a 
episódios do “Bonanza” com uma 
espingarda descarregada nas mãos.

O cão (que por esta altura ainda 
não tinha nome) começa a mostrar 
ser sábio, astuto e cheio de 
referências culturais em vários 
campos – que vão desde a filosofia ao 
cinema, passando pela literatura e 
pelo design de interiores –, tudo isto 
porque, segundo ele, os canídeos 
absorvem “o melhor do que os donos 
sabem”. Ele conhece os grandes 
romances e cita as personagens 
caninas, por exemplo. E uma das 
suas primeiras observações ao ver 
Sinatra e Natalie Wood juntos é: 
“Nunca iriam crescer. Sinatra era 
eternamente o soldado Maggio, o 
contestatário magricela e carente de 
‘Até à Eternidade’. E Natalie seria 
sempre a rapariga que queria ser fixe 
em ‘Fúria de Viver’.

Mas Marilyn Monroe tinha acabado 
de se divorciar de Arthur Miller, 
estava deprimida, e Sinatra queria 
oferecer-lhe um cão. Ali estava um. E 
Frank levou-o para Nova Iorque, 
onde ele iria finalmente conhecer a 
sua “companheira predestinada”, 
essa “pessoa estranha e infeliz”, que 
vivia num apartamento do Upper 
East Side de Manhattan, mas que – 
isto notou ele mais tarde – tinha o 

“maior pendor para a comédia”. 
É esta Marilyn que por esta altura 
oscilava entre a esperança e o 
desespero (não terá oscilado 
sempre?) que lhe dá o nome, Mafia 
Honey (diminutivo Maf ), em 
divertida homenagem a Sinatra, às 
suas pretensas ligações ao 
submundo. A partir desse dia, o 
sensível cão Maf, que aos poucos se 
vai mostrando também pomposo, 
snob e pedante, está sempre com 
Marilyn e torna-se numa espécie de 
seu aliado espiritual. Vai com ela às 
festas, passeia com uma Marilyn 
incógnita pela cidade, presencia 
alguns encontros amorosos, e assiste 
a sessões de psicanálise em que se 
procura contornar a problemática 
questão do “pai ausente”. Dá-se 
também conta das tentativas de 
Marilyn para se reinventar como 
“actriz séria”, sob a tutela de Lee 
Strasberg; Marilyn quer o 
reconhecimento da sua seriedade, 
mas é já o seu “esplendor em 
declínio” o que sente, apesar de ser 
ainda, diz Maf, “a única pessoa que 
conseguia murmurar uma 
exclamação” e que “sabia fazer as 
pessoas sonhar”. O autor intercala no 
texto citações de entrevistas ou falas 
de filmes, e consegue fazer o leitor 
perceber que há ali uma Marilyn que 
mascara o seu verdadeiro “eu”, e que 
permanece ao longo de todo o 
romance uma espécie de presença 
ilusória, melancólica e comovente.

O’Hagan não tenta declaradamente 
explicar o mito Marilyn Monroe, dá 
apenas uma amostra – e essa é a 
grande ambição (conseguida) do livro 
– do que teria sido conhecê-la, e ser 
capaz de identificar “qualquer coisa 
de indecente na maneira como ela 
admirava o seu reflexo ao espelho”.

Como não poderia deixar de ser, o 
romance não termina com a morte 
de Marilyn, mas com ela a cantar 
“Happy Birthday, Mister President”.

Poesia

Ver-se grego
A Grécia da cultura e a 
Grécia da sensação.
Pedro Mexia

Um Adeus aos Deuses
Ruben A.
Assírio & Alvim

MMMMn

Todo o leitor 
culto tem uma 
ideia da Grécia, 
mas o que é isso, 
“uma ideia da 
Grécia”, o que é 
que isso vale? 
Ruben Andresen 
Leitão também 
conhecia imagens 

e palavras gregas, de 
Homero a Seferis. E a sua prima 
Sophia de Mello Breyner 
praticamente vivia numa Grécia 
mental. Mas ele sentia “a Grécia” 
como um dado simplesmente 
cultural, impreciso e distante. 
Então, uma conversa com o poeta 
brasileiro Murilo Mendes, que 
chegava, extasiado, da Grécia, 
contagia-o. Ruben decide tentar 
perceber “in loco” o que é isso, “a 
Grécia”, que tanto fascina os 
espíritos elevados.

O menos que podemos dizer de 
“O Adeus aos Deuses” é que o 
escritor português superou todas as 
expectativas. O relato da 
experiência grega foi publicado em 
1963, e reaparece agora, com edição 
de Liberto Cruz e prefácio de 
Rosado Fernandes. E, diga-se desde 
já, não é uma tradicional narrativa 
de viagens, mas antes o itinerário 
de um encantamento.

