
3.º CICLO 
SOCIOLOGIA 

Os Impasses da Música Contemporânea 
Estudo qualitativo pluriperspetivado 
em contexto de ensemble 
 
Gil Fesch 
 
 

D 
2019 
 
 



  



Gil Ribeiro Almeida Fesch 
 

 

 

 

 

 

 

 

OS IMPASSES DA MÚSICA CONTEMPORÂNEA 

Estudo qualitativo pluriperspetivado em contexto de ensemble 
 

 

 

 

 

Tese realizada no âmbito do Doutoramento em Sociologia 

orientada pelo Professor Doutor João Miguel Trancoso Vaz Teixeira Lopes 

e coorientada pela Professora Doutora Paula Maria Guerra Tavares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 

Novembro de 2019



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

OS IMPASSES DA MÚSICA CONTEMPORÂNEA 
Estudo qualitativo pluriperspetivado em contexto de ensemble 

 

 

 

Gil Ribeiro Almeida Fesch 

 

 

Tese realizada no âmbito do Doutoramento em Sociologia 

orientada pelo Professor Doutor João Miguel Trancoso Vaz Teixeira Lopes 

e coorientada pela Professora Doutora Paula Maria Guerra Tavares 

 

 

Membros do Júri 
 

Presidente: 

Professor Doutor Carlos Manuel da Silva Gonçalves 

 

Vogais: 

Professora Doutora Maria Paula Abreu Pereira Silva 

Professor Doutor Rui Telmo Ferreira de Oliveira Gomes 

Professor Doutor José Soares Neves 

Professor Doutor João Miguel Trancoso Vaz Teixeira Lopes 

Professora Doutora Natália Maria Azevedo Casqueira 

  



 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

Declaração de honra ..................................................................................................... 9 
Agradecimentos .......................................................................................................... 10 
Resumo ...................................................................................................................... 12 
Abstract ...................................................................................................................... 13 

Introdução .................................................................................................................. 17 

PARTE I ..................................................................................................................... 23 

Capítulo 1. Teoria | A sociologia da música ................................................................ 25 
1.1. Introito: sociologia vs. estética .......................................................................... 25 
1.2. De regresso às fundações .................................................................................. 29 
1.3. Bourdieu contra Becker? .................................................................................. 40 
1.4. Música contemporânea e etnografia institucional .............................................. 45 

Capítulo 2. Diálogo | Música contemporânea: um termo feito dédalo .......................... 51 
2.1. Reintegrando a estética ..................................................................................... 51 
2.2. Impasses da historiografia musical.................................................................... 56 
2.3. Discurso(s) do(s) modernismo(s) ...................................................................... 69 
2.4. Revolução, crise e revérberos ........................................................................... 78 

Capítulo 3. Metodologia | O objeto de estudo .............................................................. 87 
3.1. Definição do objeto .......................................................................................... 87 
3.2. Estratégia metodológica.................................................................................... 91 
3.3. Objetivos específicos ........................................................................................ 95 
3.4. Papel do investigador e relações de pesquisa .................................................... 98 

PARTE II ................................................................................................................. 101 

Capítulo 4. Porto 2001 e depois | Os primeiros anos do Remix Ensemble.................. 103 
4.1. Contexto político ............................................................................................ 103 
4.2. Capital Europeia da Cultura, Casa da Música e idealização do Remix............. 105 
4.3. Escolha de Stefan Asbury e processo de seleção dos músicos ......................... 110 
4.4. Trabalho com o grupo e opções programáticas ............................................... 115 



 

 

4.5. Espaços e condições logísticas ........................................................................ 118 
4.6. Atividade concertística, relação com o público e perspetivas de futuro ........... 120 
4.7. Evolução do grupo e saída de Stefan Asbury .................................................. 124 

Capítulo 5. Casa da Música | A nova face do projeto artístico ................................... 129 
5.1. Transição para a Casa da Música e chegada de Peter Rundel .......................... 129 
5.2. Digressões e afirmação internacional do Remix Ensemble .............................. 133 
5.3. Programação................................................................................................... 137 
5.4. Consolidação/renovação de quadros e contacto com Emilio Pomàrico ............ 143 
5.5. Situação contratual ......................................................................................... 146 
5.6. Crise orçamental ............................................................................................. 150 

Capítulo 6. Músicos | Representações, expectativas e subjetividades estéticas ........... 155 
6.1. Dicotomia ensemble/orquestra ........................................................................ 155 
6.2. Modelo de gestão e intervenção dos músicos .................................................. 160 
6.3. Públicos e comunicação do grupo ................................................................... 167 
6.4. Limites do repertório ...................................................................................... 173 
6.5. Convenções artísticas e ensino-aprendizagem da música ................................ 182 
6.6. Subjetividades estéticas .................................................................................. 188 

Conclusões ............................................................................................................... 197 

Referências bibliográficas ......................................................................................... 207 

Anexos ..................................................................................................................... 233 
Anexo 1. Artigos de imprensa ............................................................................... 235 
Anexo 2. Documentação consultada ...................................................................... 239 
Anexo 3a. Entrevistas realizadas ........................................................................... 241 
Anexo 3b. Entrevistas a informantes privilegiados ................................................ 242 
Anexo 4. Guião de entrevista ................................................................................. 243 
Anexo 5. Fotografias ............................................................................................. 246 



  

DECLARAÇÃO DE HONRA 

Declaro que esta tese é de minha autoria e não foi utilizada previamente noutro curso ou unidade 

curricular, desta ou de outra instituição. As menções a outros autores (afirmações, ideias, pen-

samentos) respeitam escrupulosamente as regras de atribuição e encontram-se devidamente in-

dicadas, no texto e nas referências bibliográficas, de acordo com as normas de referenciação. 

Tenho consciência de que a prática de plágio e autoplágio constitui um ilícito académico. 

Mais se acrescenta que o trabalho em apreço reproduz, parcial ou integralmente, alguma da 

produção científica que, formando parte deste projeto de doutoramento, foi sendo disseminada, 

sob diferentes formatos, em momentos preliminares da investigação. Constam dessa lista os 

seguintes artigos: 

FESCH, G. (2015). «A sociologia da música e os seus fundadores: para uma reapreciação 

diacrónica». In P. Guerra (ed.), More than loud: Os mundos dentro de cada som, pp. 35–

47. Porto: Edições Afrontamento. 

FESCH, G. (2016). «Rumo a uma etnografia da música contemporânea. Prólogo para um 

projeto de investigação». Revista Crítica de Ciências Sociais, n.º 109, pp. 163–184. 

FESCH, G. (2017). «Teoria social e estética. Sobre o desígnio interdisciplinar». Análise Social, 

LII, n.º 223, pp. 432–443. 

 

 

Porto, 10 de novembro de 2019, 

 

Gil Fesch



 

 

AGRADECIMENTOS 

Sendo o exercício da atividade científica experiência de partilha antes do mais, vejo-me 

forçado à delonga na listagem das pessoas que contribuíram para que esta não 

representasse exceção. 

A abrir, transmito o meu reconhecimento à Fundação para a Ciência e Tecnologia. O 

trabalho que aqui conhece termo não teria sido possível sem o precioso apoio financeiro 

de que, durante quatro anos — através da bolsa de doutoramento com a referência 

SFRH/BD/98258/2013 —, pude beneficiar. Que o meu caso redunde, por isso, em prova 

de que os montantes destinados a este tipo de investimento jamais serão excessivos. 

Em segunda instância, expresso a minha gratidão às pessoas que, por via do programa de 

doutoramento em sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, se 

cruzaram no meu caminho. Desde logo, ao respetivo corpo docente — entre outros, os 

professores Carlos Gonçalves, Isabel Dias, Dulce Magalhães, Natália Azevedo, 

Alexandra Lopes, Helena Vilaça e Cristina Parente —, cujos aportes, de distintas 

maneiras, vieram a enriquecer a minha primeira aventura pelo mundo da sociologia. 

Agradeço, claro está, ao meu orientador, João Miguel Teixeira Lopes, pela inspiração, 

diálogo profícuo e autonomia que sempre me concedeu. Resulta, destes anos de 

convivência, uma relação de amizade que não só estimo como desejo ver prolongada. Já 

à minha coorientadora, Paula Guerra, reservo uma palavra de sincero reconhecimento 

pelo incentivo permanente à minha produção científica. Um e outra, de maneiras 

diferentes, me fizeram sentir sociólogo antes mesmo de o ser. 

Sem esquecer os meus colegas de doutoramento — em especial, a Carol Corrêa, o Thiago 

Meneses Alves e a Irene Serafino —, em quem, sobretudo numa fase inicial, me pude 

amparar. 

O meu profundo reconhecimento estende-se, ainda, aos diversos atores que, de modo 



 

 

distinto, me auxiliaram durante a pesquisa. À Casa da Música, na pessoa do Eng.º António 

Jorge Pacheco, agradeço as portas abertas; aos membros do Remix Ensemble, seus dois 

maestros titulares e demais pessoal técnico e administrativo, a confiança e generosidade. 

Acaso esta tese constitua objeto de interesse, científico ou outro, a eles se deve. 

Perante o Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, por sua vez, mostro-me grato 

— aspeto tantas vezes menosprezado — pela cedência de um local de trabalho que me 

possibilitou uma segunda metade de projeto em condições até então impensáveis. Mas, 

máxime, a alguns dos colegas que, em diferentes momentos, me estenderam a mão. Do 

convívio com a Marta Lima e a Tânia Leão, entre outros, trago a convicção de que a 

academia é, em primeiro lugar, espaço de intercâmbio, solidariedade e entreajuda. 

À Laurentina, que da desordem vem fazendo firmamento, devolvo uma certeza. Findo 

este processo — nem caos, nem cosmos; caosmos, diria Deleuze —, olho esperançoso 

para os tempos vindouros. 

O mais sentido dos quinhões, reservo-o, contudo, à minha família e amigos. Sinto-me 

afortunado por sabê-los em número que se não compagina com as naturais restrições do 

contexto. E por isso — percebendo-os, em todo o caso, conscientes da importância que 

tiveram, ao longo deste espinhoso trajeto — me dispensarei de os arrolar. Dois há, no 

entanto, que, pela partilha de teto, não podem passar sem menção. Ao Nuno e à Mrika, 

não saberei retribuir, para lá do constante encorajamento, a sensibilidade de não 

perguntarem pelo apuro das sucessivas jornadas de trabalho. Foram inexcedíveis na tarefa 

de, quotidianamente, me resgatarem da escrita. Mas mais: à Catarina, sobre qualquer 

outra coisa, deixo o meu modesto reconhecimento por, não raro, ser a vítima primeira, 

sempre alegre, das minhas lamúrias-desabafos nesta reta final. Destinando, ainda, ao 

Afonso a minha muda gratidão pelo companheirismo discreto. Porque são poucas as 

pessoas a entender que o melhor dos apoios se presta em silêncio. 

Aos meus pais, esses, agradeço o exemplo de verticalidade, dedicação e boas práticas 

pedagógicas. Esta tese é, em grande medida, produto dos mundos que me legaram. Se um 

dia souber ser metade do que foram comigo, dar-me-ei por feliz. 



 

 

RESUMO 

A presente tese, inscrevendo-se numa perspetiva sociológica de base etnográfica, propõe-

se contribuir para o debate em torno do fenómeno da música contemporânea por via de 

uma análise situada ao caso do Remix Ensemble — um dos quatro agrupamentos resi-

dentes da Casa da Música —, com especial ênfase na condição dos seus instrumentistas. 

O escopo da investigação é, como tal, delimitado por dois grandes eixos, a jusante dos 

quais se articulam desdobramentos analíticos oportunos: 1) o plano institucional — i.e., 

a reflexão em torno da criação, trajeto, funcionamento e impacto, no meio musical portu-

guês, do Remix Ensemble; e 2) o tema das subjetividades — ou seja, a análise interpre-

tativa (partindo da reconstituição dos respetivos percursos educativos e carreiras artísti-

cas) dos discursos, representações e subjetividades estéticas dos seus membros efetivos. 

Através de uma abordagem multidimensional, pluriperspetivada, que cruza diferentes do-

mínios e níveis da realidade — ciente das potencialidades que a comparação de biogra-

fias/trajetórias oferece à pesquisa socioantropológica —, este trabalho aponta, por isso, à 

desconstrução dos diversos sistemas disposicionais dos atores em questão, que, por sua 

vez, estão na origem de determinados modos de relação com a música contemporânea. 

Com o objetivo de descrever, contextualizar e analisar o complexo intersubjetivo que dá 

forma a este específico universo de sentido. 

Palavras-chave: sociologia da música, música contemporânea, etnografia, músicos, 

Remix Ensemble Casa da Música. 

 



 

 

ABSTRACT 

Subscribing to an ethnography-based sociological perspective, the present thesis aims at 

contributing to the debate around the phenomenon of contemporary music, via the 

situated analysis of Remix Ensemble's case — one of the four in-house ensembles of Casa 

da Música —, with emphasis on the condition of its instrumentalists. The scope of the 

investigation is, therefore, bounded by two main axes, along which the analysis is set to 

unfold: 1) the institutional level — i.e., a reflection on the genesis, history, functioning 

and impact, within the Portuguese musical milieu, of Remix Ensemble; and 2) 

subjectivity as a theme — in other words, the interpretive analysis (based on the 

reconstitution of respective educational paths and artistic careers) of its members' 

discourses, representations and aesthetic subjectivities. Through a multifaceted approach, 

interweaving different domains and levels of reality — benefiting from the advantages of 

biography/trajectory comparison, within the context of socioanthropological research —, 

this work seeks to deconstruct the various actors' dispositional systems, which in turn 

come to (re)produce particular modes of relation with contemporary music. As means of 

describing, contextualizing and analyzing the intersubjective complex behind this specific 

universe of meaning. 

Keywords: music sociology, contemporary music, ethnography, musicians, Remix 

Ensemble Casa da Música. 

 

  



 

  

  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

L'insularité culturelle de la musique d'aujourd'hui 
n'est pas simplement la conséquence d'une pédagogie 
ou d'une information déficiente. Ce serait trop facile 
de gémir sur les conservatoires ou de se plaindre des 
maisons de disques. Les choses sont plus sérieuses. 
Cette situation singulière, la musique contemporaine 
la doit à son écriture même. En ce sens, elle est vou-
lue. Ce n'est pas une musique qui chercherait à être 
familière; elle est faite pour garder son tranchant. On 
peut bien la répéter; elle ne se réitère pas. En ce sens, 
on ne peut pas y revenir comme à un objet. Elle fait 
irruption toujours aux frontières. 

 
 

Michel Foucault 
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INTRODUÇÃO 

A tese aqui descerrada materializa um projeto de investigação iniciado em 2014, cor-

respondendo, lato sensu, a uma etnografia institucional que teve como objeto de estudo o Remix 

Ensemble Casa da Música — formação especializada na interpretação da pluralidade de lin-

guagens e orientações estéticas associadas a essa prática artística vulgarmente designada por 

música contemporânea —, com especial incidência na condição dos seus instrumentistas. Fa-

zendo, por isso, do fenómeno cultural em questão — o «cisma estético modernista» (Vargas, 

2010: 203) e suas decorrências, o «fim do prestígio da música de vanguarda», nas palavras de 

Mário Vieira de Carvalho (2007: 13) — problemática central à pesquisa. Ou seja, assumindo 

por tema, num plano mais vasto, «a crescente divergência, no seio da própria música erudita, 

entre o consumo de repertórios passados, continuamente alargados pela descoberta de obras 

[até então] desconhecidas ou ignoradas, bem como de novas competências performativas, e a 

produção de música contemporânea» (Menger e Cullinane, 1989: 93).1 

Pelo que seriam, desde logo, dois os motivos de interesse do trabalho. Em primeiro 

lugar, a possibilidade de aprofundar conhecimento numa esfera ainda largamente inexplorada. 

Terreno de pesquisa por tendência alheio à sociologia — mantido, durante largas décadas, sob 

custódia de áreas como a musicologia, estética, historiografia e crítica musical —, a nova mú-

sica só mais recentemente vem a ser resgatada ao domínio quase exclusivo das ciências herme-

nêuticas, para fazer uso dos termos de Habermas (1996), reconhecendo-se, dessa forma, a ne-

cessidade de alocar também o debate à dimensão contextual e interacional. Afastadas que fica-

riam, assim, conceções autonómicas dos fenómenos simbólicos — «enquanto estruturas de sen-

tido auto-suficientes cuja compreensão seria necessariamente interna» (Lopes, 2000a: 12) —, 

há hoje relativa unanimidade quanto à pertinência do contributo de perspetivas socioantropoló-

gicas no quadro de uma abordagem que se pretende cada vez mais multidimensional, integra-

dora e holística, às práticas culturais e artísticas. Acrescendo, com tal, aos aportes porventura 

mais arraigados de disciplinas como a teoria estética, a história da música contemporânea, a 

análise musical ou até, em termos mais abrangentes, a própria musicografia. 

                                                        
1 Todas as traduções presentes no texto são da exclusiva responsabilidade do autor. 
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Já num segundo plano, o esquema de trabalho apresentava-se, outrossim, promissor 

— e por essa exata via — no que respeita a um salutar processo de retoma do diálogo entre 

tradições de pensamento por norma desavindas. E isto porque a complexidade da matéria desa-

conselhava aproximações simplistas e/ou setoriais. Sinalizar o potencial da sociologia, no con-

texto de uma temática como a da música contemporânea, não poderia significar nunca a subs-

tituição de uma forma de imperialismo teórico por outra. A referência a estes específicos uni-

versos de sentido, ou seja, a plena imersão no nexo artístico, não sendo suficiente à compreen-

são do fenómeno musical, permanecerá, em todo o caso, parte inalienável do debate. Condição 

essencial — diríamos — à assimilação dos seus muitos matizes. Razão pela qual se promoveu 

uma abordagem sistemática ao discurso estético, encarado pois como elemento descodificador 

das práticas no que toca a esquemas mentais, sistemas de representações, quadros valorativos 

— de tudo quanto consubstancia as disposições culturais dos atores —, reintegrando, assim, 

este corpo teórico num dispositivo metodológico amplo, com vista à produção de um olhar de 

um mesmo passo situado — com forte pendor etnográfico e ancorado à boa tradição sociológica 

— mas, porque interdisciplinar, plural também. A pesquisa socioantropológica entendida aqui 

como investigação empírica teoricamente orientada, nos termos que são de António Firmino 

da Costa (2008: 5). 

Concebido, inicialmente, como um projeto que cruzava diferentes níveis de análise, 

abarcando produção, receção e mediação — cientes de uma possível «homologia entre o espaço 

dos produtores (e dos produtos) e o espaço dos [consumidores-recetores]» (Bourdieu, 1997: 

61), é dizer de uma eventual «correspondência entre [diferentes] tipos de públicos e [diferentes] 

tipos de obras (e produtores)» (Lahire, 2001: 50) —, cedo se tornaram claras as vantagens de 

uma remissão para o plano institucional, enquanto quadro de interação privilegiado aos nossos 

objetivos (Goffman, 1983). Viabilizando, desse modo, a «articulação entre a análise da interac-

ção, a experiência dos participantes e a dimensão cognitiva da participação em situações soci-

ais» (Nunes, 1993: 39). Ponto em que a pesquisa se mostrava particularmente auspiciosa. As 

nossas intenções ver-se-iam, contudo, limitadas pelo facto de a Casa da Música se ter declarado 

adversa à realização do estudo de públicos que lhe estava subjacente. Facto que conduziu a 

alterações significativas em termos do alcance da investigação. Perante a impossibilidade de 

aplicação dos inquéritos, o desenho de pesquisa, até aqui assente na conjugação de métodos 

mistos, passaria, então, a assumir recorte exclusivamente qualitativo e — questão talvez mais 

relevante — a encarar os músicos como preocupação central. 
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Terá, assim, sido por meio desta reconfiguração que o estudo, para além de conhecer 

forma derradeira — ao afunilar decisivamente o âmbito de uma perspetiva que se oferecia pa-

norâmica —, encontra o seu principal ponto de interesse e originalidade. Tomando por certo 

que, até à data, serão poucos os trabalhos de cariz sociológico a abraçar o tema da música con-

temporânea, tomado globalmente, mais incomuns serão ainda as investigações a fazer dos mú-

sicos eixo primordial. A perspetiva da produção — insiste Luís Melo Campos (2007: 79) — 

convida, por isso, a uma pertinente «inversão de sentido no escopo analítico: ao invés de exter-

nalizar a análise de práticas e objectos culturais (designadamente musicais), focalizando as re-

lações entre tais práticas e factores que lhes são externos (por exemplo, as variáveis de carac-

terização sociográfica), propõe um centramento analítico sobre os protagonistas da produção 

cultural e as relações que estabelecem entre si e com as suas práticas», examinando os «proces-

sos e condições socioculturais implicados na própria produção cultural» (ênfase acrescentada). 

Sociedade e cultura surgiriam, desse modo, «intrinsecamente conectados e já não apenas arti-

culados como se de um espelho se tratasse». 

Reportando aos objetivos específicos, este estudo de caso assentou, como tal, em dois 

grandes eixos, através dos quais se estabelecem as necessárias articulações analíticas. Num pri-

meiro plano, abordaremos aspetos de natureza institucional, isto é, o período que vai desde a 

fundação do ensemble até ao momento em que se realizou o trabalho de campo, incidindo, por 

essa via, sobre o respetivo processo de criação, estrutura organizativa e percurso artístico — 

revisitando a história de um agrupamento que viria a alterar profundamente a face do meio 

musical português —, para, numa segunda fase, avançar com a interpretação crítica dos discur-

sos dos seus vários membros efetivos. As expectativas, representações e sensibilidades estéticas 

destes atores (perceções, visões do mundo, avaliações, ideações) serão, por isso, matéria-prima 

deste trabalho. 

No primeiro capítulo, dar-se-á, assim, conta do itinerário teórico elaborado ao longo 

da fase inicial do projeto, em que, desde logo, se propõe um retorno às raízes da sociologia da 

música, através de uma reapreciação crítica da produção de alguns dos «patriarcas da [sub]dis-

ciplina» — para fazer uso de uma expressão de Jauss (1982: 3) — e respetivos desenvolvimen-

tos teórico-metodológicos, culminando numa discussão acerca dos méritos, mas também insu-

ficiências, de duas das conceções teóricas mais relevantes ao caso da música: a teoria bourdiana 

dos campos (Bourdieu, 1984) e o interacionismo de Howard S. Becker (2008). Será partindo 
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do confronto (e eventual possibilidade de compatibilização) destes dois contributos que a aná-

lise desembocará no debate mais concreto em torno da situação da música contemporânea, cen-

trando então a revisão de literatura em dois estudos-chave à problemática (Born, 1995; Menger, 

2001) — ambos versando, adrede, sobre o IRCAM de Pierre Boulez, instituição de referência 

no contexto dos ensembles europeus. Ponto em que se estabilizará, por isso, o quadro teórico e 

alguns dos pressupostos inerentes à pesquisa. 

A reintegração do discurso intra-artístico, considerado em toda a sua amplidão e com-

plexidade, constituirá, por sua vez, o núcleo do segundo capítulo. Nele se fará uma aproximação 

estratégica ao domínio da historiografia musical — ponte, por excelência, entre «o aglomerado 

das ciências sociais» e essas que são as «ciências das produções simbólicas» (Lahire, 2012: 

326) —, promovendo, com tal, um mergulho em profundidade nalguns dos debates que marcam 

a histórica da música contemporânea e atinente crise. Mas, e porque a abordagem ao discurso 

estético se pretendia sistemática, aí se integram também contributos de autores afetos às mais 

diversas tradições de pensamento — estetas, filósofos, historiógrafos, pedagogos, musicólogos, 

compositores, críticos, maestros, sociólogos e antropólogos —, de forma a garantir uma neces-

sária imersão nos respetivos vocabulários, narrativas, esquemas classificatórios e repertórios 

culturais — i.e., nas «definições institucionalizadas da pertença cultural» (Lamont e Molnár, 

2002: 171). 

Já no terceiro capítulo, e assumindo-se este como um trabalho de natureza abdutiva, 

avançar-se-á com a descrição pormenorizada da estratégia de pesquisa — que incluiu, como se 

saberá, a presença prolongada no terreno mas, também, o recurso a entrevistas semiestruturadas 

e à análise documental —, explicitando as opções aí implícitas e suas sucessivas reconfigura-

ções. Fase em que se discutem os motivos que justificaram a ancoragem deste aparelho meto-

dológico numa etnografia institucional — a ordem institucional como ponto meão entre os uni-

versos simbólicos e a biografia individual, diriam Berger e Luckmann (1991: 118) —, objetivos 

específicos do estudo e, tópico essencial às circunstâncias, o papel assumido pelo investigador 

e correspondentes relações de pesquisa. A posição fronteiriça atribuída ao etnógrafo — ele pró-

prio músico, culturalmente adentrado — vista como crucial à explanação dos complexos pro-

cessos de subjetivação dos músicos que integram esta formação. 

Os capítulos 4 e 5, funcionando em bloco, oferecem, por seu turno, uma retrospetiva 

dos primeiros quinze anos de atividade do Remix. De forma expositiva — ainda que estabele-

cendo já ligações evidentes com as várias dimensões de análise —, proceder-se-á, assim, ao 
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enquadramento, nos planos social e político, do conjunto de oportunidades e decisões que le-

variam à constituição do agrupamento, desenvolvendo ainda o processo de seleção tanto do seu 

primeiro maestro titular como dos quinze elementos fundadores, seguindo-se-lhe uma passa-

gem em revista do percurso artístico referente ao período que antecede a inauguração da Casa 

da Música (ou seja, esquema de trabalho, desenvolvimento estético-interpretativo do grupo, 

programação, condições logísticas, contacto com os públicos e perspetivas futuras). No quinto 

capítulo, mais concretamente, falar-se-á das mudanças ocasionadas pela instalação no novo 

edifício, bem como pela nomeação do atual regente do grupo. Fase em que a programação do 

Remix Ensemble assumiria perfil distinto, coincidindo, aliás, com o momento da sua afirmação 

no contexto europeu, discutir-se-ão, por isso, as múltiplas experiências e projetos por que pas-

sariam, pontuais mexidas na sua constituição mas, também, de momentos de alguma conflitu-

alidade vividos no seio da formação. 

Será, pois, com este pano de fundo que, por fim, chegaremos ao fulcro da presente 

tese. Uma vez montado o retrato desta década e meia, avançar-se-á com a análise das represen-

tações, expectativas e sensibilidades musicais dos diversos membros do Remix Ensemble — 

dos modos de relação com a música contemporânea —, tendo por base três planos conceptuais: 

«competências e contextos de aprendizagem musicais; importância relativa da música no con-

texto da performance musical; e papéis da música nas relações consigo, com o público e em 

sociedade» (Campos, 2007: 91). Do entrecruzamento destes planos com a experiência adquirida 

ao longo da presença no terreno, e subsequentes resultados das entrevistas, definiram-se, então, 

seis dimensões de análise — dicotomia orquestra/ensemble, modelo de gestão e intervenção 

dos músicos, públicos e comunicação do grupo, limites do repertório do ensemble, convenções 

artísticas e ensino-aprendizagem da música e, por último, subjetividades estéticas —, através 

das quais se articulará, de forma multifária, a interpretação crítica ao tipo de relação que estes 

instrumentistas estabelecem com a própria música que fazem. 

Conscientes de que «narrar é sentir na diversidade do real uma cadência significativa» 

(Pavese, 1997: 17), espera-se, por isso, e sobre contribuir para uma melhor compreensão do 

fenómeno da música contemporânea, honrar a criação e trajeto de um grupo tão singular. Com 

a certeza — parafraseando Geertz (2008: 20) — de que a sociologia, ou pelo menos a sociologia 

interpretativa, «é uma ciência cujo progresso é marcado menos por uma perfeição de consenso 

do que por um refinamento do debate». 
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Capítulo 1 

TEORIA 

A sociologia da música 

A fecundidade de uma sociologia da arte foi-me 
inesperadamente revelada quando, há alguns anos, 
me ocorreu um dia escrever qualquer coisa sobre a 
nova era musical que começa com Debussy. Propu-
nha-me definir com a maior clareza possível a dife-
rença de estilo entre a nova música e a tradicional. 
O problema era rigorosamente estético e, todavia, 
deparou-se-me que o caminho mais breve na sua di-
recção partia de um fenómeno sociológico: a impo-
pularidade da nova música. 

(Gasset, 2003 [1925]: 39) 

1.1. Introito: sociologia vs. estética 

Outrora terreno baldio, malpropício à empresa sociológica, a música é hoje tomada 

como espaço privilegiado para pensar fenómenos coletivos.1 E os motivos para que assim acon-

teça são fortes. Sabemos do potencial que o estudo da esfera simbólica, das manifestações cul-

turais e da densa cadeia do sentido, tem para nos reenviar — de maneira mais ou menos clara, 

mas invariavelmente rica — para a (co)produção da subjetividade, para a intimidade mediada 

dos sujeitos, e, como tal, para o domínio das práticas sociais. E que outra forma tão particular-

mente expressiva, afetiva e inclusiva, que não a música, para cumprir o propósito? 

Afirma Lahire (2003: 21) que toda a teoria sociológica da ação e do ator tem por im-

plícita, independentemente da sua natureza, a busca pela «fórmula geradora das suas práticas» 

                                                        
1 Importa sublinhar, sem prejuízo do exposto, que a música sempre assim foi reputada (e disso é prova o legado 
de alguns dos autores clássicos da disciplina), mas encontramos, em anos recentes, crescente entusiasmo face às 
oportunidades que os fenómenos musicais oferecem à investigação sociológica. 
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— ou fórmulas (as «molas da ação»). É, pois, precisamente na questão de número que a con-

tenda se dá: fórmula ou fórmulas? Sujeito enquanto ente reflexivo e industrioso ou mero re-

cetáculo de influências? Pelo que também na música a discussão vem a ser delimitada por dois 

grandes polos: o da «unicidade do ator e o da sua fragmentação interna». E é neste equilíbrio 

de forças — delicado, poroso, bem certo —, entre tradições teóricas, que se joga o desenvolvi-

mento teórico-metodológico da sociologia da música, articulado num processo sucessório que 

levou a mudanças substanciais em termos de abordagem e objeto. 

De maneira extremada, tornou-se, então, habitual pensar a evolução paradigmática da 

sociologia da música de forma bietápica (e.g., Martin, 2006; Hennion, 2002). De um lado, um 

certo discurso teórico epitomado na figura de Theodor W. Adorno, afeto à análise textual, de-

terminado em desvendar significados e mensagens de caráter social em obras de arte aparente-

mente autónomas, denunciando, para tal, formas veladas de dominação; do outro, perspetivas 

sociológicas recentes, que, desligadas do conteúdo imanente do material musical, se desdo-

bram, ao invés, em análises contextuais, na desmistificação da ideia de que os indivíduos são 

manipulados pela cultura de massas, salientando, enfim, os complexos processos sociais que 

conferem significado e legitimidade aos mais diversos fenómenos musicais. 

Exacerbando a dicotomia: uma 'velha' sociologia tendencialmente voltada para a mú-

sica 'erudita' — amarrada, no limite, ao projeto modernista de renovação da linguagem musical 

— e uma 'nova' sociologia empenhada em dignificar o estudo da cultura popular. Estética vs. 

sociologia. À suposta metanarrativa totalizante, projeto de teoria estética que carrega a in-

delével assinatura de Adorno, reagiam modernas perspetivas sociológicas, apostadas em situar 

a experiência estética no seu contexto social mais vasto. Não mais passavam a ser tolerados 

discursos teleológicos (ou proselíticos sequer) acerca da passividade dos públicos — ampara-

dos, até aqui, pela análise textual —, abandonava-se o apadrinhamento teórico da musicologia, 

e rumava-se a uma plena consagração sociológica da música, agora considerada na sua multi-

dimensionalidade. 

Firme episteme da tradição musicológica, a dicotomia entre música e sociedade,2 perdia, 

assim, preponderância na discussão. As abordagens de pendor estruturalista viam-se agora na 

linha de fogo, acusadas de excessivo determinismo (agravado pela incapacidade de documentar 

concretamente tais mecanismos de dominação) e descredibilizadas pelo insistente menosprezo 

                                                        
2 Por outras palavras, a ideia de que a música transporta (e reforça) necessariamente as contradições societais em 
que foi criada, cabendo ao sociólogo a interpretação/descodificação das mensagens (de caráter social) contidas no 
texto musical, a denúncia de formas veladas de dominação (Martin, 2006). 
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dos cambiantes na (re)produção do sentido e das complexas dinâmicas sociais em jogo no mo-

mento da comunicação artística (DeNora, 2003). O interesse científico, no que à disciplina diz 

respeito, passa a incidir não nas propriedades sonoras do material musical — na 'decifração 

sociológica' da obra artística ensimesmada (music itself) —, mas na (co)produção da subjetivi-

dade através da música, i.e., no «conjunto de práticas, repertório de sensibilidades, expressões 

corporais e emoções institucionalizadas» que constituem o habitus dos sujeitos. À sociologia 

da música importaria, por isso, examinar a «interseção entre o plano biográfico dos artistas e o 

da realidade social mais vasta em que se situam» (Guerra, 2010: 90–94), abrindo caminho a um 

enaltecimento das relações — heterogéneas, recíprocas — entre arte e públicos, mediadas, entre 

outros, pelas instituições, espaços, disposições, gestos, linguagens, materiais e objetos (Hen-

nion, 2002), rumo a uma recomposição dinâmica e criativa dos impulsos musicais/sociais. 

Mais do que uma simples apologia da subjetividade, este afastamento sistemático do 

«foco estruturalista» — que entendia a música como uma «espécie de espelho da estrutura so-

cial» (Guerra, 2015a: 5) — tem, assim, por base uma abertura do espectro da análise à música 

popular,3 num reconhecimento cabal do seu potencial «constitutivo e relacional, conflitual e 

performativo» (Prior, 2008: 302). Alijada do compromisso ascético — forte pressuposto do 

projeto modernista —, esta 'nova' sociologia da música passava a debruçar-se sobre questões 

tão diversas como as complexas redes colaborativas que sustentam os meios artísticos (Becker, 

2008), putativas homologias entre géneros musicais e estilos de vida de grupos sociais específi-

cos (Willis, 1978), o papel das instâncias de legitimação, mercados de trabalho e carreiras 

artísticas (Menger, 1999), os processos de mediação tecnológica (Hennion, 2002) ou as expe-

riências e usos quotidianos da música (DeNora, 2000). 

Muitos foram, portanto, os contributos desta nova vaga de abordagens contextuais que, 

desvinculadas esteticamente, propunham formas alternativas de conceptualizar as coletividades 

musicais. Novas e evanescentes práticas artísticas colocavam desafios teóricos que, por sua vez, 

exigiam flexibilidade e dinamismo metodológicos. À rigidez das propostas dos subculturalistas 

(e.g., Hebdige, 1979) — naquela que era uma primeira tentativa de renovação teórica, ainda 

                                                        
3 Ao mobilizar o termo ‘música popular’, estamos, naturalmente, conscientes da ambiguidade que lhe é inerente 
(albergando manifestações culturais tão distintas como a música tradicional, a música comercial ou de massas, 
entre outras). Por manifesta impossibilidade prática, a discussão terminológica não será enfrentada aqui, mas im-
porta tornar claro que nos afastamos de qualquer tipo de conceção hierarquizante. Move-nos a simples utilidade 
analítica. Para uma discussão alargada, vide Dubois (2011). 
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que, também ela, de inspiração marxista, assente num léxico estruturalista e classista, que su-

perestima a coerência dos grupos (Hesmondhalgh, 2005) —, sobrevinham novas terminologias. 

DiMaggio (1987) insistia no conceito de género, cuja polissemia permitia apresentar sistemas 

de classificação artística como construções multidimensionais e dinâmicas; Bennett (1999) 

avançava com o conceito de tribo, num esforço sustentado para repensar a relação entre juven-

tude, estilo e gosto musical; Straw (2006) contrapunha a ideia de cena, enriquecendo o estudo 

da música popular com o aporte teórico da geografia cultural.4 

Subjacentes a este processo estão, claro está, conceções radicalmente diferentes do pa-

pel do sociólogo. Equipara-se, por um lado, a esfera de atuação da 'velha' sociologia da música 

ao campo científico da musicologia — aquilatada pelo seu potencial heurístico —, reduzindo-

a, por conseguinte, ao comentário hagiográfico e ao elogio da estética pura (Hennion, 2002), à 

militância teórica em prol de um mundo artístico prisioneiro dos seus próprios códigos, consti-

tuído em torno de um cânone de obras-primas e génios musicais (Weber, 2003); relacionando-

se, por outro, o interesse, de perspetivas sociológicas recentes, no plano das práticas contextu-

alizadas, na intersubjetividade e ação colaborativa, com um processo mais vasto de reabilitação 

analítica de formas culturais 'menores', com vista ao resgate do ator social — agora ente refle-

xivo e atuante — por via de abordagens etnográficas e histórico-etnográficas (Acord e DeNora, 

2008). 

A construção de visibilidades mutuamente exclusivas fazia-se, assim, na oposição ca-

nónica entre texto e contexto (Roy e Dowd, 2010), da teoria para a empiria, num vaivém objeto-

sujeito que ainda hoje informa e delimita a contenda sociológica. O anterior programa estético 

— a tal metanarrativa que inciara o processo de consolidação das fundações da sociologia da 

música, enquanto área de conhecimento ipso jure — cedia definitivamente posto a abordagens 

situadas, realçando a ligação estreita entre a etnomusicologia e a sociologia da arte contempo-

rânea (Becker, 1989). 

Mas este foi processo que se não fez sem perdas. Se os méritos destas propostas são 

hoje amplamente reconhecidos, acompanhando a efervescência das manifestações culturais e 

desierarquizando saberes, é também facto que substituíram uma forma de soberania teórica por 

outra. A música popular vê-se justamente valorizada, tida como área de indiscutível interesse 

científico, mas consegue-o, em parte, às custas do seu eterno émulo. Não surpreende, assim, 

                                                        
4 Não podendo este trabalho, por razões evidentes, abraçar a disputa enunciada, remete-se para a análise crítica de 
Hesmondhalgh (2005). 
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que escasseiem, entre os recentes avanços conceptuais, soluções analíticas que conduzam a um 

modelo teórico aplicável à música 'erudita' (em especial à criação 'contemporânea') — i.e., al-

ternativas que permitam dar resposta epistemológica a conhecidos impasses da tradição soci-

ológica. Como ultrapassar, então, antinomias clássicas entre perspetivas estruturalistas e indi-

vidualistas da música? Como conciliar níveis de análise? E como responder aos sucessivos 

apelos à interdisciplinaridade? Que papel reservar à abordagem contextual? Será possível (ou 

até pertinente) reintegrar o propriamente estético em leituras situadas, evitando, assim, novas 

formas de ortodoxia? Começaremos agora por reconsiderar criticamente a genealogia da disci-

plina. 

1.2. De regresso às fundações 

Sendo certo que Adorno é figura preponderante neste debate — não há, aliás, manual 

de introdução à sociologia (da música mas nem só) que lhe não reserve um bom leque de pági-

nas —, as primeiras aproximações ao tema em muito o precedem. Herbert Spencer, por exem-

plo, e ainda que de forma problemática, esboça, em meados do século XIX, um ensaio sobre a 

origem e função da música que vem a ser «decisivo para o desenvolvimento da imaginação 

sociológico-musical» do seu tempo. O próprio Auguste Comte — como lembra Etzkorn (apud 

Shepherd e Devine, 2015: 2–3) —, fundador da disciplina, «não só escreveu sobre música como 

acreditava que era 'a mais social de todas as artes'».5 Nem falar de autores como John Mueller, 

que tem relação documentada com a música desde a década de 30,6 mas, sobretudo, Alfred 

Schütz, cujo texto seminal «Making Music Together: A Study in Social Relationship» — e, em 

especial, os conceitos, aí propostos, de inner time ou mutual tuning-in relationship — consti-

tuiria um importante apoio para interacionistas como Becker ou Faulkner. Ou não fosse em 

grande medida a Schütz, lembram Berger e Luckmann (1991: 27), que devemos a consciência 

da necessidade de nos concentrarmos na estrutura da vida quotidiana. A música enquanto objeto 

de estudo está, por isso, presente nos primeiros momentos e acompanha todo o processo de 

formação da tradição de pensamento da sociologia. 

                                                        
5 Florent Schmitt, compositor relativamente desconhecido do meio musical, chega mesmo a dedicar-lhe uma obra 
para ensemble vocal e instrumental, intitulada Trois Chants en l'honneur d'Auguste Comte, Op. 71 (1921). 
6 O seu The American Symphony Orchestra: A Social History of Musical Taste seria, aliás, um dos primeiros 
trabalhos de sociologia empírica, com ambições sistemáticas, no que à música concerne. 
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Mais: se a visão panorâmica, antes esboçada, da evolução histórica da disciplina — e 

que, insistimos, conheceu ampla disseminação — tem inegável utilidade analítica, deixando a 

nu grandes tendências da teoria sociológica ao longo do tempo, serão talvez menos percetíveis 

os prejuízos inerentes ao rígido engavetamento que o debate favoreceu. Olhando às primeiras 

sistematizações sociologicamente informadas dos fenómenos musicais, de pronto se perceberá 

que a narrativa consensual pode não ter cabal correspondência na produção científica deste(s) 

período(s) — ou não estivesse até boa parte das problemáticas sobre as quais versam aborda-

gens sociológicas recentes em 'incubação teórica'7 nos escritos de algumas das figuras inicia-

doras. 

A relação entre dois dos nomes cimeiros da disciplina é, aliás, exemplo disso mesmo. 

Absolutos pilares da teoria sociológica alemã, Max Weber e Georg Simmel cifram-se também 

entre os pioneiros na abordagem sociológica da música, e com uma produção que inspirou, de 

forma decisiva mas nem sempre reconhecida, importantes avanços teórico-metodológicos (Gar-

cía, 2000). Se o primeiro mereceu destaque transversal — tanto positivo, pela noção de ação 

social e pela promoção do ideal de 'neutralidade sociológica' (Martin, 2006: 15), como negativo, 

na crítica do seu projeto de metateoria centrado em exclusivo no processo histórico de raciona-

lização da música ocidental (Turley, 2001) —, o segundo só mais recentemente vê reconhecido 

o seu contributo para a 'nova' sociologia da música (e para teoria da modernidade em geral). 

Apoiadas na teoria marxista, e unidas por uma conceção kantiana da evolução estética, 

as respetivas produções teóricas floresceram em intenso (ainda que tácito)8 diálogo, desenvol-

vendo perspetivas sociológicas complementares — apesar das (ou precisamente pelas) diferen-

ças metodológicas e de enfoque analítico. Há, em ambos, uma aposta firme no indivíduo, ma-

tizes à parte, frente às instituições sociais e ao pensamento teórico que o reduz a mero recetor 

de influências. A análise fragmentária de Simmel, ensaística, a espaços lírica,9 encontra o seu 

contraponto epistemológico na proposta sistemática de Weber; a conceção metafísica da indi-

vidualidade, proposta por um, contrastando com a defesa, mobilizada pelo outro, do indivíduo 

                                                        
7 Seguem-se, assim, as recomendações de Teixeira Lopes (2000b) acerca da necessidade de replicar fielmente a 
conflitualidade interna presente na produção teórica dos autores clássicos da sociologia. 
8 A este respeito, relembra-se a conceção literária inerente à produção teórica de Simmel, e a sua autoconceção 
enquanto ensaísta, como forma de explicar a ausência de citações diretas (García, 2000). Weber, por sua vez, 
refere-se por diversas vezes ao seu contemporâneo, ainda que quase sempre sobre questões lógicas ou metodoló-
gicas, e não sobre matéria de conteúdo — possivelmente consciente da posição delicada de Simmel, à época, na 
academia (García, 2000). 
9 Convém, neste ponto, ressalvar que também Simmel conta com produção teórica de caráter sistemático, mais 
concretamente A Filosofia do Dinheiro (1900/1907), obra essencial do seu catálogo. Reitera-se, no entanto, a 
primazia do ensaísmo e da forma aberta na sua bibliografia. 
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enquanto parte integrante do processo de racionalização da sociedade ocidental (García, 2000). 

Em evidente oposição aos seus pares franceses — ainda que sem prejuízo de uma consciência 

clara face ao poder coercitivo da superestrutura —, encontramos, assim, a concessão de um 

papel relevante ao ator social por parte de ambos os autores. 

Entrevê-se, neste primeiro embate dialético, no confronto entre meta-análise e forma 

aberta, entre a abordagem macro-histórica e a perspetiva psicossocial, o sustentáculo dos deba-

tes subsequentes. Sendo verdade que ambos partilham de uma mesma herança teórica, é Sim-

mel quem mais se distancia das teses marxistas, lançando as bases de uma sociologia perspeti-

vada a partir do paradigma do consumo. Assumia, como tal, um papel germinal na teoria soci-

ológica da modernidade, ao adiantar-se de forma vincada em relação ao seu tempo, criando 

condições para uma abordagem embrionária dos fenómenos estéticos e da moda — entreabria-

se a porta à reflexão sobre questões tão atuais como a estetização da vida ou a complexidade 

do mundo urbano, pavimentando o caminho teórico para correntes de pensamento como a da 

Escola de Frankfurt. 

Referência eminente da 'agenda estética' nas ciências sociais (Monthoux e Strati, 2002), 

Simmel propunha um diagnóstico heterodoxo, tão poroso quão fértil, incompleto mas abran-

gente, concebido em complementar antonímia face à proposta weberiana. Ainda que a doutrina 

kantiana informe a produção teórica de ambos, em especial no compromisso com a 'grande 

arte',10 Simmel e Weber trabalham os binómios natureza/cultura, ou corpo/alma, de formas as-

saz distintas. Em Weber, a música é, assim, artefacto de um processo mais abrangente, de raci-

onalização da cultura ocidental. Nado da burocratização da Igreja, o devir racional — i.e., os 

primeiros passos da comodificação da cultura — fazia-se na consolidação das convenções mu-

sicais, processo assente em dois momentos-chave, tangenciais na sua essência: o desenvolvi-

mento da moderna conceção dos instrumentos e o aperfeiçoamento da notação musical (Weber, 

1998). Luthiers, músicos e editores, entre outros, circunscreviam, deste modo, uma fina teia de 

interdependências — os alicerces de um primeiro mundo artístico, diria Becker — que simul-

taneamente moldava e medrava a evolução musical. Separava-se, desta forma, a música da sua 

função, reconhecia-se a virtude estética, consumando-se a abstração que prepara o caminho à 

grande tradição musical, de que nos fala William Weber (2003), por via da sua racionalização 

interna: o temperamento. Max Weber tentava, assim, perceber o que era a música, clarificando 

                                                        
10 Refere-se, em concreto, o ideal de 'beleza pura', a 'contemplação desinteressada'. Por outras palavras, une-os a 
defesa da análise interna das obras, a necessidade de entender os fenómenos artísticos na relação com o seu uni-
verso de referência. 
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aquilo de que era feita — a 'proveniência da essência', extrapolando as palavras de Heidegger 

(2010). 

Partilha, com Adorno, um modelo recíproco de análise em que sociedade e música se 

influenciam mutuamente, num fluxo contínuo entre o estritamente musical e o psicossocial, em 

que as estruturas, fortemente enraizadas, implícitas e latentes, exercem poder sobre os atores 

sociais que, por sua vez, concretizam a evolução histórica. Talvez por este motivo, encontra-

mos, em Weber, críticas à noção simmeliana de 'interação social'11 e uma rejeição esfumada da 

sua prototeoria crítica, em especial no tocante à argumentação por analogias (García, 2000). Se, 

por um lado, se entende que a teoria weberiana exclui por completo o músico da análise, ao 

remover a música do mundano (Turley, 2001), há igualmente relatos que deixam a entender 

que Weber lançara as bases de uma sociologia da música apoiada na abordagem sistemática das 

condições socioeconómicas dos músicos, atenta à especificidade da sua situação profissional 

(Gomezgil, 1965) 12 — preocupação que adiante veremos recuperada em propostas como a de 

Pierre-Michel Menger, entre tantos outros. 

Nuances à parte, é, contudo, notória a linha que separa Weber de Simmel. Confluindo 

na ideia de um progressivo afastamento da música em relação à sua dimensão funcional, na 

também progressiva abstração da estética e (relativa) autonomia da esfera cultural, divergem 

expressivamente na trilhada epistemológica. Em Simmel, o ponto de partida é, assim, a lingua-

gem, a comunicação concretizada na oralidade, e a música vocal, sua derivação mais íntima, o 

veículo do indizível e irrepresentável, exacerbação vivaz de emoções esquivas ao discurso. Sua 

elaboração ulterior, a música instrumental levaria, de acordo com o exposto, à sublimação das 

emoções primeiras, agora remotas, permitindo-lhe divorciar-se da música vocal e, assim, eman-

cipar-se da sua função de acompanhamento. Uma vez afastada da sua funcionalidade, poderia 

a música mais facilmente abeirar-se da objetividade — o ideal da arte, em seu entender 

(Etzkorn, 1964). Deparamo-nos, portanto, com uma narrativa ampla e fecunda, um discurso 

afetivo que abre caminho à abordagem da música enquanto forma de comunicação indireta e 

inclusiva — desencadeando respostas análogas às produzidas pela comunicação verbal — e 

lança, simultaneamente, as traves-mestras da autonomia dos objetos culturais. 

                                                        
11 Demasiado vaga, em seu entender, a que contrapõe o conceito de 'ação social' (García, 2000). 
12 Gomezgil (1965) sustenta, apoiada em Marianne Weber, que Max Weber iniciara averiguações informais, nos 
círculos artísticos parisienses, acerca de questões como a preparação musical, o processo de escolha de instru-
mento, o salário e condições de reforma ou os interesses familiares dos músicos. 
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Há, por conseguinte, uma bifurcação epistemológica em Simmel: se, por um lado, de-

nuncia o estranhamento cultural do sujeito moderno — a irónica aniquilação deste perante a 

cultura criada, e o esvaziamento simbólico decorrente do processo de autonomização dos obje-

tos culturais —, deixa, por outro, espaço à dignificação do individualismo metodológico e da 

fragmentação das experiências, reconhecendo a possibilidade de ressignificação na e da cultura 

objetiva (Simmel, 2005). Converge, torna-se claro, com Adorno, ao sustentar que a música cria 

os seus próprios símbolos e códigos, inteligíveis apenas aos culturalmente iniciados (Torre, 

2000), mas estabelece, em idêntico sentido, pontes com um certo materialismo que encontrare-

mos em boa parte da literatura posterior. 

Os pontos de partida e chegada revelam-se, assim, um só. Procedendo do atomismo 

analítico, Simmel afasta-se, entende o quadro geral dos fenómenos simbólicos e regressa, de 

olhar renovado, à intimidade dos sujeitos, sensível à produção mediada da subjetividade (Ma-

rinas, 2000). A lente de observação simmeliana está, deste modo, particularmente atenta ao ator 

social, à complexidade do processo de construção identitária, pelo que a fragmentação do estilo 

que propõe responde à fragmentação da própria vida, à fragmentação das experiências no 

mundo moderno (García, 2000). A tónica do discurso, essa, é de manifesto pessimismo em 

relação à cultura de consumo, acentuada pela denúncia do fetichismo da mercadoria, do pri-

mado da técnica e do ornamento, como que antevendo a mercantilização pela diferenciação 

massificada, desintegradora e excludente (Simmel, 2005). 

Ao sustentar que a cultura é o caminho da alma até si mesma, Simmel surpreende pela 

atualidade metodológica: o duplo olhar que tem sobre os fenómenos sociais, pressuposto deci-

sivo na sua proposta teórica, inaugura, em certa medida, uma postura de relativismo analítico 

que hoje temos por nuclear nas ciências sociais. Também da moda tem, assim, dupla perspetiva: 

une e diferencia. Reconhece, em parte, a anulação da individualidade, mas, com essa mesma 

cedência, assegura ao sujeito a manutenção de um espaço íntimo de liberdade, de (relativa) 

autonomia, chama a atenção para o sentimento de pertença (García, 2000). 

É neste contraste entre cultura subjetiva e objetiva, entre sujeito e objeto, na emancipa-

ção das esferas de valor cultural, que se criam condições para uma análise — exploratória, 

assistemática, é certo — que simultaneamente abarca texto e contexto. Sendo certo que Simmel 

pensa os fenómenos culturais partindo da teoria, é, no entanto, inegável que a complexidade da 

sua proposta o liga, em idêntica medida, a lados distintos da discussão. Cai, assim, por terra a 
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ideia de (absoluto) pioneirismo da 'nova' sociologia. Como olhar para a sua proposta de taxo-

nomia dos géneros musicais sem pensar em DiMaggio (1987)? Como entender a importância 

que atribui à música enquanto meio de socialização, o destaque à análise dos grupos de per-

tença, ou mesmo a sua homologia embrionária entre estilos musicais e padrões comportamen-

tais de grupos sociais específicos? Ao construir sobre os fundamentos etnológicos e psicológi-

cos da música, encontramos, no estilo labiríntico de Simmel, uma proposta teórica que estabe-

lece pontos de contacto (fugidios mas concretos) com autores tão diversos como Bourdieu e 

Becker, Hennion, DeNora, Willis ou até com boa parte da produção pós-subculturalista. 

Sem determinismos ou prescrições escatológicas, abria o século com análises finas so-

bre a lógica imanente de desenvolvimento das formas culturais, na sua demanda por permanên-

cia, consagrando tanto o potencial de estranhamento do sujeito perante a cultura criada como 

as sãs linhas de fuga que, em maior ou menor grau, sempre se lhe afiguram. 

A dualidade da cultura, mais vincada em Simmel do que Weber, afasta-se, como tal, da 

distinção entre natureza e cultura, elidindo-se sofisticadamente no binómio cultura subje-

tiva/objetiva (Torre, 2000) — facto que, de igual modo, une e separa as respetivas propostas. 

Se o primeiro entende como válido o sentido que o indivíduo atribui às próprias ações, o se-

gundo considera que a motivação interna é apenas parte de algo mais vasto, defendendo o cru-

zamento com várias lógicas causais — i.e., a necessidade de contornar reducionismos metodo-

lógicos (García, 2000).  

É neste pequeno (mas significativo) passo epistemológico — não exclusivo aos autores 

mencionados, mas neles particularmente saliente — que se estabelecem os termos de diálogos 

futuros, os alicerces teóricos que vêm a possibilitar a moderna abordagem científica dos fenó-

menos simbólicos. Ruma-se a uma sociologia crítica, comprometida, simultaneamente consci-

ente da natureza social da música e atenta à sua especificidade enquanto comunicação artística 

— à necessidade de a entender por relação com o seu universo de sentido. Na escola crítica de 

Frankfurt, encontramos, por conseguinte, não uma linhagem teórica stricto sensu, mas tímidos 

sinais de uma passagem de testemunho, uma genealogia entrelaçada e subtil. Tal como os seus 

antecessores, também Adorno e Benjamin consolidam uma plataforma de influência mútua, 

constituída em frutuoso debate. Desenvolvem perspetivas teóricas tocantes mas heterogéneas, 

plurais nas suas implicações. 

Denuncia-se, desta forma, o caráter eminentemente ideológico do conhecimento cientí-

fico, nega-se o ideal de 'neutralidade sociológica' e assume-se a especificidade da produção 
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teórica nas ciências sociais. Inaugura-se uma sociologia (da música, neste caso) assente na re-

flexão crítica, mobilizando simultaneamente a indagação filosófica e a análise musicológica. A 

música é, por isso, pensada como facto social em si mesmo — e a sua linguagem entendida 

como algo socialmente construído —, de sorte que as formas musicais seriam elas próprias 

interiorizações de uma dimensão social (Adorno, 1994). «Ao decifrar o carácter social que se 

exprime pela obra de arte e no qual se manifesta muitas vezes o do seu autor, [a sociologia] 

fornece[ria] as articulações de uma mediação concreta entre a estrutura das obras e a estrutura 

social (Adorno, 2008: 23). De acordo com estes autores, a crítica da ideologia é, assim, a crítica 

da linguagem, ponto que nos remete para a própria linguagem científica: a sociologia empírica 

limitar-se-ia, como tal, a refletir a «falsa consciência do senso comum, com base nos dados 

recolhidos, «não ousa[ndo] teorizar para além do já conhecido» (Carvalho, 2009: 15). Ou seja, 

a filosofia, para Benjamin (2015: 32), «é experiência absoluta, configurada dedutivamente 

como linguagem num contexto sistemático-simbólico». 

Convergindo na ideia de emancipação da obra artística em relação à sua dimensão ritual, 

Adorno e Benjamin reconhecem a possibilidade de reificação da cultura. Entende-se a repro-

dução mecânica (assente no desenvolvimento tecnológico) como motor de um processo gradual 

de separação do objeto artístico da esfera da tradição, despojando-o da sua 'aura' — o hic et 

nunc de que nos fala Benjamin. A obra de arte dos tempos modernos é, por isso, sumamente 

'eficaz', omnipresente. Por via da crescente dependência tecnológica, e na exata medida em que 

remove o original da sua posição de centralidade artística, contribui para uma alteração pro-

funda das relações entre a arte e as 'massas'. Abre-se a porta à erosão das diferenças entre autor 

e público, perde-se o caráter fundamental da obra artística — é dizer: «a sua inserção no con-

texto da tradição» (Benjamin, 2010: 16). A representação do real assume, assim, preponderân-

cia: a familiaridade com as formas culturais passa a requisito obrigatório, pedra-de-toque do 

mérito artístico. 