Ruben A. faz as devidas 
anotações históricas, paisagísticas, 
turísticas, conta episódios, comenta 
personagens, mas nada disso é 
essencial. Essencial é o 
maravilhamento perante a Grécia, 
que ele vê com um reino de 
divindade sem deus, de divindade 
quotidianamente vivida, vivida de 
modo profano, em cidades com a 
justa medida, cidades vivas mesmo 
se em ruínas, cidades que 
transmitem uma ideia de “polis” em 
liberdade ausente das cidades 
portuguesas em 1963. Mal chega à 
Grécia, o inquisitivo Ruben torna-se 
voraz, faz inventários de coisas 
vistas, e todos os sítios que descreve 
se transformam em cenários de 
uma experiência eufórica, e às 
vezes alucinada.

Ruben chega ao Museu Nacional 
de Atenas e pede autorização para 
ver os Kouroi integralmente nu, tão 
nu como as estátuas dos rapazes, e 
já não são estátuas mas gente, nada 
é museu e tudo se faz sensação. Em 
Epidauro, encontra o teatro dos 
teatros, construído para garantir a 
dignidade da palavra, e representa 
Ésquilo para uns ingleses 

comovidos. Em Creta, convive com 
o Zorba de Kazantzakis como se 
fosse um inesquecível companheiro 
de viagem. Em Rodes, a acuidade 
visual aumenta e Ruben vê “o roxo 
magenta de buganvília, o encarnado 
salmão do hibisco e o rosa branco 
dos oleandros”. Em Lindos, 
anota: “É tudo um domínio 
do mais alto – uma tentativa de 
Ícaro – ao subir perdido no espaço 
de mim para o céu aberto. Não 
quero mais nada. Estou petrificado 
por dentro, sou coluna, resto de 
estátua, mão de Deus menor, 
cabeça de Poseidon, torso de cavalo 
marinho, calcanhar de Aquiles” (p. 
131).

Embora Ruben diga que não há 
nada de pitoresco na Grécia, 
aparecem aqui e ali notas afáveis 
sobre a hospitalidade grega, sobre 
convivas animados, passeios ao fim 
da tarde, uma Grécia de vinho e 

Mal chega à Grécia, o inquisitivo Ruben A. 
torna-se voraz e, em genial metamorfose, 
vê-se literalmente grego: “Não quero mais nada. 
Estou petrifi cado por dentro”
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visto estarem a somar a vida do Sr. 
Croack (ou C), imóvel, de costas 
para a plateia, voltado para um 
painel onde corre uma projecção 
continua de céu e nuvens que evoca 
um precipício, um salto para a 
morte. 

Separando as personagens em 
dois planos, Beckett cria dois 

tempos de acção: um tempo 
metafísico, em que as personagens 
A e B, uma espécie de recursos 
humanos do outro mundo, avaliam 
as acções de uma vida que se 
encontra em “pause”, e o da 
realidade concreta, da personagem 
C, que se encontra congelada, como 
tão bem nos ensinaram os filmes: 

sempre que o homem olha a morte 
de frente, o tempo pára. O Sr. 
Croack (Viriato Morais) está na 
iminência de cometer suicídio, e o 
seu destino será decidido pela 
avaliação criteriosa de Bertrand 
(Mário Santos) e de Morven (André 
Amálio), apoiada em testemunhos e 
registos que, a princípio, não 
abonam em favor de C.

Além de “Rough For Theatre II”, 
“Beckett: O Quê - Onde” inclui 
outros dois textos de Beckett: 
“What Where” (1983), um retrato de 
uma consciência singular em auto 
reflexão “em que a luz e o 
movimento têm tanta importância 
quanto o texto”, explica Francisco 
Alves, e o poema “What is the 
Word” (1984), narrado por António 
Durães (em off). Estes são dois dos 
últimos trabalhos do prémio Nobel 
da Literatura, que com o tempo se 
foi tornando cada vez mais 
minimalista na sua estética, mas 
não menos político e inquisitivo: 
“Mais do que estabelecer] verdades 
oficiais, Beckett levanta questões e 
confia no julgamento do espectador 
o suficiente para deixar as coisas 
em aberto”, continua o encenador.

“Beckett: O Quê – Onde” prolonga 
uma incursão por alguns textos 
menos conhecidos do autor irlandês 
que, ainda que escritos em momentos 
distantes, têm em comum o teor 
interrogativo e existencial, e o modo 
de olhar o homem como uma espécie 
“que se devora a si própria”.

Para Francisco Alves, “este não é 
mais um ‘pot-pourri’ beckettiano, 
mas sim um espectáculo 
constituído por vários textos 
funcionando como um todo, com 
uma coerencia interna”.

aMaumMedíocremmRazoávelmmmBommmmmMuito BommmmmmExcelente
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Perguntas 
existenciais
“Beckett: O Quê - Onde” 
compila três textos separados 
no tempo, mas unidos pelas 
questões que deixam na 
cabeça do espectador. David 
Pinheiro Silva

Beckett: O Quê - Onde
A partir de Samuel Beckett. Pelo 
Teatro Plástico. Encenação de 
Francisco Alves. Com Mário Santos, 
André Amálio, Viriato Morais, 
Eurico Santos.
Porto. Teatro Helena Sá e Costa. R. Escola Normal, 
39. De 05/02 a 13/02. 3ª a Dom. às 21h30. Tel.: 
225189982/3. 5€ a 10€.