Há, em ambos, uma antítese expressiva entre 'grande arte' e cultura popular, materiali-

zada na denúncia de um mercado avesso ao progresso musical, resistente ao vanguardismo da 

tradição modernista (Adorno, 1991). As manifestações culturais de caráter convencional seriam 

acriticamente apreciadas, ao passo que a arte 'séria' se vê desvalorizada na especulação em torno 

da sua representatividade social. A importância atribuída ao juízo estético é, portanto, mais do 

que a simples defesa de um ideal artístico: assume contornos de luta simbólica contra a cultura 
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popular — enquanto 'braço armado' do capitalismo organizado —, terreno em que se opera, por 

excelência, a exploração económica e ideológica das massas (Bennett, 2005: 18). 

São, então, grandes os pontos de contacto entre as análises de Adorno e Benjamin. Une-

os, antes de mais, a adesão à dicotomia entre música e sociedade, mas também a atenção pres-

tada às novas formas de disseminação cultural. Convergem no reconhecimento — ainda que 

rudimentar — da necessidade de retratar os diversos milieux artísticos, na assunção do gosto 

musical enquanto tópico fulcral para a sociologia da música e na denúncia da pífia reciclagem 

artística inerente a pelo menos parte das indústrias culturais. Consolidando-se, desta forma, um 

corpo teórico contundente, comprometido, eminentemente provocador. 

Sendo certo que ambos entendem a reprodução como uma atualização daquilo que é 

reproduzido — a obra artística, o 'original' —, há, no entanto, nuances nas respetivas propostas, 

subtis mas importantes diferenças no que respeita às suas implicações. Se Adorno não hesita 

no tom crítico, clamando por um ideal estético, contra a alienação das massas pela sua própria 

cultura, Benjamin assume, não obstante o seu compromisso político, uma postura de manifesta 

ambiguidade analítica. Alterna entre diversas personæ literárias, numa produção teórica multi-

forme, articulando simultaneamente as dimensões intelectual, política e espiritual.13 Tem, da 

produção massiva de imagens, julgamento ambivalente, de receio e concomitante atração. Tal-

vez por isso, desafia Kant, ao resgatar a arte do crescente asceticismo, da moral estética insta-

lada. 

Em Benjamin, a arte tem, assim, como função honrar a experiência sensório-corporal 

— a preservação da humanidade através da tecnologia (Buck-Morss, 1992) —, inaugurando 

um discurso teórico que possibilita uma primeira abordagem dignificadora de formas culturais 

até então tidas por 'menores', que estabelece pontes com escolas de pensamento como a dos 

cultural studies. A promessa da sua proposta, surge, então, neste entreabrir de porta, no vaivém 

entre espaço intelectual e emocional, entre estética e anestética, no enobrecimento das respostas 

emocionais, no apelo significante da nostalgia, da melancolia. Herda, de Simmel, a pena: o 

estilo literário, o ensaísmo, a afetividade.14 Um registo que, sendo intelectual, pouco tem de 

                                                        
13 Isenberg (2001: 133) relembra o diálogo contínuo entre as áreas de trabalho, em Benjamin, como forma de 
explicar aparentes contradições e oposições na sua obra. 
14 Salienta-se, neste ponto, que algum do sucesso recente da produção teórica de Benjamin, mas também da de 
Simmel, se deve à sua manifesta 'citabilidade'. Sendo parte considerável do seu trabalho elaborada sob a forma de 
aforismos, vinhetas ou pequenos ensaios, torna-o particularmente adequado às exigências científicas atuais (Isen-
berg, 2001: 123). 
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académico, em sentido literal. Ao enfatizar as condições de reprodução — a atualização pro-

cessada na e pela singularidade de cada recetor —, prepara o terreno para o encontro da subje-

tividade e do materialismo, da agência, da interpretação dos fenómenos culturais e da sempre 

presente crítica ideológica (Isenberg, 2001). 

Este é, por conseguinte, um dos pontos que distinguem decisivamente as duas perspeti-

vas teóricas. Longe da janela de esperança aberta por Simmel e Benjamin, a cultura de massas, 

em Adorno, é marcada pela imposição de uma unidade simbólica que esconde, sob a promessa 

de uma aparente democratização, as reais diferenças de classe. Traça, pois, uma visão distópica 

da cultura moderna: pela concretização da osmose entre esferas culturais, entre a própria cultura 

e a realidade, reduz-se a música a uma dimensão decorativa, a uma mera canibalização de esti-

los passados. E isto porque «o mercado musical — entende — recus[a] o que é avançado, blo-

queando assim o progresso musical» (Adorno, 1994: 224). Ao definir-se negativamente pela 

rejeição da cultura de massas, o seu projeto estético — assente na grande linha da tradição 

musical modernista — aponta, pois, à resistência perante o processo de dilatação da esfera cul-

tural, assume-se como bastião último da autonomia face ao poder económico (Gartman, 2012). 

Não admira, portanto, que muitas tenham sido as críticas dirigidas a Adorno e ao seu 

receio de contaminação cultural — à visão degenerada, elitista e autonómica que, para muitos, 

tem da arte (Hennion, 2002). Condena-se-lhe o determinismo, o discurso teleológico e et-

nocêntrico. Tomamo-lo — não sem razão — por homilista, catastrofista, voz de um armagedão 

cultural por vir, mas, e ainda que a crítica seja ampla e sustentada, surpreende que nos mante-

nhamos reféns de um certo anacronismo, filípica até, com que insistentemente é enfrentado, 

levando a que o potencial de desenvolvimento ali desvelado nos seja tão distante. Não será, por 

certo, este o espaço para uma avaliação ex professo, mas importa relembrar que, em Adorno, o 

próprio registo é multiforme, variando de acordo com a natureza dos escritos: o texto musi-

cológico é preponderantemente analítico, o que é sociológico faz uso de tom crítico, o que é 

estético prescritivo. Mas mais relevante do que debater o seu compromisso estético seria que 

nos debruçássemos sobre a sua metodologia — a contradição e a exacerbação, enquanto eixos 

do seu método analítico. 

Adorno, por norma, parte de uma contradição fundamental: expõe o dilema, exagera os 

termos e ilumina as suas implicações. Definem-se os extremos da questão, ficam os termos 

irreconciliáveis. Não é, por isso, sua intenção estabelecer uma gradação meticulosa, identificar 

casos intermédios, mas sim tornar explícita a tensão entre opostos, tornar o todo inteligível. 
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Seria esta 'formulação extrema', segundo Adorno, a única forma de revelar a verdadeira essên-

cia das contradições societais (Paddison, 1982). Ainda que Adorno tenha por objetivo provocar 

o sujeito, suscitar a reflexão crítica, mantém sempre que tais contradições são imanentes à mú-

sica — estão contidas no próprio material musical (Adorno, 1994). Os pressupostos teóricos e 

o tempo histórico da sua análise são, assim, indissociáveis: Adorno vê o esgotamento (e conse-

quente desintegração) do sistema tonal como 'reflexo' e 'manifestação' das tendências da cul-

tura/sociedade burguesa (Paddison, 1982). Ou seja, este receio (perante o esbater de diferenças 

entre esferas culturais) deve, por conseguinte, ser entendido à luz de um contexto específico, o 

período em que o florescimento das técnicas de reprodução mecânica constituía uma real opor-

tunidade de exploração ideológica — o advento do totalitarismo na Europa (Adorno, 1991). 

Em Adorno, o centro da análise não está, concordantemente, na oposição entre música 

'erudita' e música popular — uma divisão cada vez menos real, em seu entender. De acordo 

com a sua proposta teórica, a grande distinção far-se-ia entre a música que aceita o seu caráter 

de mercadoria, fundindo-se, assim, com aquilo que toma por conluios das indústrias culturais, 

e a música que rejeita a mercantilização, que aponta à reflexão crítica e que, por isso mesmo, 

se torna inaceitável, incompreensível à própria sociedade. Trata-se de um conflito que visa 

manter a tensão reveladora entre sujeito e objeto, entre os planos individual e coletivo, opondo-

se à situação vigente (DeNora, 2003). Eis, então, o paradoxo da sua análise: a música 'autêntica' 

ver-se-ia forçada a negar o significado, por forma a preservá-lo. Por isto se explica o repúdio 

com que olha a clareza discursiva (relembre-se um dos seus autores-chave, Beckett, e a habitual 

atração pelos surrealistas e absurdistas); por isto se explica a sua firme negação da mensagem 

concreta na obra artística, que, no fundo, impedia que o teórico (da arte como da ciência) se 

distanciasse dos factos, tornando-o refém da estreiteza das circunstâncias, inviabilizando a não-

reconciliação com a situação social presente. 

Se bem que de forma pouco clara, autores há que reconhecem, na teoria adorniana, a 

possibilidade de trabalhar expressivamente com material tonal e formal regressivo. Através da 

manipulação de gestos musicais ultrapassados, ou da reciclagem e descontextualização de for-

mas musicais populares, seria, assim, possível atribuir-lhes nova semântica — em concreto, 

partindo da perspetiva da música 'erudita'. Chegamos, com isto, ao ponto essencial da sua pro-

posta. Certo sendo que Adorno o não admite abertamente, não parece, contudo, haver entraves 

teóricos, segundo Paddison (1982), à possibilidade de um tal tipo de trabalho feito a partir da 

esfera da música popular, sobretudo se tivermos em consideração as suas manifestações mais 
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radicais. Este é, portanto, o 'potencial escondido' do legado adorniano. Nele, encontramos es-

paço para a exploração de relações — sejam elas de crítica ou cumplicidade — entre esferas 

artísticas. O luto por si antecipado, a crítica melancólica face a um iminente e alienador futuro, 

é, por isso, a pugna pela música que rejeita a comodificação, que recusa sucumbir à lógica dos 

mercados. 

Ao fundir filosofia, musicologia e sociologia, a proposta de Adorno tem, em suma, uma 

abrangência notável. «Incide tanto sobre a obra musical em si como sobre os contextos de cri-

ação, interpretação e recepção» (Carvalho, 2009: 15), com especial ênfase no papel das indús-

trias culturais. Divergindo substantivamente quanto ao método, liga-se, no entanto, a Weber 

pela macroperspetiva, pela abordagem sistemática e análise intra-artística, por um compromisso 

inquestionável com a música 'erudita'. De Simmel, recebe, entre outros, o pessimismo, a aten-

ção dada ao juízo estético. 

Constata-se, assim — e dada a complexidade das respetivas propostas —, que parte das 

críticas feitas aos autores que nos têm ocupado carece de fundamento. São, aliás, vários os 

pontos que merecem reflexão. Insistir na ideia de uma 'velha' sociologia afeta quase exclusiva-

mente à análise textual não colhe junto da produção teórica da primeira metade do século. Como 

pudemos desfibrar, há, nestes como noutros autores, preocupação notória em dar nota das con-

dições históricas que possibilitam os fenómenos musicais, dos contextos sociais que enformam 

os diversos mundos artísticos. Entre outros pontos, a abordagem embrionária às condições so-

cioprofissionais dos músicos liga Weber à sociologia da mediação, ao estudo dos mercados 

artísticos. Simmel abre caminho à análise dos fenómenos estéticos, da (co)produção mediada 

do sentido, propõe uma proto-homologia entre manifestações culturais e estilos de vida de gru-

pos sociais específicos. Adorno reflete sobre o esfacelamento da cultura moderna às mãos das 

indústrias culturais, enquanto parte de um processo mais vasto de decadência da própria bur-

guesia europeia. Benjamin honra as manifestações sensório-corporais, inaugura, nas ciências 

sociais, um discurso de ênfase anestética. 

Mais: na obra destes pensadores, nas plataformas de debate por si estabelecidas, estão 

igualmente contemplados mecanismos teóricos que possibilitam a superação de alguns dos pro-

blemas aí criados — posturas de relativismo que, inconsistências à parte, suscitaram muitos dos 

desenvolvimentos levados a cabo pelas modernas abordagens científicas. 
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Será, contudo, inegável que alguma da ambiguidade conceptual que pauta a produção 

teórica dos autores clássicos, nas suas hesitações, riscos e imprecisões, deu origem a exacerba-

das (e até contraditórias) interpretações — promovendo, desse modo, significativos impasses 

metodológicos. Talvez por isso, encontramos, simultaneamente, elogios a Weber, em especial 

ao princípio, por si proposto, de 'neutralidade' sociológica, e críticas contundentes ao seu ex-

cessivo compromisso com a 'grande' arte — à visão ocidentalizada, enviesada, que tem da mú-

sica 'erudita'. Vê-se, por um lado, felicitado pela noção de 'ação social', pelo enaltecimento da 

dimensão gestual, do não-verbal, e acusado, por outro, de retirar a música do mundano. 

Torna-se, então, claro que, havendo significativa distinção a assinalar, entre 'velha' e 

'nova' sociologias, seria — muito mais do que a divisão entre sociologia e estética — a passa-

gem de perspetivas de ênfase teórica a abordagens de caráter empírico.15 Concedendo-se que 

os vários sociólogos em questão reconhecem a importância da análise contextual, é, no entanto, 

evidente que pensam os fenómenos culturais partindo da teoria, e não da empiria. Este, sim, 

parece ser o ponto que mais claramente distingue o pensamento sociológico moderno do dos 

seus fundadores. 

Tendo bem presentes as insuficiências inerentes à produção dos precursores da socio-

logia da música, será, como tal, evidente que a análise crítica das obras fundacionais não é um 

mero «exercício de procura da arqueologia da escrita sociológica"; antes mergulho pleno na 

«actualidade do debate sociológico, encontrando pontes de contacto com a contemporaneidade 

e procurando incentivo tanto na exemplaridade de certas análises, como nas formas e métodos 

ora complementares, ora conflituais de abordagem da realidade" (Lopes, 2000b: 43). 

1.3. Bourdieu contra Becker? 

Supra abraçávamos a discussão matricial da disciplina — unicidade versus fragmen-

tação. Posto de outra forma, duas grandes tendências: uma que atribui peso excessivo ao pas-

sado (de que são exemplo a teoria crítica ou a teoria psicanalítica) e outra que quase tudo explica 

com base no momento da ação (pensemos no individualismo metodológico, interacionismo 

                                                        
15 Não queremos, com isto, sugerir que a sociologia do nosso tempo (e, sobretudo, a que tem a música por objeto) 
se baseia exclusivamente em perspetivas empíricas. Nos vários trabalhos produzidos, em anos recentes, encontra-
remos, aliás, opções teórico-metodológicas muitíssimo diversas. Reiteramos, contudo, que a aposta em abordagens 
situadas — que, ainda assim, nos parece dominar o panorama científico atual, no que à sociologia da música diz 
respeito — constitui um legado do pensamento da segunda metade do século XX. 
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simbólico, etnometodologia, grounded theory, etc.). Semelhantes implicações subjazem às pro-

postas teóricas de Pierre Bourdieu e Howard S. Becker, que se fariam motor de boa parte dos 

desenvolvimentos da sociologia das últimas décadas — ao atualizar, pela via sintética, o debate 

teórico-metodológico, no que à música concerne. Nomos interior, «disposição incorporada», ou 

«acontecimento desencadeador» como determinante das práticas? Em ambos os casos — as-

peto, porventura, mais relevante —, trata-se de uma escolha a priori, postulado e não hipótese, 

i.e., falamos de posturas analíticas baseadas «mais em pressupostos éticos do que em consta-

tações empíricas» (Lahire, 2003: 21). A denúncia é de Lahire, a quem nos juntamos na recusa, 

que é dupla, da «fórmula», «sistema» ou «princípio unificadores, mas também [d]a fragmen-

tação generalizada ou [d]o fraccionamento disseminador» (ibid.: 29). 

As duas teses vêm, como se sabe, sendo tomadas por incompatíveis, antagónicas até 

— em concreto os conceitos de campo e mundo artístico —, mas também aqui importará avan-

çar com uma leitura crítica dos pressupostos de cada uma das propostas. 

Quando falamos em campo, referimo-nos a um processo histórico de diferenciação 

entre esferas de atividade, enquanto campos sociais relativamente autónomos — espaços estru-

turados de posições, com diferentes doxai, investimentos, recompensas, interesses e lógicas. 

Dito de outra forma, uma 'topologia social' (Born, 2010b: 177) constituída através da tomada 

de posição (competitiva, ainda que complementar) e delimitada por trajetórias possíveis. Fala-

mos, então, de lutas específicas aos campos, cujo motor seria a distribuição desigual de capitais, 

e, por isso, de uma teoria dos campos de poder (Wacquant, 2005: 118). Bourdieu coloca, assim, 

a arte numa teia de relações sociais para explicar que a transcendentalidade é afinal produto da 

crença coletiva — a ideia de illusio —, transformando, em última instância, a obra artística em 

fetiche, pelo que ao sociólogo caberia desvendar a desigualdade estrutural dos campos artísti-

cos, acobertada por práticas (aparentemente) desinteressadas (Prior, 2011: 124). É dizer que a 

sociologia, «ao construir o mundo social, toma nota do facto de os agentes serem, na sua prática 

quotidiana, sujeitos de atos de construção do mundo social; mas também de que é seu objetivo, 

entre outras coisas, descrever a génese social dos princípios de construção, procurando a base 

desses mesmos princípios no mundo social» (Bourdieu, 1984: 467). Desse modo, entende Bour-

dieu (1996: 14), «a análise científica das condições sociais da produção e da recepção da obra 

de arte, longe de a reduzir ou destruir, intensificaria a experiência [artística]». 

Mas os campos não esgotam, sabemo-lo, a interação social. Dizem respeito, funda-

mentalmente, ao domínio das atividades profissionais (e públicas). A própria autonomia dos 
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campos — por muito que cada universo (e.g., artístico, literário, científico) tenda a extremá-la 

— não pode senão ser considerada relativamente, uma vez que há reconhecida sobreposição de 

(ou permeabilidade entre) esferas, com natural preponderância do campo económico. Há agen-

tes sem interesse nas lutas, há campos que são subcampos de outros campos, há práticas e obje-

tos que pertencem a vários campos simultaneamente, agentes entre e sem campos (Lahire, 2003: 

43–44). É por isso que encontramos contextos sociais que congregam agentes 'profissionais', 

'legítimos' ou 'permanentes', mas igualmente 'amadores', simples 'consumidores' e 'espectado-

res'. Mais: assumir que os agentes lutam entre si não deve, ainda assim, impedir-nos de reco-

nhecer que, em nome do interesse específico do campo, existe entre eles um certo grau de 

«cumplicidade objetiva» que vai para além das lutas que os opõem (Lahire, 2001: 25). 

As brechas da teoria bourdiana serão, como tal, evidentes: negligencia (ou pelo menos 

subvaloriza) a dimensão sensório-corporal da cultura, sobrevaloriza a experiência estética em 

moldes sociológicos e falha em conceptualizar a mudança (Prior, 2008: 312). Por isso se propõe 

que a teoria dos campos seja vista como uma ferramenta de inquestionável utilidade analítica, 

que permite responder a uma série de problemas científicos, mas sem com isso esquecer que 

pode, em idêntica medida, constituir um sério obstáculo ao conhecimento do mundo social, 

sobretudo quando tomada como instrumento exclusivo para a contextualização das práticas 

(Lahire, 2001: 36). 

Seria, portanto, benéfico complementar o mapeamento das posições inerentes ao 

campo (ou subcampo) com uma análise mais fina, sensível às nuances da interação social, 

atenta a subjetividades múltiplas, que contemple lógicas de «ação colaborativa» (Becker, 2008: 

xi) — no fundo, analisar não só indivíduos concretos, nomeados, mas também as relações por 

eles estabelecidas. «A análise sociológica de uma qualquer arte», assim entendida, centrar-se-

ia «na divisão do trabalho»: «De que forma são divididas as várias tarefas entre as pessoas que 

as realizam?» (Becker, 1974: 768). É disso exemplo a teoria dos art worlds: ao evitar ascender 

à abstração bourdiana — a separação quase esquizofrénica entre campo e um tal universo de 

relações pessoais entre agentes do campo —, e focando, em vez, na interação social — i.e., nos 

mecanismos que permitem a emergência das práticas artísticas (Bottero e Crossley, 2011: 100) 

—, mostra-se, no que a este ponto concerne, evidentemente mais promissora. A ênfase atribuída 

à relação entre convenção (musical) e prazer, a título ilustrativo, é particularmente relevante, 

ao oferecer alternativa à noção de illusio — a tal «crença colectiva nas regras do jogo» (Lopes, 

2003: 88) — como forma de explicar o compromisso com a atividade cultural, sem para isso 
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mobilizar forçosamente lutas simbólicas ou o instrumentalismo (Crossley e Bottero, 2014). Eis, 

então, por que motivo se entende que a associação imediata entre campo e habitus, quando 

pensada rigidamente, nos impede de analisar uma vastidão de práticas sociais. 

Por outro lado, e sendo certo que Becker marca a atualidade ao olhar para as redes que 

enformam os diversos meios musicais, contribuindo para a despoluição do debate teórico, é 

igualmente evidente que falha em enquadrar a experiência subjetiva na estrutura de relações 

objetivas. Referimo-nos, claro está, à crítica recorrente segundo a qual a teoria beckeriana (e o 

interacionismo de forma geral) negligencia questões estruturais de poder e de recursos. (Subli-

nhe-se, em boa verdade, que tais questões são também cruciais em Becker; simplesmente não 

são enfrentadas do ponto de vista estrutural.) A sua abordagem é, assim, interacional no seu 

sentido mais vasto: os mundos artísticos fazem-se não pelo estrito contacto entre atores sociais, 

mas através das redes e dos sistemas de ligações, diretos e indiretos (Bottero e Crossley, 2011: 

105). Encerra-se, como tal, numa certa ingenuidade analítica, atirando para segundo plano lógi-

cas competitivas, de luta pela imposição, por parte de grupos sociais específicos, de taxonomias 

favoráveis, de esquemas classificatórios que reproduzam e/ou alterem a estrutura dominante. 

No limite, poder-se-ia até questionar se o contributo de Becker constitui, de facto, uma verda-

deira teoria — ou se, pelo contrário, não passaria de uma abordagem científica assente, isso 

sim, numa postura metodológica de caráter particular. 

Dir-se-á, em suma, que se a teoria dos campos não pode fazer mais do que estudar a 

«dimensão polemológica dos universos considerados» (Lahire, 2001: 43), menoscabando si-

multaneamente história de longa duração e microssociologia (cujos objetos são tomados como 

questões marginais, relativamente insignificantes), o conceito de art world — e seus su-

cedâneos, de que seria exemplo a noção de culture world (Crane, 1992) —, ao convocar os 

mais diversos pilares das manifestações culturais (produtores, convenções, instâncias de legiti-

mação, organizações, públicos, etc.), e reinscrevendo-as no seu contexto, pode assumir-se como 

um importante contraponto, que permite abraçar a especificidade da comunicação artística, e, 

assim, enriquecer a proposta de Bourdieu. É neste quadro que a abordagem contextual beckeri-

ana assume particular relevância para o nosso programa de pesquisa: vinculando decisivamente 

a produção do sentido ao encontro entre obra e recetores, sejam eles detentores dos códigos 

culturais 'legítimos' ou não — importando aqui recordar que também os produtores são, em 

primeira instância, recetores. Como afirma Lahire (2001: 41), impõe-se consagrar que: 
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a progressiva autonomização das funções sociais (...) está indissociavelmente 
ligada ao processo de constituição de tradições específicas, continuamente 
re-tomadas, trans-formadas, re-elaboradas, de geração em geração, e que 
formam uma base para a elaboração de lógicas, de objetos, e de estilos de 
enunciação cada vez mais específicos. 

Será, no entanto, legítimo questionar a exequibilidade de uma proposta que vise mo-

bilizar conceitos com implicações tão distintas como os de campo e mundo artístico. Se a pos-

sibilidade de os considerar conjuntamente no plano teórico, enquanto exercício abstrato, encon-

trará — pensamos — pouca resistência, a ideia de conceber um desenho metodológico que 

congregue os dois será decerto algo mais controverso. De pronto justificamos: pensadas de 

forma complementar, as duas noções podem unir-se numa arquitetura que contemple vários 

níveis de análise, i.e., apontando a uma sociologia pluriescalar, que recuse um modelo causal 

da ação humana. Num tal desenho, a perspetiva de Becker adequar-se-ia, de um modo geral, a 

uma escala micro, realçando quadros normativos, modos de fazer partilhados, crenças e valores 

a que os atores aderem, prestando-se o conceito de campo tendencialmente à dimensão meso (e 

macro, claro está), ao enquadrar estes mesmos mundos artísticos num espaço social mais vasto, 

de posições fortemente estruturadas, sujeito à participação em disputas sistémicas pela propri-

edade simbólica, de que nos fala Bourdieu. 

Urge, ainda assim, salientar, sem prejuízo do exposto, que se não fala aqui de uma 

absoluta separação entre níveis de análise — e, como tal, dos respetivos conceitos —, algo que, 

no fundo, significaria reincidir no impasse de uma rígida distinção entre estrutura e interação. 

As propostas teóricas de Bourdieu e Becker — terá ficado claro — não respondem a contextos 

diferentes; debruçam-se, isso sim, sobre aspetos distintos de uma mesma realidade social. Am-

bos enfatizam, por exemplo, a fluidez da organização social e das práticas coletivas — como 

expresso na correspondência (parcial) entre a oposição bourdiana 'heterodoxia vs. ortodoxia', 

ou 'produtores tradicionais vs. vanguardistas' (Bourdieu, 1984), e a tipologia social de artistas 

proposta por Becker, que inclui 'profissionais integrados' e 'mavericks' (Becker, 1976). Os ato-

res detêm recursos, interagem e formam relações; não parece, então, haver contradição insaná-

vel entre as duas propostas (Bottero e Crossley, 2011: 114). Enquanto desconstruções sociolo-

gicamente informadas da doutrina kantiana, empenhadas em enquadrar o «objeto estético numa 

rede de forças e determinações sociais» (Prior, 2011: 122), há, pois, um potencial de comple-

mentaridade teórica que podemos e devemos explorar. Se a teoria dos campos assume um papel 

essencial na representação dos mecanismos e espaços em que se exercem os jogos de poder, é 
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através de Becker que entendemos a complexidade das interações e a importância das redes 

colaborativas, contribuindo decisivamente para abarcar uma multitude de práticas sociais. 

Trata-se, por conseguinte, de reconhecer que, dentro de cada um destes contextos ou níveis de 

análise, e apesar de potenciais preponderâncias, coexistem lógicas e registos de ação plurais. 

Começa, deste modo, a fechar-se um quadro teórico que, não obstante, se mantém 

incapaz de responder a fenómenos de pertença simultânea a contextos sociais distintos, que 

exigem, por sua vez, diferentes esquemas de ação por parte de cada ator. É por isso que se 

assume, de novo com Lahire, que a subjetividade se não faz necessariamente por «síntese e 

unificação». Sem que se assuma uma lógica de total descontinuidade entre contextos de inte-

ração, consagra-se a possibilidade de incorporação de uma multiplicidade de esquemas de ação 

(de perceção, de avaliação, etc.), articulados em repertórios de esquemas de ação — conjuntos 

abreviados de experiências sociais, construídos e incorporados ao longo de socializações ante-

riores. Assim se coordenam passado e presente, enfrentando-se a realidade de forma relacional 

— a ação como ponto de encontro de experiências passadas e situação social presente —, ou 

seja, circunscrevendo os campos de ativação e inibição do passado incorporado, como proposto 

por Lahire. Acrescendo a Weber, postula-se, então, a necessidade de atender à pluralidade dos 

tempos e das lógicas de ação, i.e., de rumar a uma «sociologia da pluralidade das lógicas efec-

tivas de acção e da pluralidade das formas de relação com a acção» (Lahire, 2003: 201). 

Esperamos agora estar, finalmente, em condições de corresponder à recomendação do 

próprio Bourdieu e ir além de uma estéril «física social», de raiz durkheimiana, sem, para isso, 

recorrer a uma «semiologia social», cativa de «relatos de narrativas», encerrada em incongru-

entes depoimentos, mero «produto de estruturas mentais/linguísticas» (Bourdieu, 1984: 483). 

Ficando, como tal, clara a «necessidade de conjugarmos perspectivas sociologistas com abor-

dagens compreensivas, respeitando o poder de facticidade externa dos fenómenos sociais, mas 

rejeitando um papel de autómatos passivos aos agentes sociais» (Lopes, 2000b: 77). 

1.4. Música contemporânea e etnografia institucional 

Chegados a este ponto, será, talvez, momento de restringir o âmbito da análise à pro-

blemática que nos ocupa — o cisma estético do modernismo musical e «a divergência sem 

precedentes entre a música contemporânea séria e os seus públicos» (Babbitt, 1958: 154). Tó-

pico ainda pouco explorado pela sociologia atual. 
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Como assevera Boulez, as obras musicais do nosso tempo tendem a assumir-se como 

eventos únicos — que têm, naturalmente, antecedentes, mas que são cada vez menos redutíveis 

a esquemas de perceção preestabelecidos —, criando evidentes obstáculos ao pronto discerni-

mento e, como tal, alterando os requisitos necessários a uma plena imersão no nexo artístico, à 

relação com o objeto estético. Existem, portanto, bloqueios de código importantes, que influ-

enciam as hipóteses de uma apropriação competente — ainda que «a força da mensagem, a 

qualidade da escrita, a beleza do som, [ou] a inteligibilidade das pistas» (Foucault e Boulez, 

1985: 10) possam deflagrar situações de ligação espontânea. A questão da «insularidade cultu-

ral» da música de hoje, propunha Foucault (ibid.: 11), é, por isso, mais complexa do que talvez 

nos tenha parecido à primeira vista; é consequência (não só) de uma deficiente pedagogia, ou 

de problemas de divulgação, mas também condição inexorável — assim o vemos recorrente-

mente proposto — da própria criação contemporânea. Não mais gramática definida a posteriori 

— i.e., baseada numa teoria explanatória que é resultado de uma experiência coletiva de longo 

termo, como em Rameau —, falamos, sobretudo desde Stockhausen, em conhecimento desen-

volvido a priori (Deliège, 2010: 157) — música que desafia convencionalismos, «que se liberta 

de todos os seus esquemas [e] sinais», «que não tenta ser familiar», «que não se repete a si 

mesma», «desenhada para preservar o seu caráter vanguardista» (Foucault e Boulez, 1985: 9–

11), pelo que espaço incontornavelmente fronteiriço. 

O exposto é tão mais relevante se pensarmos que não se restringe a questões percetivas, 

ou de quadros de julgamento. É sabido que a práxis da música contemporânea convoca «técni-

cas instrumentais inovadoras, formas alternativas de notação, [e sobretudo] uma capacidade de 

adaptação a novas circunstâncias de performance» (ibid.: 7), fatores estes que negoceiam 

tendências antinómicas, de libertação e coerção, que, por sua vez, se traduzem em importantes 

oportunidades e/ou constrangimentos para os mais diversos agentes que participam da esfera 

artística, abalando o edifício tecnológico e burocrático que lhe está subjacente. Não espanta, 

por isso, que tenhamos passado de «um problema real, a desadequação dos critérios tradicionais 

de avaliação e julgamento da arte atual, para diatribes político-ideológicas» (Jimenez, 2010: 

250). Abrindo-se, assim, caminho — num quadro de crescentes exigências a que a cultura deve 

corresponder (racionalidade económica, coesão social, questões de prestígio internacional, en-

tre outras) — à condenação da produção contemporânea, tendo por base imposições de legiti-

midade e relevância artística, sem que nos apercebamos, verdadeiramente, de possíveis contra-

dições aqui implícitas. 
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É, pois, cada vez mais difícil à arte contemporânea contornar as estruturas organizati-

vas, de que é subsidiária, num processo que, em última instância, colocaria em causa o próprio 

caráter subversivo que tendencialmente a caracteriza (ibid.: 255). Começará — presumimos — 

a tornar-se clara a pertinência de alocar o debate ao contexto institucional, enquanto forma 

privilegiada de articular algumas das tensões a que se foi aludindo, convocando, para tal, a 

miríade de atores envolvidos. É por isso que, partindo das propostas seminais de Pierre-Michel 

Menger (2001) e Georgina Born (1995), avançaremos agora para a concretização da disputa 

teórica, reportando ao caso específico do centro IRCAM — instituição de particular relevância 

para o nosso objeto de estudo.16 

Menger monta um verdadeiro aparato estatístico para denunciar aquilo que entende 

ser o progressivo fortalecimento da criação musical culta, no seu movimento de autonomização, 

através da formação de um mercado da inovação totalmente subvencionado. Beneficiando do 

processo histórico de canonização musical (Weber, 2003), legitima-se, de acordo com o autor, 

o apoio público à música contemporânea pela criação de uma forma ímpar de protetorado cul-

tural (Menger, 2001). À medida que avança com a descrição detalhada das profundas transfor-

mações operadas no mercado musical, à época, torna clara a «socialização progressiva dos ris-

cos da atividade criadora» (ibid.: 27), no que a esta manifestação cultural diz respeito, por via 

do mecenato de Estado. Para tal, cruza o estudo das carreiras artísticas e a caracterização soci-

ográfica dos compositores de música 'séria' — sinalizando uma «homologia entre perfis de car-

reira, de um lado, e produção e tomadas de posição estética, do outro» (Héran, 1984: 315) —, 

com a análise pormenorizada da estrutura e comportamentos da procura.17 

Fala-nos, então, de uma 'hiperseleção' dos públicos — alto grau de familiaridade com 

a cultura musical clássica, posse de um importante capital escolar e pertença maioritária a clas-

ses superiores (Menger, 1988: 113) — e de uma equivalência autofágica entre produção e con-

sumo, que resultam numa acentuação de traços distintivos de desigualdade na assistência. Mas 

Menger vai mais além nas conclusões: distingue entre consumo e perceção, e revela-nos, assim, 

                                                        
16 O Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique (IRCAM) é hoje um dos principais centros euro-
peus de criação musical contemporânea e investigação científica. Fundado por Pierre Boulez, em Paris, durante os 
anos 70 — desde 2006 sob a direção de Frank Madlener —, está associado ao Centre Pompidou e é tutelado pelo 
Ministério da Cultura e da Comunicação. A atividade do IRCAM desenvolve-se em torno de três eixos fundamen-
tais — criação artística, pesquisa tecnológica e divulgação científica —, tendo ainda ligação estreita com o En-
semble intercontemporain. Era, à data deste trabalho, e conjuntamente com a Casa da Música, membro da Réseau 
Varèse. Fonte: www.ircam.fr. 
17 O estudo em questão viria a ser revisitado, décadas mais tarde — especificamente no tocante a tipologias de 
gosto musical e de ida a concertos —, por Stéphane Dorin (2013). 
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o desfasamento entre «competência cultural suposta» e «competência estética demonstrada» 

(ibid.: 109). E é por isso que, no limite, questiona a aparente correspondência entre produção e 

consumo de bens culturais, ao detetar comportamentos de autocensura estética e forte volunta-

rismo disposicional por parte dos públicos. De acordo com o autor, a ausência de paradigmas 

dominantes na composição — i.e., a extrema fragmentação da produção, pela ação simultânea 

da individualização da sintaxe e do desenvolvimento anómico das investigações sobre os ma-

teriais sonoros — deu origem a uma «frustração percetiva generalizada» (ibid.: 137): o interesse 

pela música contemporânea parece, então, carecer de sustentação crítica, em seu ver. Pelo que, 

assim entendidas, a continuidade na assistência e a autoculpabilização ou voluntarismo na hora 

de aderir à estética vanguardista associar-se-iam, quase por inerência, a fenómenos de distinção 

social (Menger, 2001). 

Georgina Born (1995), por sua vez, leva a cabo uma abordagem etnográfica que exa-

mina as práticas e conhecimentos híbridos desenvolvidos através da colaboração entre músicos 

e cientistas informáticos. Dito de outra forma, retrata a progressiva racionalização do vanguar-

dismo musical pós-serialista — ulterior fase do processo de burocratização que em Weber se 

delineara —, articulado em três vértices: o recurso à ciência e tecnologia, como forma de reno-

var a composição musical; a sua institucionalização, assente numa divisão alargada do trabalho; 

e o «policiamento» da estética autorizada (e consequente externalização e/ou negação de estilos 

musicais alternativos, ou de divergentes tecnologias [Born, 2010b: 189]). Entende, então, a 

autora que a administração do IRCAM, ao erguer tais barreiras, apontou a um controlo severo 

do tipo de música praticado na instituição, assegurando, dessa forma, o prolongamento da 

estética bouleziana. Contrariando autores que encontram na pós-modernidade a superação (ou 

pelo menos pacificação) de velhas tensões entre culturas erudita e popular, Born insiste numa 

forte consolidação do ethos modernista, reificado até pela própria linguagem pós-modernista 

— em seu entender, uma encarnação de decíduos antagonismos em relação a formas culturais 

'menores'. Propõe, assim, uma linha de leitura que coordena subjetividades individuais e pro-

cessos coletivos: através da análise de material histórico e etnográfico, filtrado pela teoria klei-

niana, desmonta os mecanismos utilizados pela instituição para resistir às pressões políticas e 

comerciais, de modo a preservar a sua autonomia. Ao 'socializar' a sua conceção dos sistemas 

psíquicos, socorre-se, em suma, da herança antropológica para problematizar subjetividades 

autorais e estéticas (Born, 1997). 
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Falamos, como tal, de contributos teóricos que exigem mesura, que muito fizeram por 

recuperar avoengas preocupações da sociologia, mas que nem por isso deixam de convidar à 

crítica. Se a tradição clássica foi (devidamente) atacada por impor uma visão redutora da expe-

riência estética, é também verdade que Menger pouco faz para nobilitar a 'procura'. Os da banda 

da teoria crítica levaram, é certo, a sua particular ideia de 'receção' a um ponto extremo, drama-

tizando as implicações da alegada passividade dos públicos, mas a proposta que agora se discute 

encerra problemas não menos significativos. Refere-se à 'herança das vanguardas' — conjunto 

de proibições fundamentais ditadas pela rutura com a tradição tonal —, mas igualmente a um 

estado de 'anomia estética' (Menger, 1988: 143), sem explorar devidamente a aparente contra-

dição entre a alusão a uma tal inclinação estética comum (relembre-se que a rejeição é também 

fator de agregação e forma de delimitação) e a suposta ausência de paradigmas dominantes na 

composição, reflexo de uma pluralidade (ou fragmentação) disposicional. 

Já em Born, procede-se algo sofregamente para a antinomia entre modernismo musical 

e música popular (na sua forma direta ou indireta — emulada pelo ecletismo pós-modernista), 

numa exacerbação abusiva dos princípios estéticos que sustentam uma e outra (negação/as-

sunção da tonalidade, da repetição, da regularidade rítmica, assim como de formas musicais 

temáticas/narrativas). É por isso que, ao ignorar nuances no discurso de Boulez — estranha-

mente excluído das entrevistas —, e embarcando até em improdutivos exercícios de especula-

ção — insistindo, por exemplo, que Schönberg teria deplorado a apropriação que as vanguardas 

da segunda metade do século XX viriam a fazer da técnica serialista (Born, 1995: 55) —, Born 

vicia a denúncia da criação de um suposto enclave institucional privilegiado, formalista e eli-

tista. Examina incongruências inter- e intrasubjetivas, avançando algo perigosamente numa psi-

cologização da sociologia, em que mudanças nas disposições estéticas dos atores são entendidas 

necessariamente como calculismo estratégico, justificado pela busca de legitimidade, ou cons-

trangimento incorporado, naturalizado, inconsciente (Born, 1997). Born sentencia, então, o 

contraste entre a superfície da retórica modernista — enfatizando a inovação, mudança e liber-

dade — e a estrutura profunda do discurso, inerte, codificado — no fundo, atado a um conjunto 

limitado de práticas estéticas e opções teóricas, mas sobretudo a importantes proibições. Fará, 

no entanto, sentido insistir na ideia de uma ontologia modernista, assente na retórica da ino-

vação estética, e de uma filosofia IRCAM, de caráter «anti-inventivo» (Born, 2010b: 197)? 

Os perigos são axiomáticos e, como tal, particularmente instrutivos para a perspetiva 

que aqui se fundamenta. Reconhecer a necessidade eminentemente sociológica de apontar a 
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uma certa redução da complexidade da realidade social não nos deve impedir de consagrar 

também zonas cinzentas, subtilezas e gradações, evitando, assim, a estéril alternância entre di-

ferentes formas de determinismo e anomia. Como nos diz Lahire, a teoria sociológica tende a 

mergulhar-nos numa obrigatoriedade quase paralisante de escolha entre «a ordem da estratégia 

consciente, do cálculo, da decisão racional, da reflexividade ou da intencionalidade consci-

ente», e o «mundo do ajustamento pré-reflexivo, infraconsciente às situações práticas, do sen-

tido prático e do sentido de improvisação» (Lahire, 2003: 201). E o que dizer do cruzamento 

interdisciplinar? A complementaridade entre tradições teóricas é elemento-chave de uma reno-

vação metodológica que em muito contribuiu para ultrapassar ancestrais impasses episte-

mológicos, mas não pode implicar uma descaracterização da disciplina. 

É por isso que, seguindo as pisadas de Born (2010b), e de acordo com a perspetiva que 

temos vindo a delinear, se propõe uma abordagem que integre a etnografia de base institucional 

numa análise mais abrangente, do (sub)campo de produção cultural em que opera — o moder-

nismo musical —, mas, sobretudo, que combine etnografia e história — i.e., que considere as 

diversas dinâmicas (discursiva, estética, política e económica) que informam o presente, con-

substanciando tanto representações como estratégias de mediação. Defende-se, por conse-

guinte, uma abordagem multimodal, material e imaterial, em que sujeitos e objetos coincidem 

— sujeito e obra considerados ao longo do tempo e espaço (ibid.: 188). Só assim estaremos em 

condições de desenvolver uma interpretação crítica do objeto cultural em questão, respondendo 

de forma cautelosa ao apelo interdisciplinar, i.e., apostando numa abordagem que dê: 

particular atenção analítica aos factores que melhor exteriorizam a (relativa) 
autonomia da ordem cultural na multidimensionalidade do espaço social, de-
signadamente a construção simbólica, as múltiplas linguagens e formas ex-
pressivas (com especial destaque para a hexis corporal), os rituais e todas as 
formas de representação e de ideação. (Lopes, 2000b: 76–77) 

Em favor, como tal, de uma «mente enciclopédica», sem cair no diletantismo, «hete-

rodoxia controlada» e não simples «bricolagem teórica» (ibid. 76–77). Ou, indo a Cortázar 

(2016: 297), em prol «[d]aquilo a que hoje se costuma chamar ciências diagonais, essa invasão 

e interpenetração de disciplinas que procuram iluminar-se reciprocamente». 
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Capítulo 2 

DIÁLOGO 

Música contemporânea: um termo feito dédalo 

Cada época é definida pelo que apresenta de novo, 
de especificamente seu. Pode não ser um alto pen-
samento filosófico, uma grande reforma moral, uma 
arte requintada, uma ciência generosa. Mas há-de 
ser a dádiva de qualquer destas manifestações hu-
manas, ou todas, numa concepção inteiramente iné-
dita, original, inconcebível noutro tempo da histó-
ria. 

(Torga, 1999 [1943]: 158) 

2.1. Reintegrando a estética 

Faltará, porém, perceber, mais concretamente, que tipo de reaproximação entre áreas 

teóricas vem este trabalho propor. Os opostos da clivagem serão, por esta altura, sobejamente 

conhecidos, pelo que bastará caricaturá-los: de uma parte, a insistência, de uma certa tradição 

do pensamento estético, na ideia de que a arte não tem qualquer ligação direta com a realidade 

social — e que, aliás, se deve estabelecer como um seu contrapeso utópico; de outra, o argu-

mento, avançado pelo composto das ciências sociais, de que não poderia senão ser entendida 

deiticamente, por relação com o seu contexto. E, não por acaso, à música tem cabido papel de 

destaque na discussão: falamos de um terreno em que estas tensões são, porventura, mais sali-

entes ainda, ou não reportássemos a uma esfera particularmente racionalizada, orbe por natu-

reza mais convicto da sua autonomia. 

Como nos diz Kivy (2010), Schopenhauer esteve certo ao entender que a música pura 

era diferente do conjunto das artes — e das belas artes em específico. Isto é, não se trata, claro 

está, de recusar, liminarmente, à música (sobretudo na sua forma absoluta, instrumental) a ca-

pacidade de representação, mas, tão-só, de reconhecer que, em termos gerais, nos referimos a 
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uma arte arrepresentativa e afigurativa (Lopes-Graça, 1978: 33). Uma linguagem que pode ser 

descrita em termos puramente técnicos, mais capaz, em síntese, de se encerrar em si mesma. 

Será, em grande medida, por isto que a obra musical vem sendo tomada como sítio privilegiado 

para analisar algumas destas divergências. É até célebre a frase de Schönberg, recorrentemente 

mobilizada em debate — «a música tem tanto que ver com a sociedade como um jogo de xa-

drez» —, que encerra em si a ironia de a estratificação social da era medieval se encontrar 

plasmada nas peças do tabuleiro (Paddison, 2010c: 259). 

Certo será, em qualquer caso, que o afastamento antes descrito se subsume num pro-

cesso de autonomização de esferas de atividade que ditou a separação dos projetos científico, a 

um lado, e estético ou artístico, a outro — passando, então, a questão do gosto a ser enfrentada 

de maneiras distintas. Se a teoria social se empenha na desconstrução de verdades absolutas, 

integrando os procedimentos de controlo inerentes ao registo científico, no campo da estética 

assume-se o propósito de encontrar objetividade na subjetividade, partindo do interior de uma 

formação discursiva (Ferry, 2012). Com o que se colocou a discussão na roda de Ixion, num 

oscilar irresolúvel entre a vinculação espaciotemporal da experiência estética e a necessidade 

de atender ao(s) nexo(s) artístico(s). 

Mas importará precisar que nem só por reação a Adorno — entenda-se o legado da 

teoria crítica — se fazia a separação, como até aqui sustentado. Sendo evidente que este corpo 

teórico responde a um período histórico em que a exploração ideológica era, de facto, uma 

possibilidade — motivo pelo qual, insista-se, parte assinalável do seu pensamento se mantém 

datada —, teremos, possivelmente, exagerado no papel que lhe consagrámos. Seria, aliás, pro-

fundamente redutor encerrar assim a análise numa espécie de causalidade mecânica que pouca 

justiça faz à complexidade dos fenómenos sociais. A desagregação dos respetivos programas 

inscreve-se, antes do mais, num processo de desenvolvimento científico de horizontes conside-

ravelmente mais vastos — a desavença entre, por um lado, o aglomerado das ciências sociais 

(sociologia, antropologia, história, economia, política, etc.) e, por outro, as ciências encarrega-

das dos fenómenos simbólicos (referimo-nos, entre outras, à linguística, semiologia, teorias es-

téticas e literárias). Lahire (2012) não hesita: esta oposição é hoje obstáculo decisivo à compre-

ensão quer dos fenómenos sociais, quer dos fenómenos simbólicos — uma divisão, por si só, 

artificial, resultado de uma também artificial divisão do trabalho científico, e a que não serão 

alheias as crescentes exigências de mensurabilidade da produção intelectual (indicadores bibli-

ométricos e afins ferramentas de análise). 
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A organização do universo científico abriu, por isso, caminho a um (cada vez mais) 

evidente acantonamento subdisciplinar — à «departamentalização» das ciências sociais, diria 

Charles W. Mills (1959: 140) —, que, por sua vez, vem a culminar no parcelamento da reali-

dade social: separam-se as «ciências dos contextos sociais de enunciação ou das propriedades 

sociais dos enunciadores e as ciências da linguagem ou das formas simbólicas»; ou, dito de 

outra forma, «entre as ciências que têm a cargo o estudo das condições sociais de produção das 

obras (ou dos discursos) e as ciências que se consagram ao estudo das obras (e dos discursos)». 

Instalando-se, assim, uma rutura quase ontológica entre sociologismo e formalismo, sujeito e 

objeto, externo e interno, social e simbólico — no fundo, entre elementos que não constituem 

senão aspetos diferentes de uma mesma realidade, como se os acontecimentos ou factos sociais 

pudessem, ad absurdum, ser desmembrados em «substâncias heterogéneas» (Lahire, 2012: 

326). 

Quer isto dizer que a ameaça de totalitarismo científico, por um lado, e o crescente 

etnocentrismo disciplinar (causa e efeito do processo de autonomização da esfera científica), 

por outro, nos vêm conduzindo a um estado de hiperespecialização científica de consequências 

concretas. Alguma da nossa relação com o pensamento clássico será disso exemplo, como an-

teriormente se viu: parte do que em Durkheim tomámos por «imperialismo sociológico» pode, 

igualmente, ser entendido como uma invulgar capacidade de ver, nestas múltiplas abordagens, 

o muito que têm de comum; talvez por isso nos tenha também escapado o real alcance de Nor-

bert Elias, que funda aquilo a que Lahire (ibid.: 324) chama uma espécie de «ciência do ho-

mem»; ou tomemos A Arqueologia do Saber, de Foucault — não será, decerto, coincidência 

que uma produção com tal abrangência seja algo estranho aos tempos recentes. Relembre-se, 

no entanto, que os grandes esquemas mentais que hoje mesmo permitem enquadrar mutações 

históricas importantes (capitalismo, burocratização, processos de racionalização e de civiliza-

ção), ou até noções de natureza sintética (como sistema ou campo), têm justamente esta capa-

cidade de pôr em evidência «grandes propriedades ou as tendências mais significativas das 

nossas formações sociais» (ibid.: 342). Se estes autores nos desafiam ainda — e é possível que 

o façam mais do que nunca — é porque a clareza e precisão com que os fenómenos sociais 

passaram a ser retratados elide, em idêntica proporção, um fundo de problemas transversais, 

impedindo-nos, com isso, de aceder ao domínio das grandes regularidades — por excelência, a 

área de atuação da sociologia. 
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Vemo-nos, então, votados à tautologia, forcados a regressar àquele que é o problema 

de base da disciplina: como ultrapassar tendências denegatórias da produção sociológica, no 

que à música diz respeito — a tal escolha paralisante entre uma sorte de determinismo minaz e 

o total relativismo? Como compatibilizar, equivale a dizer, duas tradições de pensamento que 

há décadas vivem de costas voltadas? Seguindo os passos elencados no capítulo anterior, pro-

põe-se, assim, uma aproximação ao âmbito da historiografia musical, enquanto ponto de con-

tacto privilegiado, no que às ciências sociais concerne, com os domínios da estética e da musi-

cologia, delineando ligações importantes entre os desenvolvimentos artísticos em questão e as 

condições sociais, históricas e políticas que os possibilitam e/ou lhes dão forma. Mais especifi-

camente, falamos de uma abordagem controlada à série discursiva, a uma parte, e, a outra, de 

um retorno, também ele devidamente enquadrado, e modesto nas ambições, a aspetos do projeto 

crítico — que, desde então, vem sendo aposta marginal na sociologia. E isto porque um olhar 

crítico sobre o desenvolvimento recente da historiografia musical, à semelhança do proposto 

para o caso da evolução teórico-metodológica da sociologia da música, é não só essencial ao 

tema como — veremos — mobiliza contributos determinantes, que vão da historiografia às 

mais diversas áreas adjacentes — a musicologia, a estética, a teoria social e a crítica musical, 

passando pelos enunciados dos próprios compositores. Multímodos que são, os conceitos aí 

contidos — os debates que, no fundo, produzem a história da música contemporânea — esta-

belecem trajetórias e desdobramentos que assestam para aspetos-chave das configurações ar-

tísticas e seus protagonistas — essenciais, claro está, à análise desta que é uma formação dis-

cursiva que informa decisivamente as representações dos atores sociais a ela ligados. «Os sig-

nificados subjectivos da acção — como lembra João Teixeira Lopes (2000b: 40) — são, por si 

mesmo, ingredientes indispensáveis para a sua própria explicação, valendo como factos soci-

ais». Ou não fossem estes parte constituinte — determinante, dir-se-ia até — das «regras que 

estão na base da definição da situação de interacção». 

Segundo Foucault, «as grandes mutações científicas podem ser lidas, por vezes, como 

consequências de uma descoberta, mas podem também ser lidas como o aparecimento de novas 

formas de vontade de verdade» (Foucault, 1997: 14 [ênfase acrescentada]). Tal como aqui é 

concebida, esta vontade de verdade tem contornos precisos — enquanto «sistema de exclusão, 

sustenta-se num suporte institucional: ela é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por toda 

a espessura das práticas» (ibid.: 15). A atenção está, por isso, concentrada nos princípios de 

controlo da produção do discurso, de que a disciplina é exemplo, e que demarcam as fronteiras 
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identitárias através «de uma reactualização permanente das regras». Será evidente que Foucault 

não deixa de consagrar a possibilidade de «dizer o verdadeiro no espaço de uma exterioridade 

selvagem; mas não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo às regras de uma 'polícia' 

discursiva que devemos reactivar em cada um dos nossos discursos» (ibid.: 28). 

Ou seja, o sujeito fundador — o autor — está, como tal, «investido da função de animar 

(...) as formas vazias da linguagem; é ele que, atravessando a espessura ou a inércia das coisas 

vazias, reapreende, na intuição o sentido que aí se encontra depositado; é igualmente ele que, 

para além do tempo, funda horizontes de significação que a história não terá senão de explicitar 

em seguida». 

Seria, pois, este peso excessivo da ideia de uma quase mediação universal, de uma 

espécie de verdade latente por descobrir, o verdadeiro ponto crítico. Se, por um lado, nos habi-

tuámos a ver «na fecundidade de um autor, na multiplicidade dos comentários e no desenvol-

vimento de uma disciplina, outros tantos recursos infinitos para a criação dos discursos», não 

devemos, com isso, deixar de notar que são, em idêntica medida, uma forma de pressão, que 

constituem «princípios de coerção» também. É por isso que Foucault propõe um princípio de 

inversão: «aí onde, segundo a tradição, se crê reconhecer a fonte dos discursos, o princípio da 

sua fusão e da sua continuidade, (...) é preciso reconhecer, pelo contrário, o jogo negativo de 

um recorte e de uma rarefacção do discurso». Dito de outra forma, «é provável que não se possa 

explicar [tal] papel positivo e multiplicador, se não se tomar em consideração a sua função 

restritiva e coerciva». 

O novelo começará, então, a desvelar-se. O discurso, de acordo com Foucault, não 

deve ser enfrentado como um feixe de significações prévias, que — à imagem de erros passados 

— nos caberia decifrar, mas antes conceber-se como «uma violência que fazemos às coisas, 

como uma prática que lhes impomos; e é nesta prática que os acontecimentos do discurso en-

contram o princípio da sua regularidade». Isto é, não devemos avançar do discurso rumo àquilo 

que nele está oculto, mas, sim, partindo do próprio discurso, «passar às suas condições externas 

de possibilidade, àquilo que dá lugar à série aleatória desses acontecimentos e cria as suas fron-

teiras» (ibid.: 40). 

Eis, assim, a tarefa que se nos imporia: analisar o aspeto genealógico — i.e., a consti-

tuição dos discursos, dentro dos limites da(s) disciplina(s) ou na tal exterioridade selvagem, ou, 

mais comummente ainda, nos dois lados da discussão. Se a separação, como temos vindo a 
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constatar, é uma artificialidade, ao projeto crítico cumpriria, em simultâneo, analisar os já refe-

ridos processos de rarefação, assim como o estabelecimento e recomposições dos discursos; 

encontrar, na descontinuidade, regularidades. E é aqui que a sociologia assume particular rele-

vância: inscrevendo a análise contextualmente, situando possíveis tensões, acedendo in loco às 

representações e apropriações criativas, consagrando aspetos complementares, mas sem nunca 

deixar de apontar a uma certa redução da complexidade social — em suma, sem abdicar do 

movimento abdutivo. Reconhecer singularidades, sim, mas sempre projetadas sobre um pano 

de fundo de regularidades. 

Desengane-se, por isso, quem no descrito vir resquícios de um discurso passadista. O 

que aqui se propõe, para que fique claro, não é uma descaracterização das respetivas disciplinas, 

e em especial da sociologia — é, aliás, crucial conservar um espaço idiossincrático. Mas isso 

em nada obvia a que se aprofunde o diálogo interdisciplinar, a que se estabeleçam protocolos 

colaborativos; no fundo, a que se reconheça o enorme potencial da abordagem comprometida 

ao discurso estético, enquanto elemento descodificador, porta de entrada a que não devemos 

renunciar. Apenas e só. Violando as palavras de José Gil (2009: 59): «adquirir uma percepção 

de longo alcance, sentir ao longe prolongamentos da nossa existência local exige um esforço 

doloroso», que implica «abrir portas ao desconhecido, a encontros inesperados, a emoções e 

afectos excessivos». Porque a «ciência pós-moderna — nos termos de Boaventura de Sousa 

Santos (2010: 55) — sabe que nenhuma forma de conhecimento é, em si mesma, racional; só a 

configuração de todas elas» o será. Promovendo, em suma, a interpenetração dos vários saberes. 

Numa tal empresa crítica, apoiada no discurso, nas suas singularidades e regularidades, 

poderá, então, estar a chave de uma maior permeabilidade entre estas duas tradições de pensa-

mento, mas, igualmente, uma ponte fundamental entre conceções abstratas e a necessária sus-

tentação na empiria, entre visões estruturalistas e individualistas da arte. Relembrando, com 

António Firmino da Costa (2008: 474), que (hegemonias à parte) «a sociologia sempre foi uma 

ciência pluriparadigmática». 

2.2. Impasses da historiografia musical 

Ao trabalho que se proponha pensar sociologicamente a música contemporânea, im-

por-se-á, por isso, que, isentado de maiores detenças, comece o arrazoar abeirando-se de velhas 

justas da historiografia musical, que se não furte a tomar por seus (sem que neles se extenue) 
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perenais debates da estética, musicologia e musicografia próximas ao tema. Quer-se com isto 

dizer, de outro modo posto, que, a despeito das avisadas lições que se retiraram do já longo 

cotejo entre perspetivas sociológicas e hermenêuticas — segundo a designação de Jürgen Ha-

bermas (1996) —, não deve a disciplina, a reboque da sua lícita reivindicação por autonomia 

lógica, prescindir de um frutuoso mergulho em questões de linguagem musical — articulando 

os fundamentos filosóficos (i.e., os «determinantes técnicos, estilísticos e estéticos» [Deliège, 

2003: 24]) que serviram de móbil à revolução levada a cabo pelas vanguardas do século XX 

com os respetivos contextos sociais, políticos e artísticos, o(s) discurso(s) e seus muitos desdo-

bramentos —, permitindo, assim, que tão sinuosas páginas da história da música sejam, por 

direito próprio, objeto do seu escalpelo também. Coisa que se não faz sem «penetrar a intimi-

dade dos estilos» (Gasset, 2003: 39). Porque a arte contemporânea, bem lembra Adorno (2008: 

60), «é tão determinada socialmente pelo conflito com as relações de produção como intra-

esteticamente, enquanto exclusão de elementos gastos e de procedimentos técnicos ultrapassa-

dos».1 

Falamos, pois claro, desse «conflito entre épocas» que produziu tão «ilusório con-

ceito»: música contemporânea (Keller, 1955, 131). Ou melhor, do confronto entre uma «cul-

tura» que de provecta se fizera retrospetiva — «uma pseudocultura de documentação», nas 

palavras de Pierre Boulez (Foucault e Boulez, 1985: 9) — e nova «era» que lhe vem a suceder 

sem que da predecessora se conhecesse derradeiro suspiro (Keller, 1955: 131). O «cisma 

técnico e estético, coincidente com o modernismo, que consolidou a separação entre o re-

pertório canónico e a criação contemporânea» (Vargas, 2010: 115). Com a certeza de que os 

termos enunciados, problemáticos sendo, instrutivos são outrossim, porquanto se não trata de 

simples confluência no tempo, mas de uma verdadeira concorrência de tempos. E, por isso, 

assevera Robert P. Morgan (1991: xi): a passagem «do romantismo novecentista ao moder-

nismo do século XX não conheceu momento preciso; antes foi resultado de processos históricos 

que se desenrolaram gradualmente, ao longo de extenso período». As grandes inovações com-

                                                
1 O conceito de material musical, entendido como a soma das «palavras, cores, sons, combinações de qualquer 
tipo e o conjunto de procedimentos técnicos alguma vez desenvolvidos», longe de se conceber como um composto 
de elementos que se apresenta ao artista como dado «natural», deve, pelo contrário, ser visto como puro constructo 
social, tomado como algo de «inteiramente histórico» (Adorno, 2008: 226–227). Será este, porventura, um dos 
legados mais relevantes (dos mais polémicos também) da teoria adorniana. «A arte — lembra o próprio (ibid.: 17) 
— nega as determinações categorialmente impressas na empiria e, no entanto, encerra na sua própria substância 
um ente empírico. Embora se oponha à empiria através do momento da forma (…), [encontra] mediação no facto 
de a forma estética ser conteúdo sedimentado.» 
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posicionais que (discutivelmente) inauguram esta cronologia — «desde a Sagração da Prima-

vera às primeiras obras atonais de Schönberg, do fluxo perpétuo, em Debussy, à percussão 

exuberante de Varèse ou a polifonia de estilos ivesiana» —, sobre não haverem sido verdadei-

ramente prosseguidas, permaneciam, nos anos do pós-Segunda Guerra — período férvido de 

alguns dos principais instigadores da mudança (e.g., Boulez, Stockhausen, Cage, Nono ou Be-

rio) —, «largamente ignoradas pelo mundo da performance musical» (Griffiths, 2010: xvii). O 

que, ademais, levava Milton Babbitt (1958: 154) a pronunciar, com pouco mais de meia centú-

ria corrida, a «divergência sem precedentes entre a música contemporânea séria2 e seus ouvin-

tes, de um lado, e a música tradicional — leia-se do passado — e respetivos seguidores, do 

outro». 

Motivos bastantes para que as visões se estremem, desde logo. Hoje mesmo, salva-

guardada prudente distância sobre os acontecimentos, se faz assaz difícil a tarefa de estabelecer 

com mínima precisão, e de comum acordo, data que assinale o advento da contemporaneidade 

na música — ou, em alternativa, o momento em que tais processos, em se consolidando, assa-

zonaram a ponto de se falar incontestavelmente de um novo período histórico. 

Senão, veja-se. O ano de 1900, à laia de exemplo — e sobretudo entre quem se centra 

no estudo da música desse século, mais concretamente —, seria, por motivo de axiomática 

pertinência cronológica, óbvio pretendente. Sucede, porém, que aqui se mobiliza — chame-se-

lhe contemporânea ou do século XX — categoria temporal e estilística. Tratamos — importa 

recordar — de «música que não difere da sua precursora pelo simples facto de ter sido escrita 

no século subsequente, mas sim porque se funda em pressupostos estéticos e técnicos substan-

tivamente diferentes», exibindo, como tal, «qualidades estilísticas sobremodo distintas» (Mor-

gan, 1991: xi). Ao que se acrescenta: a noção — amiúde empregue por quem se ocupa do mester 

— de música do século XX «é puramente organizatória», como defende Maciej Gołąb, posto 

que se não pode, durante tão específico período, identificar «categoria estilística una», posto 

que se não poderia, no mais, «subdividi-la em fases, como foi o caso em anteriores momentos 

na história da música, das belas artes e da literatura». Dado que carece, em suma, de estádios 

inicial, maduro e tardio. Pela primeira vez, no domínio da historiografia musical, ficava, assim, 

«bem patente que a tradicional abordagem diacrónica falharia redondamente» (Gołąb, 2015: 

22). 

                                                
2 Ainda que o presente trabalho se mantenha fiel ao timbre do(s) discurso(s) dos atores evocados, importa sublinhar 
que o autor se demarca de qualquer sorte de visão hierarquizante que possa subjazer a termos como música séria, 
erudita ou afins qualificativos. 
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Já junto de pensadores que olham aos alicerces técnicos do modernismo, os primeiros 

vislumbres de atonalidade3 na música, um célebre Opus 11 à cabeça — ou de pantonalidade, 

segundo as predileções do seu súpero protagonista —, constituiriam o legítimo momento de 

viragem. Equivale a falar, claro está, desse período (1907–09, grosso modo) em que Arnold 

Schönberg, afastando-se a pouco e pouco do costumeiro manejar das funções tonais, vem a 

«explorar um espaço cromático livre, regido por princípios de organização fundamentalmente 

diferentes» (Morgan, 1991: 68). E isto porque, com longos dois séculos de estabilidade trans-

corridos — os cerca de duzentos anos em que imperara relativo consenso em torno de questões 

básicas, atinentes ao idioma musical e seus preceitos gramaticais —, o sistema tonal dava con-

cludentes mostras de esgotamento, e consequente deterioração. Ou seja, a ideia de que a «linha 

de desenvolvimento Strauss–Mahler», nos termos de Humphrey Searle (1938: 493), se vinha 

mostrando cada vez mais ínvio caminho. Tema de todos os debates. 

O caso é que, de modo análogo, também a tonalidade4 «não colapsou de uma só vez». 

Com efeito, a quase totalidade do século XIX é longevo testemunho — Morgan, de novo (1991: 

1) — desse «progressivo enfraquecimento na sua força construtiva, com correspondentes trans-

formações ao nível da estética composicional» — e interpretativa, por consequência. Não raro 

sendo, por isso, que os manuais de introdução à música contemporânea avoquem raízes nas 

chamadas figuras de transição — loas devidas, em tal perspetiva, a compositores tão distintos 

como Scriabin, Busoni, Satie ou Debussy, para além dos supracitados Strauss e Mahler. Este 

último é até figura central, note-se, de uma das publicações medulares de Boulez: em Orienta-

tions (1990), isso mesmo assinala Anja Lazarević, são três os textos coligidos — o segundo dos 

quais de especial relevância para o ponto em apreço5 — com que se presta cabido tributo à 

figura de Gustav Mahler, aí timbrado de inequívoco «pioneiro da música do século XX» (La-

zarević, 2016: 27). Para José Ortega y Gasset (2003: 57), por sua vez, é com Prélude à l'après-

midi d'un faune (1894) que entramos, verdadeiramente, na «nova era da arte sonora» — ponto 

em que, de mais a mais, conta com a cobertura de personalidades como o compositor Manuel 

                                                
3 «O termo atonal, no sentido em que é vulgarmente utilizado, designa a música não baseada nas relações meló-
dicas e harmónicas gravitando em torno de um centro tonal que caracterizam a maior parte da música dos séculos 
XVIII e XIX» (Grout e Palisca, 1994: 730). 
4 Mobiliza-se, neste contexto, e à semelhança do que propõe Morgan (1991: 1), o termo tonalidade com o propósito 
de abarcar aquilo que o próprio designa como «'common practice' period» — i.e., a música dos séculos XVIII e 
XIX e concernentes orientações estético-interpretativas —, separando, assim, «esta particular forma de tonalidade 
das encontradas noutro tipo de culturas ou em anteriores momentos da música europeia». 
5 Vide os capítulos «Gustav Mahler: Why biography?», «Mahler: Das klagende Lied» mas, sobretudo, «Mahler: 
Our contemporary», compilados por Jean-Jacques Nattiez (Boulez, 1990). 
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de Falla ou o crítico e musicólogo Adolfo Salazar (Neves, 2012). Nem falar de Richard Wagner, 

cujos escritos — Die Kunst und die Revolution (1849), por exemplo, mas, máxime, Zukun-

ftsmusik (1860) — não só viriam a ter «enormes implicações no discurso historiográfico» como 

providenciariam «habitat fértil para o desenvolvimento da consciência» das vanguardas (Gołąb: 

2015: 26). Levando a que o próprio Simon Rattle não hesitasse em fazer — no programa inau-

gural da série que assinou, para BBC, sobre música orquestral no século XX6 — de um seu 

afamado acorde, teleologismos à parte, causa sui dos acontecimentos por vir. «Com Tristão e 

Isolda — sentenciava —, [a música] mudaria para sempre, ficando nós à deriva num mar de 

indefinição.» E eis que, levados pela heráldica, nessa busca pelo momento exato da «emanci-

pação da dissonância» (Schönberg, 1950: 104), nos vemos já transportados ao longínquo ano 

de 1857.7 

Mas se é verdade que a história da música contemporânea tende, ipso facto, a desen-

volver-se sob a forma de crónica da reação à degenerescência da tonalidade — essa «série de 

estratagemas conscientes, desenhados para compensar» tão dolente perda (Morgan, 1991: 1) —

, tal não basta, insistimos, para que se alcance o acordo das partes. Para quem vê, verbi gratia, 

no estabelecimento do dodecafonismo8 marco decisivo, o período entre guerras — emmeio do 

expressionismo — seria letra capitular destas páginas. Isto é, o momento em que Schönberg e 

seus discípulos, vulga Segunda Escola de Viena — e aqui pensamos nos óbvios Berg e Webern, 

mas nos menos salientes Křenek, Gerhard e Eisler também9 —, chegam a fixar e disseminar os 

prolegómenos da técnica serialista.10 É, em parte, essa a opinião do principal visado (Schön-

berg, 1950: 50): 

                                                
6 Referimo-nos ao episódio inaugural de Leaving Home: Orchestral Music in the 20th Century — série televisiva 
em sete partes que o maestro inglês preparou, no decurso dos anos noventa, para a British Broadcasting Corpora-
tion —, não por acaso subintitulado Dancing on a Volcano. 
7 A influência da herança wagneriana exprime-se, aliás, de modos muitos distintos, como lembra Candé (2004b: 
224): se Debussy «tem a intuição (genial, na época) de que o wagnerismo atrasa a evolução da música», Schönberg 
vem a encontrar «o sentido desta evolução [precisamente] no cromatismo expressivo do Tristão, que leva às últi-
mas consequências». 
8 «Em 1923, ao cabo de seis anos em que não publicou quaisquer composições, Schoenberg formulou um 'método 
de composição com doze notas relacionadas entre si'. Os pontos fundamentais da teoria (…) dodecafónica podem 
ser resumidos do seguinte modo: a base de cada composição é uma sequência ou série das doze notas que integram 
a oitava, dispostas pela ordem que o compositor determinar. As notas da série são usadas, quer sucessivamente 
(sob a forma de melodia), quer simultaneamente (sob a forma de harmonia ou contraponto), em qualquer oitava e 
com o ritmo que se pretenda. A série pode também ser usada em inversão, na forma retrógrada, ou em inversão 
retrógrada, bem como em transposições de qualquer destas quatro formas. O compositor deve esgotar todas as 
notas da série antes de voltar a recorrer à série em qualquer das suas formas» (Grout e Palisca, 1994: 733). 
9 Sem esquecer Adorno, ele próprio aluno de Berg e frequentador do meio intelectual vienense, em dado momento. 
10 Considera-se, para o efeito, os Opp. 23 (1920–23) e 25 (1921–23) da produção de Schönberg como o momento 
de 'chegada' ao serialismo. De modo parcial, no primeiro caso — dado que o compositor só vem a recorrer à série 
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Um juízo superficial talvez possa considerar a composição com doze notas 
como o termo de uma época em que o cromatismo se desenvolveu, e, como 
tal, compará-la ao fim climático dessoutro período da composição contra-
pontística, que Bach estabeleceu com insuperável mestria. (…) Mas (…) eu 
acredito que a [música dodecafónica], bem como aquela que pode ser erro-
neamente apelidada de 'música atonal', não representa o fim de período pas-
sado, mas sim o dealbar de um novo. 

Das primícias ao ápice — defenderia, anos depois —, este foi catálogo que diferiu de 

«toda a música precedente, não apenas em termos harmónicos mas nos planos melódico, temá-

tico e motívico também» (ibid.: 105). Fase, para mais, particularmente rendosa do ponto de 

vista musical. A questão é que se não deve confundir — conforme sancionava Fernando Lopes-

Graça (1978: 99) — «a linguagem com a técnica». Sendo certo que, a partir de Schönberg, os 

compositores passariam a ter de criar o seu próprio material musical, convém não esquecer que 

o austríaco e demais correligionários — aspeto que o jovem Boulez muito castigaria na música 

deste período — se mantêm, na essência, presos a modelos estruturais clássicos. Se há, neste 

corpo de obras, muito de inovador, se nele podemos até encontrar laivos de um novo tipo de 

sensibilidade formal — especialmente evidentes no estilo aforístico, fragmentário, de Anton 

von Webern —, isso em nada obsta a que tanto da frase romântica ali permaneça. É no plano 

da sintaxe que nos situamos, todavia. Da «wagneriana» Noite Transfigurada — «programática 

na conceção, fazendo uso de leitmotive e intensos cromatismos» (Morgan, 1991: 63) — a Pier-

rot Lunaire ou as Variações para Orquestra (Op. 31), na Suite Lírica, em Lulu como no pos-

tremo Concerto à morte de um anjo, passando por obras como as Seis Bagatelas (Op. 6), a 

Sinfonia Op. 21 ou duas inusitadas Cantatas (Opp. 29 e 31), encontraremos, vítreo ainda, o 

indefetível lirismo da Viena finissecular. Com o que talvez se não possa genuinamente falar, 

durante as primeiras décadas do século XX, em nova orientação estética. 

E é por isso que, para boa parte da literatura dedicada ao tema, a moderna fase desta 

gesta tem começo em 1945, com esse simbólico 15 de setembro em que a bala do soldado 

americano Raymond Norwood Bell atingia mortalmente Webern, à porta de sua casa, em plena 

ocupação aliada (Deliège, 2003: 35). Haveria que esperar, segundo o ponto de vista, pelo final 

da Segunda Guerra Mundial para ver, enfim, concretizados os primeiros sinais da promessa 

schönberguiana — lembre-se, teutonismos desconsiderados, que o próprio anunciara, quando 

                                                
na última das Cinco Peças —, e com maior sistematismo na Suite para Piano — a primeira obra integralmente 
dodecafónica do compositor. 
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da composição do Prelúdio da Suite para Piano (Op. 25), ter feito a descoberta que «asseguraria 

a supremacia da música alemã para os cem anos seguintes» (apud How, 2009: 16) — de mais 

amplo rompimento de hierarquias: o alargar do tratamento serial à globalidade dos parâmetros 

musicais. Pela mão de uma geração que, pondo tudo em causa — «desde a morfologia da lin-

guagem até à conceção da obra» —, inaugura «um novo modo de pensar a música» (Boulez, 

2012: 97). Por outras palavras, a hora do serialismo integral.11 

Erguendo-se do isolamento cultural dos anos de conflito, um grupo de jovens compo-

sitores sublevava-se contra o legado da tradição musical europeia — em seu ver, inseparável 

dos falhanços históricos, políticos e sociais da primeira metade do século —, preceituando, 

assim, a necessidade de cortar com qualquer tipo de visão passadista. Para Karel Goeyvaerts, 

Pierre Boulez, Jean Barraqué, Karlheinz Stockhausen e os mais policitantes, infrutíferos haviam 

sido os esforços de conciliação das «revoluções técnicas da era pós-tonal com os pressupostos 

estéticos herdados de anterior linguagem musical» (Morgan, 1991: 333). Porque, «em arte, toda 

a repetição é nula» (Gasset, 2003: 46) — divisa para tão inaudita casta de autores —, novos 

tempos exigiam nupérrima música. «A esperança generalizada por uma nova ordem social — 

e, como tal, por uma nova cultura — reclamava não simples reconstrução mas um verdadeiro 

paradigma alternativo» (Griffiths, 2010: 1). Pelo que, partindo de meados do século, «o mundo 

da música» se vê inapelavelmente em face desse que viria a ser o seu derradeiro desafio: «des-

cobrir uma teoria musical racional e objetiva, que substituísse a estrutura limitada, desadequada, 

da convencional tonalidade» (Maconie, 1991: 10). Renunciando, em síntese, aos modelos de 

organização, procedimentos e recursos expressivos do passado. Ou seja, abdicando de método, 

estilo e técnica — do gesto consagrado. 

(...) o sentido da obra modificou-se a tal ponto que as estruturas fechadas ou 
as estruturas abertas, o automatismo no seu jogo ou o livre arbítrio que aí se 
introduz, suscitam novas dimensões, quase uma nova maneira de perceber a 
obra musical, de sentir a sua necessidade. A obra já não se insere numa hie-
rarquia — corroborando-a ou nela embatendo —, mas gera, de cada vez, a 
sua própria hierarquia; em suma, já não pode haver tendência alguma para 
o esquema preexistente que se refere a funções muito precisamente determi-
nadas. Ao invés deste processo, a obra atual tende a constituir-se a partir de 

                                                
11 «Um dos primeiros desenvolvimentos, que começou a manifestar-se ainda antes de 1950, foi o 'serialismo total', 
ou seja, a extensão do princípio das séries de Schoenberg a outros parâmetros além da altura. Se as doze notas da 
escala cromáticas podiam ser seriadas, como fizera Schoenberg, também poderiam seriar-se os factores de dura-
ção, intensdade, timbre, textura, pausas, e assim sucessivamente. (…) As diferentes séries podem ser concebidas 
independentemente umas das outras, ou então podem ser derivadas de uma única série aritmética; quer num caso, 
quer noutro, as diversas séries podem intersectar-se, desenvolvendo-se todas simultaneamente, até ao ponto de 
'controle total' sobre cada pormenor da composição» (Grout e Palisca, 1994: 743). 
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possibilidades de funções que, por certas características, engendram um uni-
verso próprio, de que o esquema é uma das manifestações. (Boulez, 2012: 98) 

A tal ponto se fazia premente o chamamento que poucos compositores — entre os 

quais se cifram antediluvianos insuspeitos, como Igor Stravinsky ou Elliott Carter — se não 

deixaram entusiasmar pelo abrir de horizontes. Schönberg, se bem que reconhecido (neste con-

texto particular) pelo engenho da descoberta, vem a ser impiedosamente criticado por frustrar 

as expectativas que o seu próprio sistema criara — ao manobrar a série como uma espécie de 

recurso temático, um quase estribilho ancorado em esquemas arquiteturais arcaicos, e não como 

«configuração abstrata de intervalos» (Morgan, 1991: 334). Censurado, no fundo, por uma 

«tentativa prematura de codificação» (Boulez, 1990: 329). «A técnica e a poética webernianas» 

(Deliège, 2003: 43), verdadeira inspiração para os arautos de 50, fá-los-iam «descobrir, na obra 

de Schönberg, uma contradição que julgar[iam] severamente: a fidelidade a formas clássicas e 

a convenções rítmicas tradicionais, no quadro de um método que deveria ser radicalmente 

novo» (Candé, 2004b: 238).12 E com termos que não podiam ser mais duros — tome-se o exem-

plar texto de Boulez, «Schönberg est mort», publicado em 1952, pouco tempo depois do desa-

parecimento do seu predecessor. 

Muitos são, por isso, os motivos que nos levariam a entender a fase em questão como 

o ponto decisivo na contenda — ou não fosse este momento de assinalável rutura. Mas, de igual 

modo, há nuances a sinalizar aqui. Não seria lícito salientar a importância de figuras como 

Boulez ou Stockhausen sem tributar o «insubstituível ensino» de Olivier Messiaen (ibid.: 320) 

— responsável pela revelação, aos músicos do pós-guerra, da obra de Varèse, Webern ou Bar-

tók — e o «papel iniciador e militante» de René Leibowitz (Deliège, 2003: 43). Um e outro, 

através das respetivas atividades pedagógica, concertística e musicológica — a que acresce, no 

caso do primeiro, a composicional —, são figuras essenciais à formação do olhar deste peculiar 

grupo de jovens. De acordo com Roland de Candé (2004b: 330–333), Messiaen está, aliás, na 

origem da «ideia que revolucionará a consciência musical nos anos 50: a generalização do mé-

todo serial, que Webern apenas entrevira» — opinião que, levada às últimas consequências, 

faria do seu Technique de mon langage musical (publicado em 1944, mas transmitido, por via 

pedagógica, em anos anteriores) frontispício desta narrativa. Com a sua notável imparcialidade, 

poder-se-ia, então, dizer que «este ensino prodigiosamente aberto determinou toda a evolução 

                                                
12 Candé (2004b: 227), de maneira algo surpreendente, chega ao ponto de considerar Schönberg o «menos subver-
sivo dos quatro grandes compositores que orientaram as principais correntes musicais [do século XX]» — os 
outros sendo, em sua opinião, Debussy, Ravel e Stravinsky. 
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da música na segunda metade do século XX».13 O mesmo sendo válido (à escala) para Leibo-

witz, responsável não só pelos primeiros cursos de escrita serial em Paris, complementares ao 

trabalho de Messiaen, como por duas obras fundamentais ao caso também. São dele Schönberg 

et son École (1947) e Introduction à la musique de douze sons (1949) — entre variadíssimos 

artigos que assinaria na Les Temps Modernes, de Jean-Paul Sartre —, inaugurando um corpo 

teórico em torno da música dodecafónica, e em que se sugere, pela primeira vez, que o método 

schönberguiano «é o resultado lógico da evolução do sistema tonal, como este havia sido o 

resultado lógico da evolução da polifonia modal». 

E de pronto se perceberá que a teia de relações remete invariavelmente para as con-

quistas da Segunda Escola de Viena, lançando, como tal, dúvidas acerca de uma eventual pri-

mazia dos seus legatários — bem como de um suposto corte com o passado. O que prevalece, 

assim sendo? A «vontade de estilo» que guiou os dodecafonistas — para usar uma expressão 

de Ortega y Gasset —, essa nova sensibilidade in statu nascendi, ou o rasgar de vestes da gera-

ção subsequente? 

Tópico que divide a literatura. Richard Taruskin, por exemplo, finta a questão pro-

pondo uma diacronia em dois blocos, ao separar, em The Oxford History of Western Music, a 

música escrita no início do século XX da que se produziu na segunda metade. A discussão 

atravessa, inclusivamente, o plano terminológico. Até ao momento, e para que se esclareça, 

utilizámos com relativa flexibilidade as noções de dodecafonismo e serialismo para designar o 

método de composição proposto por Arnold Schönberg. Acontece que mesmo esta é matéria 

avessa a consensos. Autores há, como lembra Born (1995: 54–55), que optam pelo primeiro 

designativo apenas, salientando, desse modo, o facto de Schönberg não tomar o seu sistema 

como «ferramenta revolucionária, mas sim como extensão lógica de técnicas [composicionais] 

históricas» — nada havendo ali de «imanente», que ligasse, por isso, o austríaco àquilo que 

muitos consideram ser os «excessos dos anos 50 e depois» —; ao passo que, para os demais, o 

segundo seria de justa aplicação tanto para o método schönberguiano como para a «expansão 

que a técnica conheceria no pós-guerra» — assumindo-se, neste caso, que, diferenças entre 

períodos à parte, os desenvolvimentos dos anos 20 «condicionaram e, de certa maneira, foram 

continuados» pelo serialismo integral ou total. 

                                                
13 Apesar das reservas que mantinha em relação ao método serial puro e seus resultados práticos — com exceção, 
porventura, da música de Berg —, importará recordar que Messiaen sempre se consagrou a análises cuidadosas 
dos clássicos do modernismo musical, despertando, dessa forma, a curiosidade dos seus alunos para a obra de 
autores como Schönberg ou Webern. 
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Mais: por vultosa que haja sido a ação dos compositores acima listados, cumprirá dizer 

que o desejo de libertação dos «constrangimentos do sistema tonal não se manifesta unicamente 

na emancipação da dissonância ou no radicalismo schönberguiano» (Candé, 2004b: 248). O 

método serial — que, bem certo, alteraria a face do universo musical — representa uma simples 

parte da reação ao esgotamento da tonalidade. No momento em que Satie «escrevia acordes em 

movimento paralelo, construídos sobre quartas perfeitas» (Grout e Palisca, 1994: 688) — me-

noscabando com isso as mais elementares relações tonais —, mostrava-se, porventura, tão «li-

bertário relativamente à harmonia ortodoxa» (Candé, 2004b: 197) como alguns dos seus con-

géneres mais aventurosos. Ou não tivesse até sido a propósito de Parade (1917) — escrito para 

os Ballets Russes, de Serguei Diaghilev, com argumento de Cocteau, figurinos e cenografia de 

Picasso e, claro, música de Satie — que Guillaume Apollinaire implantaria, e ainda que com 

sentido particular, o termo surrealismo (Albright, 2000: 244–245). A «escrita sem barras de 

compasso, esparsa, seca, caprichosa, breve, repetitiva, paródica e espirituosa no mais alto grau», 

a própria «recusa de um apelo directo às emoções do ouvinte», são traços de um «espírito mor-

daz, anti-sentimental», que veremos recuperado, consciente ou inconscientemente, nas mais 

variadas latitudes. Bastará pensar em compositores como Honegger, Poulenc mas, sobretudo, 

Milhaud, para perceber que a «economia das texturas», bem como a «severidade da harmonia 

e melodia» de Erik Satie, teriam repercussões concretas na geração vindoura (Grout e Palisca, 

1994: 689). 

E, mencionando-se o Grupo dos Seis, o que fazer das respostas pela via modal e poli-

tonal? Que papel reservar a correntes como o neoclassicismo ou a protoescolas de inspiração 

nacional — de Béla Bartók a Zoltán Kodály, Bohuslav Martinů e George Enescu, passando por 

Ralph Vaughan Williams, Benjamin Britten, Paul Hindemith, Serguei Prokofiev ou Dmitri 

Shostakovich? E como olhar para o legado de Russolo — a visão profética do seu manifesto 

futurista, A Arte dos Ruídos (1914), e desses seus esdrúxulos (se bem que seminais) intonaru-

mori? 

Para nem voltar ao caso da Sagração, cuja «originalidade reside principalmente numa 

estética que vira as costas a todas as subtilezas da música contemporânea, hedonistas, simbo-

listas ou expressionistas». Certo sendo que, em termos harmónicos, esta «revolução nos com-

portamentos» — para usar a expressão de Candé (2004b: 187) — pouco fez avançar o idioma 

musical, o mesmo se não poderá dizer do plano rítmico. Deste ponto de vista, «a audácia (...) 
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de Stravinsky [só] foi travada pelo seu conservadorismo harmónico, tal como a audácia harmó-

nica de Schönberg [fora] travada pelo seu conservadorismo rítmico» (ibid.: 247–248). Precise-

se, portanto: se, em termos gerais, a emancipação do ritmo — que acontece de parelha com 

alguns dos desenvolvimentos históricos em análise até agora — se vê, frequentemente, remetida 

para segundo plano, será, em grande medida, porque não conduziu — e isto sem menosprezar 

a natural preeminência da harmonia na organização do pensamento musical ocidental — à ela-

boração de uma teoria congregadora (ou prevalecente, sequer). Sobre Stravinsky, compositores 

como Webern, Debussy, Varèse ou Messiaen encontraram, cada um à sua maneira, formas par-

ticulares de renovar a linguagem musical — o material musical, diria Adorno —, no que à 

conceção rítmica respeita, e com decorrências do mais diverso tipo. 

Tudo isto sinónimo da complexidade dos fenómenos culturais em questão mas, igual-

mente, de uma certa impotência, por parte da historiografia musical (e suas categorias de aná-

lise), perante os desafios que se lhe deparam, da sua relativa incapacidade para dar sentido ao 

que, escapando ao seu crivo, surgiria como uma sucessão caótica de eventos. Goradas as apro-

ximações pelas vias cronológica e estilística — em sentido tradicional —, observa-se, então, 

tendência, entre historiógrafos, para compartimentar a criação contemporânea por recurso a 

nexos extramusicais — i.e., obedecendo a logicidades que não a propriamente (ou exclusiva-

mente) estética. Tome-se como exemplo alguma da propensão — que nos vem acompanhando 

já — para fracionar o curso da música contemporânea com base em acontecimentos históricos 

ou marcos políticos. Para boa parte da literatura, apoiada nalgumas coincidências histórico-

musicais, a opção tornou-se até relativamente consensual: é habitual associar-se, assim, o pri-

meiro modernismo ao período de 1914–18 (estabelecendo a natural distinção entre fases ante-

rior e posterior ao conflito), as vanguardas da segunda metade do século ao final da Segunda 

Guerra Mundial, a maior abertura (despudor, para alguns) da estética 'pós-modernista' aos in-

cidentes do Maio de 68, com referências que se estendem ainda a momentos decisivos como a 

Queda do Muro de Berlim ou o virar de milénio (Gołąb, 2015: 24–25). 

Mas não só. Testemunho da falência (como da flexibilidade e permeabilidade) das suas 

ferramentas de análise é, também, a opção (entre o concertada e contingente) de mobilizar, em 

sede de discussão teórica, categorias estilísticas partilhadas com as demais artes — o terreno 

(especialmente caro a Adorno [2008: 46–48]) dos -ismos. Encontraremos, desta forma, referên-

cia a conceitos que, sendo moeda corrente no campo da literatura e/ou artes plásticas — im-

pressionismo, folclorismo, expressionismo ou até neoclassicismo —, nem sempre encontram 
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cabal correspondência na música, cuja transposição se faz de modo não-linear. Reconhecendo 

óbvias vantagens na apropinquação — ou não situasse os desenvolvimentos relativos à área da 

música no seu contexto cultural mais vasto, salientando com isso aspetos transversais à experi-

ência estética das mais variadas manifestações artísticas —, será, contudo, inegável que a utili-

zação, em trabalhos de cariz estritamente histórico-musicológico, de terminologia forânea con-

duz, por natureza, à autonomização do discurso, contribuindo, assim, para que se instalem dis-

crepâncias, entre novas e tradicionais aceções, e, consequentemente, para um certo esvazia-

mento das próprias categorias de análise. 

Sem que tal resulte, claro seja, em evidente preponderância desta (ou de outra) parti-

cular linha de estruturação. A «típica história da música do século XX» é, aliás, produto de 

construções (tendencialmente) sincréticas, aglutinando, o mais das vezes, aportes da historio-

grafia e da crítica musical. Ou seja, referimo-nos, por norma, a uma «combinação eclética de 

noções que, de forma geral, começaram por ser categorias subjetivas da crítica musical, antes 

de se tornarem categorias objetivas da historiografia» (Gołąb, 2015: 24) — processo, este, que 

acaba por retirar, aos historiadores, fração considerável da sua soberania teórica, subordinando, 

de algum modo, a disciplina aos termos em que o debate artístico se processa. 

Algumas destas noções foram, em primeira instância, criadas para identificar 
novos fenómenos na cultura musical. Encontrando eco na comunidade musi-
cal, acabariam por se infiltrar na narrativa oficial da história da música. Aí 
— frequentemente, esvaziadas do seu potencial polemístico —, tornaram-se 
bandeiras de estilos, tendências e técnicas da música de um dado período. 
Dependendo dos pressupostos metodológicos de cada um, o fenómeno pode 
ser visto de maneira positiva, ao enfatizar o desenvolvimento orgânico destas 
noções (...), ou negativa, uma vez que estas mesmas noções não constituem 
um tecido autónomo, exclusivo, da narrativa histórica. (ibid.: 24) 

Algo que, surgindo como natural, nem por isso deixa de encerrar aspetos paradoxais 

também, na medida em que se trata de uma manifestação artística — leia-se uma forma de 

conhecimento — que, em muitos sentidos, precede a experiência. Música que parte justamente 

do conceito. Com a certeza, em todo o caso, de que estes são desenvolvimentos que, subtilezas 

à parte, apontam para uma certa «subversão da relação sujeito/objecto» que tanto a crítica mu-

sical como o «paradigma [científico] emergente» vêm anunciando. Se, «na crítica literária [ou 

outra], o objecto do estudo (…) sempre foi, de facto, um super-sujeito (um poeta, um roman-

cista, um dramaturgo)» — um compositor —, será evidente que, «em tempos recentes, o crítico 
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tem tentado sobressair no confronto (…), a ponto de se poder falar [hoje] de uma batalha pela 

supremacia travada entre ambos» (Santos, 2010: 54). 

É, por isso, no seguimento de muitos dos desafios aventados — em resposta à neces-

sidade de atender às idiossincrasias da música contemporânea — que a moderna historiografia 

se faz, igualmente, socorrer de conceitos originários de escolas de composição, ou respeitantes 

a técnicas composicionais específicas. E a jusante desta opção, outras. Atonalismo, dodecafo-

nismo, serialismo, espectralismo ou minimalismo são, assim, apenas alguns dos termos que 

passariam a integrar o léxico da área disciplinar, sustentando, com tal, formas alternativas de 

elaboração do pensamento teórico que lhe subjaz. Falhando em encontrar datas que consubs-

tanciassem períodos históricos com um determinado número de características comuns, e sub-

sidiário ainda de alguma da retórica do modernismo musical, encontraremos, a título de exem-

plo, a ideia de opor progressistas e conservadores, vanguardistas a tradicionalistas, ou até de 

colocar modernistas contra pós-modernistas. Em dados casos, assistimos mesmo a uma linha 

de pensamento que, assentando no eixo complexidade vs. simplicidade (e respetivas práticas 

musicais), equaciona, inclusivamente, possibilidades de síntese entre as vias da «máxima en-

tropia» e da «máxima redundância» — para usar os termos de Gołąb (2015: 30). 

Perceber-se-á, assim, a utilidade desta imersão em matéria de discurso musical. Não 

só porque a literatura sobre música — que pouco diferirá, no caso, da literatura sobre literatura 

— «forma parte integral da música enquanto evento histórico, enquanto objeto de perceção», 

mas, sobretudo, porque «aquilo que pertence à própria história da música — que, por sinal, se 

constitui na transmissão de obras musicais, e não numa mera cadeia de eventos que interagem 

entre si — é decidido com base em juízos históricos mas estéticos também». Isto é, «foi o 

dilema intrínseco ao ato de escrever história da música que nos forçou a alternar entre critérios 

de relevância histórica e qualidade estética; no fundo, entre dois polos que, não raro, se contra-

dizem» (Dahlhaus, 1987: 5–12). Pelo que importará insistir: o conceito de história do moder-

nismo — e ainda que, à primeira vista, possa parecer diacronicamente organizado — «não é 

uma narrativa linear, em sentido tradicional, nem uma história da evolução dos meios compo-

sicionais. Não é nem uma história, nem uma evolução, apesar de poder contribuir teoricamente 

para a compreensão destas duas noções» (Gołąb 2015: 35). Razão pela qual seria contraprodu-

cente para a sociologia da música distanciar-se do domínio da(s) (inter)subjetividade(s) esté-

tica(s), de um pensamento teórico que, não obstante a sua opacidade e complexidade, informa 
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de modo decisivo as representações dos atores sociais de alguma maneira ligados a estas práti-

cas artísticas — em suma, de tudo quanto constrói o gosto musical. Assegurado como está, 

hoje, que «os fenómenos sociais são historicamente condicionados e culturalmente determina-

dos», e que, por isso mesmo, «as ciências sociais não podem formular leis universais» (Santos, 

2010: 20) — que não é sua função submeter as obras de arte ao teste de crisol —, tem a disci-

plina melhores condições para, também ela, se apropriar de um corpo teórico de insofismável 

valia ao caso. Lembrando, segundo célebre definição de Cage, que a música não será mais do 

que a «avaliação moral do som» (apud Becker, 2008: 91). 

2.3. Discurso(s) do(s) modernismo(s) 

Momento para um ponto de situação. Com o exposto terá ficado claro que uma qual-

quer investigação em torno da música de tradição ocidental — sociológica, antropológica ou 

outra — dificilmente sobreviverá à necessidade de entender esta formação discursiva partindo 

do seu interior — sem a colaboração da palavra, dir-se-ia. Desde logo, porque nenhuma outra 

forma de arte «requer um tipo de conhecimento e vocabulário tão conspicuamente técnico» 

(Kivy, 1990: x), como a música, para fazer falar práticas e convenções. Na ausência de conte-

údo representacional ou semântico — que, aliás, está na base dessa invulgar capacidade que a 

música tem de nos «transportar para mundos puramente estruturais» (ibid.: 262) —, torna-se, 

assim, fulcral ao trabalho científico articular, nos termos de Lahire (2012), o estudo das condi-

ções sociais de produção das obras (ou dos discursos) com a análise das próprias obras (e dos 

discursos). Realçando, em suma, o que, de entre tão circunspectos quadros normativos, possi-

bilita crenças e perceções, expectativas, representações. 

Sem, com isso — ressalve-se —, fazer perigar o seu natural raio de ação. A teoria 

sociológica, como lembra Luhmann (2000: 3), «deve abrir-se à irritação através da arte. Deve 

ser capaz de observar aquilo que é apresentado como arte. Nesse sentido estrito, é uma ciência 

empírica (de acordo com a sua própria descrição). Mas o trabalho de transformar a irritação em 

informação que possa ser usada cientificamente é assunto interno. A evidência deve ser provi-

denciada dentro do âmbito da ciência». 

Mais ainda quando o assunto é a criação contemporânea — ao remeter para um uni-

verso artístico de características particulares e, ademais, especialmente adverso à produção de 

consensos. Convirá até, a propósito, que se esclareça alguma da indefinição que o nosso próprio 



 70 

trabalho possa ter promovido: porque este é também o relato de uma disputa terminológica, 

àquela que (predominantemente) vimos adjetivando de contemporânea, muitos outros chama-

ram avançada (e.g., Babbitt, 1958), moderna (Griffiths, 2010), de vanguarda (Carvalho, 2007: 

13) ou das vanguardas (entre os eleitos da historiografia especializada), música nova (pense-se 

na International Society for New Music), do (Morgan, 1991) e no século XX (Gołąb, 2015). 

Cada designativo com suas pechas, brechas, acertos, predileções. Dimensões cronológica e es-

tilística entrecruzadas em contenda semântica, como antes visto. 

Não se arrogando este trabalho — ou não constituísse esse desígnio monográfico em 

si — o encargo de contribuir para o debate em questão, importará, de qualquer modo, que se 

justifique a opção, em sede de título, pelo conceito de música contemporânea. Pesam, na deci-

são, questões de utilidade prática e de adequação ao objeto de estudo. Por dele se fazer uso 

corrente, decidiu o autor, se bem que consciente da sua manifesta insuficiência, seguir a termi-

nologia adotada pela Casa da Música e pelo Remix Ensemble. Prevenindo, desde já, que, não 

obstante, se recorrerá, e com relativa indistinção, a termos como modernismo musical ou outros 

dos acima mencionados, sempre que o discurso o justificar, evitando, assim, excessiva reinci-

dência na sua utilização. 

Sinal — retome-se — de que reportamos a um período em que coexiste um sem-fim 

de orientações estéticas. «Nas outras épocas era possível definir uma 'linguagem' musical co-

mum aos compositores de uma ou várias gerações. (…) Desde o início do século XX, pelo 

contrário, existem ao mesmo tempo técnicas ou mesmo sistemas musicais inconciliáveis, in-

compatíveis, irredutíveis entre si» (Candé, 2004b: 191). Mas, mais significativo ainda, é tam-

bém sinal de que olhamos a um tempo verdadeiramente heterocrónico — usurpando Sousa 

Dias (2018:31) — na forma como se processa o desenvolvimento musical. Ou seja, ao mobili-

zarmos uma noção como a de música contemporânea, na realidade falamos «de diferentes mas 

igualmente 'presentes' temporalidades ou 'tempos', de uma unidade temporal em disjunção, de 

uma unidade disjuntiva de tempos presentes» (Osborne: 2013: 17). Não surpreendendo, por 

isso, que, assim apreciado, encontre eco nalguma crença de que a tal noção não corresponderia 

referente crítico predicamentado, de que não designaria senão a «totalidade empírica, radical-

mente heterogénea, das obras de arte produzidas num dado presente» (ibid.: 2). É a pergunta de 

Paddison (2010a: 3): «como poderemos entender tão desgastado termo — música contemporâ-

nea —, dada a sua capacidade para se referir a tudo e todos e a nada em particular?» 
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Duas visões distintas comummente se oferecem. Poderíamos, não sem razoabilidade, 

assumir, com ecumenismo, que a música contemporânea é tudo «aquilo que está a acontecer 

agora», uma manifestação artística «que reflete o seu tempo» — e em que, claro está, «a mul-

tiplicidade reina» (ibid.: 1). De elementar justeza. Acontece que reconhecê-lo — e isso mesmo 

se vem tentando no decorrer destas páginas — não pode resultar na demissão perante o neces-

sário esforço de circunscrever um determinado número de aspetos partilhados pelas linguagens 

em questão (assim queiramos assumir o plural), em face da inevitabilidade de identificarmos 

um corpo de atributos (técnicos, estéticos, discursivos, etc.), que, pela sua transversalidade e/ou 

preponderância, permitam estruturar o debate. 

«A arte jovem — bem certo — dissociou-se com uma rapidez vertiginosa numa mul-

tiplicidade de direcções e de propósitos divergentes. Nada mais fácil que sublinhar as diferenças 

entre algumas produções e as outras. Mas esta insistência no diferencial específico revelar-se-

á vazia se não determinarmos antes o fundo comum que variamente, por vezes contraditoria-

mente, se afirma em todas elas» (Gasset, 2003: 50). Recordando que umas e outras músicas — 

umas e outras artes —, sem exceção, se ergueram sobre pressupostos diferentes dos das suas 

congéneres novecentistas. «É, na verdade, surpreendente e misteriosa a solidariedade compacta 

consigo própria que cada época histórica mantém em todas as suas manifestações. Uma inspi-

ração idêntica, um mesmo estilo biológico pulsa nas artes mais diversas» (ibid.: 39). E, por isso, 

impor-se-ia que a profusão de estilos, rumos e atrações — devendo, por evidente, ser acautelada 

nas análises — não conduza, pela via de um excessivo relativismo, à inoperância. Mais não 

fosse porque — e isto apesar de a individualização da sintaxe, nas décadas a que reportamos, 

se fazer ponto incontornável —, convirá recordar, nem todos os protagonistas (e respeitantes 

catálogos) contribuíram de igual modo para o curso dos eventos. 

O que nos leva à segunda opção. Poderíamos, a contrario, «argumentar que a música 

contemporânea transporta uma história do que é ser 'contemporâneo', em que de várias maneiras 

nunca chegou a encaixar verdadeiramente, e que se tornou autorreflexiva e crítica de formas 

que remetem não só para o seu tempo como para a sua própria história» (Paddison, 2010a: 1). 

Equivale a dizer que, «não obstante o seu carácter minoritário e excluído do cânone clássico, 

não deixa de ser clara a existência de um cânone da vanguarda, (...) no interior [do que poderí-

amos apelidar de] subcampo contemporâneo» (Vargas, 2010: 119). Opinião, esta, que faria do 
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modernismo musical, particularmente desde 1945, o cerne da problemática. Sem com tal amal-

gamar, claro seja, a hodierna criação; trata-se, tão-só, de insistir na importância de, para além 

de a considerarmos nas suas aporias, a reconhecermos no que de consistente tem também. 

Neste ponto, debruçar-nos-emos, assim, sobre os traços mais gerais daquilo que pode-

ríamos considerar o ethos modernista — cientes da «omnipresença e centralidade da metáfora 

e do discurso enquanto mediações da música-como-som, da necessidade de atentar ao seu ca-

ráter arbitrário e especificamente cultural, e ao papel que desempenham [nos processos] de 

construção/consolidação da autoridade, legitimidade e poder» (Born, 1995: 20). 

Certo sendo que, em rigor, talvez devêssemos falar em «dois modernismos generativos 

do século XX (entre e pós-guerra), ambos gozando de uma considerável autonomia cultural» 

(Gołąb 2015: 35), factual será também a existência de aspetos ou atributos — certas «coorde-

nadas», diria Anderson (1984: 102–103) — em que os respetivos projetos se unem. Para Lou-

reiro (2016: 49), a título de exemplo, Boulez — e isto a despeito de uma constante oscilação, 

nos seus escritos, entre a referência ao cânone ocidental e a sua pronta rejeição — «trabalhou 

na continuidade de Schoenberg», expandindo, significativa e diversamente, o traçado do aus-

tríaco. Já Babbitt, não hesitou jamais em pensar a sua música como uma evolução natural do 

dodecafonismo. O próprio Stravinsky — entre os poucos compositores da primeira geração de 

modernistas que puderam ainda assumir um papel de relevo, na segunda metade do século — 

não teve pejo em experimentar (prova da sua importância) com a técnica serialista. Para nem 

falar de Webern, que serviu não só de inspiração a Boulez (contra o latifúndio da forma no 

romantismo) como a Stockhausen (bastará pensar na importância que a noção de klangfar-

benmelodie teria para as suas futuras experimentações pontilhistas ou de síntese tímbrica). Le-

vado ao extremo, o próprio Schönberg, no seguimento do que antes se pôde apurar, se vê pro-

jetado numa linha que vem da tradição germânica, e não como vero «revolucionário» (Dah-

lhaus, 1987: 32) — assumindo, «com uma lógica rigorosa, uma espécie de determinismo his-

tórico» (Candé, 2004b: 224). 

Dados que, em não a inviabilizando por isso, nos convidam, de todo o modo, a ques-

tionar (mais subtilmente) a ideia de que a música contemporânea se constituiu em revolta contra 

o legado da tradição musical (Searle, 1938). «Como se nós não soubéssemos — recorda Lopes-

Graça (1978: 107) — que as épocas históricas se não separam por cortes verticais, que as esco-

las e as tendências estéticas se não opõem absolutamente, mas se sucedem, digamos, por im-

bricação cronológica». Se, em certa medida, «a arte se não comportasse de forma anacrónica, 
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dificilmente se desenvolveria», aliás (Keller, 1955: 131). A definição de arte — insiste, como 

tal, Adorno (2008: 14) — «é sempre dada previamente pelo que ela foi outrora, mas apenas é 

legitimada por aquilo em que se tornou, aberta ao que pretende ser e àquilo em que [se] poderá 

tornar». 

Como se estuda a história da música a não ser, primeiro e essencialmente, pela 
evolução da sua morfologia, da sua sintaxe e das formas assim engendradas? 
Seria impossível a um musicólogo determinar as coordenadas de uma obra sem 
se referir, antes de mais, à sua morfologia. Se tomarmos como exemplo o caso 
do Ocidente, admitir-se-á que ele se revelou a si próprio pela invenção da po-
lifonia; o organum — a técnica do contraponto a duas vozes — é o fenómeno 
primordial que desencadeou um processo irreversível de evolução específica 
da tradição europeia. A história musical da Idade Média pode escrever-se pela 
adoção progressiva de um certo número de princípios comuns: é escusado lem-
brar o que foram a Ars antiqua, a Ars nova, o nascimento do estilo imitativo, o 
aparecimento das leis da polifonia; esta história caracteriza-se, acima de tudo, 
por fenómenos respeitantes à morfologia, à sintaxe e à retórica. Que observa-
mos, além disso? Da modalidade desliza-se insensivelmente para a tonalidade, 
enquanto a evolução rítmica se prossegue num plano paralelo; é pela prepon-
derância do controlo vertical que se chega às leis tonais propriamente ditas, 
cujos manifestos são o Traité de Rameau e o Cravo bem temperado. A tonali-
dade gera as suas próprias formas, marcos fixos cuja hierarquia obedece, de 
algum modo, a uma ordem copernicana. Constata-se, em seguida, a degrada-
ção progressiva das funções tonais, até à sua total supressão — o que nos traz 
ao período atual. Paralelamente, transforma-se o sistema rítmico; os metros 
gregos que tinham, até então, servido de base são, pouco a pouco, abandona-
dos em prol de uma métrica variável, em parte adaptada das tradições extra-
europeias. Esta rememoração mostra-nos até à evidência que é de todo impos-
sível descrever a evolução do facto musical, sem levar em conta todas as suas 
componentes estilísticas. (Boulez, 2012: 172) 

Por partes. Tomando em consideração, como até aqui visto, que «todos os músicos da 

primeira metade do século [sentiram necessidade de] definir o seu sistema de composição rela-

tivamente à crise do sistema tonal» (Candé, 2004b: 197), não poderíamos senão começar por 

sublinhar a insistência num discurso de ênfase progressista. E, aqui, o conceito de música nova 

(especialmente aplicável aos contextos anglófono e germanófono) assume particular relevância. 

Nunca, em termos históricos, o debate se concentrou tanto na ideia de renovação do idioma 

musical. São, por certo, vários os momentos, na história da música — entenda-se —, em que 

afins questões se levantaram: pensemos, para aproveitar o caso agora citado, no advento da ars 

nova (expressão utilizada, à saída da Idade Média, para identificar novel método de notação 

musical, uma ars nova notandi), que terá até inspirado, de acordo com Křenek (1974: 76–77), 

Messiaen e seus pupilos na empresa serial. Ou poderíamos ainda trazer o stile moderno, de 

Monteverdi (também chamado de seconda prattica), para dar corpo à tese de que, em música, 



 74 

a reabilitação da linguagem é preocupação ancestral. Sucede, porém, que em nenhum destes 

períodos a discussão assumiu o grau de centralidade e sistematicidade que o cisma estético 

operado pelo modernismo acabaria por promover. Que a novidade — «o gestus experimental, 

termo que designa os procedimentos artísticos para os quais o Novo é obrigatório» (Adorno, 

2008: 45) — fosse tomada como a «essência de uma época inteira era noção [evidentemente] 

estranha ao século XIV» (Dahlhaus, 1987: 1). 

Com o que nos vemos devolvidos a uma certa matriz teleológica, tão característica do 

pensamento modernista. Schönberg, já antes o dissemos, julgou ter em mãos a descoberta que 

asseguraria o predomínio da música alemã nas décadas vindouras; Stockhausen, de forma des-

pudorada, assumiu para si o papel de áugure, à boa tradição grega (e de novo contra a repre-

sentação do artista romântico), da evolução musical; e, não por acaso, Boulez viria a ser colado 

à expressão 'herdando o futuro da música'.14 Cada um, à sua maneira (em maior ou menor grau), 

se julgou em posse de «um poder visionário», «capaz de anunciar a próxima etapa do desen-

volvimento da humanidade, de ouvir no futuro e, através do seu trabalho, preparar as pessoas 

para o que se afigura[va]» (Maconie, 1991: 31).15 Daí que locuções como «a seta do tempo» 

(Griffiths, 2010: 6) — remetendo para um ideal de progresso musical, produzido em continuum 

histórico — tenham, por isso, vindo a formar parte do léxico do modernismo. Porque «aquilo 

que [estava] para vir era [em seu ver] simplesmente impensável para a maioria dos seres huma-

nos» (Maconie, 1991: 31). 

A coletividade exprime-se pelo indivíduo mais capaz de assumir as suas res-
ponsabilidades em face da história; acontece que ela não se reconhece ime-
diatamente naquele que assim a traduziu, quase como um modelo melindrado 
com o retrato que um pintor dele fez: não reencontra a familiaridade do seu 
rosto, pelo menos o que ele julga tal. (Semelhantes desacordos não começa-
ram com os pintores contemporâneos, já Rembrandt...) Insistamos nesta com-
paração: a coletividade rejeita o indivíduo que assim a retratou, recusa-se a 
aceitar a sua ótica; as relações são marcadas, de um e outro lado, pela vio-
lência, pela rejeição, pelo combate. Consideramos este atrito intenso como 
uma simples questão de desfasagem; a geração seguinte depressa reporá, na 
sua exatidão, as relações estabelecidas deficientemente entre indivíduo e co-
letividade num período determinado, não compreenderá que tenha sido inca-
paz de apreender, no próprio momento, os vínculos que ligavam em profun-
didade, durante um certo período da sua história, esta coletividade e o indi-
víduo que a transfigurou. Não concebemos, e não podemos conceber, o final 

                                                
14 Aludimos, aqui — a mero título exemplificativo —, ao documentário Pierre Boulez & the Lucerne Academy 
Festival: Inheriting the Future of Music, assinado por Günter Atteln e Angelika Stiehler (2010). 
15 Cumpre ressalvar, apesar do descrito, que a posição de Boulez, como refere Born (1995: 96), encerra algumas 
nuances. Sendo certo que o compositor subscreve a ideia de «evolução» musical, enquanto processo histórico 
cumulativo, é igualmente verdade que o não faz sem dar mostras de algum «relativismo cultural». 
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do século XIX sem alguns nomes como Debussy, Cézanne, Van Gogh, Mal-
larmé, Rimbaud, etc. (Boulez, 2012: 177) 

A simples noção de vanguarda é, também, tributária de um mesmo argumentário. 

Hans Magnus Enzensberger (1974 [1962]), por exemplo, vai à raiz etimológica da palavra para, 

salientando-lhe a origem militar, sinalizar as contradições internas ao próprio termo: à cabeça, 

a evidência de que, em rigor, só a posteriori teremos condições para saber o que 'esteve' (nunca 

aquilo que 'está') à frente do seu tempo. Isto é, a ideia de que um conjunto de orientações esté-

ticas se projete no futuro (julgando-se de algum modo capaz de o antecipar), assim colocada, 

é, por si mesma, paradoxal. «O avant de avant-garde», em necessitando de ulterior ratificação, 

«contém, em si, a sua própria contradição» (Dalhaus, 1987: 15). E, como tal, Carl Dahlhaus 

(ibid.: 5) insistia que «a proclamação de uma época se assemelha, por vezes, a uma profecia 

que se autorrealiza». 

Constatação renovada de um aspeto por nós sinalizado já: o de que nos debruçamos 

sobre um leque de correntes artísticas cujas raízes remontam aos conceitos que as originaram. 

Ou, de outro modo dito, de que, durante boa parte do século XX, «a ideia precedeu o estilo, 

ponto fortemente sublinhado por Schoenberg e Boulez». Testemunho, no fundo, de que, em 

termos gerais, nos ocupamos de uma fase histórica em que «o conceito teórico precedeu a obra» 

musical (Deliège, 2003: 23). O que, desde logo, levava o crítico e musicólogo Hans Keller 

(1955: 131) — não sem a habitual nota acutilante — a falar numa «era que chegou cedo de 

mais». 

Mas a discussão tão-pouco se esgota nesta sorte de teoreticismo imputável a ambos os 

modernismos. Sobre a demonstração de que, na contemporaneidade, o conceito ou sistema 

composicional surgem antepostos, importará salientar-lhe uma talvez menos evidente aproxi-

mação ao mester científico — sobretudo no que às vanguardas do pós-guerra diz respeito. É, 

aliás, badalada a sentença bouleziana: «Que é, pois, a música? Simultaneamente uma arte, uma 

ciência e um artesanato» (Boulez, 2012: 170 [ênfase acrescentada]). 

Emenda introdutória: em boa verdade, há que dizê-lo, sempre foi mais ou menos ha-

bitual estabelecer-se relação entre o estado da ciência e a evolução da música. Entre muitos 

outros, já Gasset (2003: 65) entendia que «a arte e a ciência pura, precisamente por serem as 

actividades mais livres, menos estreitamente submetidas às condições sociais de cada época, 

são os primeiros factos em que podemos vislumbrar qualquer transformação da sensibilidade 

colectiva». Morgan (1991: 11–17), em idêntica medida, defende que foi o progresso científico 
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— mobilizando, para isso, as teorias de Darwin, Einstein ou Freud — a estabelecer as fundações 

de um novo tempo, possibilitando, assim, o muito que aconteceria, no plano das artes, com o 

virar do século. Mas será, de todo o modo, por intervenção das vanguardas que os laços entre 

ambas se afunilam a ponto de falarmos numa alteração deste equilíbrio de forças. 