Como é que se decide o destino de 
um homem? Será tão linear como 
contabilizar as boas atitudes contra 
as más? Dividi-las entre os dois 
pratos da balança e sentenciar o 
juízo de acordo com o lado que 
pesar mais, portanto. É esta a 
premissa de “Rough for Theatre II” 
(1958), de Samuel Beckett, um dos 
três textos que integram o novo 
espectáculo do Teatro Plástico, 
“Beckett: O Quê – Onde”, com 
encenação de Francisco Alves.

Duas escrivaninhas 
simetricamente colocadas ocupam 
as pontas do cenário. Bertrand (ou A) 
senta-se na primeira e Morven (ou B) 
na segunda, os dois o espelho um do 
outro: chapéu de côco, fato e gravata. 
Dois burocratas, ou contabilistas, 

Teatro

Estreiam
Rosmersholm

De Henrik Ibsen. Encenação de 
Gonçalo Waddington. Com Gonçalo 
Waddington, Carla Maciel, Pedro 
Lacerda, Peter Michael, Flávia 
Gusmão, João Lagarto. 
Lisboa. CCB - Sala de Ensaio. Pç. Império. De 10/02 a 
13/02. 5ª a Sáb. às 21h. Dom. às 16h. Tel.: 213612400. 
10€.

Azul Longe nas Colinas

De Dennis Potter. Encenação de 
Beatriz Batarda. Com Albano 
Jerónimo, Bruno Nogueira, Dinarte 
Branco, Luísa Cruz, entre outros.
Lisboa. Teatro Nacional D. Maria II - Sala-Estúdio. 

Pç. D. Pedro IV. De 10/10 a 20/03. 4ª a Sáb. às 21h45. 
Dom. às 16h15. Tel.: 213250835. 6€ a 12€.

Continuam
Antígona
De Sófocles. Encenação de Nuno 
Carinhas. Com Alexandra Gabriel, 
António Durães, Emília Silvestre, 
Maria do Céu Ribeiro, entre outros. 
Almada. Teatro Municipal. Av. Professor Egas 
Moniz. Até 04/02. 5ª e 6ª às 21h30. Tel.: 212739360. 
7€ a 12€.

Otelo
De William Shakespeare. Pelo Teatro 
do Bolhão. Encenação de Kuniaki 
Ida. Com António Capelo, João Paulo 
Costa, António Júlio, João Melo, 
entre outros. 
Lisboa. Teatro da Trindade. Lg. Trindade, 7 A. Até 
27/02. 4ª a Sáb. às 21h. Dom. às 16h. Tel.: 
213420000. 8€ a 14€.

A Porta Fechou-se e a Casa era 
Pequena
De Ricardo Neves-Neves. Pelo Teatro 
do Eléctrico. Encenação: Ricardo 
Neves-Neves. Com Ricardo Neves-
Neves, Vitor Oliveira. 
Lisboa. Teatro da Comuna. Pç. Espanha. Até 17/02. 
3ª a 5ª às 21h45. Tel.: 217221770. 5€ a 7,5€.

Drákula
Pela Companhia do Chapitô. 

Encenação de John Mowat. Com 
Jorge Cruz, José Carlos Garcia, Tiago 
Viegas. 
Lisboa. Instituto Franco-Português. Av. Luís Bívar, 
91. Dia 04/02. 6ª às 21h30. Tel.: 213111400. 7,5€ a 
10€.

Demónios de Macbeth
De William Shakespeare. Encenação 
de Sofia de Portugal. Com Elsa 
Valentim. 
Lisboa. Teatro da Trindade. Lg. da Trindade, 7 A. 
Até 27/02. 4ª a Sáb. às 21h45. Dom. às 17h. Tel.: 
213420000. 8€.

Dança

Continuam
As Lágrimas de Saladino
De Rui Horta. Com Katarzyna Sitarz, 
Gilles Baron, Marcus Baldemar, entre 
outros.
Porto. Teatro Nacional São João. Pç. Batalha. De 
05/02 a 06/02. Sáb. às 21h30. Dom. às 16h. Tel.: 

223401910. 3,75€ a 16€.

Paisagens... Onde o Negro é Cor
De Paulo Ribeiro. Com Leonor Keil, 
Peter Michael Dietz, Romulus Neagu, 
entre outros. 
Coimbra. Teatro Académico de Gil Vicente. Pç. 
República. Dia 04/02. 6ª às 21h30. Tel.: 239855636. 
10€.

Agenda

“Beckett: O Quê - Onde” prolonga a incursão 
por alguns dos textos menos conhecidos 
do dramaturgo irlandês iniciada pelo Teatro Plástico
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