E de novo nos bastarão uns poucos e soltos exemplos. Candé (2004b: 330), para co-

meçar, olha para o legado de Messiaen — mais concretamente o seu Mode de valeurs et d'in-

tensités — como um «prolongamento das ideias de Einstein sobre a interacção dos parâmetros 

temporais e espaciais». Mário Vieira de Carvalho (2007: 110), por seu turno, lança retroativa 

luz sobre os «debates em torno da Nova Música», socorrendo-se do conceito de autopoiesis — 

desenvolvido por Maturana, na biologia, e depois aplicado, por Luhmann, ao conhecimento 

sociológico —, «que, no início dos anos 50, (...) é assumido avant la lettre por compositores 

como Goeyvaerts e Stockhausen na teoria do serialismo integral, tal como então o praticavam». 

E, por falar em Stockhausen, é o próprio quem, durante as suas célebres palestras em Londres 

(1971), faz a associação entre a Einheitsformel — fórmula unificadora einsteiniana — e o pen-

samento musical de Schönberg (Maconie, 2014: 69). Mais: Robin Maconie — seu estudioso — 

insiste também na necessidade de, para lá da obra (propriamente dita) de Karlheinz Stockhau-

sen, o considerarmos pelo seu contributo ao nível do «trabalho mental», algo «que já no passado 

a geração de Helmholtz reconheceu como ciência da música» (ibid.: 156). Célestin Deliège 

(2003: 150) — para ir mais além — refere-se até à «atitude popperiana» de Boulez. Sendo que 

poderíamos ainda tornar ao caso paradigmático de Milton Babbitt, académico prodigioso que, 

inclusivamente, ensinara matemática, em Princeton, durante boa parte da Segunda Guerra Mun-

dial — e que, equiparando estas duas áreas do conhecimento, defendia até que a situação de 

incomunicabilidade da música contemporânea «não só não seria acidental como, muito prova-

velmente, também não seria transitória» (Babbitt, 1958: 154).16 (E o tanto que haveria a dizer, 

por muito que o saibamos crítico da corrente serialista, sobre a aplicação de padrões do meio 

natural ou da inclusão de «leis estatísticas, probabilísticas e cálculos [matemáticos] na prática 

composicional» (Born, 1995: 51) de Iannis Xenakis...) 

                                                
16 Referimo-nos, neste ponto, ao seu célebre «Who cares if you listen?» (1958), que permanece, até hoje, como 
um dos textos mais polémicos sobre o tema da relação com os públicos da música contemporânea. Importará, no 
entanto, esclarecer que o tom geral da argumentação de Babbitt, aqui, não é tão abertamente provocatório quanto 
o que viria a ser reproduzido, na opinião pública, ao longo dos anos. O próprio título resulta, aliás, de uma alteração 
feita pelo editor da revista High Fidelity, com vista à cirúrgica exploração do potencial polemístico do artigo — 
que, no original, se cingia a um (relativamente) inócuo «The composer as specialist». 



 77 

Movimento dúplice, este do modernismo tardio, em que fração considerável dos com-

positores não só se inspira em modelos científicos, para assim desenvolver a linguagem musi-

cal, como, de certo modo, aí busca validação social para os seus percursos e opções. A questão 

da legitimidade é, aliás, fulcral — conforme sinalizado por autores das mais variadas proveni-

ências disciplinares — para a corrente das vanguardas. E isto porque, bem o sabemos, a produ-

ção contemporânea cedo enfrentou uma multitude de resistências — convirá não esquecer que, 

já no ano de 1907, o Papa Pio X redigia uma encíclica a condenar abertamente o modernismo 

(Candé, 2004b: 189). Com o que, desde logo, se explica que o compromisso tenaz com o pro-

gresso do idioma venha (quase) invariavelmente acompanhado — apesar da já identificada in-

sistência num discurso de distanciamento face à common practice (Morgan, 1991) — de uma 

sempiterna preocupação com a conquista de espaço dentro do cânone do repertório tradicional 

— num processo que, em determinados contextos, se consolida através do estabelecimento de 

bases institucionais e/ou académicas (de que seriam exemplo o IRCAM, em Paris, o Estúdio de 

Música Eletrónica da Alemanha Ocidental (Westdeutscher Rundfunk), em Colónia, ou as Uni-

versidades de Princeton e Yale). Born (Born, 1995: 53), algo abusivamente, fala até numa 

«união incestuosa entre a teoria e a composição», «cimentada pela academização do serialismo, 

no pós-guerra, pela elite das universidades da Costa Este americana». 

Também o notório afastamento em relação à música popular vem, por isso, sendo lido 

como parte deste exato movimento. «Cada vez mais separada do tronco comum ao longo do 

século XX, a música contemporânea foi tendo problemas específicos, os seus agentes activos 

encetaram muitas vezes combates abertos tanto com a música chamada clássica e a sua pro-

gressiva primazia nas salas de concertos, como com todas as outras músicas, consideradas co-

merciais ou inferiores, e a sua progressiva e imparável primazia nos media» (Vargas, 2010: 

152). É, como tal, fina a linha que distingue aquilo que, de entre as muitas justificativas, é 

passível de ser — e, frequentemente, foi — interpretado como desprezo pela diversidade das 

propostas artísticas (e, ao levantar suspeições sobre os reais motivos da sua aceitação, pela 

própria opinião pública) ou simplesmente espelha a adoção de estratégias defensivas, por parte 

de músicos e compositores, perante as dificuldades encontradas no momento da receção. Algo 

bem patente nos discursos dos protagonistas mais destacados desta narrativa — num período, 

urgirá relembrar, em que a ameaça de exploração ideológica pairava ainda, e de modo osten-

sivo, sobre os mundos da arte. Lembra Taruskin (2006b: 324) que Adorno — porta-voz de 

alguma da retórica mais agressiva do modernismo musical — defende com intransigência o 
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«ouvinte estrutural», em detrimento do «ouvinte emocional», na medida em que este último 

seria particularmente suscetível à manipulação da indústria cultural. Ou ainda, pela parte de 

Gasset (2003: 55) — que com tal se distanciava do ideal artístico novecentista —, ouviríamos 

que «a arte não pode consistir no contágio psíquico, porque este é um fenómeno inconsciente e 

toda a arte deve ser claridade plena, meio-dia da intelecção». Como, em Boulez, veríamos re-

petida à exaustão a pergunta sobre que obras «aguenta[ria]m o desafio do tempo» (Lopes-

Graça, 2006: 230): a música de entretenimento ou essoutra que se não presta a facilitismos? 

Muitas são, portanto, as questões deixadas em aberto no rescaldo das ruturas levadas 

a cabo pelo movimento das vanguardas — «cujo dinamismo e conteúdo crítico têm sido [re-

correntemente] negados ou diminuídos» (Roberts, 2015: 1) —, e a que adiante tornaremos. Por 

ora, bastará que se assente na noção de que o modernismo «é uma formação composicional 

específica, existente num dado tempo (mas sem espaço concreto), unida pelo objetivo comum 

de mudança (portanto, não só a renovação!) da linguagem musical». Tratamos, como tal, de 

«uma formação latente (i.e., que não funciona sob qualquer espécie de guarda-chuva instituci-

onal [unificador]), historicamente dinâmica, de compositores que vêm a alterar o 'fonossistema' 

da música moderna» (Gołąb, 2015: 28). Abalando, em síntese, e de forma radical, o status quo 

do meio musical. A arte contemporânea vem, então, a consumar um já longo processo de auto-

nomização estética — que, entende Taruskin (2006a: 184), por sua vez «contribuiu enorme-

mente para a marginalização social e cultural da música enquanto arte séria». Não mais um 

«extracto de vida» — para voltar a Gasset (2003: 45 [ênfase acrescentada]) —, «a nova arte 

[assume-se] como uma arte artística». A sua função, e particularmente a da música, «já não é 

[stricto sensu] social mas 'cultural'» (Candé, 2004b: 200). 

2.4. Revolução, crise e revérberos 

Neste último ponto, importará, assim, que nos debrucemos, de forma mais abrangente, 

sobre o impacto que o cisma estético operado pelo modernismo viria a ter não só no universo 

musical, em si mesmo tomado — na sua technê e respetivo filosofar —, mas no que ao espaço 

social e cultural mais alargado diz respeito também. E, aqui, os termos da discussão mostrar-

se-ão, uma vez mais, ilustrativos. 

Revolução tem, como tal, sido palavra-chave neste debate. Mobilizada, a par, por crí-

ticos e apologistas, à superfície indistintamente, aponta, no entanto, para decorrências de tipo 
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diverso. À luz desta linha de pensamento, Schönberg tanto é visto como «uma figura repressiva, 

pelo facto de o sistema dodecafónico por ele proposto, em 1923, ter enclausurado a música 

clássica moderna numa espécie de 'democracia compulsiva'» (Stubbs, 2009: 20) como, igual-

mente, se vê representado no papel de grande emancipador da linguagem musical. A oscilação 

entre a ideia de uma quase inexorabilidade do processo revolucionário em questão e a de que 

não constituiria senão uma evolução artificial, antinatural — em suma, o entendimento de que 

se trataria de uma forma de violência histórica estribada na vontade crescente, por parte dos 

compositores, em chegar à total racionalização no quadro do desenvolvimento do idioma. 

Acrescendo que a situação sobremodo se complica «pelo facto de a comunidade musical ser, 

por natureza, mais conservadora do que a literária ou a das belas artes.» Com o que se vai 

explicando a tão propalada «crença no 'fim da história da música'» (Gołąb, 2015: 214). 

Abrandemos, contudo, o passo. Remete-se, deste modo, para o muito que se alteraria, 

no mundo da música, durante o período a que reportamos: «no século XX a contestação dos 

modelos torna-se tão grande e tão profunda que a assimilação de novas estéticas e técnicas 

implica rupturas completas» (Candé, 2004b: 191). A inseidade da obra musical na contempo-

raneidade — «a arbitrariedade dos materiais musicais, na ausência de qualquer sistema de or-

ganização amplamente aceite, e a evidente necessidade de, com cada nova obra, construir um 

novo contexto estrutural, dentro do qual esses mesmos materiais musicais, inicialmente arbi-

trários e, em certa medida, desprovidos de significado, (...) se podem organizar e recobrar sen-

tido» (Paddison, 2010: 11) — é tal, que vem a instituir fraturas ontológicas entre as diferentes 

perspetivas. E, por isso, expressões como a «tirania do novo» (Jimenez, 2010: 257) ou a «tirania 

do serialismo» (Rae, 2000: 17) chegariam a conhecer, e de ambos os lados da barricada, ampla 

circulação — culminando na «separação prática entre o repertório clássico e a música contem-

porânea» (Vargas, 2010: 150). 

A uma parte, argumentar-se-ia pela necessidade intrínseca (i.e., historicamente apoi-

ada) de um movimento disruptivo, por forma a transcender um já abalado edifício tonal (e res-

petivos preceitos estético-interpretativos); a outra, pelo predomínio do temperamento, da série 

dos harmónicos, como suporte do pensamento musical ocidental — requisito indispensável, no 

fundo, a um processo de comunicação que se queria partilhado, o tal primeiro nível de articu-

lação (correspondente às estruturas imutáveis da linguagem, cuja universalidade garantiria o 

sucesso na codificação/descodificação das mensagens) de que falava Claude Lévi-Strauss. Ou 

seja — e em contraste com o que frequentemente é veiculado em sede de debate —, a pugna 
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pela 'tradição musical' ancorar-se-ia, no mais das vezes, em pressupostos acústicos e naturais.  

É essa a posição não só de Lévi-Strauss — figura de proa entre as fileiras conservadoras, e que, 

no plano teórico, serviria de contrapeso a Boulez — mas de Heinrich Schenker também, como 

lembra António Pinho-Vargas (ibid.: 157): 

A principal limitação da posição de Lévi-Strauss reside na sua consideração 
do sistema tonal (ocidental) como natural e como correcta sedimentação da 
relação natureza/cultura na qual se baseia toda a música (ocidental). Deste 
ponto de vista as suas posições são absolutamente idênticas às de Heinrich 
Schenker: «Este fenómeno tão discutido [a série dos harmónicos], que cons-
titui a única fonte dada pela Natureza para a música se constituir, é muito 
mais familiar para o instinto do artista do que para a sua consciência. A 
acção prática do artista tem, portanto, um fundamento muito mais profundo 
do que a sua compreensão teórica do mesmo» (Schenker, 1980: 20–21). Toda 
a teoria de Schenker se baseia no pressuposto de que o acorde natural, a 
tríade, resulta de um longo processo de compreensão e domínio das conse-
quências do dado natural até ao estabelecimento correcto do sistema tonal 
como único meio para a música poder acontecer. Não admira por isso que 
Schenker considerasse Schoenberg e Stravinsky como destruidores da grande 
tradição musical. 

Por isso, insistia Boulez: «Basta ler d'Alembert para verificar que o sistema tonal é 

uma adaptação das leis acústicas formuladas nessa época, adaptação que comporta, como cada 

qual sabe, um número impressionante de aproximações. Nem o acorde perfeito menor, nem o 

temperamento igual são naturais: quando muito, tornaram-se, para nós familiares» (ênfase 

acrescentada). Insistindo, desse modo, na ideia de que a «teoria da tonalidade é tão natural 

quanto artificial: mostra o estado da imaginação científica no século XVIII» (Boulez, 2012: 

180). Por outras palavras, «a forma como a padronização dos sons se organiza em música nas 

diferentes sociedades é resultado de processos culturais e não de quaisquer determinações 

acústicas ou naturais» (Campos, 2007: 82). 

Frágeis se apresentam, assim, os respetivos argumentários. Se, por um lado, temos 

como certo que «a referência à série dos harmónicos, por si só, não basta para distinguir, a título 

de exemplo, a estrutura sonora da música tonal baseada nos modos maior/menor, ou sequer a 

estrutura sonora da música espectral», dado que, «no continuum dos harmónicos, não existem 

barreiras que permitam uma inequívoca demarcação das consonâncias e dissonâncias» (Frisius, 

2010: 78) — coisa que já Helmholtz havia demonstrado, obrigando-nos, com tal, a relativizar, 

historicamente, cada uma das posições —, certa será também a consciência, entre os próprios 

protagonistas, quanto à precariedade da resposta pela via serial — que, aliás, levou Boulez, não 
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obstante a sua inabalável crença na evolução do sistema, a dessacralizar o correspondente ma-

nuseio. Em se aplicando o princípio serialista aos demais parâmetros musicais, é preciso reco-

nhecer que «o campo da agógica não funciona da mesma forma que o campo das alturas», mas, 

sobretudo, que o timbre e a dinâmica «são variáveis que não permitem um [controlo] serial a 

não ser sob avaliações muito subjetivas». O serialismo não pode, por isso, dispensar o contexto 

como critério de julgamento, com o que se justifica o esforço continuado de Boulez em intro-

duzir, no seu sistema, elementos de «flexibilização», que funcionam como «reguladores da per-

cepção», «auxiliares da memória auditiva (…) que conduzem e orientam a escuta no correr da 

obra» (Loureiro, 2016: 47–48) — sem, de todo o modo, prescindir da atematicidade na sua 

escrita. 

Convirá, portanto, que se insista nos termos da discussão. Seria — e por paradoxal que 

nos possa parecer — o movimento das vanguardas quem, apesar do corte operado, mais firme-

mente alicerçaria o seu trilho numa sorte de desígnio histórico. Isto é, «a diferença entre o velho 

e o novo» — sendo que, com isto, nos apropriamos das palavras com que Dahlhaus (1987: 6) 

se referia à coexistência das já mencionadas prima e seconda prattica — pode, igualmente, (e 

talvez deva) ser vista «como o contraste entre as justificações natural e histórica das técnicas 

musicais». 

O que nos traz à avaliação das consequências da disrupção modernista. Em se repu-

tando de revolução tudo quanto aqui narrámos — e relembrando que o século XX conheceria 

uma profusão de orientações estéticas —, assistir-se-ia, sobretudo pelas fações mais críticas, à 

desacreditação do legado das vanguardas, tendo por base a sua (relativa) incapacidade para 

estabelecer nova tradição — pelo menos, uma que rivalizasse, em matéria de transversalidade 

e coerência, com a que lhe precedera. E, por isso, John Roberts (2015: 15), referindo-se às 

posições assumidas por Fredric Jameson, insistia que «a função do vanguardismo é, hoje em 

dia, inseparável dos vazios e descontinuidades que carrega consigo mesmo». 

Revolução é, então, termo que frequentemente se utiliza para desqualificar o moder-

nismo musical (ainda que nem só), sem que amiúde daí resulte a necessária reflexão acerca das 

condições que fizeram destes sujeitos entes revolucionários. Contra que tirania — poder-se-ia, 

de igual modo, pensar — se rebelaram? Que conjuntura os possibilitou? E — mais importante 

ainda —, findo o processo, em que estado ficariam as coisas? Que questões norteiam agora a 

praxis composicional e interpretativa? Importando, assim, exigir que o olhar vá além do simples 
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reconhecimento das «contestações que a sua hegemonia provocou» (Vargas, 2010: 143). Como 

lembrava Howard S. Becker (2008: 307): 

As revoluções não mudam cada padrão da atividade cooperativa que se rege 
por convenções. Acaso o fizessem, não lhes chamaríamos revoluções; vê-las-
íamos como o desenvolvimento de um mundo artístico inteiramente novo. As-
sim como nas revoluções políticas, por muito que as coisas mudem, muito se 
mantém inalterado também (como pudemos ver na nossa discussão em torno 
dos 'mavericks'). Os compositores podem recorrer a novos sons e notações; 
os músicos podem tocar os seus instrumentos de maneiras inusitadas e usar 
novos tipos de equipamento. Mas os compositores continuarão a produzir 
partituras que, por pouco convencionais que se apresentem, funcionarão 
como partes que os intérpretes leem e usam para guiar a sua performance. 

E, precisamente por havermos feito a ligação com as revoluções políticas, muito res-

taria para discutir a esse nível também. «A classificação da época contemporânea como um 

período de declínio insuperável» e a subsequente questão da incognoscibilidade da sua produ-

ção assumem, como tal, contornos notoriamente políticos. «O 'fim da arte' — assim concebido 

— tem sido tema recorrente, na medida em que a defesa do contemporâneo vem sendo associ-

ada à rejeição do 'espectador comum'». Sendo que este prototípico ouvinte médio tanto serve a 

crítica, à direita, perante um suposto «desrespeito da arte contemporânea pelas práticas tradici-

onais», como as acusações, à esquerda, de «elitismo e obscurantismo» (Roberts, 2015: 6) — o 

que levava Candé (2004b: 201) a insistir na ideia de que, «em nome das ideologias mais firme-

mente progressistas, se [defendeu] uma ordem estética caduca contra a imaginação inovadora». 

Uma e outra tendem, assim, «a mobilizar uma certa religiosidade humanista na sua crítica face 

ao que entendem ser a perda de direção e razão na arte: [segundo a perspetiva,] a arte teria 

perdido o contacto com o 'humano' e a sua numinosidade quotidiana; desse modo, e por forma 

a que [contribuísse] para a reparação dos laços sociais, deve[ria] revogar e restabelecer as con-

quistas do passado» (Roberts, 2015: 6). 

Motivos bastantes para que, entre as hostes modernistas, houvesse necessidade de en-

frentar as críticas vindas das mais diversas partes e — bem o sabemos já — formular devida 

réplica. Assim as compilava Boulez (2012: 171): 

1. Ciência a mais, sensibilidade a menos (excesso de arte, míngua de cora-
ção). 
2. Busca da originalidade a todo o custo, daí a evolução artificial, forçada. 
3. Rutura do contacto com o público por um individualismo exacerbado. 
4. Recusa da história e da perspetiva histórica. 
5. Falta de respeito perante uma ordem natural das coisas. 
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Com o que nos vemos plenamente imersos num processo que a generalidade da pro-

dução teórica vem apelidando de crise da música contemporânea. «Se existe uma crise global 

da música da tradição erudita» — há muito que se diagnosticou uma crescente redução no nú-

mero de públicos (e o envelhecimento da sua estrutura), motivando, ademais, o desapareci-

mento de um bom lote de orquestras, a nível europeu —, «existe, sem dúvida, uma crise no 

campo da música contemporânea que muitos consideram ainda mais grave» (Vargas, 2010: 

152) — entre outras, por assentar na ideia de que a «nova arte é por natureza anti-popular e 

incompreensível para o cidadão comum» (Neves, 2012: 157). Com culpas a distribuir por di-

versas partes. Áreas como «a musicologia, atraindo a atenção para as obras-primas do passado, 

[mantêm] o mito da 'grande música'; e o ritual do concerto propõe a um público cada vez mais 

vasto uma música composta, hoje como outrora, para uma minoria privilegiada. Ora, apesar de 

existir a preocupação de democratizar esta grande música, o modo de vida do [trabalhador] 

urbano não lhe proporciona as condições que lhe permitam fruir dela» (Candé, 2004b: 200). 

São, por isso, vários os ângulos deste debate que mereceriam a nossa detença. Desde 

logo, a necessidade de perceber, assumindo-se como verdadeira a premissa, o que prevaleceria 

na equação: se a natureza das estruturas cognitivas (e suas eventuais limitações), se determi-

nantes de índole histórica, cultural e social. Revisitando, por essa via, velhas querelas tão fami-

liares ao aglomerado das ciências sociais. Mas mais relevante para o curso desta argumentação 

— e acentuando que um tal tipo de inquirição exigiria, pela magnitude do propósito, investiga-

ção dedicada — seria que nos ocupássemos das consequências do rasgão aberto pelas vanguar-

das. 

Sinalizado que está o divórcio com o auditório — apesar da relativa paridade na forma 

como as várias artes se desenvolvem, permanecerá como indesmentível que a música soçobra-

ria, face às demais disciplinas, no momento da disseminação, tornando-se, assim, «a mais iso-

lada socialmente das artes» (Vargas, 2010: 150) —, impor-se-á agora que nos ocupemos das 

profundas alterações que aconteceriam ao nível das convenções musicais. 

«Consideremos a relação entre a composição e a performance musical. No âmbito da 

música sinfónica e camerística de meados do século XX, as duas atividades desenvolvem-se 

separadamente e são pensadas como duas funções diferentes, altamente especializadas. Coisa 

que nem sempre foi verdade» (Becker, 2008: 9). Também neste plano, a contemporaneidade 

concretizaria uma inequívoca separação, desta feita entre os ofícios do compositor e do intér-

prete — inicia-a a Segunda Escola de Viena, e vem a materializar-se com o modernismo tardio. 
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Pelo que personalidades como Heinz Holliger — oboísta, maestro e compositor de nomeada —

, por atípicas que se apresentam, estão mais próximas do ideal de artista novecentista do que da 

sua hodierna representação. Equivale a dizer que o «adestramento dos músicos clássicos reforça 

a divisão do trabalho» (ibid.: 10 [ênfase acrescentada]). «O intérprete dá [hoje] voz ao pensa-

mento de outrem; o compositor ao seu próprio» (Parker, 1910: 518). 

Mas que nem por isso redunda em processos de comunicação isentos de ruído. Procede 

da individualização da sintaxe que também a notação musical se desenvolveu significativa-

mente, no curso destas décadas, adaptando-se a novas e multifárias exigências — não raras 

vezes em absoluto conflito com a common practice. Os compositores veem-se, então, em face 

da necessidade de encontrar formas alternativas de codificação dos seus propósitos musicais, 

negociando, desse modo, tendências antinómicas, algures entre a tentativa de controlo integral 

das operações e uma (historicamente) ímpar abertura à aleatoriedade. A «complexidade das 

partituras modernas» deriva, como tal, de questões estéticas e composicionais específicas a este 

período, mas responderá, em idêntica medida, a um «fosso crescente entre as suas intenções e 

os instintos dos intérpretes» (Hill, 1986: 3). Se tomarmos por boa a (em certa medida caricatu-

ral) ideia de que Cage e Boulez chegam a resultados semelhantes por processos antagónicos — 

insistia Adorno (2008: 49) que com razão «se constatou a convergência da obra de arte tecni-

camente integral e totalmente fabricada com a obra absolutamente fortuita» —, o mesmo se não 

poderá dizer da condição a que sujeitam o músico. Levando, assim, Deliège (2003: 164–167) a 

mencionar o potencial de elevação e libertação dos intérpretes, plasmado na evolução dos sis-

temas de notação, mas também a clausura e diminuição de funções a que os poderiam, igual-

mente, votar. A um lado, parece haver uma relativa transferência de responsabilidades, sendo, 

por exemplo, pedido aos músicos que participem do processo de construção musical (ora pela 

tomada de decisões, ora pela via da improvisação), como a própria instrumentação deixa, em 

muitos casos, de ser definida e imutável — defendia Stockhausen (Maconie, 1991: 28) que «a 

obra de arte não é mais objeto morto, (...) a ser transacionado de lugar em lugar, uma partitura 

musical que se executa, e cuja interpretação se mede pelo exato cumprimento das instruções 

impressas na página». A outro, «um novo tipo de sensibilidade clama por uma certa 'objetivi-

dade' na performance, ao insistir nos ideais de precisão e clareza» (Hill, 1986: 3) — a fidelidade 

à sacrossanta entidade texto. Uma e outra linhas conflituando, ainda que de modos distintos, 

com a grande herança da tradição romântica. 
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Aspetos que, como tal, deixam a nu a desadequação de um sistema de ensino que, 

baseando-se na experiência, se mostra incapaz de dar resposta em tempo útil à multiplicidade 

de papéis e desafios técnicos a que os músicos estão hoje expostos. «Parece fazer-se um mau 

jogo de palavras assinalando-se o carácter conservador dos conservatórios: trata-se antes de 

uma evidência. Com efeito, um conservatório é uma instituição destinada a conservar um sis-

tema musical num estado considerado perfeito e a transmiti-lo pelo ensino». E, por isso — 

sentenciava Candé (2004b: 191) —, «o ensino da música no século XX nunca [correspondeu] 

à realidade musical contemporânea». 

Para nem falar do impacto que o progresso tecnológico viria a ter sobre as relações 

entre os diversos atores — e que, «do ponto de vista sociológico, [tendeu a] reforçar os poderes 

demiúrgicos do autor, enquanto diminuía os do intérprete», no limite colocando em causa a 

própria «mediação do músico entre o compositor e o ouvinte» (Gołąb, 2015: 213). Caso típico 

seria o da música eletrónica e computadorizada, que, quando o não elimina, pressupõe, por 

parte do instrumentista, formas inéditas (o mais das vezes, particularmente exigentes) de inte-

ração musical. Mas, sobretudo, haveria que falar das alterações introduzidas pelo advento da 

gravação. Desde logo, no plano da composição. «O som [dos primeiros registos áudio] era ti-

picamente débil, ruidoso e de curta duração: mas, ainda assim, inspirou música de uma econo-

mia de gesto e de uma refinada intimidade expressiva». Entre outras, «as miniaturas compostas, 

em redor de 1910, por Webern, Schoenberg, Stravinsky, Ravel e outros sugerem uma mudança 

radical na perceção aural, provocada pela gravação acústica» (Maconie, 1991: 175). Fazendo 

com que mais e mais compositores — Edgard Varèse à cabeça — pensassem a música em 

termos de «som organizado» (Stubbs, 2009: 33). Não mais «reatualização original de esquemas 

de organização preexistentes», a composição passa, então, a ser encarada como um processo de 

«manipulação individual do som, que estabelece polaridades harmónicas complexas e autóno-

mas» (Frisius, 2010: 85). Sendo que «essa simples ideia teria enormes implicações na orienta-

ção do desenvolvimento musical, bem como para os valores do sinfonismo clássico e român-

tico. Subitamente, critérios formais há muito tomados como absolutos — repetição e recapitu-

lação, pergunta e resposta, até a continuidade lógica da forma sonata — poderiam ser vistos 

como sintomáticos das limitações da perceção aural e da memória» (Maconie, 1991: 175). Com 

consequências que englobam também a performance. «A clareza impiedosa da gravação e a 

primazia da música gravada na dieta musical dos públicos» deixariam, assim, os intérpretes a 
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braços com exigências sem precedentes no que toca a padrões de perfeição e rigor na execução 

musical (Hill, 1986: 3). 

Diversidade de requisitos, esta, que não conheceu equivalente na história da música. 

Se, como antes se viu, coloca questões complexas ao nível do ensino, «põe problemas insolú-

veis à prática musical». O crescente leque de técnicas estendidas desenvolvido durante a se-

gunda metade do século torna parte da «música inexecutável, não apenas pelos amadores mas 

também pelos profissionais não especializados» (Candé, 2004b: 191). Tome-se o exemplo — 

para escapar aos autores que nos vêm ocupando — da música produzida pelos compositores da 

(assim chamada) 'nova complexidade' — termo possivelmente cunhado por Richard Toop, no 

seu célebre «Four Facets of the New Complexity» (1988). De Brian Ferneyhough a Michael 

Finnissy, passando por Richard Barrett, Christian Dench ou James Dillon, falamos de um catá-

logo que, em muitas circunstâncias, coloca os músicos perante dilemas filosóficos e/ou morais, 

na hora de corresponder ao notado. Mais ainda se a tal juntarmos o facto de, num contexto de 

imposições economicistas, os ensembles de música contemporânea nem sempre disporem de 

tempo satisfatório de ensaio — que, aliado a muito do que foi sinalizado já, encoraja abordagens 

e interpretações superficiais, insiste Hill (1986: 5). 

É, assim, deste conjunto de traços característicos — «diversidade de tendências, [ques-

tionamento] de princípios fundamentais, incomunicabilidade imediata, desadequação do ensino 

[e] extraordinários meios de difusão, cujo controlo permite orientar a cultura colectiva e agir 

sobre a história por uma selecção arbitrária» (Candé, 2004b: 191) — que chegamos a circuns-

crever o conjunto de normas e crenças que estão na base de um quadro de interação de natureza 

peculiar. «Como antes mencionado, não existe 'música do século XX', apenas 'música no século 

XX'» (Gołąb, 2015: 36). Para responder a Torga, «a música não mais representa uma era. Existe 

hoje como uma manta de retalhos gigante, ao contrário do que fora comum na história da cul-

tura. Essa 'existência', e não a 'representação de um estilo', será o atributo ontológico, por ex-

celência, de todos os fenómenos iniciados pelo modernismo do final do século XIX (particu-

larmente, Debussy e Scriabin). Talvez esse lado ontológico nos convide [por isso] a olhar para 

o modernismo do século XX como o capítulo final desse tempo singular» (ibid.: 36). 
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Capítulo 3 

METODOLOGIA 

O objeto de estudo 

Parafraseando Clausewitz, podemos afirmar hoje 
que o objecto é a continuação do sujeito por outros 
meios. Por isso, todo o conhecimento científico é 
autoconhecimento. A ciência não descobre, cria, e 
o acto criativo protagonizado por cada cientista e 
pela comunidade científica no seu conjunto tem de 
se conhecer intimamente antes que conheça o que 
com ele se conhece do real. Os pressupostos meta-
físicos, os sistemas de crenças, os juízos de valor 
não estão antes nem depois da explicação científica 
da natureza ou da sociedade. São parte integrante 
dessa mesma explicação. 

(Santos, 2010: 52) 

3.1. Definição do objeto 

O percurso teórico até aqui descrito foi, como tal, ponto de partida para a problemática 

em estudo — «o caráter específico e altamente problemático da experiência» da criação con-

temporânea (Osborne, 2013: 5). No caso, a música. Com a certeza de que seriam vários os 

motivos de interesse. Desde logo, por questões epistemológicas: a imprescindibilidade de apon-

tar a um certo apaziguamento entre correntes de pensamento que permitisse, se não recentrar, 

restituir, à obra artística — leia-se o discurso musical —, dignidade analítica. E isto porque 

sabemos, pelo menos desde Bourdieu, que a análise histórica «permite compreender as condi-

ções da 'compreensão', apropriação simbólica, real ou fictícia, de um objeto [artístico] que [se] 

pode acompanhar dessa forma particular de fruição [a] que chamamos estética» (Bourdieu, 

1996: 365). Há, aliás, pródromos, nalguma da produção teórica que marca a atualidade (e.g., 

Born, 2010b; Hennion, 2002), de um reconhecimento crescente face às virtualidades da análise 
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textual, bem como da necessidade de atender ao discurso estético — de uma quase inevitabili-

dade, da parte da sociologia, em pensar os fenómenos musicais por referência aos respetivos 

universos de sentido. Tentando, assim, ultrapassar, no que à música contemporânea diz respeito, 

a eterna dicotomia que opõe universalismos descredibilizados e o total relativismo — por via 

de uma já prenunciada reconciliação da teoria sociológica com a experiência estética. Mas mais: 

a possibilidade de empregar alguns dos recentes desenvolvimentos teórico-metodológicos, 

mormente os operados pela mão de perspetivas científicas que se têm ocupado da cultura po-

pular, à música 'erudita'. Por outras palavras, a oportunidade de submeter a abordagem situada, 

contextual, a um teste de abrangência, aplicando-a a um meio artístico com evidentes idiossin-

crasias. 

Como nota David Stubbs (2009), se a arte e arquitetura contemporâneas são, em dado 

sentido, casos de sucesso mediático, escapando (a espaços) até à dura lógica dos mercados, o 

mesmo se não poderá dizer da música dos últimos cem anos, que vem — assim o sugere a 

literatura (Menger, 1988; Dorin, 2013) — acumulando sucessivos falhanços, cujas propostas 

parecem afugentar o grosso da plateia: do ouvinte comum ao melómano mais dedicado. Nuan-

ces à parte, o vanguardismo parece ser bem-recebido (entenda-se: mais facilmente acolhido) no 

seio das artes plásticas e visuais — que, importa relembrar, muito partilham, no plano estético, 

com as suas homólogas performativas —, ao passo que a experimentação musical embate numa 

aparente indiferença (recte: reatividade) da generalidade dos públicos. Um mundo que mantém, 

para usurpar a expressão de Wacquant (2004: 17), uma «dupla relação de simbiose e oposição» 

perante a música 'clássica', de afinidade e concomitante antagonismo, usufruindo da proteção 

legitimadora da estética pura — da economia 'antieconómica' (Bourdieu, 1996: 101) —, e tal-

vez por isso terminando vítima de uma obstinada ligação ao passado — e certa sociologia do 

«comentário hagiográfico» (Hennion, 2002: 1). 

Com pistas que levavam a crer que a chave para entender o baixo grau de identificação 

dos públicos — como de boa parte dos músicos também — estaria, sim, relacionada com ca-

racterísticas intrínsecas à própria evolução do idioma musical na contemporaneidade, mas, 

idem, com sabidas insuficiências do ensino formal ou da indústria fonográfica. Nem falar de 

alguma da formalidade e hermetismo que habitualmente associamos a estas práticas artísticas, 

das rígidas modalidades de fruição de um género musical marcado por ímpares lógicas simbó-

licas, que obedecem (ainda que no limite da acessibilidade) a uma fortíssima estruturação hie-

rárquica. Em suma, e parafraseando Foucault (Foucault e Boulez, 1985: 7), o objetivo 
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consistiria não em perguntar, com a música a esta distância, como poderíamos repatriá-la — 

tarefa um tanto ou quanto estranha à sociologia, sabemo-lo hoje —, mas antes em perceber por 

que motivo, sendo-nos tão próxima, tão consubstancial à nossa cultura — ao nosso tempo —, 

nos parece tão longínqua.1 

E por isso ficou claro, desde os momentos iniciais — correspondentes ao desenho da 

investigação em apreço —, que o nível institucional, enquanto «estrutura contextual de interac-

ção» (Costa, 2008: 298), seria ponto ótimo para explorar mais finamente alguns dos aspetos em 

discussão. Ou não fosse particularmente relevante para o tema cruzar representações de músi-

cos e públicos, encontrar coincidências e descontinuidades quanto às opções institucionais (má-

xime se articuladas com questões de política cultural) — isto é, a possibilidade de considerar 

conjuntamente os diversos planos da análise (produção, receção e mediação). Junto a Madureira 

Pinto (2014: 12), quando, secundando Dubois, defende que «a ligação entre o nível das intera-

ções e as 'estruturas sociais' (...) pode e deve ser esclarecida tomando em linha de conta as 

mediações institucionais pertinentes». Pelo que se vai, então, corroborando a opção pela etno-

grafia, vista como forma privilegiada de aproximação ao terreno, de conciliação entre níveis de 

análise e de conjugação de técnicas de recolha de dados; não como um fim em si (o tal pressu-

posto ético que careceria de constatação empírica). Mobilizada, enfim, como elemento agrega-

dor das diferentes estratégias de pesquisa. Nesse «rente ao chão da cultura», de que fala João 

Teixeira Lopes (no prelo). 

Assumida essa primeira decisão, impunha-se, assim, a escolha de uma unidade de aná-

lise — de um «local estratégico de pesquisa», diria Robert K. Merton (1987) — conforme às 

exigências2 supramencionadas: um agrupamento especializado em música contemporânea, de 

créditos firmados e suficientemente institucionalizado. Sendo que, precisamente em razão 

                                                        
1 Importará recordar, a propósito, a célebre formulação de Peter L. Berger e Thomas Luckmann (1991: 14), se-
gundo a qual «o entendimento sociológico da 'realidade' e do 'conhecimento' se situaria algures entre o do homem 
comum e o do filósofo» — nem dado adquirido, nem objeto de inquirição ontológica. Ao sociólogo caberia, assim, 
fornecer respostas sobre os processos que levam a que determinadas noções assumam valor de facticidade, i.e., 
sobre os complexos intersubjetivos que permitem que diferentes 'realidades' se construam, sejam mantidas ou 
percam significado, num dado enquadramento social. 
2 Num primeiro momento, considerou-se a hipótese — a ponto de estabelecer contactos informais com figuras 
próximas à direção — de estudar um agrupamento alemão emergente, autogerido, com sede em Hamburgo: o 
Ensemble Resonanz. Atraía-nos o facto de se tratar de um grupo que vem fazendo percurso sustentado no domínio 
da música contemporânea, bem como a possibilidade de analisar o quotidiano de uma estrutura que não dispunha 
de apoio estatal regular, criada por músicos recém-diplomados e administrada através de processos democráticos. 
Mas de pronto se chegou à conclusão de que não só a barreira linguística constituiria um entrave significativo a 
uma mais ampla recolha de dados como cedo se tornou também clara a pertinência de um outro tipo de objeto de 
estudo, que viabilizasse a articulação, entre outras, com questões de política cultural ou relativas à pertença a redes 
de instituições culturais europeias. 
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destas, as alternativas escasseavam. Como refere Stéphane Dorin (2013: 100) — importará sub-

linhar —, no tocante ao contexto europeu, vemo-nos cingidos a «um grupo restrito de forma-

ções exclusivamente dedicadas à música contemporânea», de que se destacam, na Alemanha, 

o Ensemble Modern, o ensemble recherche e o Musikfabrik, fundados em 1980, 1985 e 1990, 

respetivamente; na Áustria, o Klangforum Wien, em atividade desde 1985; na Holanda, o 

Schönberg Ensemble (hoje, Asko Schönberg), criado em 1974; ou ainda, na Grã-Bretanha, a 

London Sinfonietta, que, constituindo-se em 1968, «serviu de modelo à criação do Ensemble 

intercontemporain», no ano de 1976. 

De entre o rol, e dado que o assunto se mantinha, em larga medida, inexplorado pela 

sociologia portuguesa3 — se bem que nem só —, a escolha com naturalidade veio a recair sobre 

o Remix Ensemble — caso único no país, que, como se saberá, tem até relação privilegiada 

com alguns dos agrupamentos antes listados. Considerando-se, entre outros, que oferecia con-

dições ideais para 1) analisar redes de instituições culturais — principalmente no que respeita 

ao espaço europeu —, de que são exemplo a Réseau Varèse ou a ECHO (European Concert 

Hall Organisation); 2) pensar a política cultural portuguesa, em especial modalidades de finan-

ciamento misto (assentes numa lógica público-privada); 3) retratar percursos educativos e for-

mativos; 4) olhar para o mercado de trabalho e carreiras profissionais/artísticas; 5) avaliar es-

tratégias de mediação cultural; 6) conceber tipologias de públicos; 7) reconstituir representa-

ções e subjetividades estéticas; ou 8) refletir sobre profundas alterações nas convenções e práxis 

musicais, assim como nos modos de apropriação artística. Tudo isto enquanto se celebrava o 

10.º aniversário da Casa da Música e o 15.º do Remix, a que se juntava o anúncio simbólico da 

Alemanha como país-tema da programação de 2015, num momento em que se sentiam ainda 

os revérberos de uma conjuntura económico-financeira especialmente penalizadora — que 

acentuava a relevância da articulação com questões de política cultural ou até relativas à lógica 

de comunicação na era da globalização. Altura ideal, equivale a dizer, para reconstituirmos a 

memória coletiva de um ensemble que alterou de forma profunda o panorama musical — e 

cultural — português, para refletir sobre o seu passado recente e projetar tempos vindouros. 

                                                        
3 Menção é devida aos trabalhos seminais de Mário Vieira de Carvalho (e.g., 2007), sobre a tragédia da escuta na 
contemporaneidade, e de António Pinho Vargas (2010), este último acerca da ausência da música portuguesa no 
contexto europeu — ambos partindo de uma perspetiva crítica. 
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3.2. Estratégia metodológica 

Mas a lista de possíveis dimensões de análise, por entusiasmante que se apresentasse, 

jamais foi além disso mesmo — de um leque de oportunidades de pesquisa. Constituindo cada 

uma destas opções desígnio monográfico por si, em nenhum ponto se considerou a hipótese de 

abarcar a totalidade dos cenários aventados, sequer a maioria deles. O que nos moveu, desde a 

fase de conceção do estudo — sendo que o vaivém teoria-empiria se fez uma constante ao 

trabalho de campo —, foi sim a necessidade de, durante o processo de aproximação ao terreno, 

e partindo de juízos percetivos — de inferências abdutivas, nos termos de Peirce (1974: 57) —

, testar as diferentes linhas de investigação em pleno contexto interacional — aferindo da exe-

quibilidade e pertinência de cada uma —, e, assim, proceder à reformulação dos objetivos. 

Lembrando que, em casos afins, a «metodologia científica deve partir da compreensão empá-

tica» — ou seja, do interior — do objeto de estudo (Lopes, 2000b: 48). Razão pela qual fizemos 

incluir, no nosso programa de trabalho, um momento preliminar de observação etnográfica, 

mas que, prevendo já a complexidade da tarefa — e decorrente necessidade de articulação com 

outro tipo de técnicas de recolha de dados —, compreendeu também uma pequena série de 

entrevistas exploratórias a informantes privilegiados.4 Conscientes da importância desse prin-

cípio norteador a que Merton (1987: 6–10) chamou a «ignorância especificada». 

É, por isso, em resposta às particularidades do objeto de estudo, às contingências da 

própria investigação — em concreto, a chegada ao campo e as repercussões de um primeiro 

contacto com os atores nele intervenientes —, que a estratégia de pesquisa inicialmente se re-

configura. E de modo significativo. Apesar de firmes quanto à ambição de examinar conjunta-

mente produção, receção e mediação, tal como na intenção de combinar métodos qualitativos 

e quantitativos — cientes das vantagens de uma abordagem multimodal, que seguisse uma ló-

gica de «obsessivo peneiramento» (Geertz, 2008: 17), isto é, de permanente densificação (e 

consequente restruturação) da informação recolhida —, as nossas aspirações de presto esbarra-

ram numa inconsiderada intransigência por parte da direção do Remix Ensemble. Na reunião 

de apresentação, António Jorge Pacheco — entre os mentores do projeto e atual diretor artístico 

da Casa da Música — mostrar-se-ia inelutavelmente contrário à ideia de um estudo de públicos, 

                                                        
4 Esta primeira fase da investigação envolveu, assim, a presença num número limitado de ensaios (e um concerto) 
do Remix Ensemble, a que se somaram três entrevistas exploratórias a informantes privilegiados — dois 'jovens 
compositores do ano' e um maestro que vem sendo visita regular, na programação dos últimos anos — e ainda 
uma reunião com o seu diretor artístico. 
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argumentando que a instituição produzia, ela própria, trabalho estatístico relevante, nessa área, 

mas, sobretudo, que a aplicação desses precisos inquéritos viria, então, suscitando notório agas-

tamento em muitos dos seus visitantes.5 Sem prejuízo, em todo o caso — claro seja —, da 

recetividade que o programador demonstraria quanto à nossa presença nas mais diversas cir-

cunstâncias do quotidiano, garantindo-nos, assim, livre acesso aos ensaios e concertos do grupo, 

bem como às muitas situações de convívio informal com os seus membros. 

Este seria, portanto, o primeiro momento de reconversão da pesquisa. Perante a im-

possibilidade de levar a cabo um estudo que, entre outros, integrasse uma análise sustentada 

dos públicos do Remix — da relação por estes estabelecida com a música contemporânea, lato 

sensu, e com o percurso do agrupamento, em específico —, vimo-nos, desse modo, forçados a 

abdicar de um dispositivo metodológico em que depositávamos particular esperança. Não só 

pela premência de um tal tipo de trabalho — dada a problemática em discussão e, mais ainda, 

por se aplicar ao contexto nacional — mas também pela riqueza de dados que a abordagem 

multifacetada possibilitaria. Ou não fosse hoje ponto assente que o caráter pluriparadigmático 

da sociologia contribui decisivamente para a «necessária articulação entre regularidades, estru-

turas, padrões socioculturais, constrangimentos e determinismos, por um lado, e as singulari-

dades, a acção social, os particularismos dos processos sociais localizados e as possibilidades 

que orientam os cálculos, interesses e estratégias dos agentes, por outro» (Lopes, 1996: 82). 

Assim se comprometendo, desde cedo, um dos principais eixos da investigação: o prometido 

cruzamento das representações dos diversos atores (de alguma maneira) envolvidos no processo 

musical. Testemunho evidente dos contratempos a que perspetivas abdutivas, por natureza, es-

tão sujeitas. 

Assumi-lo, contudo, nada diz sobre as consequências deste volte-face. Sendo claros os 

benefícios do projeto inicial — e a expectativa em nós gerada pela ideia de confrontar diferentes 

sistemas de referências —, facto será também que da sua redefinição não resultou um olhar 

necessariamente mais pobre (ou de menor valia). Se, prima facie, com o descrito se faz cair 

parte relevante da investigação — essencial, na verdade, a uma perspetiva que se queria 

                                                        
5 O que, desde logo, nos colocou perante decisões importantes. Sendo a referida produção estatística incompatível 
com as exigências de uma pesquisa sociológica — ao não contemplar, entre outras, informação sociográfica —, 
equacionou-se, a este ponto, a possibilidade de reconstituir a amostra através das redes sociais, por recurso à téc-
nica de bola de neve. Houve, no entanto, duas objeções que prevaleceram: 1) o facto de, por essa via, podermos 
contribuir para uma eventual adulteração da amostra, homogeneizando excessivamente os públicos do Remix; e 
2) alguma incerteza quanto às reais motivações da recusa, ou seja, a hipótese de que as justificações enunciadas 
pudessem, de algum modo, encobrir um certo fechamento ao exterior por parte da instituição, no que constituiria 
um mecanismo de defesa face a um prospetivo questionamento das opções da sua direção artística. 



 93 

holística, integradora (do objeto de estudo como do fenómeno musical em causa) —, certo é 

que, em virtude desse exato revés, novas linhas de análise se vêm a insinuar durante a fase 

exploratória. Foi assim que, de uma proposta que coordenava níveis de análise, posições e dis-

posições dos atores e as múltiplas relações sociais em jogo — a questão da música contempo-

rânea enquanto fenómeno social total, pensado, à boa maneira maussiana (Mauss, 1995), na sua 

globalidade e intrínseca complexidade —, se chegou a um trabalho que — abordando, de igual 

forma, o trajeto, funcionamento e relevância cultural deste grupo tão singular — encontra nos 

músicos alicerce primordial. Aspeto tão mais significativo na medida em que se trata de um 

horizonte de pesquisa de que a sociologia se tem mantido relativamente alheada — e que aqui 

surge como móbil. 

Pese embora a evidência de que — independentemente das dimensões analisadas — a 

problemática em estudo continua a ser assunto marginal para a disciplina, convirá relembrar 

que a preocupação central da escassa produção que se ocupou do legado das vanguardas do 

século XX oscilou quase sempre entre o plano da composição e o da receção — da estética para 

as políticas culturais, passando pela teoria crítica ou o domínio dos estudos de públicos. Pouca 

(ou nenhuma) atenção prestada aos músicos. Será este, porventura, o principal contributo e 

motivo de interesse da presente investigação: compreender, intensiva e heuristicamente, algu-

mas das especificidades deste meio musical, partindo do ponto de vista dos próprios intérpretes. 

E, com isso, promover a necessária isegoria entre as partes implicadas — uma mais justa re-

partição da atenção reservada a cada uma das diversas «províncias finitas de sentido», no dizer 

de Schütz (2008). 

Importante momento de viragem, como tal. A estratégia de investigação, constituindo-

se ainda em estudo de caso, passa, deste modo, a incidir numa abordagem exclusivamente qua-

litativa, de redobrado pendor etnográfico e com recurso a diferentes técnicas de recolha de da-

dos — em que se incluem, claro está, o trabalho de campo mas, igualmente, a pesquisa docu-

mental6 e as entrevistas semidiretivas. Sem que, no entanto, a este ponto se fixassem já os obje-

tivos específicos da análise. E isto porque, apesar dos constrangimentos entretanto revelados, a 

                                                        
6 Entre a documentação consultada, destacam-se programas de sala e materiais gráficos relativos a concertos do 
Remix Ensemble (disponibilizados no acervo online da Casa da Música mas, igualmente, em formato físico, en-
tregues por alguns dos seus membros efetivos), listas de repertório (embora incompletas) e registos discográficos 
do grupo, relatórios de atividades e contas da fundação, bem como diversas peças noticiosas e críticas musicais 
publicadas na imprensa nacional e internacional. Importa, contudo, precisar que a pesquisa documental não assu-
miu caráter exaustivo; cumpriu, sim, funções ilustrativas e um papel relevante ao nível da triangulação metodoló-
gica, diversificando as fontes. 
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pretensão de, com o nosso estudo, abranger planos que iam além da ordem meramente intera-

cional — e, assim, combater «o isolamento artificial do objecto de pesquisa» (Pinto, 1994: 41) 

— persistia, então. Mas, sobretudo, por via de uma profunda convicção quanto às potencialida-

des do processo abdutivo — especialmente quando reportamos a terrenos tão pouco explorados. 

Com o que se justifica a insistência numa lógica 1) de triangulação das fontes e 2) de constante 

diálogo com o nosso quadro teórico de referência — i.e., obedecendo a uma dialética teoria-

observação que, guiando-se pela primeira, a ela se não restringe. Ou, nos termos de Firmino da 

Costa (2008: 5), subscrevendo a ideia de investigação empírica teoricamente orientada (em 

duplo sentido: pela teoria e para a teoria). Algo que o próprio Teixeira Fernandes (1983: 207) 

colocara já como absoluta necessidade: «há que destruir todo e qualquer divórcio (...) entre a 

teorização e o trabalho de campo», na medida em que «a sociologia é descritiva e nomológica» 

(ênfase acrescentada). 

Prova desta permanente reavaliação do modelo de análise — da pertinência das nossas 

hipóteses de pesquisa e aparelho teórico — é ainda a renúncia à ideia de mobilizar a abordagem 

bourdiana, em sentido estrito. Não porque a entendêssemos incompatível com uma leitura situ-

ada — posição já antes esclarecida —, ou por quaisquer dificuldades na compaginação de con-

ceitos substantivos e processuais, mas pela adquirida consciência de que a noção de campo teria 

reduzida aplicabilidade neste contexto particular. Por motivos que adiante se tornarão claros, 

cedo durante a nossa estada no terreno se percebeu que nos faltariam também condições para 

falar de um verdadeiro subcampo da música contemporânea — o que, aliado à impossibilidade 

de avançar com o estudo de públicos, colocou, definitivamente, em causa a arquitetura pluries-

calar em que apostáramos quando da conceção da investigação. 

Daí resultando a parcial insustentabilidade das nossas pretensões. Se o desígnio de 

abarcar o plano da receção fora, como se sabe, abandonado, é com esta constatação que vemos, 

em idêntica medida, questionada a exequibilidade da articulação com questões de política cul-

tural — e outras, de índole sistémica, com vista à explicitação de relações causais, funcionais, 

etc. Mas que — insista-se — nem por isso retirou importância à chamada a terreno do legado 

de Bourdieu (1979), no quadro deste trabalho: quer como contrapeso à noção de mundo artístico 

(Becker, 2008) — exigindo, de todo o modo, um esforço continuado de vigilância perante for-

ças estruturais e lógicas competitivas —, quer pela reconhecida utilidade que este corpus ter-

minológico quase invariavelmente assume na descrição de fenómenos de natureza simbólica. 
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Num e noutro casos — para que se torne claro —, falamos de um referencial teórico que se 

revelou decisivo à formação do nosso olhar. 

3.3. Objetivos específicos 

A fase de entrevistas foi, assim, o espaço em que, por fim, se fixaram as dimensões a 

incluir na análise. Aplicadas em número de 23, no momento final do trabalho de campo7 — 

englobando a totalidade dos membros efetivos do Remix Ensemble e dois dos principais res-

ponsáveis pela sua criação (Pedro Burmester e António Jorge Pacheco), a que se juntou o seu 

produtor, bem como os dois maestros titulares que estiveram à frente do grupo —, seguiram, 

por isso, o modelo semiestruturado, apontando à profundidade e com um guião suficientemente 

aberto, que permitisse a reconstrução (sempre imperfeita) dos complexos sistemas de disposi-

ções que informam os discursos e representações dos atores — capitalizando, nos termos de 

Peter Berger e Thomas Luckmann (1991: 53), a «capacidade que a linguagem tem para crista-

lizar e estabilizar, para [cada um de nós, a nossa] própria subjetividade» —, e, desse modo, 

aceder ao domínio das «relações sintácticas entre os actos de diferentes pessoas em presença 

mútua» (Goffman apud Nunes, 1993: 42). 

Do roteiro fez, então, parte um amplo leque de questões, que perpassavam as várias 

dimensões sugeridas pelo momento etnográfico: a saber, 1) contexto familiar e trajetos forma-

tivos dos atores, 2) meio musical e carreiras artísticas, 3) percurso do e no Remix, 4) interação 

em contexto de orquestra e/ou ensemble, 5) novos desafios colocados aos músicos, 6) discursos 

e representações em torno da música contemporânea, 7) programação artística, 8) política cul-

tural, 9) relação com os públicos e 10) espaço mediático, lógicas de comunicação e papel dos 

media na atualidade. Cada um destes grupos de tópicos foi explorado com os diversos agentes 

acima elencados, reservando-se, no entanto, um determinado grau de flexibilidade quanto às 

questões particulares a abordar e, sobretudo, no tocante à ordenação dos temas (vide Anexo 4), 

com o fito de, na interseção da informação recolhida durante o trabalho de campo, e olhando à 

«codificação simbólica das experiências de vida» (Costa, 2008: 385), operar — na terminologia 

bourdiana — o necessário cruzamento dos diferentes sistemas de disposições incorporadas com 

                                                        
7 A pesquisa etnográfica, que se estendeu por pouco mais de um ano, englobou a presença na (quase) totalidade 
dos ensaios e concertos relativos à temporada de 2015 (exclusive digressões internacionais), acrescido dos muitos 
momentos de convívio informal com uma parte significativa dos atores. 
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os múltiplos contextos de ativação. Daí «a importância da análise que focaliza o multipertenci-

mento como fenómeno que evidencia o trânsito não só entre diferentes correntes, mas entre 

distintos domínios e níveis da realidade» (Velho, 2009: 13). 

Neste ponto, enfrentaríamos também pontuais dificuldades, nomeadamente ao nível 

da recolha de informação biográfica e/ou sociográfica. Parte dos instrumentistas demonstraria 

relutância na partilha de algum tipo de dados, e, percebendo-se, ainda num momento prelimi-

nar, o relativo desconforto pela situação, deixar-se-ia a abrangência dos testemunhos à consi-

deração de cada um dos entrevistados. Sendo que, em todo o caso — mesmo não constituindo 

cenário ideal —, o mais relevante, para o contexto deste trabalho, eram os próprios discursos 

dos atores, isto é, as narrativas que estes elaboram acerca do seu trajeto de vida, em especial 

nas vertentes formativa e profissional. Recordando, com Bathurst (2006: 10), que a «investiga-

ção estética (aesthetic inquiry) assenta [precisamente] na expectativa de que, quanto maiores 

as contradições e paradoxos, mais interessante e intrigante é o processo de pesquisa». 

Ainda pelos motivos descritos — considerando não só a reduzida dimensão do nosso 

universo de pesquisa mas, igualmente, a natureza de algumas das questões abordadas ao longo 

da tese —, optou-se, como tal, pela codificação dos relatos, tentando, pela via da invisibilização, 

proteger a identidade dos músicos — motivo pelo qual se omitem, no corpo de texto, detalhes 

biográficos e outro tipo de referências que possam comprometer este objetivo. A que se acres-

centa a decisão de avançar para um processo de transcrição não naturalista ou seletiva, que 

«privilegia o discurso verbal», centrando-se, por isso, «na omissão dos elementos idiossincrá-

ticos do discurso, tais como gaguez, pausas, vocalizações involuntárias e linguagem não-ver-

bal» (Azevedo et al., 2017: 161). 

Falamos, assim, de um grupo composto por quinze membros efetivos, dez dos quais 

fundadores, todos eles diplomados, correspondendo, grosso modo, à formação-base de um en-

semble, ou seja, um músico por naipe (violino [2], viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, oboé, 

clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone, percussão [2] e piano).8 Sendo que, entre os atu-

ais elementos, 14 são do sexo masculino e apenas um do sexo feminino. Destes, nove têm na-

cionalidade portuguesa, distribuindo-se os restantes seis por quatro países de origem (Inglaterra 

[3], Itália, Venezuela e Eslovénia), com idades que variavam, à data do trabalho de campo, 

entre os 25 e os 60 anos, aproximadamente. 

                                                        
8 Instrumentos como a harpa, tuba, segundo violoncelo, clarinete-baixo ou o segundo instrumento de teclas ficam, 
por sua vez, a cargo de músicos que, embora integrando com regularidade a formação, não gozam de estatuto de 
membro efetivo.  
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Já o escopo da investigação, ver-se-ia delimitado por dois grandes eixos, a jusante dos 

quais se articulam desdobramentos oportunos: 1) o plano institucional — i.e., a reflexão9 em 

torno da criação, trajeto, funcionamento e impacto, no meio musical português, do Remix En-

semble; e 2) o nível das subjetividades — ou seja, a análise interpretativa (partindo da recons-

tituição parcial dos respetivos percursos educativos e profissionais) dos discursos, representa-

ções e sensibilidades musicais dos seus membros. Com o objetivo de descrever, contextualizar 

e analisar o complexo intersubjetivo que forma este específico universo de sentido. Rumo 

àquilo a que Geertz (2008: 4–5), tomando de empréstimo expressão de Ryle, chamou a «des-

crição densa» de um objeto de estudo. 

Neste ponto, o conceito de modos de relação revelou-se um importante apoio teórico. 

Os três planos conceptuais avançados por Luís Melo Campos, na sua proposta específica ao 

campo da música, e em especial no tocante à produção — a saber, «competências e contextos 

de aprendizagem musicais; importância relativa da música no contexto da performance musi-

cal; e papéis da música nas relações consigo, com o público e em sociedade» (Campos, 2007: 

91–92) —, permitiram-nos «aprofundar de modo integrado um conjunto diversificado de re-

lações específicas às práticas musicais, internalizando dimensões e mediações inerentes à sua 

prática e tipificando qualitativamente as diferentes modalidades da sua fruição, designadamente 

quando se perspectiva a música nas suas dimensões mais institucionalizadas». Do cruzamento 

destes três planos com a experiência acumulada durante o trabalho de campo, a que acresciam 

os resultados entrevistas, resultaram, assim, as seis dimensões de análise que constituem o nú-

cleo deste trabalho — ou seja, dicotomia orquestra/ensemble, modelo de gestão e intervenção 

dos músicos, públicos e comunicação do grupo, limites do repertório do ensemble, convenções 

artísticas e ensino-aprendizagem da música e, por último, subjetividades estéticas. 

Este foi, por isso, trabalho que se fez em estreito diálogo entre instrumentos de recolha 

de dados. É, aliás, do confronto e interpenetração dos resultados destas duas fases da investiga-

ção — elaborados em contínua negociação — que os enunciados propostos conhecem forma 

derradeira. Lembrando — à semelhança de Gilberto Velho (2009: 15) — que «na investigação 

de biografias e comparação de trajetórias temos encontrado fontes preciosas de renovação da 

                                                        
9 Importará precisar, neste ponto, que, não obstante a cooperação de músicos, maestros e quadros diretivos do 
Remix Ensemble, muita foi a informação que, no curso deste trabalho, e por variados motivos, ficou por recolher. 
A título de exemplo — dada a incompletude das listas e dispersão das fontes —, vimo-nos, entre outros, incapazes 
de reunir, integralmente, o repertório interpretado pelo grupo, ao longo dos anos. O retrato que aqui se apresenta 
é, como tal, de natureza assumidamente fragmentária e parcial — como, em boa medida, sempre acontece com a 
safra das ciências. 
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pesquisa urbana e socioantropológica em geral». Uma abordagem que, por atenta à «continui-

dade subjetiva, interior, que, através de múltiplas e diversificadas etapas e interações, [assegura] 

uma consistência básica» aos atores, não esqueça também «matizes», «meios-tons» e «ambi-

guidades» associados ao «dinamismo dos projetos, desejos e aspirações. Em vez de âncoras, 

(...) algo que remeta à memória, em permanente revisão, à socialização, às trajetórias e a esco-

lhas contextualizadas». Mais do que pensar o fenómeno da música contemporânea, em si 

mesmo, importou, em suma, estudar os processos de subjetivação de cada um dos diferentes 

atores. 

3.4. Papel do investigador e relações de pesquisa 

Aspeto que, por seu turno, nos devolve ao papel exercido pelo investigador no curso 

da pesquisa. Tratando-se de um mundo artístico com notoríssimas particularidades, coube-nos, 

como tal, posição fronteiriça, a de pesquisador autóctone que, beneficiando de um percurso 

profissional intimamente ligado, nos planos teórico e performativo, à música contemporânea, 

reduz a distância epistemológica entre sujeito e objeto, para assumir a função de descodificador 

no que a quadros mentais, sistemas de representações e modos de fazer concerne. Com isso 

invertendo tendência há muito assinalada no campo da etnomusicologia. A perspetiva etnográ-

fica não mais tomada — com as suas vantagens e desvantagens — como o «estudo do outro 

musical», ou seja, «mais propriamente indexada ao caráter estrangeiro do investigador do que 

à 'alteridade' das culturas estudadas» (Nettl, 2004: 334), mas sim como uma forma de «conhe-

cimento compreensivo e íntimo — diria Boaventura de Sousa Santos (2010: 53) — que não nos 

separe e antes nos una pessoalmente ao que estudamos». A «passagem de uma consciência 

intercultural a uma consciência intracultural» (Nettl, 2004: 334). Honrando discursos, usos e 

costumes. 

Desassombradamente no terreno da «fantasia empática», por isso — para recorrer aos 

termos de Weber. Se, como qualquer abordagem científica, também esta aspira à «evidência», 

a que aqui se persegue é de «carácter empaticamente revivente», produto de uma «apreensão 

interpretativa do sentido ou da conexão do sentido». Isto é, apontando ao que, na acção, é «ple-

namente revivido na sua conexão emocional que foi objecto de vivência» (Weber, 2015: 22–

27). Um conhecimento sobre as «condições de possibilidade da acção humana projectada no 

mundo a partir de um espaço-tempo local» (Santos, 2010: 48). 
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Sem que, no entanto, de um tal estreitamento das relações de pesquisa resulte a abso-

luta indiferenciação entre as partes envolvidas. Plena consciência quanto às limitações deste 

tipo de enunciados cognitivos. Trata-se tão-só de reconhecer que o «locus do estudo não é o 

objeto do estudo». Os etnógrafos «não estudam as aldeias (...), estudam nas aldeias» — como 

lembra Geertz (2008: 16). E que, por isso, o «observador social deve, de vez em quando, fazer 

por usar uma linguagem que seja coerente com a dos sujeitos observados» (Lopes, 2000b: 48). 

Cuidando que, desse modo, se não deixe encerrar numa mera participação de boa fé 

— cumpre perseverar. O sociólogo, claro seja, não se limita à «paráfrase dos relatos e descri-

ções dos próprios actores». Ancorado em situações particulares, e preservando a «riqueza das 

abordagens etnográficas», deve, sim, fazer a expansão dos «elementos invocados nos próprios 

episódios de interacção» (Nunes, 1993: 44–45). Reduzindo a perplexidade, deve «traçar a curva 

de um discurso social; fixá-lo numa forma inspecionável» (Geertz, 2008: 13). A análise émica 

como «um conjunto de explicações de explicações», a que o investigador dá coerência — «a 

parcela de conhecimento possível» (Lopes, 2000b: 62). Uma «etnografia estética», nos termos 

de Bathurst (2006). 
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Capítulo 4 

PORTO 2001 E DEPOIS 

Os primeiros anos do Remix Ensemble 

4.1. Contexto político 

Analisar uma qualquer sorte de meio artístico — a que correspondem quadros perce-

tivos, simbolizações, mundividências (que, por sua vez, vêm a consubstanciar dadas práticas 

culturais) — é, claro está, tarefa que se não cumpre isolando-o das demais dinâmicas sociais, 

como se de um domínio autossuficiente se tratasse. Com o que se impõe — de novo remetendo 

para a ideia de fenómeno social total —, que comecemos por articular quanto é narrado com a 

conjuntura económica, social e política de que forma também parte. Indagar sociologicamente 

o trajeto do Remix Ensemble implica, por isso, que se torne a um tempo excecional da nossa 

história recente, inscrevendo o seu aparecimento naquela que foi uma fase particular do desen-

volvimento cultural do país, em termos gerais, e, mais especificamente, da cidade do Porto. 

«Politicamente — lembrava um dos membros fundadores do ensemble (M13) —, houve uma 

conjugação de fatores que fez com que se [apostasse] num grupo de música contemporânea 

como nunca tinha sido feito antes» — «facto, que, só por si, já marcou a história da música em 

Portugal». 

Ao nível estatal, se a década de governação social-democrata fora «marcada por um 

certo 'liberalismo cultural' e pela abertura de Portugal à Europa» — e, por essa via, de novas 

oportunidades de financiamento para a cultura, sobretudo no que às infraestruturas diz respeito 

—, «o momento que se lhe seguiu foi de viragem», com a institucionalização do Ministério da 

Cultura, em 1995, pela mão de Manuel Maria Carrilho, «e o desenvolvimento pela primeira vez 

na história da Terceira República de uma política da cultura, na verdadeira acepção do termo, 

de forma coerente e articulada». Eram, então, cinco as causas estruturantes da atuação do re-

cém-criado Ministério: «(i) a área do livro e da leitura; (ii) o património, com enfâse tanto no 

património arqueológico como no arquitectónico; (iii) a criação, nas artes plásticas, nas artes 
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do espectáculo, e no cinema e audiovisual; (iv) a descentralização, que visava, entre outros, a 

relação mais próxima entre Estado central e autarquias, nomeadamente através da itinerância 

dos serviços do Ministério, e a promoção de iniciativas noutros locais que não Lisboa; e final-

mente (v) a internacionalização da cultura portuguesa» (Ramalho, 2012: 77–78). 

Já à escala municipal, terá sido com a criação, em 1989, do Pelouro de Animação que 

a cidade «começou a usufruir de uma verdadeira política cultural (conjuntos articulados de ini-

ciativas coerentemente planeadas e avaliadas; objectivos claros e operacionalizáveis; mecanis-

mos eficazes de produção e divulgação; diversificação das actividades; diálogo com os poten-

ciais públicos; recuperação de infra-estruturas; etc.)» (Lopes, 2000: 179–180). João Teixeira 

Lopes, de modo mais concreto, identifica «duas faces complementares dessa política cultural 

de cidade: uma mais visível e espectacular» — em que se inclui uma série de festivais organi-

zados ou apoiados pela autarquia (e.g., o Festival Internacional de Marionetas, o Salão Interna-

cional de Banda Desenhada do Porto ou as Noites Ritual Rock) —; e outra, «mais discreta, mas 

nem por isso menos significativa, [centrada] em três aspetos fundamentais: a recuperação per-

manente de equipamentos (...); a relação com as associações (...) e a ligação às escolas, medi-

ante projectos de formação de novos públicos». 

No decurso dos anos 90, fruto de uma estreita articulação entre os poderes autárquico 

e central, são, assim, várias as iniciativas que «contribuem para dar uma nova pujança à cidade 

em termos culturais, turísticos e urbanos, conjugadamente» (Rodrigues, 2013: 3). Desde logo, 

através da criação e/ou recuperação de um número considerável de equipamentos culturais — 

«área de atuação privilegiada» pela Lei Orgânica do Ministério da Cultura —, de que são exem-

plo a abertura da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, a reabilitação do Museu Nacional So-

ares dos Reis, a criação do Centro Português de Fotografia, a renovação do Teatro Nacional 

São João ou a construção do Museu de Serralves (Ramalho, 2012: 79–81). A que se somava — 

dado relevante para o caso — o processo de redefinição jurídica tanto do já mencionado Teatro 

Nacional São João como da Orquestra Nacional do Porto, «que os constituiu como institutos 

públicos, [ou seja] entidades equiparadas a pessoas colectivas de direito público». Ao longo da 

década, «verificaram-se [por isso] alterações significativas na orientação política da área da 

música, que se traduziram na afectação de despesas, a mais importante das quais ocorrida com 

as orquestras» (Neves, 1998: 3). 

Do ponto de vista local, por sua vez, estimulou-se, igualmente, «um alargamento da 

rede municipal de equipamentos, de cariz estruturante» — em que se destacam a intervenção 
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no Teatro Rivoli, a edificação do Teatro do Campo Alegre ou a renovação das Casas-Museu de 

Guerra Junqueiro e Marta Ortigão Sampaio (Lopes, 2000: 180). Mas nem só. Também no plano 

da reabilitação urbana, a título de exemplo, haveria a salientar a candidatura e subsequente 

listagem, pela UNESCO, do centro histórico da cidade do Porto como Património Mundial da 

Humanidade, em 1996, «que concorr[ia] para uma das apostas declaradas do executivo cama-

rário, a projecção internacional de uma imagem de modernidade» (Ramalho, 2012: 68). 

Corolário do descrito — e prova da importância que os objetivos de descentralização 

e internacionalização da cultura assumiriam, no âmbito da ação ministerial — é a candidatura 

do Porto a Capital Europeia da Cultura, em 1997, que, partindo de iniciativa do próprio Manuel 

Maria Carrilho (com o apoio do Primeiro-Ministro, António Guterres), conhece pronto acolhi-

mento de Fernando Gomes — um e outro animados pela perspetiva de que o evento seria uma 

boa forma de relançar a cidade nos circuitos culturais internacionais. «O 'Portugal europeu' [era] 

um país que avança[va] a várias velocidades, retalhando o território em regiões com desiguais 

níveis de desenvolvimento» (Lopes, 2000: 139) — com a zona Norte, por seu turno, a apresen-

tar um grau de assimetria preocupante face à média nacional —, pelo que a oportunidade surgia 

como ideal, do ponto de vista estratégico, para que o Porto assumisse o papel de verdadeira 

«metrópole cultural regional» (ibid.: 179). Mas se, de facto, a ideia parece ser, em primeira 

instância, libertada pelo então Ministro da Cultura (fora discutida, em Conselho de Ministros, 

no final de 1996, e tornada pública, em janeiro seguinte), tudo aponta para que Manuela de 

Melo — vereadora da cultura entre 1990 e 2002 — tenha, simultaneamente, «feito a mesma 
leitura sobre o potencial da cidade e apresentado ainda em 1996 a proposta de avançar com a 

candidatura no ano sequente» (Rodrigues, 2013: 35). A possibilidade nasce, como tal, de «duas 

iniciativas desconexas» (ibid.: 185) — «sincronicidade», essa, que, salienta Joana Ramalho 

(2012: 94), «permitiu um consenso político de raiz do qual o projecto» vem a beneficiar, e que, 

em seu entender, é o «resultado de quase uma década de trabalho da Câmara Municipal do 

Porto na definição estratégica de uma política da cultura consistente e integrada, por um lado, 

e [por outro] o reconhecimento ao nível do Ministério da Cultura do potencial da cidade do 

Porto para a prossecução de duas das causas centrais à política da cultura nacional». 

4.2. Capital Europeia da Cultura, Casa da Música e idealização do Remix 

O projeto Capital Europeia da Cultura surge, assim, num momento de tomada de cons-

ciência, no país, face à importância da cultura no domínio das políticas públicas, produto de 
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uma convergência de objetivos entre os níveis central e local, e consubstanciando, em termos 

axiológicos, essas duas vertentes da atuação política de que falava Teixeira Lopes — o lado da 

espetacularidade, cavalgando uma certa tendência para a festivalização da cultura, plasmada na 

lógica do evento, mas com preocupações que se estendiam também a matérias estruturais, que 

vão desde a necessidade de dotar o município de equipamentos culturais capazes até ao desígnio 

da democratização no acesso à cultura, por via de uma programação artística regular e de estra-

tégias de captação e/ou formação de públicos. 

Esta última dimensão é, aliás, enunciada por Pedro Burmester — programador para a 

área da música da Porto 2001 e «um dos grandes responsáveis pelas linhas orientadoras da 

missão e funcionamento da Casa da Música» (Rodrigues, 2013: 186) — como um «objetivo 

importantíssimo, no início de tudo». Assim o recorda: 

Na altura, sou sondado pelo Ministro da Cultura para fazer, no Porto, um 
projeto de raiz ligado à música. Enfim, não havia muito mais do que isto, em 
termos da encomenda. Para, em conjunto com outras pessoas, pensarmos o 
que é que se podia fazer. Tendo como objetivo uma coisa que nos pareceu 
muito importante, e que é muitas vezes descurada nestes eventos, que é o ano 
seguinte. Ou seja, pensarmos no facto de o Porto ser Capital Europeia da 
Cultura como um acelerador de coisas; interessava-nos muito mais o que é 
que ia ficar a seguir. E, portanto, o que nos preocupou foi 2002 e os anos 
seguintes, e não — também, mas não só — 2001. Porque há muitos exemplos 
de ressacas de anos europeus da cultura ou eventos grandes em que, depois, 
a coisa cai ou morre, porque não fica sustentável. E, por isso, se o desafio era 
esse, sugeri que pensássemos em grande. (Pedro Burmester) 

Equivale a dizer que a análise da Porto 2001 deve, claro está, debruçar-se sobre o ano 

da Capital Europeia da Cultura, propriamente dita, mas sem, com isso, descurar a visão de 

futuro que tomava o evento como elemento desencadeador — e que, ademais, o precede. «De 

acordo com Manuel Maria Carrilho, o projecto da Casa da Música, numa primeira fase apeli-

dado de 'Palácio da Música',1 surgiu [em] 1996, muito antes da concessão ao Porto do título de 

Capital Europeia da Cultura, nas discussões de ideias entre o Ministro da Cultura e Ricardo Pais 

— e posteriormente também com Pedro Burmester — sobre as necessidades do Porto em ter-

mos culturais» (Ramalho, 2012: 130). Seu «projeto-bandeira» (ibid.: 89; Rodrigues, 2013: 1), 

a Casa da Música remonta, assim, a um momento em que ganhava corpo a ideia de que à cidade 

do Porto faltavam infraestruturas apropriadas à fruição musical, bem como uma orquestra cujo 

                                                
1 Designação, essa, que acabaria por ser abandonada, temendo a equipa que a ideia de «aura sumptuosa, elevada», 
associada ao termo, ajudasse «à confirmação de uma vocação elitista» (Rodrigues, 2013: 201). 
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efetivo pudesse dar resposta ao nível do repertório sinfónico. É este «elo fundador — a consta-

tação de uma lacuna expressiva na rede de equipamentos culturais dedicados à música e a von-

tade de a colmatar e melhorar as condições da Orquestra Nacional do Porto» (ibid.: 2013: 185), 

sediada, à data, no Mosteiro de São Bento da Vitória — que vem criar condições para que o 

projeto avance. Sendo que, de todo o modo — insiste Joana Ramalho (2012: 89) —, «sem a 

Porto 2001, dificilmente teria sido construído no Porto na viragem de século um equipamento 

como a Casa da Música». Nas palavras de António Jorge Pacheco, atual diretor artístico da 

instituição e «espinha dorsal do Remix Ensemble» (Stefan Asbury): 

Eu, na altura, fui convidado, ainda em finais de 98, pelo Pedro Burmester, 
para integrar a equipa que ia coordenar e programar a Capital Europeia da 
Cultura, e, simultaneamente, nos ocuparmos daquilo que ia ser o programa 
da Casa da Música — porque tinha que haver um caderno de encargos com 
o programa-base daquilo que seria a Casa da Música, para que os arquitetos 
pudessem apresentar propostas. E eu tive o privilégio de fazer parte dessa 
equipa. Um dos primeiros exercícios que fizemos na altura, com este grupo 
restrito de pessoas — éramos quatro2 —, foi olhar para a cidade, olhar para 
a região, olhar para o país, e pensar quais eram as lacunas que existiam na 
vida musical portuguesa. E, rapidamente, chegámos à conclusão de que o 
Porto — sobretudo, tendo à frente uma Capital Europeia da Cultura e a Casa 
da Música no horizonte — precisava de ter uma orquestra de dimensão sin-
fónica. Que não tinha, porque, depois da extinção da Régie, passou a ser a 
Orquestra Clássica do Porto — que, como o próprio nome diz, é uma orques-
tra de dimensão clássica. E a nossa ambição era ter uma orquestra, no Porto, 
que pudesse abarcar o grande repertório romântico: os Mahlers, os 
Bruckners, os Shostakovich, a música contemporânea. E, portanto, essa pri-
meira necessidade foi logo identificada. (António Jorge Pacheco) 

A ideia de «construir algo de raiz» parte, por isso, dessa necessidade exordial: «dar 

uma casa à Orquestra» e fazê-la «crescer — tinha sessenta ou setenta músicos — para noventa 

ou cem», chamando para si a responsabilidade de interpretar «todo o repertório sinfónico». Mas 

— e perante o desejo de que essa «não fosse só uma casa da orquestra, que tivesse mais 

valências e grupos residentes, que pudessem assegurar uma boa parte da programação nos anos 

subsequentes à Porto 2001» (Pedro Burmester) — de pronto se avançou para a identificação de 

outro tipo de carências, na cidade, com a Comissão Instaladora da Porto 2001 a definir, então, 

que «o equipamento deveria incluir quatro agrupamentos musicais residentes e um 

departamento educativo» (Ramalho, 2012: 163). De entre o leque de formações que viriam a 

integrar a Casa da Música — a saber, a já referida Orquestra Nacional do Porto, a que se 

                                                
2 Integravam a equipa inicial os mencionados Pedro Burmester e António Jorge Pacheco, mas, igualmente, Fausto 
Neves e Francisco Pires, cada um coordenando áreas específicas da programação da Casa da Música. 
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juntariam um grupo de música contemporânea, um estúdio de ópera e um coro sinfónico —, o 

Remix Ensemble3 surge, assim, como segundo na lista de prioridades, e vem responder a «uma 

lacuna não só local mas nacional» (ibid.: 163): o facto de «não existir, no país, e muito menos 

na cidade, um agrupamento especializado, dedicado à interpretação da música contemporânea» 

(António Jorge Pacheco). Também ele projeto-bandeira da Casa da Música, constituiria, como 

tal, aposta forte da instituição, apenas precedido, em plano, pelo cometimento de alargar a 

orquestra para um efetivo sinfónico. 

Ainda que o Porto tivesse «alguma tradição», neste domínio, de que seriam subido 

exemplo o Grupo Música Nova (1976) e a Oficina Musical (1978) — dirigidos, respetivamente, 

pelos compositores Cândido Lima e Álvaro Salazar, e tendo por foco o estudo, interpretação e 

divulgação da música do século XX —, entendeu-se, à época, que a sua atividade, «no geral, 

[estivera] sempre confinada a um público muito restrito e, de certa maneira, a um repertório de 

autor, porque quem estava à frente dessas programações eram, eles próprios, compositores» 

(Pedro Burmester). Razão pela qual — «num país em que, por falta de acesso a esse [preciso] 

repertório, havia uma visão muito monolítica daquilo que a música contemporânea é» —, sus-

tenta António Jorge Pacheco, se apontou a um propósito claro: «divulgar as várias linhas esté-

ticas da música do nosso tempo e estimular a criação», evitando, desse modo, um certo acanto-

namento artístico-musical visível na oferta cultural até então existente. 

Havia vários projetos, muitos liderados por compositores — o Grupo de Mú-
sica Contemporânea de Lisboa; aqui no Porto havia o Cândido Lima e o Ál-
varo Salazar —, mas que, por razões de contexto, nunca se conseguiram afir-
mar como agrupamentos estáveis, com trabalho regular, profissional e com 
este caráter institucional. E, portanto, entendemos que uma das prioridades 
era a criação de um ensemble — que, tipicamente, são quinze músicos, em 
que todos são solistas — que, de facto, pudesse dar a conhecer ao público um 
repertório que estava completamente por explorar. Sempre pensámos que o 
agrupamento não seria, como outros que foram criados, em certas circuns-
tâncias, ligados a uma linha estética. Deveria ser um agrupamento cuja obri-
gação era mostrar a música contemporânea, ou do século XX em diante, na 
sua diversidade, sem ter uma linha estética predefinida. Também por isso é 
que nasceu um bocadinho o nome Remix,4 no sentido da pluralidade. Um 
grupo capaz de tocar, com o mesmo nível interpretativo e de veracidade, 

                                                
3 Segundo Pedro Burmester, houve ainda intenção, por parte da equipa de programadores para a música, de «fazer 
uma orquestra de jovens», que fizesse «a ponte entre a escola e a orquestra profissional», tendo, na altura, ficado 
estabelecido que «os músicos do Remix poderiam ser os chefes de naipe dessa orquestra» — projeto que, no 
entanto, «acabou nunca arrancando, de facto». 
4 A este propósito, Joana Ramalho (2012: 164) acrescenta ainda que o nome Remix Ensemble foi, também, adotado 
«em homenagem à Remise que desapareceu para dar lugar à Casa da Música». A Estação de Recolha da Boavista 
— também conhecida por Remise da Boavista — foi um dos principais pontos de apoio do sistema de transportes 
públicos sobre carris do Porto. 
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Schönberg ou Pierre Boulez, Stockhausen ou John Adams, Steve Reich ou 
Wolfgang Rihm — no fundo, toda a diversidade das linhas estéticas identifi-
cadas na chamada música contemporânea. (António Jorge Pacheco) 

Reflexo também de um meio musical que entediam ainda alijado das correntes estéti-

cas contemporâneas, a equipa instaladora — e para lá da questão da exiguidade de projetos 

ligados a esta prática artística, por si só — seria particularmente perentória no diagnóstico dos 

problemas ao nível da qualidade interpretativa. Sentiam, nas palavras de Pedro Burmester, que, 

mesmo entre os escassos exemplos identificados, «os concertos de música contemporânea 

eram, muitas vezes, feitos com músicos que se juntavam apenas para esses eventos, e que ti-

nham — não todos, mas alguns — pouca experiência de música contemporânea» — algo que, 

em seu entender, determinava que, de maneira geral, fosse «mal executada», com graves reper-

cussões no que toca à sua aceitação pública. 

Acho que sofremos, durante demasiado tempo, em Portugal — e isso justifi-
cou também um grande afastamento do público em relação à música contem-
porânea —, com o facto de que pura e simplesmente era mal tocada. Isso já 
o Schönberg dizia: 'A minha música não é difícil; é é mal tocada'. E, portanto, 
a música contemporânea tem, de facto, uma exigência se calhar ainda maior. 
Todas têm exigências de interpretação, mas a música contemporânea ainda 
mais, porque, de facto, o público sente a diferença; mesmo o público sem li-
teracia musical, sente imediatamente quando a interpretação de uma obra 
contemporânea é feita com seriedade e empenho, com convicção, ou quando 
é feita de uma forma desleixada. (António Jorge Pacheco) 

Pelo que o tema da excelência musical se fez preocupação de base, levando a que 

procurassem «ver o que se fazia noutros sítios: o Ensemble intercontemporain, do Pierre Bou-

lez, que — confessa Pedro Burmester — serviu um pouco de exemplo, e o Musikfabrik e outros 

grupos que já existiam na Europa, que tinham mais ou menos esta formação, de cerca de quinze 

músicos, com quinteto de cordas, os vários sopros (madeiras e metais), percussão e piano». Um 

grupo — julgavam — «relativamente pequeno, fácil de gerir e montar, e que seria também uma 

das estruturas residentes da Casa da Música, juntamente com a Orquestra Sinfónica» (Pedro 

Burmester). 

A ambição é, como tal, ponto referido por vários dos atores envolvidos no arranque do 

Remix Ensemble, mas mais vincadamente atribuído à figura de António Jorge Pacheco. De-

fende Stefan Asbury, maestro fundador do agrupamento: 

O António, particularmente, imaginava o Remix Ensemble como um grupo 
capaz de rivalizar com o Ensemble Modern. Em algum momento. Portanto, 
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ele tinha uma perspetiva bem mais ampla do que a simples semana do con-
certo. Eu acho que o António Pacheco insistiu muito em conseguir projetos 
que dessem ao ensemble visibilidade no plano europeu — algo que todos os 
managers devem fazer. Ele tentou muito, e parece-me que isso resultou. (Ste-
fan Asbury) 

Por muito que o próprio rejeite o papel (frequentemente veiculado) de «pai» do projeto 

— é questão assente que a ideia de criar um grupo especializado em música contemporânea 

fora partilhada pelos diversos intervenientes —, certo será que a opinião geral é de que ao seu 

diretor artístico cabe fatia maior na hora de outorgar responsabilidades pela definição das metas. 

Confirmando, em todo o caso, a perceção de que a fasquia colocada pelos elementos decisores, 

no que toca à criação, desenvolvimento e objetivos a alcançar pela formação, esteve sempre 

alta. 

4.3. Escolha de Stefan Asbury e processo de seleção dos músicos 

A primeira decisão de monta, quando do estabelecimento do Remix Ensemble, passa-

ria, assim, pela escolha do seu maestro titular. Seguir-se-iam deslocações «a vários sítios, no-

meadamente Paris e Londres», perguntas a atores de relevo, no meio musical europeu, visando 

encontrar «alguém que ajudasse a formar o grupo e fosse o seu líder» (Pedro Burmester). Sendo 

que, desde logo, lhes pareceu que a melhor solução seria recrutar alguém com formação espe-

cífica em direção, e não, como antes visto, um compositor — ponto em que, por isso, se distan-

ciam da experiência do Ensemble intercontemporain (ainda que o agrupamento tenha, em certo 

sentido, funcionado como modelo). Face à avaliação que faziam do perfil de grupos até então 

existentes e respetivas orientações musicais, em particular no Porto, a equipa diretiva da Casa 

da Música optaria por avançar para a contratação de um dirigente que garantisse ao Remix 

maior amplitude estético-interpretativa. 

Pareceu-nos importante que a escolha do maestro titular, de alguma maneira, 
recaísse num maestro e não num compositor — porque também tínhamos essa 
hipótese. No Ensemble intercontemporain, era o Boulez, que é um compositor, 
não é? O ter à frente um compositor traz alguns benefícios: se calhar, dá uma 
linha de opção, de programação, mais coerente, eventualmente, porque é al-
guém do métier. Mas nós preferíamos que não fosse assim, que fosse um não-
compositor, alguém mais abrangente, porque a linguagem contemporânea é, 
e cada vez mais, diversificada, hoje em dia. Se calhar, nos anos cinquenta ou 
sessenta, havia uma ou duas linhas, e era mais restrito, digamos, aquilo que 
se fazia. Hoje, a música contemporânea disparou para todos os lados, com 
enormes e diferentes influências. E nós queríamos que, de certa forma, o 
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Remix não se especializasse numa linha ou duas, mas sim que fosse o mais 
abrangente possível nas obras que fizesse. (Pedro Burmester) 

A resposta, segundo o próprio Pedro Burmester, viria de «um agente em Londres» — 

presumivelmente, Iarlaith Carter, atual representante de Stefan Asbury, com ligação à agência 

internacional de artistas HarrisonParrott. De pronto sucedida pelas primeiras diligências da es-

trutura diretiva do projeto. Uma vez sugerido o nome, seguir-se-iam pontuais visitas a concertos 

do dirigente, estabelecendo-se, então, contactos iniciais com vista à criação de um agrupamento 

de raiz, especializado em música contemporânea — num processo em que Asbury viria a estar 

totalmente envolvido. 

Nós, desde logo, achámos que devíamos partir com uma enorme ambição. Ou 
era para fazer um grupo excecional, de excelência, ou não valia a pena. E a 
primeira preocupação foi identificar um diretor musical. Portanto, falámos 
com várias pessoas: quer eu, quer o Pedro Burmester, deslocámo-nos a vá-
rios pontos, falámos com agentes, falámos com músicos, e identificámos o 
Stefan Asbury. Eu fui vê-lo a dirigir em duas circunstâncias, falámos com ele, 
achámos que era a pessoa certa para começar um projeto do zero. Portanto, 
essa foi a primeira escolha fundamental. (António Jorge Pacheco) 

Ele (António Jorge Pacheco) e o Pedro Burmester contactaram-me através 
da minha agência. Presumo que me conhecessem; não sei exatamente como 
nem de onde. Em todo o caso, tivemos uma reunião, e eles disseram-me que 
a ideia era construir a Casa da Música para 2001, julgo, e que queriam fun-
dar um grupo de música contemporânea. E foi tudo. O único desejo deles era 
criar um grupo de música contemporânea. E eu estive grandemente envol-
vido, desde o início, no modo como tudo aconteceu. Como deveria ser for-
mado, de onde viriam e onde viveriam os músicos, etc. Ou seja, eles contac-
taram-me, tivemos uma reunião e, a partir daí, sucederam-se outras reuniões 
e contactos regulares, por forma a conseguir um grupo. (Stefan Asbury) 

Maestro inglês em início de carreira — que estudara direção, com Norman del Mar 

(figura de relevo no meio musical britânico de meados do século XX), mas, igualmente, com-

posição, com Oliver Knussen5 —, Stefan Asbury vem, por isso, a ser escolhido, de acordo com 

António Jorge Pacheco, por mor da sua reconhecida «competência» — aspeto que, em sua opi-

nião, levou a que «incuti[sse] um grau de exigência interpretativa de que não havia história em 

Portugal». Questão em que se mostra categórico — e que é, aliás, amplamente sublinhada pelos 

mais programadores e músicos do grupo. 

                                                
5 Seria ainda assistente de figuras como Simon Rattle, na CBSO (City of Birmingham Symphony Orchestra), ou 
de Michael Tilson Thomas, na LSO (London Symphony Orchestra), antes de avançar na sua carreira como maestro 
principal. 
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Sobressai, no entanto, desta escolha, o facto de se tratar de um maestro que se não via, 

do ponto de vista estético-interpretativo, como intimamente ligado à música contemporânea — 

contrastando, algo paradoxalmente, com a intenção declarada pela estrutura diretiva de apostar 

numa figura capaz de abarcar as múltiplas linhas estéticas vulgarmente associadas à criação 

contemporânea. 

A música contemporânea não esteve presente na minha educação formal, a 
não ser pela via da composição. Mas mesmo aí, devo dizer que eu estava 
longe de ser um compositor vanguardista; a minha música soava a algo pró-
ximo de William Walton ou assim. Não era nada de exótico. Para ser honesto, 
eu tinha um critério simples, no que toca à minha carreira, e pelo qual me 
sinto grato: eu tinha de trabalhar, para poder viver e não ter de me dispersar 
noutro tipo de atividades. Ou seja, se aparecessem propostas que envolvessem 
música contemporânea, eu aceitava. Porque sou curioso em relação ao que 
se está a passar, em termos musicais. Mas eu nunca quis nem gostava parti-
cularmente de ser rotulado como maestro de música contemporânea. Não é 
aí que a minha alma reside. (Stefan Asbury) 

É, portanto, no seguimento da sua nomeação que a equipa instaladora decide avançar 

para o processo de seleção dos músicos que formariam parte do Remix Ensemble. Aos deciso-

res, Asbury colocaria três cenários possíveis: «um inspirado no modelo do BCMG» (Bir-

mingham Contemporary Music Group, cujos músicos são, simultaneamente, membros da Or-

questra de Birmingham), que, no caso, equivaleria a constituir um ensemble de música contem-

porânea recorrendo a alguns dos instrumentistas mais destacados da Orquestra Nacional do 

Porto (que, todavia, permaneceria a sua principal ocupação e fonte de rendimento); uma outra 

possibilidade, que seria «formar um grupo ad hoc», «ao estilo da London Sinfonietta», recru-

tando músicos freelancers na cidade e no país (sem que, em todo o caso, o projeto os preen-

chesse a tempo inteiro); e, por último, uma terceira opção, que passaria por criar um agrupa-

mento de raiz, com profissionais contratados para o efeito, e que «fariam do Remix a sua prin-

cipal atividade». Para «seu espanto, escolheriam a [alternativa] mais cara» (Stefan Asbury) — 

corroborando as intenções de Pedro Burmester e sua equipa, apostados em «criar um projeto 

do zero» e «apontar ao cenário ideal». 

Passo seguinte, definir-se-ia que o perfil de instrumentista, grosso modo, recairia sobre 

músicos «de excelência» (Pedro Burmester), preferencialmente portugueses, jovens e com «um 

certo espírito aventuroso» (Stefan Asbury) — sem que se estabelecessem quaisquer requisitos 

acerca da necessidade de experiência (formativa ou performativa) ao nível da música 
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contemporânea. Nem só por eventuais dificuldades de recrutamento; também — talvez mais 

relevante — porque Asbury mostrava pouco interesse num tal tipo de perfil de instrumentista.  

Abrimos as audições a quem se quisesse candidatar, desde que correspon-
desse a um certo nível. Acho que não tivemos tempo nem condições, na altura, 
para sermos específicos em relação ao facto de os músicos terem experiência 
ou não em música contemporânea. E, para ser sincero, isso não me interes-
sava. O que eu queria... A forma como eu abordei os primeiros programas foi 
pensada para, dentro do possível, não destruir os músicos. Porque eu vi isso 
acontecer em muitos ensembles que conheço bem. Tenho imenso respeito por 
eles, mas aquele tipo de música, quando os ensembles entram num certo estilo 
de música, destrói a maneira de tocar. E é muito difícil manter o nível, a qua-
lidade de som e às vezes a afinação, por comparação com alguém que toca 
numa orquestra há mais ou menos o mesmo tempo. Porque as exigências são 
muito diferentes. Portanto, eu queria gente que soasse bem, daí a minha pre-
ocupação com a escolha do repertório, desde o início. (Stefan Asbury) 

Questão em que o Remix não será caso único. Não constituindo regra no universo dos 

ensembles, semelhante opção fora tomada, a título de exemplo, pela direção artística do Pitts-

burgh New Music Ensemble. Durante o processo de seleção dos performers — retrata Block 

(1991/92: 595) —, «[David] Stock não foi um purista à procura de devotos já comprometidos 

com a nova música. A sua própria energia era suficientemente intensa para assegurar que um 

instrumentista capaz acabasse por servir o compositor contemporâneo também». Pelo que, «à 

medida que o grupo evoluiu, os intérpretes passaram a apreciar a música contemporânea de 

outra forma e a perceber a sua importância». 

As audições, consoante estabelecido, realizar-se-iam, em primeiro lugar, no Porto e, 

posteriormente, em Londres — do primeiro exercício resultando o preenchimento de cerca de 

um terço das vagas disponíveis, com a quase totalidade dos restantes lugares a ser atribuída na 

fase seguinte —, sendo que a direção do Remix Ensemble (Asbury, mais concretamente) opta-

ria, em casos pontuais, por endereçar convites a músicos da sua confiança (é o caso de um dos 

violinistas do grupo, seu membro efetivo desde o momento da fundação). 

Se, num primeiro momento, «concorreram cerca de 90 instrumentistas, (...) quando 

começaram a receber as partituras, o número reduziu-se a 40» — algo que o seu diretor artístico 

justificava, em peça noticiosa de então, com o facto de «a maioria das escolas [portuguesas] 

não confronta[r] os alunos com a música contemporânea» (Público, 24/10/2000). 

Abrimos audições no início de 2000. Primeiro, em Portugal, sabendo nós que 
não havia, digamos, grande experiência, por parte dos jovens músicos — por-
que nós fixámos uma idade-limite, na altura; queríamos músicos mais jovens. 
O nível de exigência, até do próprio repertório que nós colocámos como 
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obrigatório para as audições, filtrou, desde logo, os candidatos. Mas fizemos 
questão, primeiro, de abrir audições em Portugal, e as vagas que ficassem 
por preencher, então, íamos fechá-las noutro sítio. Fizemos depois uma se-
gunda leva, em Londres, e conseguimos os quinze músicos que são o núcleo, 
ainda hoje, do Remix. Já houve algumas alterações, mas a maioria mantém-
se, desde o início. (António Jorge Pacheco) 

Olhando aos músicos selecionados, facilmente se perceberá, assim, que, na generali-

dade, o grupo viria a integrar — algo aplicável aos membros de nacionalidade portuguesa mas 

aos diversos estrangeiros também — instrumentistas recém-diplomados, «de formação com-

pletamente clássica» (M13), com pouco ou nenhum contacto — seja pela via da formação, seja 

pelo tocante às então curtas carreiras artísticas — com a música contemporânea. Mesmo entre 

músicos cujos instrumentos, por razões históricas, se encontram, no que ao repertório-padrão 

diz respeito, mais próximos da contemporaneidade (casos da percussão ou do clarinete), surgia 

como evidente, em função dos respetivos contextos — mercê de um meio musical que se en-

contrava, entendem os próprios, «na idade da pedra» (M14) —, algum distanciamento face às 

correntes estéticas mais vanguardistas. Fruto, desde logo, de percursos formativos em que, para 

além de um insuficiente contacto com as linguagens musicais contemporâneas, subsistiram, de 

um modo geral, representações pouco abonatórias no tocante a este corpo de repertório. 

(sobre o contacto com a música contemporânea) Não muitas vezes. Algumas, 
uma mão-cheia. Lembro-me, por exemplo, de tocar com o Simon Bainbridge, 
que é um compositor 'modernex'. Melhor compositor do que maestro, mas foi 
uma experiência muito interessante. Tocámos música contemporânea — que 
já não era contemporânea, na altura... Ou seja, do início do século: Charles 
Ives e por aí. Foram as primeiras experiências em ensemble. E foi muito in-
teressante, isso. Portanto, quando cheguei ao Remix, não era um peixe total-
mente fora de água. Os meus ouvidos! Na prática, é sempre diferente; tocar 
uma vez, tocar dez vezes, num ensemble, já é uma diferença grande. (M12) 

O meu professor, à medida que eu fui crescendo, encorajou-me a fazer música 
contemporânea, mas pela negativa. As coisas foram colocadas de forma mais 
ou menos negativa. A linha de pensamento foi: 'Bem, para quem não é assim 
tão bom no repertório clássico, talvez a música contemporânea seja a solu-
ção'. Porque, supostamente, a música contemporânea seria uma espécie de 
segurança para pessoas que leem bem à primeira vista e conseguem tocar. 
Portanto, não era algo que eu quisesse particularmente fazer. Interessavam-
me determinadas figuras, sem que eu soubesse muito sobre elas — Schönberg, 
Bartók, esse tipo de figuras do século XX —, mas não posso dizer que fosse 
um verdadeiro entusiasta da música contemporânea. (M2) 

Do processo de recrutamento, proviria, então, um núcleo de instrumentistas jovens, 

relativamente homogéneo na sua formação, e que, de acordo com a direção artística, oferecia 
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todas as garantias, em termos técnico-interpretativos — não obstante o contacto diminuto evi-

denciado, à data, com as linguagens musicais contemporâneas —, a ser integralmente moldado 

por Stefan Asbury. Músicos que, meses mais tarde, Manuel Pedro Ferreira reputava já de «so-

listas consumados, capazes de construir em conjunto uma sonoridade caleidoscópica mas co-

esa» (Público, 30/04/2001).6 

4.4. Trabalho com o grupo e opções programáticas 

Seria, por isso, em face da relativa inexperiência, em matéria de música contemporâ-

nea (mas não só), do grupo assim formado, que o seu maestro titular optaria — segundo os 

próprios músicos — por um esquema de trabalho particularmente intenso, de grande exigência 

e com evidentes preocupações do ponto de vista pedagógico. Interessava, antes do mais, «cons-

truir o som» do ensemble — evitando, nas suas palavras, obras de «compositores cuja escrita 

era, de alguma forma, destrutiva» (ênfase acrescentada) —, estabelecer dinâmicas de grupo e 

«adentrar os músicos no estilo». Começar pelo «básico», em suma (Stefan Asbury). 

O Stefan era super exigente. Super exigente. Não me recordo ao certo, mas, 
para cada projeto, eu diria que o Remix, muitas vezes, tinha sete, oito, nove, 
dez ensaios — o que não é muito normal. Muitas vezes. Mesmo nas orques-
tras, já não é normal, de todo; as orquestras ensaiam cada vez menos, acho 
eu; dois ou três ensaios e está a andar, no repertório tradicional. Portanto, a 
exigência, a qualidade e o olhar para uma obra do Gavin Bryars da mesma 
maneira que se olha para uma sinfonia de Beethoven, em termos da exigência, 
de tudo. (Pedro Burmester) 

Tivemos um muito bom início, com o Stefan Asbury, nesse ponto de vista mais 
pedagógico, de formar uma maneira de tocar música contemporânea. Passá-
mos por alguns musts, as obras mais importantes, se calhar, da história. Por-
que a música contemporânea não é o que o termo diz, não é? Começa no final 
do século XIX, ou no início do XX. Já tem cento e tal anos; portanto, já não é 
contemporânea. Mas há um repertório, sobretudo do ensemble moderno. E 
ele teve esse cuidado, o Stefan Asbury, em fazer uma parte de estreia de obras. 
Ou seja, obras feitas naquela altura — essas, sim, contemporâneas — mistu-
radas com essas obras-chave, que interessa dominar por diferentes razões, 
dando-nos ferramentas para perceber uma data de coisas que é preciso per-
ceber. Porque tocar numa orquestra não é o mesmo que tocar num grupo de 
música contemporânea. A própria forma de tocar é diferente, o contacto com 
as tais técnicas estendidas... Tem que se estar muito à frente, acho eu. (M12) 

                                                
6 Citado em programa relativo aos concertos realizados em 16 e 17 de janeiro de 2004, sob direção de Stefan 
Asbury. 
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No plano estético, são, como tal, taxativos em elogiar a estratégia de Asbury, ao não 

dar início ao trabalho com o agrupamento partindo de linhas mais vanguardistas. Associando-

se a um «certo tipo de repertório» — mais próximo, em termos gerais, dos grandes clássicos do 

início do século XX e de alguma da música contemporânea anglo-saxónica —, «diferente da-

quele que se veio a fazer [quando da ida] para a Casa da Música» (M14), entendem, deste modo, 

que as opções programáticas do seu maestro titular foram decisivas para o arranque e consoli-

dação do Remix Ensemble, constituindo uma espécie de formação em contexto de trabalho, 

ministrada de forma gradual e sistemática. 

Uma das coisas que correram muito bem, acho eu — é a minha opinião —, 
foi a maneira como o primeiro maestro titular, o Stefan Asbury, lidou com a 
própria construção do grupo. A maneira como ele abordou até a programa-
ção, em que me parece que ele tinha uma palavra forte, no início. Acho que 
fez isso de uma maneira quase que académica. Ele tinha a noção de que tinha 
um conjunto de músicos bastante jovens, todos, e que ele, depois, soube levar. 
A maneira como ele, nos primeiros quatro anos, organizou toda a programa-
ção do grupo funcionou um bocadinho como uma espécie de escola da música 
contemporânea. Independentemente do background que cada um de nós ti-
nha, ele criou-nos uma espécie de workshop em tempo de trabalho. E ele 
soube gerir isso muito bem. Acho que foi muito inteligente da parte dele; o 
grupo não foi imediatamente para aquilo que se chamaria, na altura, o reper-
tório hardcore de música contemporânea. Não, fez uma introdução e escolhas 
muito cuidadas. Usando uma expressão popular, não pôs, de todo, o carro à 
frente dos bois. Fez a coisa com calma, e soube gerir isso de maneira a que 
também foi criando em nós a própria experiência e nos foi educando, entre 
aspas. Isso foi uma das razões do sucesso do Remix. (M13) 

Sendo que as escolhas de Stefan Asbury, para todos os efeitos, não resultavam exclu-

sivamente do diagnóstico, por si elaborado, das necessidades do grupo e dos seus membros 

efetivos. Eram, em idêntica medida, reflexo das suas próprias afinidades musicais — de índole 

mais conservadora e demonstrando até alguma resistência perante o desígnio fundador do pro-

jeto (e da própria Casa da Música) de apostar na encomenda de obras a compositores afetos às 

mais diversas correntes estéticas — mas, máxime, materialização de um projeto artístico em 

que pesavam também opções da restante equipa de programadores, bem como projeções rela-

tivas às idiossincrasias dos públicos a que se dirigia. Recorda Asbury: «Na altura, achei que o 

público dificilmente perceberia esta música. Por isso, tentei programar obras que senti que as 

pessoas... Se nem sequer sabiam os nomes dos compositores, pelo menos que fossem capazes 

de identificar aquilo como uma peça de música». 
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Em razão do que se percebia ser um meio musical com atrasos estruturais significati-

vos, pouco atreito, tendencialmente, ao legado do(s) modernismo(s) — ponto extensível tanto 

a um projetivo 'ouvinte comum' como às várias gerações de músicos profissionais e amadores 

—, a direção artística definiria, como tal, uma espécie de estratégia iniciática, no que toca à 

programação dos concertos do Remix Ensemble. Não só privilegiando o repertório tradicional 

desta formação — «obras como a Sinfonia de Câmara de Schönberg ou a Sinfonia de Câmara 

de John Adams, que figuram sempre nos programas de música do século XX» (M1) — mas, 

igualmente, por via de decisões de cariz mais declaradamente didático, como a de revisitar 

obras e até programas integrais, com o intuito de ajudar à divulgação e estabelecimento do 

cânone contemporâneo, ou a de, em determinados contextos, «repetir peças num mesmo con-

certo» (M7), intercaladas por breves exposições do seu maestro titular. A que acresce, à laia de 

exemplo, a opção de organizar entre dois a três concertos por semana de projeto — um dos 

quais realizado no Porto, com os demais a ter lugar em cidades como Aveiro, Coimbra ou Viana 

do Castelo (estes últimos, de acordo com Asbury, vistos como «concertos de aquecimento para 

o evento principal») —, visando, por um lado, contribuir para a descentralização da oferta cul-

tural e, por outro, proporcionar ao grupo o maior número possível de apresentações públicas, 

por forma a desenvolver e consolidar o seu nível performativo. Garantindo, por outro lado, que 

o repertório passasse a figurar do cânone da grande tradição musical. Aposta que — entendem 

— se revelaria compensadora. 

Isso foi um investimento que fizemos de início, e foi uma estratégia que foi 
muito discutida com o Stefan Asbury, de facto: é que o grupo, para atingir o 
nível que nós desejávamos, com a rapidez que queríamos, era fundamental 
repetir os concertos, e não tocar o programa uma única vez. De maneira que 
foi mais outro trabalho de andar à procura de parcerias. Começámos na Uni-
versidade de Aveiro, durante os primeiros tempos, a fazer lá concertos, mas 
percorremos praticamente o país todo. Desde Castelo Branco, Viana do Cas-
telo, Coimbra... Meu Deus, tantos sítios onde nós fomos. Aliás, logo no pri-
meiro ano de existência do Remix — portanto, ainda em 2000, no outono —, 
tivemos um convite para um festival que havia na altura, de música contem-
porânea, em Lisboa, organizado pelo Paulo Ferreira de Castro, que estava 
no São Carlos, portanto foi uma prova de confiança, porque o grupo tinha 
acabado de nascer. (António Jorge Pacheco) 

Lembro-me que houve aí uma altura, nessa fase antes da Casa da Música, em 
que o Remix tocava cá, tocava em Lisboa e noutras salas. Pareceu-nos im-
portante, porque, muitas vezes, os músicos sentem frustração [pelo facto de 
que] uma boa parte da música contemporânea, eu diria, dá muito mais tra-
balho do que a música clássica. Por muitas razões: porque a formação que 
se faz nas escolas é orientada para outro tipo de música; e, portanto, se um 
músico não está habituado a lidar com outras linguagens musicais, tem mais 
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dificuldade em montar as obras do que com as linguagens mais tradicionais. 
'Tanto trabalho e depois nunca mais tocamos esta obra.' Portanto, foi para 
dar resposta a essa frustração, também, que dissemos: 'Vamos tentar o má-
ximo possível que as coisas se repitam, e vamos revisitar programas'. E, por 
isso, encontramos, no percurso do Remix, obras que vão sendo tocadas várias 
vezes. Pareceu-nos importante, porque é uma forma de garantir que o reper-
tório fique na tradição, como o outro para trás ficou. (Pedro Burmester) 

Durante este período, o grupo apresentar-se-ia, por isso, em salas de concerto espalha-

das um pouco por todo o país — ainda que, mais comummente, na zona litoral —, numa lista 

em que se incluem equipamentos como o Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo; o Teatro 

Rivoli, o Auditório do Museu de Serralves, o Teatro Nacional São João e o Teatro Helena Sá e 

Costa, no Porto; o Auditório do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de 

Aveiro; o Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra; o Teatro Viriato, em Viseu; mas 

também o Teatro Nacional de São Carlos, o Centro Cultural de Belém ou o Teatro Camões, em 

Lisboa. 

4.5. Espaços e condições logísticas 

A itinerância é, assim, característica-chave nos primeiros anos de atividade do Remix 

Ensemble — aspeto que, a uma parte, se explica por já referidas opções estéticas e/ou progra-

máticas, bem como por decisões relativas à gestão do grupo, e, a outra, por (não menos impor-

tantes) questões de ordem logística. 

Há uma coisa que acompanha o Remix nesses anos, que é ser um grupo, no 
fundo, itinerante. Não tínhamos casa, porque não existia Casa da Música. 
Portanto, o grupo nasce também com a ideia de se fazer uma Casa da Música 
— que hoje existe, mas, na altura, era assim um bocado utópico, aquilo. Muita 
gente não acreditava que ia acontecer. Lembro-me de ensaiar nos Estúdios 
400, na Foz — foi o primeiro ensaio. O primeiro concerto foi na Universidade 
de Aveiro, e foi um concerto experimental. Experimental no sentido do try-
out, antes do concerto a sério, que foi na Fundação de Serralves, no auditório. 
Um belíssimo auditório; nunca mais lá voltámos. Depois de uma data de con-
certos que fizemos, parece que se cortou aí um vínculo qualquer, não sei por-
quê. Lembro-me perfeitamente do primeiro concerto. E, depois, uma data de 
experiências: andar a mudar de sítio, tivemos uma longa temporada também 
na Casa das Artes, em que tocávamos em muito sítios. No Rivoli, no Teatro 
Helena Costa, em Serralves, no São João... Andávamos assim um bocado per-
didos. (M12) 

Em resultado dos conhecidos atrasos na construção da Casa da Música, o grupo dera, 

então, início ao seu percurso artístico sem dispor de uma sala de concertos onde pudesse 
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desenvolver atividade artística regular e — mais relevante, porventura — sem sequer contar 

com um espaço fixo de ensaio e com condições adequadas às suas necessidades. Se, no tocante 

às apresentações públicas, várias sabíamos já terem sido as salas, inclusive no Porto, em que o 

agrupamento realizava os seus concertos, facto será também que o próprio trabalho de prepa-

ração se desenrolava em regime de itinerância. Desde o Estúdio 400, na Foz — que alguns dos 

músicos recordam com saudosismo —, à estada na Casa das Artes ou ocasionais períodos de 

trabalho no Mosteiro de São Bento da Vitória — que, à data, albergava ainda a Orquestra Na-

cional do Porto —, António Jorge Pacheco salienta, por isso, as difíceis circunstâncias em que 

o Remix Ensemble exercia o seu mester. 

Nós, em 2000, como não tínhamos Casa da Música, e estávamos já com ati-
vidades ligadas à Porto 2001, andávamos sempre com a casa às costas. Foi 
uma loucura. Fizemos logo algum investimento em instrumentos, sobretudo 
ao nível das percussões — sendo que nunca está completo, digamos, o enxoval 
da miríade de instrumentos de percussão —, que permitiu que o grupo arran-
casse, mas o Remix teve que andar de casa às costas, mês após mês, consoante 
as disponibilidades na cidade — não houve praticamente sala a que eu não 
batesse à porta, para ter ensaios —, e nunca teve um espaço dedicado. Esteve 
no Estúdio 400; houve alturas em que ensaiava no próprio Convento de São 
Bento da Vitória, quando a atividade da Orquestra assim o permitia; depois, 
a partir de dada altura, encontrámos alguma estabilidade, porque passámos 
para a Casa das Artes. Mas tocou em praticamente todos os espaços da ci-
dade. Andava assim um bocado em bolandas, a tocar em ambientes diferentes, 
em acústicas diferentes, e, portanto, não foi fácil. Porque as condições esta-
vam longe de ser as ideais. Só, de facto, quando abriu a Casa da Música, em 
2005, é que o grupo passou a ter uma base estável, um sítio de ensaio e sala 
onde tocar. (António Jorge Pacheco) 

O tema dos instrumentos de percussão — recursos essenciais a um ensemble de música 

contemporânea — é, aliás, ponto sensível no período a que reportamos, colocando a nu não só 

debilidades estruturais do grupo recém-constituído mas, idem, a inexistência de uma equipa 

técnica que prestasse suficiente apoio aos músicos do Remix Ensemble. Por muito que a direção 

tencionasse, pelo tipo de gestão em que apostariam, libertar os músicos de tudo o «que não 

fosse estudar, ensaiar e tocar» — dando-lhes «todo o tempo do mundo para que se [pudessem] 

concentrar naquilo que estavam a fazer» (Pedro Burmester) —, eram, no entanto, várias as 

dificuldades, no decorrer dos primeiros anos de atividade, que alguns dos seus membros fun-

dadores sentiam no quotidiano de trabalho. 

Até 2005, foi uma fase complicada, em termos logísticos, de falta de estrutura 
do ensemble, porque as coisas eram feitas de uma forma muito amadora. Num 
ensemble, não basta ter músicos, uma sala e quatro cadeiras. Quando o 
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ensemble foi formado, e durante a Porto 2001, nem sequer instrumentos de 
percussão havia, eram instrumentos emprestados, o que trouxe dificuldades 
acrescidas. Depois, houve uma aquisição de material considerável, mas 
mesmo assim não resolvia. Nós começámos em outubro de 2000, e os instru-
mentos terão vindo mais para o final de 2001. Já facilitou, mas depois também 
não tínhamos uma sala de concertos nem uma sala de ensaios regular. An-
dávamos itinerantes, por onde nos queriam receber. Na Casa das Artes, de-
pois fazíamos concertos no Rivoli, andávamos por aí um bocado aos caídos. 
Ou seja, não tínhamos uma estrutura, nem logística, nem em termos de staff. 
Havia uma pessoa que montava e desmontava a orquestra, era stage manager 
e secretário da orquestra, fazia tudo, praticamente. E isso também se refletia 
na qualidade da performance. (M14) 

Não obstante a aquisição deste leque de instrumentos, pesavam, assim, sobre os músi-

cos e minguada equipa técnica, as difíceis condições logísticas em que desenvolviam a sua 

atividade. Sobre a referida inexistência de um espaço fixo de ensaios, nem falar das próprias 

apresentações públicas, os membros do Remix salientam, por isso, a curta estrutura de apoio 

com que contavam, aspeto que — entendem — teve repercussões evidentes ao nível do desem-

penho do ensemble. 

4.6. Atividade concertística, relação com os públicos e perspetivas de futuro 

Obstáculos à parte, a apresentação do grupo à sociedade dar-se-ia «num ambiente de 

expectativa» (Diário de Notícias, 24/10/2000), com a imprensa escrita a sinalizar a «aposta no 

futuro através da criação de estruturas que possibilit[avam] o amadurecimento artístico aos jo-

vens músicos, em vez da habitual política de fachada que se esgota no efémero das celebrações» 

— no caso, a estreia de uma formação que vinha colmatar uma lacuna expressiva do país: «a 

ausência de grupos que se dedi[cassem] de forma regular à música contemporânea e [dessem] 

apoio aos jovens compositores, que raramente vêem as suas obras interpretadas» (Público, 

24/10/2000). O Remix Ensemble iniciaria, assim, a sua atividade artística em outubro de 2000, 

levando a palco um «programa centrado no repertório americano do século XX», que se carac-

terizava, de acordo com Cristina Fernandes, por «uma inteligente selecção de obras, isenta de 

preconceitos estéticos, que nos confrontou com uma grande diversidade de linguagens e difi-

culdades técnicas». A «estreia auspiciosa» — de que formariam parte obras de Frank Zappa, 

Conlon Nancarrow, Morton Feldman, Edgar Varèse, Charles Ives ou John Adams — deixaria 

«bem clara a solidez do projecto Remix-Ensemble» (Público, 26/10/2000). 
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Ponto em que a opinião especializada, de modo unânime, parecia convergir. Fernando 

C. Lapa — então voz particularmente ativa da crítica musical — elogiava, ao cabo de um bem-

sucedido segundo concerto, a notória competência técnico-interpretativa do grupo, nos planos 

individual mas coletivo também, o espírito de liderança e capacidade comunicativa do seu ma-

estro titular, bem como o ecletismo das escolhas musicais e — questão sobremodo relevante — 

a calorosa resposta por parte do auditório. Se a estreia «contagiou definitivamente o público, 

que aplaudiu com enorme convicção» (Cristina Fernandes, Público, 26/10/2000), os programas 

subsequentes viriam, assim, confirmar a criação do ensemble como «uma entre as muitas coisas 

boas que o Porto 2001 deixa[va] para o futuro» (Rui Branco, Jornal de Notícias, 27/03/2001).7 

O recém-formado Remix-Ensemble Casa da Música apresentou-se pela se-
gunda vez no auditório da Fundação de Serralves, na passada terça-feira. Se 
a sua estreia fora, então, convincente e auspiciosa, deveremos falar, desta 
feita, de um rotundo sucesso. Ocupemo-nos primeiro dos intérpretes. São to-
dos jovens, mas são todos excelentes instrumentistas, com formações e práti-
cas consolidadas na música do séc. XX. Basta ouvi-los tocar algumas peque-
nas passagens para percebermos que ali reina a convicção, a entrega, o real 
domínio da partitura, em suma, o profissionalismo. Este concerto provou-o à 
saciedade: desempenhos individuais de grande qualidade, tanto ao nível do 
apuro do som, como no rigor da execução (nomeadamente em termos de afi-
nação e de precisão rítmica); e um sólido trabalho de conjunto, quer pela 
perfeita compreensão da importância relativa de cada papel, quer pela exce-
lente fusão que ressalta da soma de todas as partes. Stefan Asbury é um ma-
estro jovem, mas já com curriculum brilhante nos domínios da música con-
temporânea. A sua direcção meticulosa e envolvente mostrou-nos uma notá-
vel segurança em termos rítmicos e métricos, uma géstica simples, mas de 
clareza meridiana, uma flexibilidade e expressividade que nem sempre asso-
ciamos à música do nosso tempo, um perfeito controle de todo o conjunto, um 
completo domínio das partituras; para não falar já de uma evidente capaci-
dade de comunicação com o grupo e com o público, ou de um manifesto sen-
tido de humor. A sua boa estrela marcou também — e isso não é pormenor de 
somenos — o excelente desenho do programa. Se está a pensar num daqueles 
rituais para iniciados, com música de profundidades insondáveis, tresan-
dando a metafísica e matemática, enganou-se redondamente. O que ouvimos 
foi música viva, com capacidade para dizer algo a qualquer público. (...) Em 
Serralves vimos uma sala cheia a aplaudir entusiasticamente um concerto de 
música contemporânea. (Fernando C. Lapa, Público, 02/12/2000) 

Foi, assim, sob festo clima que se deu início ao percurso musical do Remix Ensemble 

— a célebre «síndrome da Porto 2001», como recorrentemente veríamos designada. Da parte 

dos instrumentistas — e considerando que o grosso da sua atividade concertística estava, de 

                                                
7 Citações retiradas do programa relativo aos concertos de 3 e 4 de outubro de 2003, com apresentações no Teatro 
Helena Sá e Costa e no Teatro Nacional de São Carlos, sob direção musical de Stefan Asbury. 
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facto, incluído na programação da Capital Europeia da Cultura —, sentiam que, «quando toca-

vam, era sempre uma espécie de festival». Se para a assistência «tudo aquilo era novo», «tam-

bém [para os músicos] muitas daquelas obras constituíam novidade», aspeto que ajudou a que 

«se criasse uma ligação [particular] com o público», dado que nem uns, nem outros, sabiam 

«onde aquilo os ia levar» (M1). Resultando em que, durante esse primeiro ano, «quase todos os 

concertos do Remix [tivessem] ench[ido] o Auditório de Serralves, um facto quase inédito em 

Portugal, onde — sentenciava a imprensa — abundam as cadeiras vazias nos concertos de mú-

sica contemporânea» (Público, 20/10/2001). 

Assim o relatava Asbury: «A resposta do público foi muito honesta, no sentido em que 

ouviu a música por si, em vez de a julgar a partir de preconceitos ou de comparações. Em Paris, 

Londres, Amesterdão ou Berlim, o repertório torna-se rapidamente muito antigo, mesmo que 

tenha só dez anos. Verificar que os portugueses ainda não tinham ouvido a maior parte destas 

peças foi um grande presente para mim» (Público, 20/10/2001). 

Acho que a ideia de ir ver o ensemble estava na moda. Tornou-se algo a que 
se ia mesmo que não se gostasse. E a verdade é que nós tínhamos salas cheias 
— sendo que a divulgação, para ser honesto, não era muito bem feita. Limi-
tava-se a colocar uns poucos cartazes — na altura, a internet ainda não era 
uma coisa tão presente —, portanto eu nunca consegui perceber muito bem 
como é que eles conseguiam público. Pareceu-me que era muita gente a achar 
que ir àqueles concertos era uma boa ideia. Essa foi sempre a minha impres-
são. (Stefan Asbury) 

Mas também a composição do seu auditório seria, para a equipa diretiva, motivo de 

surpresa. Contrariamente ao esperado, recorda Pedro Burmester, durante os primeiros anos de 

atividade, a programação do Remix receberia a visita de muitos estudantes e profissionais das 

artes, facto que muito agradaria aos seus programadores. Sendo que, e apesar das mencionadas 

expectativas da direção, se trata de um público que, não raro, se interseta com o da música 

clássica, e em especial com o da música contemporânea, naquele que é um fenómeno a que o 

próprio Howard S. Becker aludira já, na sua obra seminal, Art Worlds (2008: 52). 

Não sei muito bem como é que os públicos, especificamente do Remix, estão 
agora, em termos de número e em termos do seu perfil, mas aqueles que apa-
nhámos no início estavam mais ligados a outras artes do que propriamente à 
música. Eu via muita gente ligada à arquitetura, às artes plásticas, ao design; 
gente nova, entre os 20 e os 30, que ia ouvir o Remix. Eram pessoas com uma 
maior abertura, por comparação com os músicos de formação clássica, que 
têm às vezes mais dificuldade na relação com a música contemporânea. Por-
que, por estranho que pareça, os músicos são muitas vezes os primeiros a re-
jeitar a música contemporânea, o que é um contrassenso. (Pedro Burmester) 
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É, como tal, a esta relação «próxima do ensemble com o público e com a comunidade» 

— ao «entusiasmo» inicial, às «salas cheias» e àquela especial «apetência» por parte das 

pessoas — que atribuem a sobrevivência do Remix Ensemble. Foi esta ligação — afiança 

considerável parte do grupo — que «acabou por criar uma dinâmica que fez com que o barco 

continuasse a andar por si só». Acaso o projeto «não tivesse sido um sucesso — insistem —, 

provavelmente teria morrido ali» (M14). E isto porque «as expectativas de toda a gente» — 

ainda que mais evidentes entre os músicos portugueses — eram de que tudo se resumia a «um 

grupo formado para fazer uma data de concertos na Porto 2001», com tal encerrando horizontes 

(M12). Apesar de, por parte da sua estrutura diretiva, ter havido sinais que apontavam para a 

longevidade do projeto, a maioria dos seus membros fundadores não chegou a acreditar, 

verdadeiramente, que o Remix sobrevivesse à Capital Europeia da Cultura. Não obstante o êxito 

inicial — atestado pelos próprios mas, também, pela imprensa generalista e até pela crítica 

especializada —, tratava-se, em seu ver, de uma iniciativa com fim à vista, que terminaria ao 

cabo desse ano de intensa programação. Facto nunca consumado. 

Eu, quando entrei, dizia sempre: 'Acabando a Porto 2001, acaba o Remix; 
não conto com isto para nada'. Mesmo em termos financeiros, tentei sempre 
— embora já na altura fosse bem pago — não contar com aquele dinheiro, 
porque sabia que a qualquer momento poderia acabar. Nunca que pensei que, 
passados 15 anos, estaria aqui a falar sobre o Remix, para ser sincero. Mas, 
felizmente, acabou por se afirmar e continuar como um grupo de referência, 
em Portugal, e depois ganhou uma dimensão internacional, também. (M14) 

Acho que a perceção deles é tão válida como a minha, por muito que eu sou-
besse quais eram as intenções. Quer dizer, a direção gastou imenso dinheiro 
— dinheiro esse que, provavelmente, veio de Bruxelas —, portanto eu não 
fazia ideia do que poderia acontecer, caso esse orçamento se alterasse. Nunca 
estive verdadeiramente envolvido nem nunca foi claro, para mim, o modo 
como tudo era financiado. Mas o edifício era tão caro, que, de certa forma, 
tornava o orçamento do Remix irrisório. De qualquer maneira, acho que to-
dos os músicos vieram à aventura, e passámos ótimos tempos. Só me surpre-
endeu que eles não tivessem saído algum tempo depois. Imaginei que eles se 
mantivessem durante um par de anos e, depois, acabassem por sair. Mas, na 
realidade, alguns dos instrumentistas ingleses até se mudaram para o Porto, 
casaram e agora têm filhos. Por isso, significa que é um sítio importante para 
o seu futuro; mas, na altura, eles não sabiam, e eu tão-pouco. (Stefan Asbury 

A perceção dos seus membros choca, deste modo, com as intenções, cedo declaradas 

pela Comissão Instaladora da Casa da Música, de apostar na estabilidade das suas estruturas 

residentes — que, expectavelmente, assegurariam o núcleo da programação musical da sur-

gente instituição —, assim como com a predição do seu maestro fundador quanto ao futuro do 
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grupo. Sendo que, em todo o caso, é o próprio Stefan Asbury quem se mostra surpreendido pelo 

facto de grande parte dos músicos se manter até hoje no lugar. Prova da importância que o 

projeto tem na vida de vários dos elementos do Remix, que, de maneiras distintas, o vêm assu-

mindo como prioridade no quadro das suas carreiras profissionais e artísticas. 

4.7. Evolução do grupo e saída de Stefan Asbury 

Pronta seria, por isso, a afirmação do grupo, com o Remix Ensemble Casa da Música 

a «imp[or]-se rapidamente como uma referência de qualidade e como um projecto único no 

panorama musical português». Pouco tempo volvido desde a sua estreia, e o agrupamento con-

tava já com participações em certames como o Festival Música Viva, os Encontros de Música 

da Gulbenkian ou — feito de monta — o Festival de Música Contemporânea de Huddersfield, 

naquele que é o maior evento ligado à música nova e experimental do Reino Unido e referência 

incontornável no contexto europeu. «Face às nossas centenárias lacunas — defendia Cristina 

Fernandes, uma vez mais — o nascimento do Remix acabaria por se revestir de uma importân-

cia histórica» (Público, 20/10/2001), não só pelo trabalho de divulgação, em solo nacional, das 

diversas linguagens musicais contemporâneas — em que se destacava, ainda, uma estratégia 

mais ou menos concertada de promoção da música portuguesa, dentro e fora de portas, mani-

festa, entre outros, por um plano sistemático de encomenda de obras a compositores de diversas 

sensibilidades estéticas — mas, igualmente, pela inédita oportunidade formativa para uma ge-

ração de jovens instrumentistas. 

Seria, aliás, galopante — de acordo com músicos, maestro e equipa diretiva — a evo-

lução que o grupo evidenciaria em curto período. Ainda a Porto 2001 bem não terminara, já o 

seu regente se mostrava categórico em relação ao desenvolvimento de competências por parte 

dos seus vários membros efetivos. 

Fiquei muito impressionado com a resposta dos músicos tanto individual-
mente, como em conjunto. É impressionante como assimilaram esta música 
em tão pouco tempo. É muito importante que os músicos compreendam a lin-
guagem das obras que estão a tocar. Caso contrário, o público também não 
a compreenderá. No início tive o cuidado de propor música que fosse muito 
clara em termos de discernimento auditivo. Comecei com John Adams e a 
música americana, passando depois a domínios mais complexos. Passado al-
guns meses apresentávamos Ligeti ou Harrison Birtwistle. (Stefan Asbury, 
Público, 20/10/2001) 
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É, contudo, numa fase já mais adiantada do trajeto do Remix que o trabalho de Stefan 

Asbury conhece verdadeira expressão. Algo inapelavelmente corroborado pelos próprios ins-

trumentistas, perentórios em defender que o seu maestro titular fizera do ensemble uma «má-

quina afinada, com muitas possibilidades» (M12). Rui Pereira — atual coordenador da Orques-

tra Sinfónica do Porto Casa da Música e adjunto do seu diretor — defendia até que o agrupa-

mento era, «sem grande margem para dúvida, o melhor e mais consistente agrupamento a fazer 

música em Portugal» (Público, 30/01/2003).8 O próprio Mark-Anthony Turnage, quando da 

estreia nacional de Blood on the Floor, seria categórico nos elogios: «O Ensemble Remix é 

fabuloso. O mais notável é serem tão jovens e terem este nível técnico. Quando esta peça foi 

estreada, em 1996, pensava que nenhuma formação com estas características conseguiria tocá-

la. Isto significa que o nível técnico dos músicos, tal como com os atletas, não pára de aumentar, 

e que é sempre possível inventar novos limites» (Público, 25/01/2003). 

Ao fim de quatro anos, quando ele saiu, o grupo tinha, de facto, já uma expe-
riência que nos permitiu depois abordar outro tipo de perspetivas, em termos 
de programação e também dos objetivos da própria administração. E acho 
que isso acabou por funcionar — tanto para mim como para os meus colegas 
— como uma espécie de escola, que nos fez crescer, em conjunto com o grupo. 
Acho que essa foi uma das características do Remix: éramos jovens e cresce-
mos todos muito em conjunto. (M13) 

Os cerca de quatro anos em que Asbury conduziria o Remix Ensemble — por muito 

que o agrupamento se não tivesse cingido, durante este período, à sua batuta — resultariam, 

assim, em números impressionantes. Meses após a sua saída, o grupo contabilizava perto de 

120 concertos (em 15 cidades diferentes), 231 obras interpretadas (de 136 compositores dife-

rentes), 28 estreias absolutas e 14 compositores convidados — entre os quais se cifravam nomes 

consagrados como James Dillon, Keiko Harada, Magnus Lindberg, Philippe Hurel ou Emma-

nuel Nunes (figura esta que, por sinal, viria a ser parte indissociável da história do ensemble). 

Numa altura em que se finalizavam os aprestes para a Casa da Música, com a mudança 

para o novo edifício já no horizonte, chegar-se-ia, no entanto, à conclusão de que o tempo de 

Stefan Asbury à frente do ensemble estaria próximo do fim. De acordo com António Jorge 

Pacheco — e apesar da satisfação manifestada pela direção do Remix Ensemble quanto à 

                                                
8 Citado em programa relativo ao concerto de 12 de dezembro de 2003, no Teatro Rivoli, na cidade do Porto, sob 
direção de Frank Ollu. 
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prestação do inglês —, foi com naturalidade que se tomou a decisão de dar por terminada a 

ligação com o seu maestro fundador. 

Foi natural. Acho que o Stefan foi a pessoal ideal para começar um grupo do 
zero, num país onde havia pouca experiência e pouca tradição (de música 
contemporânea). Durante quatro anos, introduziu um rigor absoluto na exe-
cução, um tipo de disciplina, de trabalho e de abordagem ao texto musical e 
à exigência de preparação individual dos músicos, antes de chegar aos en-
saios, que foram fundamentais para estabelecer um certo patamar — altís-
simo, de resto. Depois, em conversações com o Stefan, entendemos que era a 
altura de mudar de rosto, e ele próprio tinha outros projetos. (António Jorge 
Pacheco) 

Esteticamente, «um romântico, mas trat[ando] de não o tornar muito óbvio» (Público, 

20/10/2001) — «mais próximo da cena orquestral, que é consideravelmente diferente do uni-

verso dos ensembles» —, Asbury entendera, à época, que era chegado o momento de deixar o 

grupo. E isto porque — sustenta Pedro Burmester — «estar só com o Remix restringia-o, de 

alguma forma», na medida em que o dirigente vinha dando mostras de que tencionava «fazer 

carreira como maestro de orquestras». 

A decisão foi minha. Em primeiro lugar, porque senti que tinha cumprido o 
meu trabalho. Na verdade, há muito pouco repertório de música contempo-
rânea em que eu acredite. E, uma vez que falamos de música nova, é suposto 
que se esteja sempre a acrescentar obras. Mas eu tenho uma perspetiva ligei-
ramente diferente. Não faço grande distinção entre música nova e antiga. O 
que sempre me interessou, isso sim — e que ali estava votado ao insucesso —
, foi estabelecer repertório. Sendo que, neste tipo de trabalho, nunca vai ha-
ver, verdadeiramente, um repertório, porque estes ensembles são financiados 
para explorar tudo o que há por aí. E eu, enquanto maestro, não consigo fazer 
isso; é demasiado, para mim. Para quem conhece a tradição orquestral — da 
música clássica, por assim dizer —, sabe que é tudo uma questão de repetição. 
Tudo se prende com a ideia de encontrar coisas novas, que vão lentamente 
sendo descobertas e crescendo com a música, e tocá-las da forma mais ma-
dura possível. É disso que se trata. Portanto, a música nova é o outro lado da 
moeda. É o exato oposto disso. E eu não podia simplesmente continuar a fazer 
peças uma só vez. Para mim, não funciona. Por isso, eu sabia que íamos che-
gar a um ponto em que teríamos esgotado todo o repertório que verdadeira-
mente me importava, e que seria bastante improvável que eu descobrisse com-
positores cujo catálogo recente, como um todo, me interessasse. Por sua vez 
— e como é perfeitamente compreensível —, o António, enquanto diretor, que-
ria abraçar uma série de projetos em que, na verdade, pouco importava o 
nome do compositor, mas que garantiriam alguma notoriedade ao ensemble. 
E houve um par de situações em que, para mim, pura e simplesmente não deu, 
porque se tratava de música a que eu não conseguia dar sentido. Não digo 
que fosse música a que não se pudesse dar sentido; eu é que não me sentia 
capaz. Ou seja, era evidente que, em algum momento, acabaríamos por ter 
conflitos, e eu não queria que isso acontecesse, uma vez que a direção tinha 
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sido tão prestável comigo. Eu gostava muito dos músicos, adorei o tempo que 
passei em Portugal, por isso não queria discussões. Percebia os motivos que 
os levavam a seguir aquela direção; eu é que não podia formar parte daquilo. 
Portanto, chegou a um momento em que eu pensei: 'Bem, cumpri quatro anos, 
finalmente encontrei o último instrumentista do grupo e, como tal, posso 
passá-lo a outra pessoa e sentir-me bem com isso'. (Stefan Asbury) 

Cumprido o plano inicial de Stefan Asbury, com a formação a atingir um estádio de 

desenvolvimento considerado suficientemente estável — e conhecidas as reservas do próprio 

quanto a questões estéticas mas, também, em relação ao projeto que a direção da Casa da Mú-

sica estipulara para os anos sequentes, em termos de parcerias internacionais envolvendo os 

seus agrupamentos residentes —, dar-se-ia, assim, por terminada aquela que os músicos classi-

ficam como «a primeira fase do Remix Ensemble» (M14). 

Malgrado evidentes problemas logísticos, falamos, assim, de uma época especialmente 

produtiva do grupo. Destes quatro primeiros anos de atividade — atestando, desde logo, o muito 

que o projeto dinamizaria o meio musical português —, resultariam encomendas a autores de 

sensibilidades tão distintas como João Madureira, Luís Tinoco, Sara Carvalho, Patrícia Al-

meida, José Luís Ferreira, Álvaro Salazar, João Pedro Oliveira, Isabel Soveral ou António Pi-

nho Vargas. Mas não só. Também durante este período, assistiríamos à estreia do Remix em 

produções de ópera, com The Turn of the Screw, de Benjamin Britten, num trajeto em que se 

incluem ainda empresas como Melodias Estranhas, de António Chagas Rosa e Gerrit Komrij 

(encomenda das duas Capitais Europeias da Cultura), ou Punch & Judy, de Harrison Birtwistle. 

Mais: num portefólio pleno de destaques, o Remix Ensemble seria dirigido por nomes como 

Ilan Volkov, Anton Lukoszevieze, Brad Cohen, Miquel Bernat, Michael Zilm, Sarah Ioannides, 

Kasper de Roo, Pierre-André Valade, Stuart Stratford, Rolf Gupta, Jonathan Stockhammer, Pe-

ter Benjamin, Jurjen Hempel, Franck Ollu ou Jürg Henneberger — prova da multiplicidade de 

experiências por que estes músicos passariam. E que, ademais, levava Augusto M. Seabra a 

sentenciar: «Torna-se uma repetição, mas não lugar-comum (porque não é da ordem do banal) 

salientar a excelência rara do Remix», excelência essa que é «potenciada por continuadas es-

colhas de maestros que se revelam certeiras».9 

                                                
9 Citação incluída em programa relativo aos concertos de 16 e 17 de janeiro de 2004, com apresentações no Teatro 
Sá de Miranda, em Viana do Castelo, e no Teatro Helena Sá e Costa, no Porto, com direção de Stefan Asbury. 
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Capítulo 5 

CASA DA MÚSICA 

A nova face do projeto artístico 

5.1. Transição para a Casa da Música e chegada de Peter Rundel 

Com a mudança para a Casa da Música, corria o ano de 2005, a carreira do grupo 

ganha, assim, novo fôlego. Desde logo, porque alguns dos problemas estruturais que haviam 

assolado os primeiros anos de atividade do Remix viriam a conhecer, então, parcial resolução. 

No que respeita às questões logísticas — as já mencionadas insuficiências «em termos de ins-

trumentos, staff e salas de ensaio» —, a situação alterar-se-ia consideravelmente, «acabando 

por permitir que as coisas funcionassem melhor» — entendem músicos e direção —, com re-

flexos evidentes ao nível da «performance do próprio ensemble» (M14). Análise em que, de 

facto, todos os intervenientes parecem convergir. 

Mas não seria a simples estabilidade encontrada no recém-inaugurado edifício a ditar 

um novo momento na vida do Remix; também no tocante às «opções musicais e estéticas» o 

agrupamento daria início a novel etapa. Se, com Stefan Asbury, a formação atingira — algo 

reconhecido interna e externamente, por diversos agentes do meio musical — um estádio de 

desenvolvimento assaz sólido, é com a chegada à Casa da Música que o ensemble recobra vida. 

Em primeira instância — mais se insiste —, pelas sabidas condições que o edifício proporcio-

naria — as vantagens de uma tão desejada rotina de trabalho que os novos espaços de ensaio e 

concerto então possibilitavam — mas, sobretudo, por via de um rol de experiências musicais 

que muito fariam o grupo crescer. Dentro e fora de Portugal, várias seriam as oportunidades 

performativas de que beneficiariam (estreias e encomendas de obras, participações em festivais 

dedicados à criação contemporânea, digressões no estrangeiro, etc.), de mais a mais contac-

tando com maestros, compositores e solistas de renome internacional. 

É neste contexto — ou, mais especificamente, num momento em que se perspetivava, 

a breve trecho, a instalação na Casa da Música — que se dá a nomeação de Peter Rundel para 
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maestro titular do Remix Ensemble. Dirigente que, à data, dispensava já apresentações — vio-

linista e maestro de nacionalidade alemã, membro fundador do Ensemble Modern e personali-

dade de relevo no mundo da música contemporânea —, Rundel vem, assim, a ser escolhido, 

depois de ocasionais visitas (estreara-se à frente do grupo em 2003, tornando ao Porto em 2004), 

com o claro intuito de expor os músicos a um outro tipo de liderança, que lhes permitisse um 

maior grau de autonomia, dando, simultaneamente, novo cunho à programação do agrupa-

mento. 

Não me recordo como é que a gente chega ao Peter. Acho que foi pelo Em-
manuel Nunes, que também esteve sempre muito próximo deste projeto, desde 
o início. Até porque era alguém da área, com um conhecimento muito vasto 
da situação da música contemporânea, no geral. E, portanto, também nos 
ajudou, muitas vezes, quando havia dúvidas: se se ia por ali ou mais por 
acolá, o que fazer, como fazer, este repertório está ou não está. O repertório, 
de alguma forma, também tinha que ser escolhido para aqueles músicos. Não 
se podia, de repente, cair com tudo o que há de mais complexo e difícil, uma 
vez que os músicos estavam, de certa forma, a começar também, em termos 
profissionais. E o Rundel, julgo que vem pelo Emmanuel Nunes; julgo — não 
tenho a certeza — que é o Emmanuel que nos diz: 'Olha que este maestro é 
capaz de ser uma boa escolha'. (Pedro Burmester) 

Conhecendo já eu o Peter Rundel — não só pela sua reputação mas, também, 
pelo facto de ele ter vindo dirigir, em 2003, o Remix, e depois em 2004 —, 
não tive — não tivemos, nem eu, nem o Pedro Burmester —, dúvida, na altura, 
de que era a pessoa ideal para esta nova fase do Remix. E ele passou a ser 
maestro titular, a partir de janeiro de 2005, numa altura em que o Remix fez 
uma residência no IRCAM, em Paris. E mantém-se até hoje como maestro 
titular, se bem que com características diferentes, mas foi fundamental para 
essa nova fase na vida do Remix Ensemble, porque o grupo já tinha adquirido, 
de facto, uma base muito sólida, em termos técnicos, das técnicas específicas 
da interpretação da música contemporânea. Depois precisava, se calhar, de 
outro rosto, de outra forma de trabalhar, que concedesse mais liberdade aos 
músicos, dando-lhes mais iniciativa. É uma forma diferente de trabalhar; são 
personalidades completamente diferentes. (António Jorge Pacheco) 

Tanto do ponto de vista relacional como no plano musical, stricto sensu, os diversos 

atores são, como tal, taxativos na hora de salientar as qualidades da sua regência: «Foi — re-

corda membro fundador do Remix — um violinista fantástico, tem muita experiência com os 

músicos, vem super bem preparado, tem um grande poder analítico e ajudou muito o grupo no 

seu desenvolvimento, ao nível da interpretação, da flexibilidade, das mentalidades» (M6 [ên-

fase acrescentada]). Pelo que o «lado humano» (Peter Rundel) de modo algum é remetido, por 

uns e outros, para segundo plano — questão em que Pedro Burmester assinala diferenças signi-

ficativas entre os dois estilos de direção. 
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O Peter Rundel tem uma vantagem, em relação ao Stefan: eu acho que, tendo 
a mesma exigência, a mesma ligação afetiva com a música, como alguém que 
tem mesmo paixão por aquilo, é, como pessoa, muito mais fácil. O Peter é um 
tipo porreiro, digamos; o Stefan era um chato. (risos) Era um inglesinho a 
achar que... Senti sempre, no Stefan, algo do estilo: 'Eu sou inglês, sou de 
outro nível; e Portugal é Portugal'. Senti sempre isso. Apesar de não ter nada 
a apontar-lhe, em termos de trabalho. Sendo que, com o Peter, isso não existe, 
é verdade. E, parece que não, mas, ao fim de uns certos anos de ligação com 
um grupo, a questão humana é muito importante. (Pedro Burmester) 

Mas será, porventura, ao nível das escolhas musicais que encontramos maiores discre-

pâncias entre as duas direções. Depois de, nos primeiros anos de atividade do Remix, Stefan 

Asbury ter apostado, pela forma como abordou músicos e auditório, numa estratégia de «apro-

ximação e desmistificação de uma música que, para muitos, era totalmente nova» — «que pre-

tendia não só uma certa preparação do público e a coesão do próprio grupo, como a divulgação 

de um reportório anterior que também faz parte do século XX» (Diana Ferreira, Público, 

21/10/2005) —, com o seu sucessor conheceríamos uma filosofia de programação radicalmente 

diferente. Algo que se tornaria bem patente no alinhamento dos primeiros concertos. Para a sua 

estreia na Casa da Música, em 12 de março de 2005 — que, ademais, coincide com a própria 

estreia do Remix Ensemble no novo edifício —, Rundel optaria, a título de exemplo, por um 

programa que, entre outras, reunia obras de referência de três dos principais nomes das van-

guardas da segunda metade do século XX (a saber, Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez e 

Iannis Xenakis), com isso marcando, muito claramente, uma viragem em termos de opções 

estéticas e musicais. Relatava Cristina Ferreira: 

Para o seu primeiro concerto na Casa da Música (...) o Remix Ensemble pre-
parou um programa que reúne obras de três figuras-chave da música da se-
gunda metade do século XX (Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez e Iannis 
Xenakis) e criações de dois jovens compositores recentemente premiados. Do 
alemão Enno Poppe (1969) será interpretada Knochen, peça escrita entre 
1999 e 2000 e premiada com o Kompositionspreis atribuído pela Cidade de 
Estugarda. Do português Luís Cardoso (1972) o Remix dará a ouvir Serenata 
(2003) para flauta, oboé, clarinete baixo, violino e piano, distinguida com o 
Prémio de Composição ESMAE/Casa da Música. O concerto, que será diri-
gido pelo novo maestro titular do Remix, Peter Rundel, pretende assinalar 
também o 80.º aniversário de Pierre Boulez, de quem será interpretada Dé-
rive I, cuja concepção tem por base um criptograma sobre o nome do maestro 
Paul Sacher (que dá origem a um acorde de seis notas), anteriormente utili-
zado em Répons, outra obra crucial do compositor. Kontra-Punkte, a pri-
meira obra do catálogo de Stockhausen, e Thalleïn, de Xenakis, peça de 
grande virtuosismo composta em 1984 para a London Sinfonietta, completam 
uma viagem musical que percorre algumas das principais tendências da lin-
guagem musical das últimas seis décadas. (Público, 11/03/2005) 
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Diferenças, essas, que são prontamente sublinhadas pelos músicos. Se, com Asbury, o 

Remix tendera a abordar um repertório construído em torno dos grandes clássicos do moder-

nismo inicial e alguma da produção de compositores americanos e ingleses — respondendo, 

desse modo, não só às suas predileções musicais mas, também, às necessidades de desenvolvi-

mento do grupo e respetivo auditório —, com Rundel a programação passaria a incidir, mais 

assumidamente, sobre música das vanguardas da segunda metade do século, isto é, a geração 

de Darmstadt, bem como de autores atuais, entre outros através da aposta em novos projetos e 

de um reforço do plano de encomendas. Ponto em que os respetivos contextos de referência se 

mostram, por isso, determinantes. 

Em termos estéticos, digamos que a nacionalidade deles influencia. O Stefan 
era inglês, portanto tinha uma maior apetência para o repertório anglo-sa-
xónico — que, esteticamente, é, digamos, mais light —, enquanto o Peter tem 
um repertório mais germânico, ligado a Darmstadt — mais árido, vamos cha-
mar-lhe assim —, que pode trazer problemas em termos de relacionamento 
com o próprio público. Porque a verdade é que, muitas vezes, os concertos 
são duros de ouvir, na medida em que têm um repertório bastante difícil. Di-
fícil nesse sentido, mais germânico, com menos cedências. O repertório an-
glo-saxónico é mais acessível ao grande público e, portanto, isso, de alguma 
forma, também terá explicado o sucesso que o Remix teve no início. Se tivés-
semos começado a fazer só Stockhausen e Boulez, não sei se teríamos tido o 
mesmo sucesso. (M14) 

Acho que com o Peter começámos a fazer coisas mais desafiantes, programas 
realmente ambiciosos. Autênticas viagens. Muitas vezes, eu olhava para a 
frente e pensava: 'Como diabo vou fazer tudo isto numa semana?' Mesmo 
quando estávamos à boca do concerto, lembro-me de pensar: 'O que é que 
vai acontecer?' E, depois, a verdade é que, de alguma maneira, chegávamos 
ao fim, o resultado era bom e saíamos com aquela sensação: 'Uau, consegui-
mos!' (risos) É muito diferente. Com o Stefan, de algum modo, tínhamos a 
impressão de estar a fazer programas mais racionais. Já o Peter, tem uma 
abordagem diferente. O Stefan estava mais interessado em controlar tudo, ao 
passo que o Peter quer fazer sempre mais e mais. É uma loucura. (M1) 

Sob a batuta de Peter Rundel, o Remix inauguraria, assim, um novo período na sua 

carreira artística. Herdando o ensemble num estado que o «impressionara» — considerando a 

sua então curta existência —, e entusiasmado pela «química que, desde o início» (Peter Run-

del), estabelecera com os músicos, Rundel lançaria o grupo por caminhos à época desconheci-

dos. Não só pelo jaez das escolhas musicais, como antes visto, mas, sobretudo, pela magnitude 

dos projetos em que passariam a estar envolvidos. Entre encomendas em nome próprio e co-

produções com algumas das principais salas de concertos europeias, a reboque da participação 
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em redes de instituições culturais particularmente ativas, o ensemble entraria, por isso, numa 

fase de evidente consolidação reputacional. 

5.2. Digressões e afirmação internacional do Remix Ensemble 

Corolário do descrito, seria sob a regência do seu novo maestro titular que o Remix 

Ensemble conheceria, em subsequentes anos — e não obstante a sua já bem-sucedida partici-

pação em certames como o Festival de Huddersfield, entre outros (Cristina Fernandes, Público, 

25/11/2003) —, verdadeira notoriedade no plano europeu. «A grande qualidade dos instrumen-

tistas (...) e o fantástico entrosamento de todo o conjunto, tanto no pequeno como no grande 

plano (fruto do trabalho consequente e categorizado dos seus maestros — o anterior, Stefan 

Asbury, e o actual, Peter Rundel), afirma[va]m», de acordo com Fernando C. Lapa, «reiterada-

mente a excelência do ensemble e projecta[va]m o Remix para uma carreira cada vez mais 

internacional» (Público, 21/02/2006). 

Sendo que o plano se fazia ambicioso. Para os três anos que se seguiam à entrada em 

funções do seu novo maestro, a direção do Remix Ensemble programara «um total de 19 saídas 

ao estrangeiro, a locais de passagem obrigatória para melómanos, compositores e intérpretes da 

música dos nossos dias, como os festivais de Estrasburgo, Ars Musica, Wien Modern e Ultima, 

entre alguns outros», a que se juntava «o projecto de 26 estreias absolutas, resultantes de enco-

mendas da Casa da Música, marcadas para o mesmo período» — num lote que incluía nomes 

como o já citado Emmanuel Nunes, mas também Olga Neuwirth, Georg Friedrich Haas, Johan-

nes Maria Staud, Toshio Hosokawa, Georges Aperghis, Cândido Lima, Pedro Amaral, Vítor 

Rua ou ainda Nuno Côrte-Real (Diana Ferreira, Público, 21/10/2005). 

Com as saídas ao estrangeiro, começámos a mostrar que, afinal, em Portugal, 
ao contrário de outros países — por exemplo, Espanha, que é manifestamente 
maior e investe mais dinheiro na cultura —, nós tínhamos, de repente — no 
Porto, que nem sequer é a maior cidade do país —, um grupo de dimensão 
europeia, no mínimo. E começámos também a conquistar alguns lugares no 
circuito europeu, que é o circuito da música contemporânea. (M12) 

Eu acho que a afirmação do grupo lá fora, nos festivais, foi gradual. Quer 
dizer, no início, éramos uns desconhecidos, e depois fomos angariando algum 
reconhecimento. Hoje em dia, em muitos sítios onde vamos, nota-se clara-
mente que as pessoas veem o Remix como um grupo de bom nível. E eu acho 
que houve aí alguns concertos que foram importantes para isso. Sei lá, 
quando fomos tocar ao IRCAM, quando tocámos em Berlim, por exemplo, ou 
quando fizemos, pela primeira vez, concertos nos festivais mais importantes 
— que foram pontos marcantes para o grupo em si. (M13) 
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Trajetória alicerçada, por sua vez, num estreitar de laços com ensembles (e salas de 

concerto) congéneres no contexto europeu, através da pertença a redes de instituições culturais 

como a European Concert Hall Organisation ou a (entretanto extinta) Réseau Varèse — mercê, 

por um lado, da intenção, cedo assumida por António Jorge Pacheco, de promover colaborações 

com as diversas organizações hoje parceiras da Casa da Música (aspeto que, aliás, motivara 

receios em Stefan Asbury) e, por outro, do crescente reconhecimento que os seus agrupamentos 

residentes vinham granjeando no meio musical direta ou indiretamente ligado à criação con-

temporânea. 

Fazemos parte de várias associações ao nível europeu que nos procuraram, 
que reconheceram em nós parceiros credíveis e a algumas dessas associações 
só se acede por convite, não é por uma candidatura. Pode-se candidatar, 
mas... são associações com regras e com critérios muito restritos e esse lado 
também tem vindo a ser acentuado ao longo do tempo, que é esse reconheci-
mento dos nossos colegas, dos nossos parceiros a nível internacional de nos 
convidarem a integrar e interatuar com eles. (António Jorge Pacheco, apud 
Rodrigues, 2013: 203) 

De entre as estruturas fixas da Casa da Música — e ainda que a estratégia de inter-

nacionalização da sua atividade as incluísse como um todo —, ao Remix Ensemble caberia 

papel de especial relevo. Desde logo, porque o projeto artístico da instituição passa, em grande 

medida (na atualidade como em pretéritos tempos), pela aposta na música contemporânea, mas, 

igualmente, por questões organizativas — «uma opção da administração», de acordo com os 

músicos. Tratando-se de «um grupo relativamente pequeno», «mais barato e mais fácil de trans-

portar do que uma orquestra», acabaria, desse modo, por desempenhar a função de «porta-es-

tandarte da Casa da Música» (M13), por ser o seu «ponta-de-lança» (M11) no que à represen-

tação em espaço europeu diz respeito. 

Cabal exemplo disso seria a digressão Ring Saga1 (2011), que propunha «uma ver-

são de bolso da grande obra wagneriana O Anel do Nibelungo». Tendo por mentor Antoine 

Gindt, diretor do T&M-Paris — «estrutura dedicada às novas formas de teatro musical e lírico» 

—, o projeto abraçaria, assim, o desafio de levar a cena uma leitura essencialista, despida, da 

«imponente tetralogia» de Richard Wagner (assinada pelo encenador Graham Vick e pelo com-

positor Jonathan Dove), reduzindo o habitual efetivo orquestral a um grupo de 18 músicos — 

e que, de acordo com Marie-Aude Roux (Le Monde, 07/11/2011), «nada perdia em pujança» 

                                                
1 Produção do T&M-Paris e da Casa da Música, em coprodução com a Cité de la Musique, Grand Théâtre Luxem-
bourg e Festival Musica-Estrasburgo, no âmbito da Réseau Varèse. 
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perante o original, com a suma vantagem de «se oferecer a um público alargado». Ring Saga 

teve, por isso, como objetivo — confessava Gindt — «retirar o Anel do gueto das grandes salas 

de ópera para o trazer até sítios mais modestos», pelo que «o apelo fora voluntariamente lançado 

a artistas líricos que não eram cantores wagnerianos, mas sim habitués da música contemporâ-

nea», o mesmo se aplicando aos «excelentes músicos do Remix Ensemble». A tournée (por-

ventura) mais aplaudida pela crítica especializada, particularmente marcante para o moral do 

grupo, não passaria, como tal — e algo paradoxalmente —, pelo repertório mais consentâneo à 

formação (sequer à área de especialização de Peter Rundel); antes por um monumental ciclo do 

romantismo tardio. 

O projeto do Wagner, de facto, trouxe um grande destaque ao Remix, inter-
nacionalmente, porque estivemos quatro meses fora. Quatro meses: setembro, 
outubro, novembro, dezembro. Íamos e vínhamos, claro, mas foi, basica-
mente, todas as semanas a trabalhar. Fizemos a Tetralogia doze vezes, penso. 
Era uma ópera à sexta, duas ao sábado e uma ópera ao domingo. Isto doze 
vezes! Ainda fomos mais uma vez a Itália, Luxemburgo... Foi um trabalho 
gigantesco, mas absolutamente marcante para nós. (M15) 

Face aos atrasos estruturais do país, as digressões internacionais — objetivo mais evi-

dentemente perseguido durante o período da direção de Peter Rundel — são, por isso, inequi-

vocamente mencionadas pelos vários membros do Remix Ensemble como momentos decisivos 

no percurso artístico do grupo — e que, em seu entender, sem as diversas parcerias com as mais 

instituições culturais europeias não teriam exequibilidade. Marcos como os concertos que rea-

lizariam na Philharmonie de Berlim, na Kontzerhaus de Viena e na Tonhalle de Zurique, ou 

ainda feitos mais diretamente relacionados com o universo da música contemporânea, em que 

se destacariam a primeira aparição do grupo no IRCAM mas, também, as suas muitas partici-

pações nalguns dos principais certames do ramo. 

Em Portugal, (a música contemporânea) ainda é um mundo muito fechado, 
que não se abre ao grande público, e lá fora não é assim, claro. Nós vamos a 
um festival, e há sempre seis ou sete ensembles da mesma formação, ou uma 
formação muito parecida, que vão lá tocar também, e há um público que já 
está habituado a ouvir e sabe do que gosta. E isso são coisas que nós preci-
samos também. Nós temos que ter essa exposição lá fora, porque cá somos os 
únicos, somos os melhores, por assim dizer, e isso não serve a ninguém. Pre-
cisamos do contacto com outros grupos, com as outras casas, para ter alguma 
troca de informação. Sem essas experiências, não chegaríamos a ser quem 
somos. Porque é o facto de nós já termos tocado na Konzerthaus, em Viena, 
na Tonhalle, em Zurique, em Berlim, na Philharmonie... Quer dizer, isto são 
coisas que a maior parte das orquestras, em Portugal, ainda não fez. Nós 
temos uma experiência completamente diferente, e são essas experiências que 
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nos dão uma — sei lá! — sabedoria, se calhar; um conhecimento que o resto 
dos músicos, em Portugal, simplesmente não tem. Têm a qualidade, mas não 
têm a oportunidade. E são essas parcerias que nos dão as oportunidades, 
porque não seria a Casa da Música, sozinha, a fazer isso, obviamente. (M5) 

Mas será, talvez, à figura de Emmanuel Nunes — compositor português de nomeada, 

cedo radicado em Paris — que o Remix Ensemble deverá também boa parte dessa consolidação 

da sua imagem no plano internacional. Se a promoção da música portuguesa, dentro e fora de 

portas, fora, desde sempre, ponto de honra para o grupo — tomada, segundo testemunhado, na 

sua pluralidade de orientações estéticas —, facto será, no entanto, que a ligação especial (a dada 

altura estabelecida) com Nunes muito terá contribuído para propalar o nome do Remix. A ponto 

de se falar, hoje, numa vera simbiose entre aquele que foi um dos mais destacados autores 

portugueses na contemporaneidade e o ensemble que mais sistematicamente se dedicou à inter-

pretação do conjunto da sua obra. 

O Remix Ensemble é o grupo português mais internacional de sempre. Nunca 
houve nenhum grupo que tivesse tanta projeção a nível europeu. Isto é um 
facto; é uma constatação. E levando — não sempre, porque nunca achámos 
que isso fosse obrigação especial, devia ser algo natural e por mérito — a 
interpretação da música portuguesa e dos compositores portugueses. Isso 
surgiu naturalmente, sem nenhuma espécie de imposição, e muito menos de 
quotas. Mas a verdade é que, a partir de dada altura — quando começou a 
estabelecer, nomeadamente, uma relação muito estreita com o Emmanuel Nu-
nes — através da sua influência o Remix teve várias oportunidades e convites 
para tocar em festivais por essa Europa fora, porque passou a haver uma 
identificação entre o grande compositor português vivo e o grande ensemble 
português. Portanto, essa associação foi virtuosa, acho que foi mutuamente 
benéfica, essa ligação tão intensa e tão forte — tão afetiva, até —, entre o 
Emmanuel Nunes e o Remix Ensemble. (António Jorge Pacheco) 

Sem esquecer — parte essencial no ascenso do Remix — o aparecimento dos primei-

ros registos discográficos da formação. Haviam já editado, em 2004, um duplo-álbum pela Nu-

mérica — com obras de Brice Pauset, Emmanuel Nunes, James Dillon, Johannes-Maria Staud, 

Jorge Peixinho, Miguel Azguime e Nuno Côrte-Real —, mas seria apenas no período subse-

quente à instalação no novo edifício que o catálogo do grupo se avolumaria. Também pela 

Numérica, assinariam trabalhos monográficos dedicados a Emmanuel Nunes (2007) ou Antó-

nio Pinho Vargas (2008) e, já sob a chancela da æon, um título com música do britânico James 

Dillon (2009). A que se acrescentariam ainda dois outros registos com obras de Klaus Ib Jør-

gensen (2009), pela Dacapo Records, e de Wolfgang Mitterer (2010), na col legno — esta úl-

tima uma das mais prestigiadas editoras exclusivamente dedicadas à música contemporânea. O 
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principal destaque neste particular surgiria, contudo, ao virar da década, por alturas do lança-

mento de um dos primeiros álbuns partilhados com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 

Música — Pascal Dusapin Ao Vivo 2012 —, que viria a ser considerado pela Gramophone, 

publicação de referência na área, como um dos melhores discos editados em 2013. Facto tão 

mais relevante — insistia o coordenador do grupo, António Jorge Pacheco — na medida em 

que esta distinção vinha «na sequência das excelentes críticas saídas, quer na Gramophone quer 

na revista Diapason, que tinha dado pontuação máxima [à gravação, salientando] 'as notáveis 

interpretações ao vivo do Remix Ensemble e da Orquestra Sinfónica da Casa da Música'» (Ex-

presso, 08/01/2014). Testemunho de uma progressiva consolidação do percurso artístico do 

agrupamento. 

5.3. Programação 

Causa e efeito ainda deste processo de afirmação no contexto europeu, o Remix pas-

saria, igualmente, a receber, nos anos imediatos à mudança para o novo edifício — resultado 

da estratégia programática da Casa da Música —, visitas regulares de algumas das personali-

dades mais destacadas da nova música. Seriam, desde logo, compositores convidados do grupo 

— para além dos supracitados Emmanuel Nunes, Georg Friedrich Haas e Georges Aperghis — 

figuras como Pascal Dusapin, Helmut Lachenmann, Magnus Lindberg, Wolfgang Mitterer, Un-

suk Chin, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, Luca Francesconi ou ainda James Dillon — este 

último que, ademais, fora parte integrante, logo em 2005, de uma grande produção operática 

envolvendo o Remix, ao assinar música e libreto de Philomela.2 Alguns destes nomes chega-

riam, assim, por via de pontuais convites para programas e/ou seminários de composição, outros 

na qualidade de 'Compositores em Residência' — figura entretanto criada pela equipa de pro-

gramadores da Casa —, mas, uns e outros, beneficiando sempre de especiais honrarias. Reflexo 

de uma das prioridades de António Jorge Pacheco. 

Acho que um dos aspetos que a Casa da Música marca, e que a diferencia de 
outras salas, é que já tivemos, desde que abrimos, o privilégio de ter os mai-
ores compositores vivos aqui connosco, a assistir aos ensaios, a interagir com 
os músicos, a assistir aos concertos, a fazer seminários de composição. Eu 
cultivei muito, e desde cedo, essa aproximação aos compositores vivos. Para 
mim, são eles as estrelas, aqui na Casa da Música. Porque sem compositores 
não há música. Isso é, para mim, uma questão básica. E, portanto, sempre 

                                                
2 Coprodução que unia o Festival Théâtre & Musique (Paris), a Casa da Música e o Festival Musica (Estrasburgo), 
igualmente no âmbito da Réseau Varèse. 
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cultivei muito essa proximidade com os compositores e um enorme respeito 
por aquilo que cada um faz, tentando sempre que a sua música seja interpre-
tada ao mais alto nível. (António Jorge Pacheco) 

Os compositores seriam, como tal, roda-motriz no contexto da programação da Casa 

da Música — e, mais especificamente, preocupação que o seu diretor artístico faria, também no 

atinente à realidade nacional, reverberar na atividade regular do Remix Ensemble. Em contacto 

com o grupo, estariam, por isso, nomes como António Chagas Rosa — que já por altura da 

Porto 2001 assinara a música de Melodias Estranhas, ópera de câmara com texto do holandês 

Gerrit Komrij (no contexto da partilha, com Roterdão, do título de Capital Europeia da Cultura) 

—, António Pinho Vargas, Miguel Azguime, Luís Cardoso, Vasco Mendonça, Mário Laginha, 

Luís Tinoco ou os antes mencionados Cândido Lima e Álvaro Salazar. Opção, por sua vez, 

estendida — através da criação, em 2009, da correspondente figura do 'Jovem Compositor em 

Residência' — a diversos autores portugueses emergentes, num programa que, entre outros, 

agraciaria Daniel Moreira, Daniel Martinho, Ângela da Ponte, Igor C. Silva, Marco Barroso e 

Ana Seara. 

Com o plano de encomenda de obras — em que as parcerias com instituições culturais 

europeias desempenhariam, como antes visto, papel de destaque (que, a propósito, motivaria a 

crítica pública3 de António Pinho Vargas) — a tornar-se, assim, desígnio assumido da Casa da 

Música. Pelo que, ao cabo do seu décimo aniversário, o acervo da Fundação incluía já 123 

novos títulos, resultado de encomendas a 73 compositores (nacionais e estrangeiros), num pa-

trimónio que envolvia colaborações com 40 agrupamentos diferentes, entre orquestras e ensem-

bles, 46 maestros, 81 solistas (13 dos quais ligados ao Remix), 33 salas de concerto e 46 insti-

tuições associadas. Números impressionantes, que atestam a solidez do trajeto da formação no 

domínio da criação contemporânea. 

Desde sempre, nós tivemos uma política de encomendas inédita, no Porto. E, 
retirando outros tempos — em que a Fundação Gulbenkian tinha uma ação 
intensa, nessa área, e foi muito importante —, acho que, neste momento, é 
inequívoco que quem ocupa essa posição de farol da música contemporânea, 
em Portugal, é a Casa da Música. Parece-me. E não é só o Remix: a Orques-
tra tem esse papel, o Coro também aborda repertório desde a música antiga 
até aos nossos tempos. (António Jorge Pacheco) 

                                                
3 Vide «Pinho Vargas acusa a Casa da Música de preterir compositores portugueses» (Valdemar Cruz, Expresso, 
04/02/2015). 
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Mas também ao nível dos solistas convidados a atuar com o grupo notaríamos estraté-

gia similar. Figuras como Anssi Karttunen, Marisol Montalvo, Nicolas Hodges, Marco Blaauw, 

Barbara Hannigan, Sonia Wieder-Atherton ou até — personalidades, talvez, mais improváveis 

— o baterista Peter Erskine e o tenor lírico Christoph Prégardien. Estes dois últimos nomes 

levantando, desde já, o véu quanto a uma série de outras opções, em termos de programação, 

da direção artística do Remix Ensemble. 

Com Erskine, ladeado por Martin Robertson mas também John Parricelli e David Car-

penter — «alguns dos músicos de jazz mais conceituados da actualidade» —, o agrupamento 

interpretaria, em 2008, e sob direção de Peter Rundel, Blood on the Floor,4 obra-chave do ca-

tálogo de Mark-Anthony Turnage, inicialmente escrita para o Ensemble Modern e que estabe-

lece «um ponto de encontro entre a música contemporânea e o jazz» — cuja primeira audição, 

em Portugal, curiosamente, se dera às mãos de Stefan Asbury (Nelson Garrido, Público, 

25/01/2003). 

Já com Prégardien — e, igualmente, dirigido pelo seu maestro titular —, o Remix 

Ensemble levaria ao palco da Sala Suggia, com cenografia de Nuno Carinhas, Schuberts Win-

terreise, uma inusitada «composição interpretada» de Hans Zender, corria o ano de 2010. Am-

bos projetos marcantes para o grupo, as obras em questão remetem, assim, para tendência que, 

ao nível da programação, se tornaria, em idêntica medida, uma aposta da Casa da Música — o 

cruzamento de diferentes estéticas e estilos musicais. Seja pela via da partilha de concertos 

entre os agrupamentos residentes, seja pela transgressão dos limites do repertório habitualmente 

associado a cada uma destas formações, com vista não só à captação de novos públicos como 

— entende Pedro Burmester — a uma certa renovação mental dos próprios músicos. 

Dá-me a ideia de que, durante os primeiros anos, vemos, nos programas do 
Remix, quase sempre coisas escritas para aquela formação. O que passou a 
haver, de vez em quando — e isso aparece no momento em que o grupo vem 
para a Casa da Música, na lógica da própria programação da Casa da Mú-
sica... Quando há algo temático, aí os grupos adaptam-se a tocar coisas que 
sirvam a programação da Casa da Música, e não a sua própria. Ou seja, um 
país-tema, ou quando, por exemplo, no 'Música & Revolução', há muitas ve-
zes concertos onde se cruzam os agrupamentos até; a Orquestra faz uma 
parte, o Remix faz outra... E isso dá azo a que se vá a repertórios fora do 
estrito âmbito da música contemporânea escrita para aquela formação. O que 
também acho muito saudável para os próprios músicos. (Pedro Burmester) 

                                                
4 Obra que, a propósito, Peter Rundel gravara, com o dito Ensemble Modern, em 1997, para a Decca Records, 
então com John Scofield a assumir a parte de guitarra solo. 
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Algo que começámos a fazer aqui há alguns anos, e que tem funcionado muito 
bem, quer do ponto de vista musical, quer para o próprio público, é a ideia 
de misturar em palco, em duas partes de cada concerto, dois grupos diferen-
tes. Por exemplo, quando nós fazemos a combinação — como ainda recente-
mente, este mês de novembro, no festival 'À Volta do Barroco' — a primeira 
metade a Orquestra Barroca, a segunda metade o Remix, e no concerto se-
guinte inverte-se a ordem, cria-se uma relação de espelho entre a música do 
período barroco e a contemporânea, e uma comparação imediata do público 
que é entusiasmante, que é muito estimulante do ponto de vista da audição. E 
é evidente que isso faz crescer o público, porque, como é normal, a Orquestra 
Barroca tem mais público do que tem o Remix Ensemble. Portanto, há várias 
estratégias que nós temos seguido para fazer crescer o público do Remix. 
(António Jorge Pacheco) 

São, como tal, vários os motivos que justificam as opções da direção artística da Casa 

da Música. Para começar, a vontade, assumindo-a como «um pilar importante da programa-

ção», de retirar a moderna criação do «gueto» a que, vulgarmente, se vê votada e colocá-la lado 

a lado com «a música mainstream: as sinfonias de Beethoven ou Schubert» — incentivando 

«as pessoas a olharem para a música contemporânea como uma coisa normal» (Pedro Burmes-

ter). Mas nela pesarão, sobretudo, questões ligadas à conquista, diversificação e interpenetração 

de públicos, bem como à gestão unificada da oferta cultural da instituição. A preocupação, por 

um lado, de intersetar visitantes que, tendencialmente, se não cruzariam, promovendo projetos 

conjuntos, que unem as diversas estruturas fixas da Casa, não raro associados a ciclos temáticos 

— casos do 'Música & Revolução', 'Transgressões' e 'À Volta do Barroco' —; e, por outro, a 

necessidade de, através de um conjunto de programas — em torno, por exemplo, da figura do 

'Compositor em Residência' mas, também, da do 'Artista em Residência' —, apostar na coerên-

cia da sua programação, pensada como um todo. Motivo suficiente para que António Jorge 

Pacheco — com todas as vantagens e desvantagens que o próprio lhe reconhece — avançasse 

com a ideia de que, em cada uma das novas temporadas, a atividade da Casa da Música se 

centrasse num país-tema. 

O arranque da iniciativa aconteceria em 2007, ano em que a programação assumiu a 

música espanhola como elemento agregador. Facto tão mais significativo na medida em que — 

entendia o seu diretor artístico — os dois países se encontravam, no plano cultural, «de costas 

voltadas». «Nós relacionamo-nos — confessa — muito mais facilmente com França ou a Ale-

manha, do ponto de vista cultural, do que com o nosso vizinho mais próximo, com quem seria 

muito mais natural, fácil, acessível, haver um intercâmbio, até de agrupamentos» — levando a 

que a instituição tentasse «provocar um sobressalto, uma reação de ambas as partes da 
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fronteira». O resultado não seria imediato, «mas a semente foi lançada e teve os seus frutos». 

A partir daí, «a Orquestra passou a ir regularmente a Madrid», o «Remix foi a vários festivais 

em Espanha» e a programação da Casa acabaria por receber a visita de um considerável número 

de críticos espanhóis. «Há um5 — insiste António Jorge Pacheco — que vem regularmente e 

que publica mais críticas sobre os concertos que se passam na Casa da Música do que a im-

prensa portuguesa; o próprio público, nomeadamente da Galiza, em certas alturas do ano, or-

ganiza-se e vem em grupos, sobretudo à música contemporânea, curiosamente». Sinal, em seu 

ver, de que, «mesmo no espaço ibérico», «não há outra instituição que trate a música contem-

porânea como a Casa da Música». 

Isso começou em 2007, e nasceu de muitas conversas minhas com o Pedro 
Burmester. Numa Casa em que era suposto haver — e há — tanta diversidade 
de géneros musicais, faltava um fio condutor para cada temporada, para não 
se tornar numa sucessão de concertos, semana após semana, sem nenhuma 
espécie de cola, de coerência interna. E, na altura, pareceu-nos apelativo que 
o facto de haver um fio condutor em cada temporada — que, no nosso caso, 
coincide com o ano civil —, dedicado a um país, nos ia obrigar, a nós pró-
prios, a trabalhar no repertório, nos artistas e no património musical desse 
país, e a partilhar essa viagem com o público — aprofundando, durante um 
ano, um determinado legado. E acho que foi uma forma de dar coerência, 
digamos. Claro que há países que são riquíssimos quer na música antiga, 
quer nas músicas populares; há outros cujo património musical tem mais ên-
fase num certo género. Mas isso faz parte. (António Jorge Pacheco) 

Mas também no tocante ao Remix Ensemble encontramos opções específicas que em 

muito influenciariam o trabalho do grupo. No momento em que António Jorge Pacheco assumiu 

o cargo de diretor artístico e de educação da Casa da Música, avançar-se-ia, a título de exemplo, 

com a decisão de transferir os concertos da formação, até então realizados na Sala 2, para o 

espaço nobre do edifício, a Sala Suggia. Opção que não só garantia maior visibilidade à pro-

gramação do grupo — em linha com a trajetória de consolidação do seu nível performativo — 

como, em idêntica medida — aspeto não menos relevante —, permitia aspirar a um tão desejado 

crescimento do seu público, ou não se tratasse de um auditório com uma plateia de cerca de mil 

lugares sentados.6 

Sendo certo que a oferta concertística do grupo dificilmente esgota a sala principal da 

Casa da Música, facto será que, não tão raras vezes, atinge números que — sustenta o seu diretor 

                                                
5 António Jorge Pacheco referir-se-á, muito provavelmente, ao crítico Paco Yáñez, que, no jornal espanhol Mundo 
Clásico, vem assinando diversos textos acerca do trabalho do Remix Ensemble. 
6 Número sujeito a variações, consoante as necessidades, havendo ainda possibilidade de abrir a zona do coro ao 
público, perfazendo um total de 1.238 lugares sentados. 
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artístico — não têm paralelo no universo dos ensembles dedicados à nova música. Justificando, 

desde logo, a deliberação. 

Houve uma decisão que eu, mal tive autonomia, tomei. No início, quando a 
Casa da Música abriu, o Remix tocava sistematicamente na Sala 2, que tem a 
lotação que tem, 260 lugares, e tem o palco que tem, com muitas limitações 
em termos de instrumentação. Na altura, não era eu o diretor, mas mal tive 
autoridade, mudei logo isso. Achei que o Remix devia tocar na Sala Suggia, 
porque só assim é que podia ter ambição de vir a crescer públicos. E, hoje em 
dia, o Remix não esgota a Sala Suggia, mas o público tem o dobro daquilo 
que caberia na Sala 2. Portanto, se tivesse continuado a vida toda a tocar na 
ali, o público nunca mais iria crescer. Ia-se limitar à lotação, ia estar sempre 
esgotado, se calhar, mas é isso que nós queremos? Não, não é. E o que é facto 
é que, depois, há programas — depende de vários fatores, nem todos eu sei 
explicar racionalmente — mas há muitos concertos do Remix que têm 600, 
700, 800, 900 pessoas. O que, no panorama europeu, é excecional, para um 
ensemble de música contemporânea. As pessoas vêm de fora cá, veem o Remix 
com 600 ou 700 pessoas e ficam espantadas, porque não é normal. Portanto, 
o público tem vindo a crescer. (António Jorge Pacheco) 

Decisão de travo agridoce, no entanto. Se, do ponto de vista estratégico, nada havia, 

pela parte dos músicos, a apontar à opção — porquanto a atividade do agrupamento passaria a 

gozar de um outro tipo de notabilidade, ao passo que viabilizava, simultaneamente, o cresci-

mento sustentado da sua assistência —, o mesmo se não poderá dizer das condições acústicas 

com que, desde a mudança para a Sala Suggia, se debateriam. Entre os membros do grupo — e 

a despeito da crença, veiculada pela própria instituição, de que «a acústica do auditório principal 

é, reconhecidamente, de excelência», apresentando um «tempo de reverberação ideal»7 —, é 

não só generalizada como severa a crítica ao comportamento acústico daquele que é conside-

rado o «coração da Casa da Música». 

O António Jorge Pacheco e o Pedro Burmester, a dada altura, acharam que 
— bem, na minha perspetiva, como músico — o trabalho que se desenvolvia 
era de importância suficiente para ir para a primeira sala. Pronto, o que traz 
muitos problemas, também, para nós. Fica aqui a crítica, óbvia, à acústica 
da Sala 1, que é conhecida, mas não assim tão conhecida quanto isso. Parte-
se do princípio de que aquilo é uma sala espetacular; não é — sobretudo para 
um ensemble, mas também para a orquestra — simpática, como sabemos. Em 
especial, para a zona dos graves. Contudo, acho que dá uma dimensão ao 
grupo, uma notoriedade, que a outra sala não dava. (M12) 

Esta é, por isso, matéria em que as opiniões se dividem — e que, aliás, precede até a 

inauguração da Casa da Música. Já em 1999, o especialista em acústica arquitetónica António 

                                                
7 Fonte: https://www.casadamusica.com/pt/a-casa-da-musica/espacos/sala-suggia/. 
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Pedro Oliveira de Carvalho lançara suspeições públicas em relação ao desempenho acústico da 

principal sala de concertos do edifício — mais não fosse pelo simples facto de o «consultor 

acústico que acompanha[va] a equipa vencedora da Casa da Música» não ter histórico de «in-

tervenções significativas nesta área», tão-pouco sendo «nome conhecido no meio». Temia, as-

sim, o acústico que, pelas características então conhecidas do projeto, o concurso tivesse favo-

recido uma proposta que fazia dos méritos arquitetónicos prioridade, falando mesmo de uma 

«oportunidade perdida» ou até de um possível «desastre acústico» (Jornal de Notícias, 

19/08/1999). Por contraponto, Renz van Luxemburg, «responsável pela aferição do conjunto 

de fenómenos de reflexão e absorção sonoras no interior do edifício de Rem Koolhaas», garan-

tia, quando da abertura, que «a Casa da Música é uma das melhores salas do mundo em termos 

de som». Ademais acrescentando que, por comparação direta com salas como a Concertge-

bouw, em Amesterdão, o Musikverein, de Viena, ou o Auditório da Sinfónica de Boston, a Casa 

da Música «apresenta um som ainda mais claro, mais distinto, sobretudo na propagação das 

notas agudas» (Helena Gaspar, Público, 10/04/2005). Pela parte dos músicos — e isto apesar 

de, quatro meses após a sua inauguração, a Sala Suggia ter sido alvo de uma intervenção que 

visava corrigir «os defeitos detectados na acústica do grande auditório» (Joana Lopes Marques, 

Público, 12/08/2005) —, subsistem poucas dúvidas quanto ao desconforto que ali sentem e ao 

comportamento de uma sala que, entendem, se mostra pouco generosa, no plano acústico, cas-

tigando sobremodo as cordas — mais ainda por se tratar de uma formação reduzida, e não de 

uma orquestra de dimensão sinfónica, em que a questão do equilíbrio entre naipes se não coloca 

de igual modo. 

5.4. Consolidação/renovação de quadros e contacto com Emilio Pomàrico 

Polémicas à parte, falamos de um período de grande afirmação do Remix Ensemble, 

em que as digressões constituiriam parte decisiva naquele que foi o processo de desenvolvi-

mento artístico do grupo, mormente no período que se seguiria à instalação na Casa da Música 

e concomitante adaptação às particularidades da regência de Peter Rundel, para nem mencionar 

a exposição a um conjunto de novas experiências musicais. Mas esta seria também fase de 

mudanças na composição do agrupamento. Sendo que, desta feita, o contexto se mostraria con-

sideravelmente diferente. Se, quando da fundação do Remix, apenas um terço dos lugares ficara 

destinado a instrumentistas de nacionalidade portuguesa, nestas pontuais renovações de qua-

dros, a situação seria outra. Na sua esmagadora maioria, as necessidades do grupo cobrir-se-



 144 

iam através da admissão de músicos portugueses — atestando, de acordo com Peter Rundel, o 

notório desenvolvimento do ensino musical no país. 

No início do Remix, a maior parte dos músicos veio do estrangeiro. Foram 
escolhidos pelo Stefan Asbury e pelo António Pacheco, que fizeram audições 
nalgumas cidades europeias. Entretanto, alguns deles quiseram ou tiveram 
de sair — foram substituídos —, e acontece que, na sua maioria, os músicos 
que se seguiram eram portugueses. Não porque tivéssemos algum tipo de pre-
ferência por instrumentistas portugueses, mas tão-simplesmente porque fo-
ram os melhores candidatos. O que é fantástico — e que, se calhar, nos diz 
algo sobre o sistema educativo, sobre o ensino musical, em Portugal. Hoje 
em dia, há uma geração de jovens músicos portugueses que está, absoluta-
mente, ao melhor nível internacional. Talvez porque, nos últimos vinte anos, 
o estado português tenha, de alguma maneira, investido no ensino da música 
— e, sinceramente, espero que isso continue. (Peter Rundel) 

Sinal de que — entende a equipa diretiva do Remix — a base de captação era, ora, 

consideravelmente diferente — fruto de um rápido desenvolvimento, no plano técnico-inter-

pretativo, do meio musical português —, o grosso das vagas, nesta fase de remodelações (2005–

2011), preencher-se-ia por recurso a músicos nacionais, com especial incidência nos sopros, e, 

mais particularmente, na secção dos metais. Já no que toca à familiaridade com as várias cor-

rentes estéticas contemporâneas, pouco ou nada se alteraria. Nenhum dos instrumentistas inte-

grados tinha formação e/ou experiência profissional significativa na área da nova música. Ce-

nário que, sendo talvez mais previsível num contexto inicial, de estabelecimento do ensemble, 

se revela algo surpreendente num momento já mais adiantado do seu percurso artístico, em que, 

como até aqui exposto, se sentiam claras repercussões de um processo de afirmação no espaço 

europeu. 

Neste quadro, a experiência adquirida dos seus membros fundadores revelar-se-ia, por 

isso, essencial a uma rápida integração destes instrumentistas mas, também, à própria preser-

vação da identidade musical da formação. 

Tem havido alguma renovação, principalmente nos metais. O resto, nem 
tanto, mas nos metais tem havido algumas mudanças. Mas acho que o facto 
de nós termos crescido todos juntos ajudou o grupo aí. Admito que a experi-
ência dos fundadores ajuda: por exemplo, quando um dos novos elementos 
entra no grupo, ao fim de dez anos, é como entrar num comboio em anda-
mento. E nós temos tido a felicidade de receber excelentes músicos, que en-
tram no grupo e tem tudo corrido muito bem, mas é uma experiência comple-
tamente diferente. Eu sinto isso, e partilhei isso com eles. De alguma maneira, 
a coisa foi construída desde a base, para quem está desde o início. E quem 
entra a meio do percurso, apanha um comboio em andamento, que já tem uma 
série de truques. Coisas que, para nós, são corriqueiras, e quem chega de 
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novo, de repente, apanha-se aqui no meio... Não tem a experiência que nós já 
temos. Obviamente que a integração de um é sempre mais fácil do que criar 
um grupo de raiz, mas, sim, acho que essa foi uma das razões que fizeram o 
grupo crescer e ter-se aguentado, tornar-se um grupo sólido. (M13) 

Durante o referido período de transição — em que, para além das pontuais mexidas na 

constituição do agrupamento, se processava ainda a mudança para a Casa da Música e, dado 

não menos relevante, a adaptação a uma nova direção musical —, as visitas regulares do argen-

tino Emilio Pomàrico constituiriam, também elas, um verdadeiro marco no seu desenvolvi-

mento artístico. Entre os vários «maestros peripatéticos» com quem teriam oportunidade de 

trabalhar — para fazer uso da terminologia de Faulkner (1973: 148) —, nenhum outro dirigente 

lograria um tal tipo de influência sobre o grupo — ponto, desde logo, corroborado pelos teste-

munhos de diversos membros efetivos do Remix. 

Depois da saída do Stefan — acho que não o tivemos antes disso —, começá-
mos a fazer programas com o Emilio Pomàrico. E foi muito interessante tam-
bém, porque era uma direção completamente diferente. Como muitas vezes 
acontece com os bons maestros, ele era um control freak (risos), mas dife-
rente, apesar de tudo. Conseguia retirar tantas subtilezas do ensemble; era 
fantástico. Uma maneira distinta de tocar. E, por isso, acho que com o Emilio 
se deu um período novo, na evolução do ensemble. Foi bom; fizemos muita 
coisa juntos. Tanto o Emilio como o Peter estão entre os maestros mais inte-
ressantes com quem trabalhámos, por razões diversas. O Emilio, porque é 
uma personalidade fora do comum; o Peter, porque já lá vão sete anos, e há 
a sensação de que construímos algo de interessante, uma espécie de confiança 
de que podemos fazer bem as coisas, julgo eu. (M1) 

Acho que me lembro de quase todos os concertos do Emilio Pomàrico, porque 
foi uma pessoa que me marcou muito, e que, de certa maneira, me deu alguma 
confiança para fazer mais, para experimentar mais, ser mais exigente, ir aos 
limites e tentar abri-los cada vez mais. E isso é uma coisa que nem todos os 
maestros podem ou querem fazer, porque têm medo, mas o Emilio, de facto, 
foi uma daquelas pessoas que me marcaram profundamente. (M5) 

Compositor e maestro de ascendência italiana, figura de proa no panorama da música 

contemporânea, Pomàrico seria, entre 2006 e 2012, sensivelmente, «o primeiro maestro convi-

dado quer do Remix, quer da Orquestra» (M7), cavando, desse modo, espaço próprio na história 

do grupo. Do ponto de vista musical, destaca-se, entre os instrumentistas da formação, a relativa 

unanimidade quanto à qualidade da sua direção, a ponto de manifestarem algum «ressenti-

mento» pelo facto de o dirigente «não poder continuar a trabalhar» com o ensemble — aspeto 

que, no entanto, os não impede de reconhecer, igualmente, o seu «temperamento» problemá-

tico, evidenciado em não tão pontuais reações de índole pessoal no contacto que manteria com 
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os músicos (M6). Em todo o caso, e manifesta que é a admiração pela fase em que trabalhariam 

juntos, várias são as vozes a defender que a passagem de Pomàrico se equipara, em importância, 

à de um maestro titular. 

Outra pessoa com quem também tivemos muito boa relação, como maestro — 
muito boa relação no sentido musical, artístico, porque, do ponto de vista 
pessoal, ele é um bocadinho mais difícil —, foi o Emilio Pomàrico. Mesmo 
não tendo sido maestro titular, foi alguém que — todos o dirão, certamente 
— nos marcou muito. Sobre todos os pontos de vista. Até porque ele tem uma 
personalidade muito característica. É um músico excelente — fabuloso, diria 
— e foi uma pessoa que marcou muito o grupo. Embora nunca o tenha sido, 
teve um impacto quase semelhante ao de um maestro titular. (M13) 

Esta seria, portanto, etapa particularmente rica no percurso artístico do Remix Ensem-

ble, em que, a par de Peter Rundel, também o nome de Emilio Pomàrico assume especial pre-

ponderância — quer pela frequência das suas visitas, quer pela natureza da relação estabelecida 

com os músicos —, contribuindo, de forma decisiva, para o desenvolvimento musical de novos 

e antigos quadros, rumo à consolidação do seu nível performativo. 

5.5. Situação contratual 

Mas nem tudo contribuiria, de igual modo, para o estabelecimento do trajeto artístico 

da formação. Decorrente ainda da progressiva estabilização da atividade do Remix Ensemble 

seria também a decisão de renegociar a distribuição da parcela do orçamento relativa às ajudas 

de custo atribuídas aos músicos estrangeiros. Dado que uma parte significativa destes elemen-

tos, com o passar do tempo — e uma vez que o projeto vinha dando mostras de solidez a diver-

sos níveis —, havia optado por se mudar para o Porto, colocou-se, por isso, em questão a per-

tinência dos apoios que lhes estavam designados, culminando na resolução de dividir a cabi-

mentação destinada aos salários e despesas de alojamento/deslocação pela totalidade dos seus 

membros efetivos. 

Há um momento em que as perspetivas de que o Remix ia acabar, no primeiro 
ano, não aconteceram, portanto, havendo continuidade, chega a uma altura 
em que nós percebemos: 'Eh pá, já quase todos os músicos estrangeiros vivem 
em Portugal, e continuam a ter, para além do dinheiro que é pago, uma data 
de outras ajudas, o que não é justo'. Nós estarmos a tocar a mesma música, e 
a pessoa do lado, porque no início não era de Portugal mas até já comprou 
uma casa ou decidiu mudar-se para cá... É que era quase o dobro! Portanto, 
isso metia um bocado de confusão. E chegou a um ponto em que nós quisemos 
resolver o assunto. Entendemos que essas ajudas de custo, de viagem, de 
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alojamento, não tinham sentido. Não dissemos qual era a solução, e não nos 
interessava ganhar mais; o importante era que recebêssemos todos igual. 
(M12) 

Sendo que este estava longe de ser o único ponto a motivar desentendimentos no seio 

do grupo. Ultrapassados os primeiros anos de incerteza na carreira artística do Remix Ensemble 

— em que subsistiam dúvidas acerca da viabilidade do projeto a médio/longo prazo —, o vín-

culo laboral dos seus membros tornara-se, igualmente, tema de discussão. Embora a questão 

fosse tudo menos consensual, uma parte significativa destes músicos, fruto da estabilização da 

atividade do agrupamento, vinha reivindicando a celebração de um contrato de trabalho. Maté-

ria que, desde logo, atesta a transversalidade dos desafios a que boa parte do meio musical e 

artístico está sujeito — contexto em que, recorda Menger (1999: 546), e não obstante a multi-

plicidade de casos identificados, continuam a «prevalecer situações de contratação a curto prazo 

ou subcontratação». 

O ensemble tem vindo a lutar por contratos, desde que começou. Prometeram-
nos contratos, no início, e depois as promessas foram quebradas. A Casa da 
Música tem-se mostrado particularmente renitente à ideia dos contratos. E, 
em certa medida, eu percebo, porque eles têm imensos problemas com a Or-
questra. A Orquestra tem contratos, e eles (os músicos) têm todo o tipo de 
direitos, sendo que, em resultado, nem sempre se portam bem. Mas é este o 
sistema. Quem trabalha nos escritórios tem direito a um contrato; quem toca 
não tem. E eu não sei qual é a solução para isto, mas está claro que não vamos 
ter direito a contratos. Portanto, alguém como eu tem de arranjar uma alter-
nativa, mas isso exige tempo. Parece que isto está pensado para jovens ins-
trumentistas. É o emprego ideal para alguém com vinte e poucos anos, que 
não tem compromissos familiares, vem cá, ganha algum dinheiro, sai com a 
experiência e continua a ter liberdade para assumir outros projetos. (M2) 

Com a Orquestra já havia esse vínculo laboral e, portanto, ele foi renegoci-
ado quando entraram para a instituição Casa da Música, mas era quase uma 
lógica de funcionário público. Não era fácil, e não é fácil, trocar os músicos 
da Orquestra. E, também, achámos que com o Remix devia haver uma maior 
mobilidade contratual, até porque era muita gente nova. Não queríamos que 
as amarras fossem muito fortes, de maneira a que tanto de um lado como do 
outro pudesse haver alguma liberdade. É um pau de dois bicos. Até porque, 
mesmo legalmente, é uma questão que, às vezes, era levantada. Quando se 
está a recibos verdes durante x tempo, às tantas, é válido como um contrato, 
não é? A relação que eles têm, de recibos verdes, por projeto, ao fim de x 
anos, acaba sendo uma relação quase igual a um contrato sem termo. Mas 
nós nunca quisemos alterar isso. Lembro-me que houve algumas discussões 
com os músicos, no sentido de terem um vínculo mais certo, mas depois a 
realidade veio-lhes dar segurança, porque até hoje nunca houve descontinui-
dade. Houve diminuição de projetos, quando há menos dinheiro, mas nunca 
se pôs em causa a sua continuidade, portanto os músicos acabaram acredi-
tando no projeto, e por não exigir um vínculo diferente. (Pedro Burmester) 
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Apesar de, numa fase inicial, a direção do Remix Ensemble ter manifestado — de 

acordo com os músicos da formação — disponibilidade para negociar um vínculo contratual 

estável, a promessa não se concretizaria. Ao contrário do estabelecido com a Orquestra Sinfó-

nica do Porto — compromisso que a Fundação Casa da Música herdara, ao abrigo do acordo 

celebrado com o Ministério da Cultura —, no caso do Remix (e demais agrupamentos residen-

tes) manter-se-ia uma espécie de segurança tácita quanto ao número de programas a realizar 

anualmente (com ligeiras oscilações), sem que, no entanto, se alterasse a situação laboral dos 

seus membros efetivos. Mantendo-se, assim, o regime que vigorara desde o momento da fun-

dação, com a instituição a estabelecer contratos de prestação de serviços com os vários músicos 

do ensemble. 

A nossa situação é completamente precária, não temos qualquer vínculo con-
tratual. Nós, na verdade, não somos funcionários da Casa da Música; somos 
parte integrante de um projeto que a Casa da Música que lidera. A Casa da 
Música criou a marca Remix, como criou a marca Coro da Casa da Música 
ou a marca Orquestra Barroca — que, segundo sei, funcionam mais ou menos 
da mesma maneira que o Remix, não têm qualquer vínculo. São estruturas da 
Casa, ou relações que a Casa tem com um conjunto de músicos, que, na ver-
dade, não são seus funcionários. E, por isso, os privilégios não são nenhuns, 
a não ser o facto de termos a possibilidade de trabalhar neste edifício e de ter 
garantido esse tal número de programas, anualmente. Não quero estar aqui 
a separar uma coisa da outra, mas a Casa da Música tem uma marca que, na 
prática, funcionaria com quaisquer pessoas que não nós. Obviamente que, 
pelo simples facto de nós estarmos cá há 15 anos, há uma certa modelação, 
um acordo de cavalheiros: nós somos os elementos do Remix, somos anunci-
ados como os elementos do Remix, aparecemos no site da Casa da Música 
como os elementos do Remix, mas, de facto, a nossa relação cinge-se a isso; 
de resto, somos uns prestadores de serviços, como outros quaisquer. (M13) 

O caso é que, embora alvo de contestação, a matéria dificilmente se prestava a con-

sensos. Se, para boa parte dos músicos, havia uma necessidade premente de avançar com a 

regularização da sua situação laboral — estando, como tal, disponíveis para assumir o volume 

de trabalho que, muito provavelmente, decorreria da assunção desse compromisso —, para ou-

tros — grupo em que se incluem alguns dos instrumentistas estrangeiros ou ainda em início de 

carreira —, a celebração de um contrato de trabalho poucas ou nenhumas vantagens traria. Para 

estes últimos, se bem que em minoria, um possível vínculo contratual constituiria um entrave 

sério à sua capacidade de aceitar projetos com outros agrupamentos, no limite colocando os 

músicos perante um cenário em que se veriam obrigados a equacionar a própria ligação ao 

Remix Ensemble Casa da Música. 
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Nós, em 2009, tentámos que houvesse um contrato para o Remix, mas não se 
chegou a acordo. Eu acredito que uma grande maioria do grupo, pelo menos 
nessa altura, estava empenhada em sermos músicos contratados. Inclusive a 
trabalhar com mais frequência, para justificar o contrato. Por um lado, real-
mente, há a parte boa de poder fazer outros projetos; por outro, também sei 
que, para os músicos que vêm de fora, teriam que tomar uma decisão de vir 
viver para cá ou deixar o grupo. É uma situação que ainda nos dá que pensar. 
Nesta fase de crise, não temos aprofundado o assunto, mas, se as coisas pas-
sarem, eu acho que vamos voltar ao tema. Grande parte de nós quer fazer isto 
sempre. (M15) 

Com um contrato, basicamente, teria mais direitos, mas eu acho que isso não 
ia mudar muito a minha situação. Continuaria a ter de vir cá entre oito a dez 
vezes por ano, fazer os projetos e voltar a casa. Talvez a minha pensão saísse 
beneficiada, mas eu estou habituado a viver assim. Sei que tenho de fazer com 
que as coisas resultem, ser responsável pelo meu trabalho e não tomar nada 
por garantido. Claro que espero que o Remix continue em atividade por muito 
tempo, mas nunca se sabe. E o facto de ter algum tipo de segurança social 
não influencia em nada. Mesmo para quem trabalha na função pública, com 
todas as benesses, facilmente pode acabar por ser despedido. (M3) 

A natureza da ligação destes músicos à entidade empregadora — a Casa da Música — 

vem, como tal, sendo objeto de permanente debate. A ponto de as opiniões oscilarem grande-

mente, no interior do grupo. Há, por um lado, elementos que assumem uma clara mudança de 

posição com o decorrer dos anos, produto de naturais alterações quanto às prioridades nos res-

petivos projetos de vida, mas, por outro lado, há também quem defenda que o regime contratual 

vigente, de prestação de serviços, e consequente volume de trabalho, estará diretamente asso-

ciado aos predicados do Remix Ensemble. Segundo tal ótica, o bom ambiente que se vive no 

grupo, a natureza da relação que os seus membros estabelecem com a música contemporânea e 

uma certa vivacidade que amiúde se lhe reconhece dever-se-iam, em grande medida, ao facto 

de a programação do Remix se ver limitada a um número reduzido de concertos por ano — à 

razão, sensivelmente, de um por mês —, garantindo-se, assim, o necessário período de descanso 

entre projetos. A mencionada renovação mental, de que falava Pedro Burmester. 

Quando eu comecei no Remix, não tinha interesse nenhum, porque levava 
uma vida muito atribulada. Naquela altura, pensei: 'Um contrato não é bom 
para mim, porque eu quero ter a minha liberdade, quero a minha liberdade 
de escolha'. Hoje em dia, tenho filhos, e a situação muda. Se, hoje em dia, o 
Remix oferecesse um contrato, eu aceitaria logo. Não pelo contrato em si, 
mas pelo seguro de saúde e todas aquelas coisas que vêm... Que, realmente, 
me custam imenso dinheiro. A segurança social, por exemplo, que me custa 
uma fortuna, e que me faz pensar que era bom ter alguma segurança. Nós 
vamos arranjando as nossas vidas, mas se houvesse uma maneira de estabi-
lizar isso, obviamente, eu aceitaria, hoje. Se ainda tivesse 25 anos, se calhar 
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fazia as minhas malas e ia-me embora, para não me sujeitar àquilo a que nós 
estamos sujeitos. (M5) 

Essa é outra das razões que explicam a qualidade do Remix. Este regime con-
tratual, o facto de trabalharmos só uma semana por mês, dá-nos uma certa 
frescura, no relacionamento pessoal — que, muitas vezes, acaba por minar 
os grupos —, e permite, de mês para mês, uma pessoa descansar e, quando 
volta a este repertório, e àquelas pessoas e àquelas relações, tudo esteja mais 
ou menos fresco. E, portanto, há sempre uma renovação mental, mensal, que 
permite que as coisas mantenham uma certa leveza. (M14) 

Tópico discutido desde o arranque do grupo — embora mais vincadamente assumido 

numa fase adiantada do seu percurso artístico —, a situação laboral dos seus membros viria, 

por isso, a marcar a agenda durante o período que se seguiria à instalação na Casa da Música, 

sinalizando uma notória insatisfação, de alguns destes, pelo incumprimento das promessas ini-

ciais da instituição no que toca à celebração de contratos de trabalho.  

5.6. Crise orçamental 

Este não seria, contudo, o principal problema vivido no seio do Remix Ensemble. À 

parte a questão do vínculo contratual, propriamente dito, o grande abalo no moral do grupo dar-

se-ia por altura da crise económica que, no início da década, afetou o país — momento em que 

a situação de urgência que vinha justificando «severos cortes no orçamento de Estado teve 

como consequência a redução do financiamento à Casa da Música». Em reação às dificuldades 

financeiras por si sentidas, o Estado português incumprira já no financiamento dos «dez milhões 

de euros estipulados» pelo acordo celebrado com a instituição, transferindo, em 2011, apenas 

«oito milhões e meio, o que represent[ara] uma redução de 15% relativamente aos anos anteri-

ores». Corte, esse, agravado pelo incumprimento da transferência «dos valores referentes ao 

contrato-programa que financia[va] a orquestra» — dotação que estivera «em declínio gradual 

desde 2007», culminando com a retirada deste apoio específico, no ano de 2011 (Rodrigues, 

2013: 193). 

«Por tudo isto, a redução das contribuições do Estado para a Fundação atingir[a] os 

dois milhões de euros (um milhão e meio de contribuição direta à fundação e quinhentos mil 

euros dedicados à orquestra), [algo] sobejamente pronunciado nos meios de comunicação so-

cial». Mas seria apenas em 2012 — perante o anúncio de novo corte no financiamento estatal 

— que a situação se agravaria a ponto de justificar reações extremas. A despeito do acordado, 

em abril desse ano — uma redução de 20% nos dez milhões de euros que, inicialmente, 
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constituíam a sua contribuição anual —, o Estado fixara a diminuição no valor das transferên-

cias para a instituição em 30%. Levando a que, em 18 de dezembro, «o Conselho de Adminis-

tração da Casa da Música renunci[asse] aos seus mandatos, na sequência do corte adicional 

anunciado pelo Secretário de Estado da Cultura» (ibid.: 193–194). 

Deixou as pessoas todas inquietas. Não foi só o Remix; deixou a Casa toda 
inquieta. Porque um corte — e estamos a falar de 2012 — de 30% no finan-
ciamento do Estado, ninguém tinha ilusões de que isso ia ter impacto, não é? 
Porque... foi brutal. Aquilo a que se chegou na altura, e que se mantém até 
hoje, foi um entendimento do que, para mim, deviam ser as prioridades, do 
que era essencial preservar. E, nesse aspeto, houve um total consenso com o 
Conselho de Administração e com o Diretor Geral, e depois com o Conselho 
de Fundadores, em como era fundamental preservar os pilares da Casa da 
Música, que são os agrupamentos residentes e o serviço educativo. E preser-
var à outrance. Com sacrifícios: o Remix fazia muito mais projetos, aqui na 
Casa da Música, em 2011, do que faz hoje. Gostaríamos que a Orquestra 
Barroca fizesse mais do que os cinco projetos que faz por temporada. Não é 
possível, ainda. O próprio Coro teve que reduzir um bocado a atividade. Mas 
foi tudo calculado de forma a causar o menor dano possível à solidez dos 
agrupamentos, nomeadamente do Remix Ensemble. (António Jorge Pacheco) 

Da decisão estatal resultariam, assim, duras consequências para a atividade regular do 

Remix Ensemble. Os dez projetos anuais que os músicos julgavam assegurados — a que se 

somavam pontuais concertos extraprogramação, bem como as já mencionadas digressões naci-

onais e internacionais — ver-se-iam, desta forma, reduzidos a oito. Levando a que, por exem-

plo, a receita proveniente dos concertos do grupo descesse para valores substancialmente infe-

riores: dos 20.897 euros registados em 2010, baixariam para 9.258 em 2015, de acordo com os 

dados disponíveis. Com naturais implicações ao nível da despesa com músicos e maestros, que, 

por sua vez, passaria dos 347.584 euros, em 2012, para 216.178, no ano de 2015 (RC, 2010–

2015). 

Mas não só. Também os programas dedicados à música de câmara, entre os quais se 

destacavam os concertos do Quarteto Remix — quarteto de cordas formado por instrumentistas 

do agrupamento, e que manteve assinalável atividade nos anos que antecederam o período de 

crise financeira —, se veriam integralmente suprimidos. 

O Remix, quando começou, fazia dez projetos por ano, tínhamos os progra-
mas de música de câmara, e tudo isso foi retirado. Os programas de música 
de câmara, que nós podíamos propor, extra-Remix, e, ainda por cima, dos dez 
programas anuais que tínhamos passámos para oito. E há a tendência, de 
quem nos tutela, da Casa da Música, para dar mais trabalho com dias extra. 
Ou seja — temos um projeto por mês —, colar àquele projeto outros 
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programas, pagos como dias extra, que é muito diferente de nos pagarem um 
projeto mensal. Portanto, este processo resultou na redução de música de câ-
mara, que tínhamos inicialmente, na passagem de dez projetos para oito e no 
facto de termos projetos bastante intensos, com dois programas — que, no 
fundo, deveriam ser dois projetos diferentes, e a Casa da Música centra tudo 
num programa e paga-nos como dias alargados. (M11) 

A proposta inicial da direção da Casa da Música, não obstante, previa um corte supe-

rior — no caso, de três programas, correspondendo aos 30% de redução no financiamento. Só 

por reação dos seus membros efetivos — e fruto da coesão entre elementos do Remix, que, uma 

vez reunidos, acabariam por rejeitar o plano avançado pela equipa de António Jorge Pacheco 

— se chegaria a acordo quanto ao número de projetos anuais. Sendo que ao descontentamento 

dos músicos, pelo teor da proposta — e isto apesar de se mostrarem sensíveis às dificuldades 

que o seu diretor artístico enfrentava, na hora de lidar com as consequências dos cortes orça-

mentais —, acrescia, ainda, a assumida incompreensão pelo modo como a decisão fora comu-

nicada, momentos antes de um concerto, em plena digressão no estrangeiro. 

Os problemas orçamentais só nos afetaram, verdadeiramente, em 2011 ou 
algo do género. E não correu lá muito bem, porque a verdade é que o António 
nem sempre é o melhor comunicador, quando se trata de recursos humanos. 
Um certo dia, antes de um concerto, ele disse-nos: 'Bem, a propósito, vamos 
ter de cortar mais dois projetos por ano'. Portanto, também não ajudou. E o 
ambiente ficou pesado, durante algum tempo. Agora está mais ou menos es-
tabilizado, acho eu. As pessoas têm a sensação de que as coisas vão melhorar, 
mas a questão é saber como tudo vai ser financiado. Porque eles têm um or-
çamento global — que, de momento, é dividido, se não me engano, em oito 
projetos por ano — e, para que seja aumentado, têm de conseguir financia-
mento de outros lados, portanto não é assim tão simples. Eu imagino que o 
trabalho do António seja difícil, também, porque tudo tem de estar ligado a 
projetos, compositores ou festivais. E nós, como músicos, nem sempre temos 
uma noção exata de como as coisas são financiadas — e, de certa forma, eu 
prefiro ficar à margem disso. Não vou discutir assuntos que desconheço. (M1) 

Essa coesão também existiu nos momentos graves, em termos financeiros. 
Quando nos quiseram fazer a tal redução para os sete programas, o grupo 
tomou a decisão de não aceitar, correndo o risco de ficarmos sem nada, de o 
Remix acabar. 'Não aceitamos esta situação.' E, basicamente, foi qualquer 
coisa como... Antes de um concerto, em Colónia, dissemos: 'A decisão é esta. 
Ou se faz o concerto ou não se faz'. Foi um bocadinho bater o pé. E o grupo 
— apesar de muitos de nós subsistirmos com este trabalho — manteve-se sem-
pre unido, coisa que se nota. Depois dessas decisões... é muito difícil haver 
fricção, muito difícil. Se há um problema, ninguém decide por si, ninguém vai 
falar com o chefe. Há sempre uma decisão de grupo, e isso é ótimo. (M15) 



 153 

O momento far-se-ia, por isso, de consternação. As discordâncias no que diz respeito 

à questão dos contratos de trabalho haviam deixado marcas, bem certo, mas seria nos anos 

sequentes à redução no número de programas anuais que o ambiente geral, no interior do Re-

mix, se agravaria. A ponto de o próprio Peter Rundel salientar os danos que a decisão acarretaria 

não só no estado de espírito dos músicos — que, mais e mais, se viam forçados a complementar 

o seu vencimento com outro tipo de atividades profissionais ou, inclusivamente, a questionar a 

permanência no grupo — mas ao nível do desempenho do ensemble e respetivas rotinas de 

trabalho também, porquanto a redução prejudicava, significativamente, a trajetória de aproxi-

mação aos seus congéneres europeus. Entendia o seu maestro titular que a redução no número 

de projetos ia além do recomendável para que a dinâmica do grupo, no mínimo, se mantivesse, 

colocando, desse modo, em causa o seu desenvolvimento musical. 

Claro que foi um choque para o grupo. Quando isto aconteceu, o Remix, por 
comparação com os grandes grupos europeus, os grupos de sucesso ao nível 
da música contemporânea, estava, em termos de volume de trabalho, no li-
miar mínimo — mesmo nos melhores tempos, eu diria. Porque um ensemble 
que se quer desenvolver artisticamente precisa de tocar. E com isto não quero 
dizer que, quanto mais toca, melhor fica; mas há um certo patamar que é, de 
facto, saudável para o grupo. Para além disso, no momento em que se corta 
um projeto, para os músicos isso significa um salário a menos — o que, para 
alguns deles, é assustador. Quer dizer, eles já não têm vinte anos; têm trinta 
ou quarenta, têm família, têm responsabilidades, portanto têm de pensar nas 
suas prioridades. O que fazer, onde conseguir o dinheiro de que precisam... 
Ou seja, é uma situação complicada. Em termos do moral do grupo, eu só 
espero — e essa umas das razões que me mantêm aqui — que consigamos 
sobreviver a estes tempos e que as coisas melhorem outra vez. (Peter Rundel) 

Período particularmente negro do trajeto da formação, como tal. Sendo que, neste 

ponto em particular, os Relatórios Anuais de Atividades e Contas se mostram, uma vez mais, 

elucidativos. O número total de bilhetes vendidos para os concertos do Remix Ensemble pas-

saria dos 3020 registados em 2010 para uns expressivos 1299, ao longo de todo o ano de 2015. 

Evolução, esta, que se explica, em parte, pela supressão de projetos verificada durante este 

período, mas a que, por outro lado, se contrapõe também uma queda abrupta no número médio 

de bilhetes vendidos por evento do grupo — cifras que cairiam de um valor de 302 entradas, 

segundo dados relativos a 2010, para uns magros 108 bilhetes contabilizados em 2015. 

A mitigar esta tendência para uma diminuição no número de projetos anuais da forma-

ção, assinala-se alguma recuperação, nos anos anteriores ao período em que decorreu o trabalho 

de campo, no número de digressões internacionais — 2015, por exemplo, ficaria marcada por 



 154 

deslocações a Estrasburgo, Monte Carlo, Toulouse e Hamburgo — e, aspeto nem sempre valo-

rizado, a criação da Academia de Verão do Remix, que incluía uma série de masterclasses de 

direção com Peter Rundel, para além de workshops, ensaios e recitais de música de câmara, 

numa iniciativa que concedia aos seus participantes a oportunidade de integrar o ensemble no 

decurso do estágio, beneficiando, assim, da experiência dos seus instrumentistas. 

Os anos subsequentes à mudança para a Casa da Música seriam, pois, feitos de altos e 

baixos. Se, por um lado, assistiríamos a um claro desenvolvimento musical do agrupamento — 

propiciado quer pela mudança de regência, quer pela quantidade e diversidade de experiências 

profissionais por que passariam (sem esquecer a estabilidade alcançada nas novas instalações) 

—, este foi, em igual medida, período marcado por alguma intranquilidade no plano interno. 

Ficando, assim, a plena afirmação do Remix, no contexto europeu, ensombrada pelas conse-

quências da crise económica e financeira. 
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Capítulo 6 

MÚSICOS 

Representações, expectativas e subjetividades estéticas 

6.1. Dicotomia ensemble/orquestra 

Transcorrida, se bem que sumariamente, parcela substancial do já assinalável percurso 

artístico do Remix Ensemble, vemo-nos, deste modo, chegados àquele que será o ponto nodal 

da presente tese: o momento em que se discutirão as representações, expectativas e «subjetivi-

dades estéticas» — para fazer uso do termo de Born (1997) — dos seus diversos membros 

efetivos. Aqui se avançará, como tal — não esquecendo que muito do que nesta fase constituirá 

objeto de análise foi, de uma ou outra forma, aflorado em anteriores capítulos — com o debate 

mais detalhado em torno das implicações de alguns dos problemas entretanto levantados. Em 

articulação com as várias dimensões de análise, tratar-se-á, em síntese, de «substantivar a re-

lação que os músicos estabelecem com a música, parametrizando a estrutura de disposições 

(estruturadas e estruturantes) mais directamente implicadas no campo musical, e potenciando 

assim uma avaliação quer dos contextos de actualização do habitus (nos planos cognitivo, re-

lacional e reflexivo), quer enquanto elemento constitutivo dos processos sociais implicados 

numa produção cultural com grande projecção mediática» (Campos, 2007: 91–92).	Atentos, por 

isso, à «interface [que se desenvolve entre os níveis do] discurso, das diferentes sociabilidades 

e dos sujeitos individuais» (Born, 1997: 480). 

Quando — instados a tal ou de mote próprio — se trata de refletir, entre outros, sobre 

temas como a identidade artística, a sua experiência (per)formativa ou a realidade do trabalho 

em ensemble, os músicos do Remix tendem, para começar (e quase invariavelmente), a tecer 

analogias com o universo das orquestras sinfónicas — associação que se estende aos mais va-

riados tópicos. Recorrente é, por isso, a comparação entre a distinta natureza da interação em 

ambos os contextos, tanto no que respeita ao contacto entre pares como à relação estabelecida 

com os diferentes maestros. Se, ao nível das orquestras, entendem subsistir ainda — por razões 
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práticas mas históricas também — uma certa representação do dirigente «sabedor, que está 

acima de todos» — apesar da constante reconfiguração a que estes papéis, em décadas recentes, 

têm estado sujeitos —, é sua opinião que, no plano dos ensembles, «o maestro [aparece como] 

uma figura completamente diferente», quase «como se fosse outro músico» (M5). Nos termos 

de Koivunen (2003: 137), fala-se aqui da superação de um ideal de «liderança heroica», pro-

fundamente enraizado na cultura da música clássica, por meio de fenómenos de partilha do 

processo criativo, «com vista à redução da idolatria do maestro e a criação de um modelo de 

direção mais participativo», em que «a interação entre músicos e dirigentes é o [elemento] mais 

importante» do processo musical. E isto porque, apesar de o «mito em torno da figura do ma-

estro ter gerado representações que têm pouco que ver com a realidade da profissão», elas «tor-

naram-se, em todo o caso, parte da imaginação coletiva» (Adenot, 2015: 11). 

Na medida em que «o maestro de orquestras é frequentemente apresentado como uma 

metáfora de poder autocrático» (ibid.: 12), torna-se, assim, significativo que, também aqui, este 

tipo de comparação se venha a estruturar em clara analogia com os domínios governativo e/ou 

militar, isto é, por recurso a estes específicos mundos simbólicos e respetivos campos lexicais 

— a insistência, entre variegados outros, na utilização de termos como democracia, ditadura, 

subordinação, ordem, hierarquia, regra, liberdade, chefia ou, no limite, vanguarda. 

O trabalho num ensemble é muito diferente daquele que se faz numa orques-
tra, de ambos os lados, tanto da parte dos músicos como da de quem dirige. 
Mesmo nos dias que correm. Claro que as coisas têm mudado, mas podemos 
dizer, com alguma segurança, que num ensemble não há hierarquia. Ou seja, 
um ensemble — um bom ensemble — funciona mais como um grupo de câ-
mara, portanto há, desde logo entre os músicos, outro tipo de troca de ener-
gia, de informação. Está relacionado com a comunicação. Quer dizer, tocar 
em orquestra também implica comunicação, mas, em certo sentido, está limi-
tada aos ouvidos. Não há espaço para debates ou o que seja. O que, claro, 
para o maestro significa — porque ele é uma espécie de coordenador desta 
energia e é parte deste processo comunicativo, e, evidentemente, tem uma 
opinião, uma visão e tudo isso — que as coisas são muito mais democráticas. 
Enquanto numa orquestra, e não sem razão — porque a orquestra é demasi-
ado grande, e os prazos são apertados também —, não há tempo para tudo. 
Mesmo que fosse possível, não há tempo para discutir as coisas, portanto es-
pera-se do maestro de uma orquestra que seja muito claro, mais autoritário 
e... Portanto, funciona mais como um chefe. E há, de facto, orquestras que 
precisam de um chefe, caso contrário não funcionam bem. (Peter Rundel) 

Eu costumo dizer, por brincadeira, que uma orquestra não é uma democracia, 
é uma ditadura, em que cada um sabe o que vai fazer e há muitas regras 
instituídas ao longo de séculos, também porque a orquestra é uma estrutura 
com muito mais pessoas do que um grupo com quinze músicos efetivos, como 
o Remix. As regras têm que estar muito mais definidas, logo à partida, porque 
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não se pode discutir coisas elementares com noventa pessoas. É impossível. 
Enquanto, num grupo mais pequeno, isso é possível. (M11) 

É diferente, porque, com menos gente, a responsabilidade individual é muito 
maior. Num grande elenco, como uma orquestra sinfónica, o sentimento é 
quase de exército. Porque há um general que diz: 'É assim'. Talvez seja um 
cliché, este tipo de comparação, mas é um pouco assim; está-se, realmente, 
subordinado a uma ordem, a uma hierarquia. Aqui, digamos que há mais es-
paço para uma certa iniciativa pessoal. E o maestro, evidentemente, tem de 
coordenar, tem de organizar, também, segundo a sua ótica da obra. Há muito 
mais responsabilidade; ouve-se muito melhor o que cada um está a fazer, há 
um contacto melhor com o nosso instrumento, com as nossas possibilidades. 
Numa orquestra, temos de nos misturar, dissolver, num mar sonoro, e é uma 
atitude completamente diferente, nesse sentido. (M6) 

Os termos da discussão são, assim, particularmente elucidativos. No que aos músicos 

concerne — Peter Rundel incluído —, mostram-se perentórios na ideia de que, enquanto for-

mação, o ensemble representa, por inerência, um modelo de organização virtualmente «demo-

crático» (M12), por comparação mais favorável à iniciativa individual e em que, dessarte, a 

comunicação acontece de forma menos hierarquizada. Um dos músicos do grupo recordava até 

dada metáfora de Emilio Pomàrico: «Controlar o Remix é [o mesmo que] controlar um daqueles 

aviões franceses que acabaram, os Concord; controlar uma orquestra é [manobrar] um Boeing 

muito grande» (M15). A informalidade e horizontalidade no contacto, a autonomia e o espaço 

reservado à participação dos instrumentistas mas, máxime, a maior proeminência concedida ao 

seu trabalho — o facto de se verem como «um grupo de solistas» (M13) — tornam-se, deste 

modo, fatores decisivos para a autoimagem dos membros do Remix Ensemble. Algo que, o 

mais das vezes, é, como antes visto, enunciado em termos comparativos. 

Sendo que o paralelo com o universo das orquestras se não limita aos pontos até aqui 

aventados. É, igualmente, no cotejo com o protótipo de tutti orquestral que tendem a valorizar 

a multiplicidade, bem como a especificidade, de saberes e competências que a sua função mo-

biliza — e para os quais de modo algum haviam sido formados. Sentem-se não só pioneiros, 

no que ao pensamento musical diz respeito — batendo-se pelo avanço do idioma, nos planos 

estético, técnico e interpretativo —, como, por via da miríade de experiências profissionais por 

que passaram, músicos decididamente mais completos do que a generalidade destes seus pares. 

«A minha experiência — sustentava um dos membros efetivos do Remix (M1) — é de que a 

maioria das pessoas que tocam música contemporânea é perfeitamente capaz de tocar música 

clássica, ao passo que o inverso nem sempre corre bem. As orquestras que passam a maior parte 

do tempo a fazer Brahms e Beethoven não gostam de fazer coisas que nós consideramos leves». 
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Renovada prova — subentende-se — de algum do desfasamento verificado ao nível dos currí-

culos que estruturam o ensino vocacional da música, na medida em que a esmagadora maioria 

destes intérpretes «foi formada numa tradição que tem pouca ou nenhuma relevância frente aos 

requisitos performativos [da nova música]» (Wuorinen, 1964: 10). 

Artisticamente, eu penso que um instrumentista de música contemporânea é 
um músico que abrange mais saberes do que propriamente a orquestra. Al-
guém que faça música contemporânea, independentemente do instrumento 
que toque, está na vanguarda do pensamento musical. Nós trabalhamos com 
sons, com material sonoro, que quem toca numa orquestra e faz música ro-
mântica não entende; há músicos das orquestras que não entendem os sons 
que a gente produz no Remix Ensemble. Para além do mais, quando se faz 
uma formação com curso superior, todo o repertório mais complicado de or-
questra, a gente estuda-o. Todos os excertos orquestrais que vêm nas audi-
ções são estudados nas escolas, portanto é uma coisa que a gente aprendeu a 
fazer logo. E, na música contemporânea, nós estamos a desbravar caminho, 
muitas das vezes. A nível técnico, a nível organizativo, a nível de linguagem 
musical, coisa que não acontece nas orquestras; está tudo estabilizado. (M11) 

Tem, simplesmente, que ver com o facto de a orquestra ser uma máquina 
maior. Com vida própria, como se sabe, e em que a singularidade não é pro-
priamente apreciada, isto é, que uma pessoa se destaque demasiado — algo 
que em ensemble acontece a toda hora. Basicamente, nós somos os únicos 
responsáveis pelas nossas partes, por comparação, vamos supor, com um tutti 
de uma orquestra, que está habituado (e que se limita) a seguir o maestro. 
Claro que se, de repente, tiver de fazer algo diferente, isso significa mais tra-
balho, e eu percebo que a reação seja: 'Ah, isso não funciona'. Também por-
que — como dizer? — o que eles fazem é muito mais natural, está mais dentro 
da técnica que eles usam e da música que habitualmente tocam, portanto só 
têm de se encostar à cadeira e tocar o que está na parte deles. Ao passo que, 
na música contemporânea, nós temos mesmo de estudar. É o que é. (M3) 

Mais: no seio do grupo — e ainda que se confessem sensíveis às idiossincrasias do 

labor no meio orquestral —, é, até, comum a crítica, por exemplo, a boa parte dos instrumen-

tistas da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, pelo conservadorismo — relutância, 

nos casos mais extremos — e consequente falta de dedicação que, em seu ver, demonstram no 

contacto com a música contemporânea. 

Reflexo de um fenómeno que — atravessando, em idêntica medida, produção, criação 

e receção, dos públicos aos próprios intérpretes — levava William Weber a insistir na ideia de 

uma institucionalização da inimizade entre estes dois mundos culturais. «O universo dos con-

certos, a partir de 1910 — momento em que, entende, as expectativas se transformaram e o 

cânone passou a imperar —, mudou de tal forma o foco do repertório contemporâneo para o 
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clássico, que as novas obras passaram a assumir um lugar problemático, não raro marginal, 

dentro do meio musical» (Weber, 2003: 79). 

Reservas, estas, que, claro está, se não distribuem igualmente pelo coletivo — sem que 

tal, no entanto, chegue a beliscar o descrito. Certo sendo que nem todos os naipes do efetivo 

orquestral oferecerão idêntica resistência às opções estéticas da instituição, facto será, também, 

que a maioria destes músicos, segundo testemunhado, no mínimo se não empenha do mesmo 

modo quando se trata de programas dedicados à nova música — aspeto inequivocamente dela-

tado por diversos membros do Remix. 

Há um bocadinho de resistência. Há alguns músicos da velha guarda para 
quem a música contemporânea é um bocadinho... (pausa) Mas há outros, por 
exemplo na parte dos sopros, que são incríveis! Para eles, é um desafio e, 
realmente, fazem um trabalho muito bom. Já as cordas... estão habituadas às 
suas semanas românticas — Mozart, Beethoven —, o seu repertório. Quando 
vem música contemporânea... (encolhe os ombros) É difícil agradar a todos. 
Há muitos programas da Orquestra em que vários músicos, durante o en-
saio... o maestro está a explicar alguma coisa, e repetem efeitos de Lachen-
mann. O que é engraçado é que as pessoas não gostam, mas depois repetem 
e vão fazendo brincadeiras. As coisas ficam; é material interessante. Mas, 
claramente, para a Orquestra é muito duro. A maior parte deles até traz ou-
tros instrumentos para os ensaios. (M15) 

Mas talvez seja ao nível do desgaste provocado pelas rotinas de trabalho que se cava 

o maior fosso entre os dois universos simbólicos. Embora, no plano estético e pelo tipo de 

repertório mais comummente abordado, a orquestra se faça, para muitos dos instrumentistas do 

Remix, apelativa, verdade é que a maior ligeireza e horizontalidade na relação entre os diversos 

partícipes do processo musical, por outro lado, os leva a preferir o ambiente vivido em ensem-

ble. E isto porque a «dimensão não-rotineira do trabalho artístico e criativo» — insiste Menger 

(1999: 559) —, ainda que sobremodo exigente, é também «a mais recompensadora e a mais 

aclamada, aspeto que lhe confere um enorme valor social». 

A orquestra tem coisas que são insubstituíveis. Tem uma palete impressio-
nante de cores; pode ser um instrumento mágico — e é mágico! Por vezes, 
tive aqui uns concertos, e há obras que... é como se fôssemos projetados para 
um universo riquíssimo em cores e em espaços, para outro espaço-tempo, não 
é? O meu problema pessoal é que era muita gente, e torna-se difícil, com um 
coletivo tão grande... após seis, sete anos, já se sente um pouco o peso — e o 
entusiasmo, numa orquestra, começa, de facto, a baixar. Uma erosão interna, 
acho que esse foi o problema. Eu precisava de uma mudança; estava, real-
mente, saturado. E pensei: 'Dez anos de orquestra, assim está bem; mas não 
quero ficar mais, porque os meus ânimos vão acabar por ficar envenenados'. 
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Era o momento de salvar a relação com as pessoas, e isso só se conseguia 
retirando-me do contexto. (M6) 

Várias são, assim, as dimensões referentes à prática musical no contexto desta especí-

fica formação enaltecidas pelos membros do Remix — frequentemente, insiste-se, por contra-

ponto com a experiência dos instrumentistas de orquestra. A maior proximidade no trato e o 

clima vivido no grupo, o facto de se sentirem na anteguarda do desenvolvimento musical, as-

sociado aos desafios técnicos com que amiúde são confrontados, e consequente desenvolvi-

mento de competências, mostram-se, desta forma, determinantes para a valorização do projeto. 

Mas será, sobretudo, o espaço consagrado à participação individual e a notoriedade que a inter-

venção de cada um dos músicos potencialmente alcança, no quadro de um ensemble, a assumir 

primazia na avaliação que fazem do seu trajeto ao longo destes quinze anos — ou não se tratasse 

de uma área «em que a individualidade é excecionalmente valorizada», como lembra Koivunen 

(2003: 215). «Resultado de uma ideologia de ensino que é ainda excessivamente orientada para 

a carreira de solista — numa tradição de unicidade e singularidade que tem raízes na era do 

romantismo — e que menospreza a profissão de músico de orquestra (...), as escolas de música 

continuam a não formar os instrumentistas para a prática orquestral» (Adenot, 2015: 12), le-

vando a que, de um modo geral, se assista a diferenças evidentes na valorização social de ambas 

as funções. 

6.2. Modelo de gestão e intervenção dos músicos 

O caso, não obstante, é que o cenário, no Remix Ensemble, dificilmente encaixará 

neste tipo de arrazoar dicotómico. Se, por um lado, os músicos se sentem, de facto, realizados 

no papel de solistas — pela relativa autonomia e visibilidade de que gozam no desempenho do 

seu mester —, isso em nada obvia a que a situação do grupo seja, no plano europeu, considera-

velmente diferente da dos seus congéneres. Definem-se como um agrupamento de música con-

temporânea «muito parecido — na formação, na experiência musical e nas características dos 

seus [membros] — com grupos como o Klangforum de Viena, o Musikfabrik ou até o Ensemble 

Modern», «mas depois, para todos os efeitos, [são] geridos de maneira completamente dife-

rente» (M13). 

«O Klangforum [por exemplo] é um grupo que funciona em moldes estritamente de-

mocráticos, sendo todas as decisões tomadas colegialmente pela totalidade dos 24 elementos 
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do grupo. Marca dessa democra[ticidade] e abolição de hierarquias é a inexistência, por princí-

pio, de um maestro diretor musical» (Bernardo Mariano, Diário de Notícias, 6/10/2015). Criado 

em 1985 — com mais de 500 estreias mundiais e 70 CD editados no mercado internacional —

, o agrupamento, contava, no momento em que se avançou para o trabalho de campo, com três 

membros honorários — Beat Furrer, compositor e maestro fundador do grupo, nome cimeiro, 

aliás, da cena musical contemporânea no plano europeu; Sylvain Cambreling, seu principal 

maestro convidado; e o compositor Friedrich Cerha1 —, distinção, essa, que, claro está, «resul-

tou de uma decisão unânime» dos seus constituintes. 

O mesmo acontecendo, por outro lado, com o Ensemble Modern. «Organizado demo-

craticamente, este ensemble de 18 membros deriva de uma parceria entre privados, funcio-

nando, desde 1987, sem diretor artístico e [como tal] decidindo por consenso sobre projetos, 

músicos convidados, coproduções e questões financeiras» (Forster, 2009). E, por isso, insistia 

Menger (1999: 565): «a maioria das pequenas organizações no ramo das artes performativas 

(companhias de dança, orquestras de câmara, ensembles de música barroca e contemporânea) 

trabalham nesta lógica cooperativa, aglutinando, frequentemente, trabalhadores que são, eles 

próprios, mini-firmas». 

Habitualmente, noutros ensembles, e eu toquei com vários, as coisas são mui-
to mais democráticas, de certa forma. E não tenho receio de dizer que o Remix 
funciona mais como uma orquestra, porque eles têm a Casa da Música e espe-
ram que nos limitemos a tocar o que nos põem nas estantes. E costuma ser 
muito bom; só que, às vezes, eu sinto que isto podia ser uma melhor experiên-
cia, se a organização nos envolvesse um bocadinho mais e tentasse perceber 
do que gostamos, com quem gostamos de tocar, mas parece-me que, no fim 
de contas, tudo se resume a tocar e arranjar sítios que nos convidem. Mas 
não tenho dúvidas de que isto podia ser feito de outro modo. Com outros en-
sembles, que são autogeridos, é tudo democrático. Eles têm um corpo de mú-
sicos que é responsável pela escolha dos programas; depois de cada concerto, 
eles sentam-se em conjunto e discutem o que correu bem, o que correu mal, o 
que pode ser melhorado e coisas assim. Isso não acontece aqui. Quer dizer, 
nós temos reuniões, mas não me parece que tenham grande influência. (M3) 

Um dos problemas que eu tenho com o Remix é que nós não contribuímos; 
pedem-nos, simplesmente, que façamos o que temos a fazer. Em termos musi-
cais, também. Sentamo-nos ali sossegados e é suposto que isto seja gerido 
como uma orquestra. E eu acho que isso não é muito comum, no caso dos 
grupos de música contemporânea, que tendem a trabalhar mais com o maes-
tro. Eu sempre quis que as coisas funcionassem mais dessa forma, porque 
seria melhor para o grupo. Mas, para os maestros, é mais fácil se tiverem 

                                                
1 A partir da temporada de 2018/2019, Bas Wiegers assumiria as funções de maestro principal convidado, man-
tendo-se Sylvain Cambreling associado ao ensemble na condição de maestro principal convidado emérito. Fonte: 
www.klangforum.at. Consultado em 18 de junho de 2019. 
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silêncio e se fizermos só o que eles querem. Já com o Stefan era assim, o que, 
para eles, é um sonho, mas torna-se um aborrecimento para o resto das pes-
soas. E o mesmo acontece com o Peter: ele adora ensaiar e trabalhar todos 
os detalhes dele, e precisa de se concentrar e tudo o mais. Mas eu gostava 
que se encorajasse algo diferente. Claro que há momentos em que o silêncio 
é essencial, e em que é preciso andar para a frente, mas depois também gos-
tava que os músicos trabalhassem entre si. Que dissessem aquilo de que pre-
cisam, para que se construa uma interpretação em conjunto. E isso nunca 
tivemos no Remix, o que é uma pena. Seria uma boa maneira de pensar. Um 
diretor artístico com formação em música teria interesse nisso. Como é que 
se desenvolvem as competências musicais do grupo, por forma a que se sin-
tam desafiados? Por exemplo, dando-lhes a oportunidade de montar algo so-
zinhos, puxando por eles. E, nesse sentido, sou crítico do Peter, porque ele 
podia ter um papel aí. Por que não introduzir uma peça de música de câmara, 
para manter os músicos motivados? Para os manter felizes! Para que estejam 
bem psicologicamente, para que se sintam desafiados, para estimular o sen-
tido de responsabilidade e para que não sejam sempre tratados como mario-
netas. (M2) 

No que à gestão do agrupamento diz respeito, os elementos do Remix Ensemble ma-

nifestam-se, por isso, especialmente críticos do caminho escolhido pela sua direção. Não só 

entendem que a sua «opinião não é procurada como nem sequer é bem-vinda» (M2) — que 

«não há um saco onde as [suas] sugestões sejam postas» (M14). Podem, segundo os próprios, 

«dar opiniões», mas são contundentes ao afirmar que «a decisão nunca [lhes] calha» (M12) — 

que, no fundo, «não [têm] qualquer voz nesse processo» (M13). Algo que leva os membros do 

grupo a defender que, «em diversos sentidos, o Remix funciona mais como uma pequena or-

questra do que, propriamente, um ensemble» tradicional (M3). 

Há alguns grupos que funcionam muito parecido com o Remix Ensemble, 
onde eu acho que a direção da Casa da Música e do Remix foram beber a sua 
inspiração. Estou a falar do Ensemble intercontemporain, de Paris, ligado ao 
IRCAM, que, no fundo, funciona como uma orquestra. O vínculo dos músicos 
é mais ou menos o mesmo, embora saibamos que eles não fazem quatro se-
manas por mês com um programa diferente, porque tem a ver com a música 
que se toca. Assim como sabemos que fazer ópera tem um desgaste muito 
maior do que fazer orquestra sinfónica. Há uma data de tempos que é preciso 
descansar, caso contrário não se consegue manter um músico lá durante mais 
do que um ano, se chegar a um ano. E o Ensemble intercontemporain tem 
essa base quase orquestral, mas com uma particularidade: na maioria, tem 
mais do que um músico por instrumento. Eu acho que é para garantir justa-
mente isso, essa folga de que os músicos precisam ao fim de x tempo. Por-
tanto, nesse aspeto, é parecido. Ou seja, quem decide o programa, quem es-
colhe os maestros, quem escolhe os músicos, ou parte importante da escolha 
dos músicos, é a administração. E o Remix, nisso, é muito parecido. (M12) 
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Falam, como tal, de «um sistema híbrido»: nem encaixam, verdadeiramente, no mo-

delo do «Ensemble intercontemporain, que funciona como uma orquestra», beneficiando, entre 

outras, das regalias inerentes a um «contrato permanente» — porventura, a estrutura que, dife-

renças à parte, mais se aproxima da realidade do Remix, ao estar associada a uma instituição 

tutelar (em concreto, o IRCAM) —, nem se assemelham ao caso do «Ensemble Modern, que é 

autogerido e todos os anos concorre a [apoios]» (M14). Isto é, não se incluem no modelo da 

«orquestra permanente» — para usar os termos de John H. Mueller (1951: 36) —, sobretudo 

em matéria contratual e volume de trabalho, mas tão-pouco constituem um grupo verdadeira-

mente independente do ponto de vista artístico e musical. 

Com as vantagens e desvantagens daí decorrentes. Se, por um lado, os músicos veem 

como «positivo» o facto de «não [terem] de lutar pela sua sobrevivência» — usufruindo de uma 

estabilidade que, independentemente de pontuais flutuações no número de concertos, lhes ga-

rante «um mínimo de atividade» em cada uma das temporadas da Casa da Música —, por outro, 

acabam por «não [estar] envolvidos na escolha do caminho a seguir ou em algumas das decisões 

artísticas» mais relevantes para o futuro do grupo — questão que, sendo «consequência natural 

da estrutura» organizativa de que o Remix forma parte, para muitos dos seus instrumentistas é, 

com efeito, sentida como uma «lacuna» (M13). 

Com alguns dos principais ensembles europeus — como o Klangforum, o Mu-
sikfabrik ou o Ensemble Modern, que foi o primeiro —, a estrutura económica 
é completamente diferente da de uma orquestra normal. Os músicos não estão 
dependentes de um patrão; eles, basicamente, são donos do grupo. Investiram 
o seu próprio dinheiro, são parte da organização e, se as coisas correrem 
mal, artística ou economicamente, arriscam a sua existência. Isso significa 
que eles são responsáveis pelas peças que tocam e pelos diretores que esco-
lhem. Os diretores são contratados pelos músicos, nestes ensembles, portanto 
eles decidem sobre todas as questões artísticas e económicas, o que repre-
senta trabalho adicional para os músicos, mas que, claro está, tem como 
efeito o facto de se preocuparem com tudo. É uma grande responsabilidade, 
mas que cria uma grande energia, em termos artísticos. Aqui no Remix, como 
sabemos, a estrutura é diferente. Eles não são funcionários da Casa da Mú-
sica, são músicos livres, e eu tão-pouco, apesar de, em certa medida, estar 
dependente da direção artística da Casa e da administração. Quer dizer, aqui 
há uma estrutura hierárquica muito clara. (Peter Rundel) 

Enquanto os agrupamentos autogeridos têm um papel importante na escolha 
do repertório e nas decisões do ensemble — a todos os níveis: financeiros, 
estéticos, de repertório —, nós não temos nenhum. Portanto, é zero. Limi-
tamo-nos, basicamente, a executar ordens, o que acaba por ser pouco estimu-
lante do ponto de vista do músico, e muito mais do músico solista. Porque 
penso que todos nós gostávamos de participar muito mais desse processo: na 
sugestão do repertório, até, de certa maneira, na parte da gestão, em termos 
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de marketing... Todos nós gostávamos de ter um papel mais importante nisso, 
e nunca nos foi dada essa oportunidade. As vezes que tentámos, foi-nos bar-
rado, portanto cada vez as pessoas sentem mais isto como um emprego de 
funcionário público. Chegamos aqui, carimbamos meia-dúzia de papéis e 
vamo-nos embora. Está feito. (M14) 

Sem que tal, de acordo com os músicos — e apesar da desilusão que confessam sentir 

por «trabalh[arem] em real isolamento, a dois níveis: direção e finanças, a uma parte, e os mú-

sicos, a outra» (M2) —, reverta em «falta de qualidade» ou reduzido «empenho» do estrito 

ponto de vista da performance. «O brio com que se fazem as coisas» — defendem — é, aliás, 

fator que «distingue o Remix, em termos culturais, dos [restantes] grupos que existem em Por-

tugal» (M14). Insistem, tão-somente, na necessidade de estarem «envolvidos no projeto» a um 

outro nível, isto é, de assumirem «uma responsabilidade acrescida» pela escolha do repertório, 

dos instrumentistas (mormente os solistas) e dos maestros que colaboram com o grupo (M13). 

Sendo que apenas parte destas pretensões — em resultado de exigência a dada altura colocada 

por alguns dos seus membros — é, efetivamente, atendida: no que concerne aos reforços e, 

mais relevante ainda, os dirigentes que visitam a formação, é-lhes «permitido que escolh[am] 

quem volta ou não» — matéria que, por sinal, entendem ser de capital importância para o rumo 

do coletivo (M1). Neste ponto em especial — insistem na exceção ao cenário —, António Jorge 

Pacheco tem-se mostrado «particularmente interessado» em que, quando há «uma sucessão de 

maestros convidados», os músicos deem «o [seu] feedback». A questão, contudo, é que, mesmo 

assim, «há muita gente com quem gostar[iam] de voltar a trabalhar e que não volta». «Prova-

velmente, por razões financeiras» — supõem —, «porque os maestros interessantes são dema-

siado caros» para a realidade da Casa (M2). 

Mas também no respeitante à promoção do seu trabalho — à imagem do Remix En-

semble — encontram debilidades pela forma como todo o processo é conduzido. Resultado da 

institucionalização do grupo — do facto de estarem «cingidos a uma estratégia de programa-

ção» que é pensada globalmente —, dizem-se «prejudicados, em termos de visibilidade», «ofus-

cados por essa coisa maior que é a Casa da Música» (M13). Não só por lhes ser negada a pos-

sibilidade de participar das decisões programáticas, propriamente ditas — consequência ainda 

da vinculação do agrupamento a um conjunto de opções musicais da instituição, como antes 

visto —, mas, igualmente, por um dado afastamento a que se sentem votados em questões or-

ganizativas. 
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Lamentam, deste modo, que o Remix não disponha de sítio próprio, a título de exem-

plo; veem-se limitados a «um site indexado à Casa da Música», que, por seu turno — sustentam 

—, devia ser «muito mais diversificado» em matéria de conteúdos, ou não fosse o «trabalho na 

internet fundamental para a projeção dos grupos», nos tempos que correm (M11). Apesar de, 

«hoje em dia, já se faze[re]m algumas entrevistas», são claros no entendimento de que, quando 

«comparados com o Ensemble intercontemporain, o Ensemble Modern e todos aqueles ensem-

bles», muito queda ainda por fazer. «Os websites deles têm informação sobre os compositores, 

sobre os músicos e entrevistas com imensa gente», estratégia que não veem devidamente repli-

cada no caso do Remix Ensemble: «o que aqui se faz — confessava instrumentista do grupo — 

nada tem a ver com o que é feito lá fora». 

Mas se esta é tarefa em que «pod[iam] estar muito mais envolvidos» — na medida em 

que se dizem com «cabeça para pensar, não só para tocar» —, realidade é que os apelos dos 

seus membros efetivos vêm esbarrando num aparente desinteresse por parte da direção (M5). 

E, depois — garantem —, porque «há um trabalho [sistemático] de gravação de CD que nunca 

foi feito com o Remix» (M11). Não obstante um já assinalável catálogo discográfico — que 

contava, durante a fase de trabalho de campo, com mais de uma dezena de registos, alguns dos 

quais, conforme sabido, em colaboração com a Orquestra Sinfónica do Porto —, afiançam que 

é, todavia, grande o espólio de obras encomendadas e/ou estreadas pela Casa da Música que 

permanece por editar. 

Neste último ponto, repisam-se, como tal, alguns dos argumentos com que já Mueller 

(1951) — reportando, mais concretamente, ao universo das orquestras sinfónicas americanas 

— se referia a uma possível justaposição entre os domínios da performance e da gravação. 

Embora defendendo que «os destinos da música ao vivo e da reprodução mecânica se entrecru-

zam», não deixa, em todo o caso, de apontar a relativa improbabilidade de uma perfeita coinci-

dência entre os seus respetivos perfis de gosto musical. Ao insistir no complexo de «forças 

poderosas que diferenciam as suas condições operacionais» (locais de fruição, segmentos po-

pulacionais a que, potencialmente, se dirigem ou até a natureza das transações financeiras en-

volvidas na compra dos serviços musicais), sublinha que, «uma vez terminado, o documento 

musical embarca em vida própria (...) e entra num imenso mercado que se não deixa limitar 

pela geografia da orquestra local» (Mueller, 1951: 4). É, assim, com base neste tipo de argu-

mentário — na ideia de que o registo discográfico pode contribuir não só para o crescimento 

do seu potencial auditório mas, também, para a diversificação das próprias tipologias de 
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públicos — que boa parte dos músicos sustenta que a instituição teria muito a ganhar, se se 

«relacionar o investimento com o retorno» expectável, em montar editora própria, integrada 

num plano de divulgação mais regular do trabalho dos seus agrupamentos, dado que «o CD 

pode ir a qualquer parte do mundo» (M11). 

A Casa da Música tem três ou quatro grupos e apresenta-se como a Casa da 
Música, promove-se como a Casa da Música. Não faz — e nem sei se tem que 
fazer, mas o facto é que não faz — uma promoção individualizada dos grupos. 
Seja do Coro, seja da Barroca. A não ser a questão dos concertos, obvia-
mente. Ao contrário dos outros grupos, ou da maior parte deles. Mesmo o 
Ensemble intercontemporain, sendo institucionalizado, como não está ligado 
a uma instituição como a Casa da Música, tem uma estratégia muito forte de 
divulgação do grupo, de apresentação do grupo à sociedade, através das re-
des sociais e tudo o mais. E o Remix não tem isso. De facto, não faz isso. E eu 
acho, sinceramente, que é uma questão de opção, porque a Casa da Música 
promove-se como um bolo, como um projeto de alguma maneira até inovador, 
na Europa, porque junta aqui uma série de valências que não existem em 
muitos lados, mas depois também se promove a si, como o bolo todo. E as 
partes acabam por sair um bocadinho prejudicadas, nesse aspeto. (M13) 

O debate em torno da opção por este tipo de governo unificado das estruturas residen-

tes da Casa da Música estará, no entanto, longe de constituir novidade; os seus prós e contras 

haviam até sido ponderados quando da idealização do projeto. Sendo que a decisão se não ex-

plica unicamente por questões relativas ao organigrama da instituição. Terá, sobretudo, que ver 

— assevera Pedro Burmester — com a necessidade de garantir um certo grau de estabilidade e 

segurança aos agrupamentos então surgentes. Entendeu-se, em momento inicial, que a melhor 

maneira de assegurar a sobrevivência do Remix Ensemble passaria pela ancoragem da sua pro-

gramação a uma identidade artística maior, comum às várias estruturas da Casa, ainda que, com 

tal, sacrificando parte não negligenciável da sua autonomia estratégica. 

Havia, acima disso tudo, a Casa da Música como instituição. Ou seja, é sem-
pre uma questão difícil e interessante, esta de perceber qual a margem de 
manobra ou a liberdade de cada grupo para poder ter as duas coisas: uma 
identidade própria e, ao mesmo tempo, servir uma identidade maior. E nós 
achámos que, como era o arranque, como era uma coisa nova, seria mais 
seguro para os grupos se estivessem, de facto, ancorados na instituição Casa 
da Música. Quisemos que tanto a Orquestra como o Remix mantivessem al-
guma autonomia, mas que seguissem uma programação da própria Casa da 
Música. Hoje em dia, não sei qual é a resposta, mas é interessante pensar se 
seria ou não de dar autonomia ao Remix, para que fosse gerido de outra 
forma ou até de ser substituído por outro grupo qualquer. Porque eu acho 
que, de certa maneira, o grupo já cumpriu a sua missão mais importante. Mas 
não; desde o início, dissemos: 'Deixa-os estar aqui sediados, com garantia de 
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financiamento, com um palco para se apresentarem', porque isso, no arran-
que do projeto, pareceu-nos a solução mais segura. (Pedro Burmester) 

Face ao descrito — e na sequência de anteriores discussões, em que se incluem temas 

como o regime contratual da Casa da Música ou os cortes recentemente aplicados pela institui-

ção —, torna-se, assim, notório algum desconforto, no seio do grupo, pelo rumar dos aconteci-

mentos. Confessam-se, em diversos aspetos, «muitíssimo desiludidos pela situação atual do 

Remix». Investiram «muito das suas vidas num projeto», fazendo dele prioridade no quadro 

das suas carreiras profissionais, para, depois — insistem —, sentirem «que não há evolução 

positiva». Ainda que se mostrem gratos «pelas oportunidades de que [puderam] usufruir», 

grassa, entre os seus membros efetivos — fundadores à cabeça —, um manifesto desalento pela 

forma como o agrupamento se foi desenvolvendo, por constatarem que, hoje em dia, se limita 

a «seguir em piloto automático». A ponto de alguns dos músicos defenderem que «se o Remix 

não pereceu ainda, é, em grande medida, pela energia e talento dos seus instrumentistas, que, 

mesmo assim, continuam a subir a palco e a fazer algo de que as pessoas desfrutam» (M2). 

6.3. Públicos e comunicação do grupo 

Pessimismo, este, que se estende ainda a outro tipo de questões. Também ao nível da 

comunicação com o seu auditório, sentem que «há muito trabalho que podia ter sido feito e não 

foi» — e que, em resultado, não chegaram, verdadeiramente, a «construir um público» (M2). 

Neste particular, são, aliás, várias as críticas que os membros do Remix Ensemble dirigem à 

cúpula da instituição, algumas das quais secundadas pelo seu maestro titular. 

Desde logo, em matéria de programação. Insistem, por exemplo, no facto de à instala-

ção no novo edifício se terem seguido períodos de notória quebra no número de visitantes aos 

concertos do grupo — aspeto que, de acordo com os músicos, encontra explicação numa mul-

tiplicidade de fatores. Depois de uma fase em que — seja por opção estratégica da sua equipa 

de programadores, seja por uma maior disponibilidade financeira, mas, certamente, impulsio-

nado pela ausência de espaço de trabalho fixo — o Remix atuou em salas de concerto espalha-

das por diferentes zonas do país, a mudança para a Casa da Música acabaria por ficar associada 

à decisão de reduzir o número de concertos realizados fora da cidade, passando a sua atividade 

a concentrar-se, quase em exclusivo, nas atuais instalações. Equivale a dizer que, ao cabo dos 

primeiros cinco anos de existência, o agrupamento — tentando, no mais, responder às suas 
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necessidades de desenvolvimento musical e artístico — abandonava, em grande medida, aquela 

que vinha sendo uma política assumida de aproximação às pessoas, mormente através da des-

localização sistemática da sua oferta concertística, para, assim, apostar numa lógica de comu-

nicação que, ao invés, visava atrair públicos até si.2 

Se eu olhar para trás e pensar nos primeiros anos, o Remix esforçava-se mais 
por comunicar aquilo que estava a fazer. O grupo tocava não só no Porto e 
em Lisboa, mas também noutras cidades portuguesas. E isso levou a que, len-
tamente, se construísse e fizesse crescer um público. Desde o momento em 
que assentámos no novo edifício, tem sido política da Casa que os concertos 
se realizem aqui, tentando, por assim dizer, que as pessoas venham até à 
Casa, em vez de sermos nós a sair com o objetivo de atrair outro tipo de pú-
blicos. E eu acho que, idealmente — se houvesse meios financeiros para tal 
—, ambas as coisas deviam acontecer. Quer dizer, para se desenvolver um 
público, às vezes também é preciso que nos desloquemos até às pessoas, e não 
esperar, simplesmente, que venham até nós. Isso talvez tenha sido uma das 
nossas falhas ao longo dos últimos anos: concentrámo-nos bastante no nosso 
desenvolvimento artístico, mas não soubemos comunicar devidamente. E, em 
conjunto com a crise, num momento em que as pessoas pensam duas vezes 
antes de ir a um concerto, torna-se tudo mais complicado. (Peter Rundel) 

Não tem havido esforço, da parte da Casa da Música, enquanto instituição, 
para criar novos públicos, para levar música às pessoas e trazer as pessoas 
aos concertos. Acho que há uma atitude demasiado — não diria conformista 
— institucionalizada, no mau sentido. No sentido em que 'Nós estamos cá, as 
pessoas sabem que existe; se não vêm, é porque não querem. Viessem! Elas é 
que estão a perder'. E não há uma atitude ativa, ou pró-ativa, para que se 
possa criar novos públicos. Afinal de contas, temos quinze anos; se esse tra-
balho tivesse sido feito, realmente, desde início, os resultados poderiam estar 
a aparecer. (M14) 

Mas não só. A tal, somavam-se os efeitos provocados pela mudança de direção artís-

tica e respetivas opções em termos de repertório. E isto porque, com a chegada de Peter Rundel, 

o agrupamento viria a abraçar uma programação de cunho mais abertamente vanguardista (por 

muito que diversificada) — caminho que, na opinião da generalidade dos músicos, teve conse-

quências claras ao nível da afluência de públicos. Se, «no início, era sempre casa cheia» — algo 

que, em parte, se explica com o facto de a atividade do Remix, numa fase inaugural, se cingir 

a salas de pequena dimensão mas, também, com a própria dinâmica cultural e social ocasionada 

                                                
2 Sem prejuízo do descrito, assiste-se, simultaneamente, a um aumento sustentado, embora oscilante, do número 
de digressões internacionais — com o Remix Ensemble a assumir papel destacado, no quadro dos agrupamentos 
residentes —, em que se incluem passagens recentes por certames como o Printemps des Arts de Monte Carlo ou 
o Festival Musica de Estrasburgo, mas também apresentações públicas em cidades como Hamburgo, Viena, Tou-
louse e Milão. Apenas no plano nacional se mantém a tendência para que o agrupamento concentre a sua atividade 
na Casa da Música (RC, 2015). 
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pelo projeto da Porto 2001 —, com o virar da década, assistiríamos a sucessivos momentos de 

preocupação no seio do grupo. Entendem, hoje como então, que há uma ligação quase direta 

entre esse estilo de programação que se «baseia numa proposta 'pura e dura', contemporânea — 

ou seja, música alemã e francesa, sobretudo —, sem mais desvios», e as dificuldades que sen-

tiram na captação e/ou preservação dos seus públicos, durante os anos em questão. «A conse-

quência não é imediata — dizem —, mas, no ano seguinte, [começam] a ver a sala a esvaziar», 

porque o público «não aguenta, não assimila» (M12). Levando a que alguns dos seus membros, 

já em pleno período de cortes orçamentais, tomassem, entre outras, a iniciativa de dinamizar 

uma newsletter. «Deixámos — recorda instrumentista com responsabilidades na ideia (M5) — 

papeizinhos nos assentos a pedir que [as pessoas nos facultassem] o e-mail, para criar uma base 

de dados. Foi um trabalho muito interessante; fizemos isso durante um ano. Depois desistimos, 

porque víamos que, na administração, não havia interesse nenhum nesse trabalho». 

À margem desta primeira experiência de comunicação mais direta com o seu auditório, 

e ainda na tentativa de minimizar as repercussões de um período menos positivo em termos de 

visitas aos concertos da formação, foram, como tal, promovidas «discussões internas sobre o 

assunto» (M13), no sentido de alertar Peter Rundel e os demais responsáveis diretivos para a 

«necessidade de desenvolver programas com estéticas diferentes, ou não repetir estéticas de 

programa para programa, de mês para mês» (M12). Recomendação que mantêm como válida 

na atualidade. Embora percebam que a direção do Remix «não queira comprometer a qualidade 

dos programas, limitando-se a apostar em peças populistas» (M2) — na medida em que «não é 

esse o propósito, a missão do grupo» —, defendem, em todo o caso, que, pelo menos em parte, 

lhes cumpre «convencer o público de que vale a pena ir a um concerto, e não pode ser sempre 

pela dureza, pela abstração» (M12). 

Matéria em que, por sinal, contariam com o apoio da sua equipa de programadores. 

Face àquele que foi um período de evidente «decréscimo» no número de entradas nos seus 

concertos, e com o objetivo assumido de «reverter a situação», as mencionadas preocupações 

e «estratégias foram tidas em conta», levando a que, fruto desse «cuidado», «houve[sse] alguma 

recuperação» (M13). 

Colocando-me no lugar do público, eu acho que também tem a ver com a 
necessidade de a gente educar o ouvido. O meu primeiro contacto com a mú-
sica contemporânea foi um choque — lembro-me que foi a Philomela. Hoje 
em dia, ouço coisas muito mais difíceis e já não me chocam. Se calhar, tem 
acontecido o mesmo com o público. Se bem que ainda ouço muita gente a 
dizer: 'O Remix, aquela música dos plim, plim, plim, plum'. Mas eu acho que 
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as óperas e os cineconcertos, ou os programas que fizemos, como agora em 
janeiro, com Schnittke e Stravinsky, até a Academia de Verão, são possibili-
dades para o público, para alargar a base do público. Ou, melhor, para vir 
um público diferente ao concerto do Remix, e para que se perca um bocadinho 
aquela ideia de que é demasiado elitista ou demasiado difícil, ou que é só 
para alguns. (André Quelhas, produtor) 

Sucede, porém — e apesar da importância que atribuem à aparente reação da sua di-

reção artística —, que, em seu ver, a principal justificação para as dificuldades sentidas durante 

este período reside noutro dos pilares da sua atividade. Questões de repertório à parte, os mem-

bros do Remix Ensemble são praticamente unânimes no entendimento de que o problema es-

tará, sobretudo, relacionado com a estratégia de comunicação do grupo, stricto sensu. «Nós não 

comunicamos com um público» — salientava um dos seus elementos fundadores. «Limitamo-

nos a fazer concertos, e, às pessoas, resta-lhes ler as notas ao programa e fazer o melhor possível 

[com essa informação]. Portanto, não me surpreende que não tenhamos [conquistado] um 

grande público» (M2). 

À semelhança do exposto em momento anterior, sustentam, como tal, que «o grupo 

precisaria de comunicar mais individualmente. De ter uma identidade mais individual[izada], 

mesmo que [pertencendo à] Casa da Música» (M13). Defendem que «o marketing deveria ser 

mais específico, [voltado] para as especificidades de cada um dos grupos», tentando, assim, 

«procurar os públicos também de acordo com [as características] de cada [formação]», em vez 

de ceder à «tendência de vender [a carteira de concertos dos vários agrupamentos residentes] 

como se fosse uma só coisa». Sendo que mesmo esta «política de pacote» é desenvolvida de 

forma «muito pouco ativa»: confinar-se-á, de acordo com os músicos, à colocação de «meia-

dúzia de cartazes e [a] ter um site mais ou menos bem feito», algo que «não faz [com que] as 

pessoas se[jam] tocadas» (M14). 

Ponto transversal aos depoimentos parece, então, ser «a necessidade de educar as pes-

soas», isto é — à parte as naturais diferenças entre quadros percetivos de «quem toca e ouve os 

concertos» —, a consciência de que «é preciso uma certa dose de conhecimento para se ser 

capaz de criticar». Mas mais: tão-somente, «para reagir» a esta música (M1). Ao relembrar que, 

de uma forma geral, «a população não tem contacto com a música contemporânea» (M10), 

insistem, por isso, naquele que, em sua opinião, constitui um dos paradoxos flagrantes da ins-

tituição: «A Casa da Música tem concertos comentados de música romântica, e os concertos do 

Remix raramente são comentados. Ou seja — denuncia um dos seus membros efetivos —, nós 
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temos uma música altamente elitista que é entregue sem qualquer tipo de explicação, e depois 

temos música do século XIX que, [essa sim], é explicada às pessoas» (M13). 

Aqueles concertos de domingo, com explicações, mais curtos, são versões 
light, digamos, que ajudam a que as pessoas venham, gostem e repitam, aca-
bando por criar o hábito. No caso do Remix, não há nada disso. Há uma 
conversa com o compositor, pré-concerto, de vez em quando... que seria im-
portante que acontecesse mais vezes, porque as pessoas, quando lhes é expli-
cado aquilo que estão a ouvir, ouvem de maneira diferente, necessariamente, 
e acabam por perceber relações. O que faz com que criem uma maior proxi-
midade com o repertório, com o grupo, com o concerto, com o prazer de estar 
ali. Se, por sistema, não há esse estímulo, se se fazem concertos de duas horas 
e meia, com um quarto de hora entre cada peça, as pessoas, depois, não que-
rem ver o Remix, nem passado um mês, nem passado um ano. (M14) 

Nós vivemos num sítio muito provinciano, em termos musicais. As pessoas 
não têm formação musical, não dispõem de um ambiente cultural que lhes 
permita, por si só, dar esse tipo de saltos. Ora, se a Casa da Música organiza 
concertos comentados com sinfonias de Beethoven, o que é que nós fazemos 
acerca do Lachenmann? Esta é a primeira pergunta que devíamos fazer, e 
que, na realidade, nunca aceitámos, verdadeiramente. Limitamo-nos a tocar 
e, de alguma forma, espera-se que o público ouça e faça sentido daquilo. (M2) 

Lamentam, assim, que a situação, até certo ponto, seja encarada como uma espécie de 

fatalidade, resultando em que «tanto o compositor como o Remix se mantenham isolados, sem 

contacto com o seu auditório». Defendia voz crítica: ainda que «as palestras pré-concerto não 

funcionem — funcionam, mas há várias razões para que elas possam não resultar —, hoje em 

dia, com a internet, as newsletters e assim, é possível fazer com que o público se sinta envol-

vido. Por exemplo, permitindo-lhe escolher a peça do próximo mês. Não é preciso inventar 

técnicas [específicas]; isto tem sido feito ao longo dos últimos 60 anos» (M2). Pelo que, tam-

bém aqui, a questão em torno do modelo de gestão adotado pela Casa da Música é, por norma, 

convocada. Apesar de entenderem que, em matéria de comunicação, «há algumas coisas que se 

poderiam fazer» — insistindo que, «enquanto grupo, [tentam] sempre ter opinião» sobre estes 

assuntos —, «a maneira como [são] organizados não [lhes] permite ter poder de decisão» 

(M13). Ao passo que «os outros agrupamentos, que não dispõem de financiamento [garantido], 

têm, [forçosamente], de desenvolver estas áreas» (M2). 

Parte significativa dos músicos do Remix Ensemble estabelece, como tal, nexo causal 

entre o modelo de financiamento da instituição e alguma da inércia ou imobilismo com que a 

sua estratégia de comunicação vem sendo desenvolvida. Mesmo assumindo que a direção «não 

quisesse falar com os seus próprios músicos, que — relembram — poderiam sair-se com boas 
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ideias, bastava que fossem estudar algumas destas técnicas», perceber o que «o Musikfabrik [e 

demais parceiros europeus] estão a fazer para conseguir apoios», «para chegar até ao seu pú-

blico». Caso contrário — sustentam —, «se a Casa da Música não está a formar o seu auditório, 

se não está a desenvolver públicos e a abrir as mentes da sua assistência», torna-se difícil en-

tender «por que motivo recebem todo este financiamento governamental» (M2). 

Mas nem só pelo tocante àquela que seria a sua plateia de âmbito mais generalista. De 

acordo com os músicos, o plano de comunicação do grupo deveria até passar, em primeiro 

lugar, pela aposta no «público que, naturalmente, [lhe é] mais próximo, que são os estudantes 

de música, pelas escolas». Algo vem sendo feito, neste domínio — reconhecem —, «tentativas 

ténues que já têm dado algum resultado, com a aproximação à ESMAE (Escola Superior de 

Música e Artes do Espetáculo) — facilitação de bilhetes, publicidade, etc. —, para trazer pes-

soas à Casa da Música». Acontece que nenhuma destas iniciativas partiu da instituição: «são 

ações que [surgiram] de pessoas, individualmente, que estabeleceram esses contactos e acharam 

que era importante para ambos os lados» (M14). 

Defendem, por isso, que a sua estrutura diretiva ganharia muito em assumir uma pos-

tura pró-ativa no envolvimento da comunidade escolar e académica — não só as «universidades 

e conservatórios» de música; alargando a estratégia «às academias e escolas particulares», tam-

bém —, ou não se tratasse «de um público imenso», que representa «milhares e milhares de 

potenciais visitas» aos concertos do Remix (M14). E isto porque — insiste outro dos seus mem-

bros fundadores — «tudo o que seja abaixo de duzentos lugares não justifica o investimento»: 

nem só de dinheiro; sobretudo — dizem — pela «semana de trabalho árduo» (M12). 

Opinião diferente tem, no entanto, António Jorge Pacheco. Embora reconhecendo a 

necessidade de alargar e diversificar a composição do seu público, prefere, ainda assim, relati-

vizar, neste ponto, enfatizando, por um lado, aquela que é uma oferta de concertos desirmanada, 

no contexto nacional, e, por outro, insistindo na ideia de que o grupo conta com um núcleo de 

ouvintes particularmente fiel. Em termos proporcionais, o Remix Ensemble é, aliás, a formação 

residente que mais assinantes tem cativado. O que, não constituindo, em todo o caso, cenário 

ideal — defende o seu diretor artístico, e levando até em consideração recentes propostas da 

Casa, que vão no sentido de uma tentativa de cruzamento entre públicos que, por tendência, 

procuram géneros musicais específicos —, será, contudo, dado relevante na avaliação a fazer 

da sua estratégia de comunicação. 
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O Remix Ensemble tem um público; tem um núcleo que é reduzido, mas que é 
muito fiel. Aliás, é o agrupamento que tem, proporcionalmente, mais assinan-
tes. Porque, de facto, há um núcleo — que não sei se são cem ou duzentas 
pessoas — que é muito fiel. Um núcleo de pessoas que só vem cá ao Remix 
Ensemble, não veem mais nada. Não é a situação ideal, porque nós queremos 
que haja irrigação, aqui na Casa, entre os géneros, se possível. Agora, há 
pessoas que têm aquele gosto muito definido e só querem ouvir aquilo, e estão 
no seu direito, também, mas nós temos que crescer e expandir o público. E, 
portanto, como propomos muito repertório que nunca foi tocado em Portugal, 
novos compositores que são famosos internacionalmente, que têm grandes 
carreiras e que nunca foram tocados em Portugal, isso tem levado a que o 
Remix fixe um público jovem, curioso, interessado em ouvir a música do nosso 
tempo, em acompanhar, de facto. Porque sabem que o Remix está na van-
guarda daquilo que de mais recente se faz nas grandes salas europeias, e que 
podem ter acesso aqui, no Porto, numa cidade de dimensões pequenas, à es-
cala europeia, mas onde podem ouvir as mesmas obras, se calhar antes até 
do que se ouviu em Paris ou Berlim, ou Londres. As pessoas têm essa noção. 
E acho que valorizam muito isso. (António Jorge Pacheco) 

São, deste modo, numerosos os pontos de divergência entre os instrumentistas do Re-

mix Ensemble e respetiva direção, no que toca à comunicação com o seu público. Se questões 

há em que sentem que a sua voz foi, efetivamente, ouvida — caso dos alertas que lançaram a 

Peter Rundel para que «os programas não [fossem sempre] tão duros» (M15) —, muitas são as 

matérias em que, por contraste, condenam a atuação da sua estrutura diretiva. Entre outros, o 

modelo de gestão do grupo desincentiva, em seu ver, a intervenção dos músicos, a opção de 

promover a carteira de concertos da Casa da Música de forma unificada retira margem de ma-

nobra para avançar com um plano de divulgação adaptado às especificidades da formação, ao 

passo que o acesso a montantes mínimos de financiamento vem, julgam alguns dos seus mem-

bros, promovendo uma postura de relativa inoperância em termos de criação e desenvolvimen-

tos de públicos, ou ainda no respeitante ao estabelecimento de colaborações com parceiros es-

tratégicos. Redundando, sobretudo entre os elementos mais críticos, numa sensação generali-

zada de desapontamento. Recordava um deles: «Há pessoas que nos deixaram ficar mal; pes-

soas com responsabilidade nisto, que tiveram a oportunidade de desenvolver o grupo e não o 

fizeram». «Estes quinze anos, que podiam ter enriquecido a vida das pessoas», transportam 

«algo de desperdício», por isso (M2). 

6.4. Limites do repertório 

Mas nem tudo será linear na apreciação que fazem da equipa de programadores da 

Casa e respetivas diretrizes. A mencionada insatisfação pelo facto de se sentirem excluídos de 
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uma série de decisões relativas à programação do grupo não tem, à laia de exemplo, por corre-

lato discordâncias de fundo no que toca à orientação estética da sua direção artística. A este 

respeito, são até vários os aspetos em que os músicos do Remix se reveem nas linhas gerais 

traçadas por António Jorge Pacheco. 

A começar pela opção, tomando-o como «um agrupamento cuja principal missão 

[passa por] interpretar e estimular a criação contemporânea», de não vincular o «ensemble a 

uma escola» de composição ou projeto estético em particular (António Jorge Pacheco). Algo 

que, de igual modo, se aplica à vertente cronológica. «Os programas do Remix Ensemble — 

conforme consta da generalidade dos documentos oficiais da instituição — colocam-nos sem-

pre a par das mais recentes composições nacionais e internacionais da actualidade, dando-nos 

a conhecer a rica diversidade estética da criação contemporânea [mas, também, algumas das] 

obras marcantes do século XX e que são já consideradas 'clássicos' do repertório» (RC, 2014: 

81). 

Tópico que, por trivial que se afigure, dificilmente reunirá consenso. Os limites do 

repertório desta específica formação, bem como o peso relativo de cada uma das suas fases e/ou 

linguagens, são, aliás, matéria permanentemente negociada no meio musical contemporâneo — 

prova de que «a contemporaneidade é uma visão sincrética de assincronismos», como defende 

João Teixeira Lopes (2000a: 162). Se, a um lado, o Ensemble intercontemporain assume «con-

sagrar-se à música que vai do século XX até à atualidade»,3 agrupamentos como o Musikfabrik 

mas, sobretudo, o Klangforum Wien concentram o grosso da sua atividade na música do pre-

sente. A ponto de um dos responsáveis deste último, quando de um concerto na Casa da Música, 

ter sentido necessidade de justificar a inclusão, no programa, das Seis Peças para orquestra, Op. 

6 (1910/1928), de Anton von Webern. 

Casa da Música, 6 de outubro de 2015. 
Registo factual. Observações realizadas pessoalmente. 

19h30, Sala Suggia. 

Na Sala Suggia para aquele que, em perspetiva, constituirá um dos pontos 
altos da temporada. No mês em que o Remix celebra 15 anos de atividade, a 
Casa da Música convida o Klangforum Wien, seu homólogo austríaco — que, 
de acordo com a instituição, tem já «lugar assegurado na História da Música 
Ocidental» —, para um concerto em que figuram obras do italiano Pierluigi 
Billone, do alemão Johannes Kalitzke e dos também austríacos Georg Frie-
drich Haas e Anton von Webern. Mas se este é, no quadro da presente tempo-
rada (a par, talvez, da atuação do Quarteto Arditti), evento de destaque em 

                                                
3 Fonte: www.ensembleintercontemporain.com/fr/un-ensemble-de-solistes/. Consultado em 18 de junho de 2019. 
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termos de programação contemporânea, o público parece não ter correspon-
dido à chamada — situação para que, pelo menos em parte, terão contribuído 
a data e hora da sua realização. 

Momentos antes do início do concerto, vemos subir a palco um dos responsá-
veis do agrupamento, para uma curta nota aos presentes. E isto porque — 
avançou o seu porta-voz — haveria necessidade de justificar por que motivo 
um ensemble dedicado à música contemporânea incluía no seu programa de 
concerto uma 'peça com cerca de cem anos'. Algo que, na ótica dos elementos 
do Klangforum, 'decerto soaria estranho aos ouvintes' — postura que con-
trasta, expressivamente, com as sabidas opções da Casa da Música, no que 
respeita à programação do Remix. 

Acontece, contudo, que, também neste particular, o caso do Remix Ensemble assume 

contornos singulares, pelo menos no contexto centro-europeu. Se a importância atribuída a este 

repertório — que inclui os designados clássicos do século XX — vem sendo, entre pares, fator 

distintivo, para o Remix a direção da Casa da Música entendeu definir um raio de ação mais 

abrangente ainda. Sabíamos já da aposta, sobretudo durante os primeiros anos de atividade do 

grupo — quer pela necessidade de desenvolvimento dos seus elementos, quer pela denunciada 

urgência em formar públicos —, nalgumas das obras «marcantes» das primeiras décadas do 

século. Mas agora importará analisar melhor outra das opções programáticas da sua equipa 

diretiva, que, mais recentemente, se tornou percetível. 

Com a passagem da década, o Remix viria a assumir perfil diferenciado do dos seus 

homólogos, em termos de programação, levando a palco um repertório poucas vezes abordado 

por ensembles desta dimensão e natureza: entre outras, «versões de óperas de Wagner» (algo 

já mencionado) e «versões reduzidas de sinfonias de Mahler» ou Bruckner (M13). E isto porque 

— insistia António Jorge Pacheco —, da parte grupo, tratando-se de um conjunto de «músicos 

com uma formação muito sólida», «não há bloqueios mentais em relação a [compositores 

como] Janáček ou Debussy». Levando a que o Remix Ensemble conquistasse até algum espaço 

mediático, no plano europeu. 

Recordava um dos seus membros efetivos: 

O Ensemble intercontemporain, durante muitos anos — talvez porque tinha 
uma figura emblemática à frente —, com o Boulez, foi uma espécie de grupo 
especialista naquela música de Darmstadt e por aí fora. Quer dizer que só 
faziam aquilo. E andavam ali muito fechados dentro de um certo paradigma 
ou opção. Tudo o que estava para os lados passava completamente fora do 
alcance. E o Remix, pelo menos a partir de uma certa altura, fez uma clara 
aposta de alargar o espectro, levando a que tocássemos de tudo um pouco. 
Eu acho que isso foi inteligente. Desde logo, pelo país onde estamos: seria 
difícil, aqui, ter um grupo que só tocasse, sei lá, Boulez e Stockhausen; seria 
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dificilmente justificável. Mas, também, porque isso, de alguma maneira, criou 
uma identidade para o grupo que nos faz diferentes dos outros que existem. 
Quer dizer, eu não vejo nenhum dos outros grupos — não estou a dizer que 
eles não são capazes, não é isso —, mas não os vejo a fazer coisas tão dife-
rentes como nós fizemos. Haverá alguns que fazem muito de uma coisa que 
nós fazemos, outros que fazem de outras, mas terem essa capacidade... Eu 
acho que a nossa diferenciação é exatamente essa, conseguirmos abordar vá-
rias linguagens. (M13) 

Consideram, como tal, que a opção, «por parte de quem [os] gere», de terem «uma 

identidade enquanto grupo» — a ideia «de o Remix ser [uma formação] muito versátil», com 

«um tipo de abordagem transversal» — foi «uma aposta ganha» (M13) — avaliação que, ade-

mais, expressam unanimemente. Mas nem só por uma questão de diferenciação, pura e simples, 

face aos seus congéneres europeus. Quando desafiados a interpretar a decisão da sua equipa 

diretiva, cada um dos instrumentistas enquadra e/ou fundamenta esta abertura a um determi-

nado repertório do período tardo-romântico de maneira distinta, valorizando aspetos multifá-

rios. 

Há quem, desde logo, contextualize a opção partindo da perspetiva histórica — isto é, 

fazendo menção à «história do ensemble» enquanto formação específica (M1). Seguindo tal 

linha de pensamento, a legitimidade deste processo de expansão daqueles que são os limites do 

repertório para ensemble radicaria em experiências como a da assim intitulada Sociedade de 

Execuções Musicais Privadas (Verein für musikalische Privataufführungen). Fundada por Ar-

nold Schönberg na Viena de início do século, teria como finalidade — lembrava Paulo de Assis, 

em texto para um dos programas partilhados do Remix4 — «dar a ouvir as mais recentes com-

posições musicais, num ambiente livre de críticos de música e de público não especialista em 

música moderna». Pelo que apenas os membros registados na sociedade tinham acesso aos 

concertos — organizados à razão de um por semana, com música que ia de 'Mahler até ao 

presente', e em que se fazia «proibido tanto vaiar como aplaudir as execuções musicais». Du-

rante os três anos de atividade da sociedade (1919–1921), realizar-se-iam 117 concertos, num 

total de 353 performances e 154 obras interpretadas, incluindo música de compositores tão di-

versos como Webern, Berg, Strauss, Reger, Satie, Bartók, Mahler, Stravinsky, Busoni, Ravel 

ou mesmo Korngold. Em termos musicais, «pretendia-se apresentar obras recentes com o 

máximo de clareza e compreensibilidade possível», privilegiando-se, deste modo, «versões 'es-

truturais' das obras, reduzidas à sua essência profunda, livres de decorações colorísticas ou de 

                                                
4 Notas ao programa do concerto de 27 de abril de 2012, na Sala Suggia, assinadas por Paulo de Assis. 
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massas sonoras excessivas». Razão pela qual os próprios ensaios «eram abertos aos sócios» e, 

não raro, «as peças eram tocadas duas vezes no mesmo concerto». 

«Este tipo de estrutura» teria, como tal, surgido de uma dupla necessidade, represen-

tando, antes do mais, uma reação a algumas das dificuldades sentidas por este conjunto de 

compositores. «O Schönberg — insistia membro efetivo do Remix (M1) — queria que as suas 

peças fossem tocadas e não conseguia que as orquestras as fizessem, porque não estavam inte-

ressadas, portanto juntou os seus amigos instrumentistas e escreveu obras como a Sinfonia de 

Câmara, que se toca com 16 músicos ou coisa que o valha».5 

Mas este era, simultaneamente, um processo de reconfiguração estética — ponto em 

que a mencionada 1.ª Sinfonia de Câmara, Op. 9 (1906) se faz exemplo crasso. Anterior ainda 

à fundação da Sociedade de Execuções Musicais Privadas, este clássico do século XX surpre-

ende pela «complexidade, dissonância e instabilidade» — ficaria «para a história como uma 

obra de transição, a caminho da atonalidade», como escrevia Daniel Moreira em texto de sala 

para outro dos concertos do grupo6 — bem como «pelo uso dos instrumentos, pois esta não é a 

formação instrumental para que tradicionalmente se escreveria uma sinfonia: em vez de uma 

orquestra sinfónica completa, com uns 70 ou 80 músicos, temos uma orquestra de câmara, com 

apenas 15». Apontando a «uma sonoridade mais magra e transparente», este efetivo tornar-se-

ia, assim, «habitual ao longo do século XX, [constituindo], por um lado, uma compreensível 

reacção às gigantescas orquestras do Romantismo, e, por outro, a manifestação de uma tendên-

cia para tratar a própria orquestra como um manancial de pequenos grupos de música de câ-

mara». O próprio António Jorge Pacheco relembrava — em peça noticiosa do Público, a pro-

pósito da adaptação da Tetralogia O Anel do Nibelungo (16/09/2011, Cristina Fernandes) —, 

que «Karajan escreveu um artigo onde defende que Wagner devia ser encarado como música 

de câmara, pois de outra forma não se percebe a textura». 

Ou seja, terá sido a reboque deste processo de adaptação à conjuntura e simultâneo 

questionamento de um conjunto de preceitos estéticos que Schönberg e outros «produzi[ram] 

arranjos [de autores como Mahler ou Strauss] para a mesma formação, na medida em que era 

uma oportunidade para programar [música] que as pessoas não queriam ou não podiam tocar». 

«Por isso é que tantos destes incluem harmónio — esclarecia-se (M1) —, precisamente para 

preencher as partes da orquestra». Entendem, como tal, tratar-se de um desenvolvimento 

                                                
5 A este ponto, convirá esclarecer que, como lembra Paulo de Assis, e «por decisão do próprio Schönberg, nenhuma 
obra sua foi tocada nos primeiros dois anos da Sociedade». 
6 Notas ao programa do concerto de 29 de abril de 2017, na Sala Suggia, da autoria de Daniel Moreira. 
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«natural», com ramificações que se estendem até aos nossos dias, e de que seriam exemplo os 

arranjos, entre outros, de Klaus Simon, Jonathan Dove ou Graham Vick — todos nomes bem 

conhecidos do Remix. Traduz-se, no fundo, no «perpetuar de uma tradição de redimensionar 

obras para que possam ser ouvidas» em contextos diferentes — prática que, inequivocamente, 

veem «de bom modo», encarando-a, no mais, com absoluta normalidade (M11). Ainda que se 

possa «argumentar que, historicamente, não traz nada de novo» — que mais não fará do que 

«expandir um pouco o repertório» dos ensembles —, insistem que a opção «tem o seu lugar, e 

o resultado pode ser muito interessante» (M14). Por muito que não tenha «reflexos, em termos 

de história da música», permite «ouvir coisas diferentes» (M1), para além de que — opinião de 

António Jorge Pacheco — ajuda os músicos «a perceber que há um fio histórico, que há um 

percurso». 

Mas se esta é aposta que não merece, em termos gerais, contestação, há, de qualquer 

modo, quem não deixe, ainda assim, de problematizar aquele que aparenta ser um «preconceito 

implícito dos vanguardistas», que, de acordo com a perspetiva, «se projetam numa espécie de 

linhagem cuja tocha carrega[ria]m» (M2). E isto porque, apesar de compositores como «Sto-

ckhausen ou Nono terem tentado fazer uma espécie de tabula rasa» do idioma musical, nos 

referimos a uma geração de autores que «se tentaram estilizar como clássicos» (Peter Rundel). 

«É-nos permitido tocar Wagner — relatava outro dos membros do grupo — porque Wagner, 

de algum modo, se relaciona com a música das vanguardas do século XX; mas talvez não [seja 

tão aceitável] fazer Rachmaninoff para a mesma formação, porque é visto como música român-

tica, e não é suposto que [abordemos repertório] romântico» (M2). 

Quando fazemos o Winterreise, ou outros arranjos, o que fica para a história 
da música é muito pouco ou nada. Não acho que isso vá mudar a estética da 
música no mundo. Já do ponto de vista comercial, acho que é uma opção 
interessante, porque, lá está, é um repertório que acaba por ser mais light, 
mais acessível às pessoas. Acaba por trazer público às salas e, portanto, tem 
um aspeto comercial importante, que o Remix tem assumido um pouco como 
forma de contrabalançar o repertório mais distante do grande público. (M14) 

Da parte dos músicos, existe, assim, total abertura a experiências desta natureza. Mas 

— persiste-se — os argumentos utilizados para secundar a opção da equipa diretiva da Casa da 

Música tendem a variar de membro para membro. Sendo que duas ideias gerais parecem, em 

todo o caso, prevalecer. 

A primeira destas prende-se com a vertente «comercial» a que se aludiu em excerto — 

que, por sua vez, abrange questões de racionalidade económica, propriamente dita, e, direta ou 
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indiretamente, a relação com os públicos. Fração considerável dos elementos do Remix sus-

tenta, então, que este alargamento do repertório dos ensembles é «uma boa técnica para chamar 

pessoas aos concertos» do agrupamento (M8), para «aproximar o público da música contem-

porânea» (M5). Faz parte de uma estratégia recente — lembrava membro fundador — «dos 

nossos managers, dos diretores artísticos, para tentar cativar as pessoas: pôr uma peça conhe-

cida por toda a gente no programa e, depois, pôr mais peças contemporâneas, para [que] as 

pessoas [aos poucos se] habituem» (M7). E, assim, «percebam que, realmente, há outros mun-

dos por descobrir» (M15). 

Eu — se me puser a pensar como pensava sobre a música contemporânea há 
uns anos atrás, antes de vir para o Remix —, se olhasse para um programa 
com Xenakis, Lachenmann ou Emmanuel Nunes, apenas, se calhar pensava 
duas vezes. Ou, pelo menos, não tinha tanta curiosidade em ir ver um ensem-
ble. Tendo uma sinfonia de Mahler, ou tendo a Canção da Terra, ou Beetho-
ven, Variações Diabelli, a Sétima de Bruckner, como já fizemos, se calhar... 
Mesmo para as pessoas que ainda estão a estudar, é muito mais fácil. 'Deixa-
me ir ouvir um Bruckner', ou 'Deixa-me ouvir um Mahler com 15 pessoas', e 
a partir daí, depois de terem ouvido essa obra, ouvir um Xenakis, ou ouvir o 
Emmanuel Nunes. E acho que, aos poucos, vamos conseguindo trazer mais 
pessoas para os concertos. (M8) 

Defendem, dessarte, que os «programas misturados» — incluindo obras que vão de 

«Mahler até aos clássicos da Escola de Viena» —, são muito positivos do ponto de vista da 

relação com o seu auditório. Sobretudo, porque funcionam como uma espécie de contrapeso ao 

que entendem ser uma tendência na programação do grupo: «os concertos do Remix — susten-

tava outro dos seus membros efetivos (M5) — muitas vezes são exageradamente radicais», o 

que, somado à «ausência de explicações», não beneficia a sua missão. 

Mas este não será, como antes mencionado, o único aspeto em que a aposta nalguma 

da música de transição se mostra vantajosa. Entre os músicos da formação — pensando, para 

além do grande sinfonismo do período romântico, no universo das óperas —, salienta-se que 

esta «é, também, uma possibilidade de fazer esse repertório com menos recursos», isto é, de 

«tocar esses compositores de forma mais barata» (M8). Esclarecia instrumentista adepto da 

opção (M15): «Levar a Tetralogia do Wagner com uma orquestra, encenação e tudo, [custa] 

uma fortuna. Fazer isto com ensemble, como nós fizemos, [já se torna] possível. E sem grandes 

mudanças. Claro que não há a grandiosidade de uma orquestra, mas o geral está lá. Ninguém 

perde nada se for ouvir a versão reduzida». 
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Esse Wagner, o Ring Saga, é um arranjo para ensemble, portanto nem sequer 
podia ser a Orquestra a tocá-lo. Quer dizer, aquilo é música para ensemble, 
em que todos são solistas, não é? Foi um projeto fantástico, que eles adora-
ram, e que mostrou, de facto, mesmo para o público, que não são músicos que 
só tocam música esquisita, digamos. Eles são músicos. Tocam Wagner ao ní-
vel a que tocaram. E foi excecional. (António Jorge Pacheco) 

Tanto em termos de gestão de recursos como no respeitante à captação e/ou preserva-

ção dos seus públicos, a estratégia da equipa diretiva do Remix Ensemble parece, assim, reunir 

consenso junto dos músicos. Sucede, porém, que, mais do que os referidos benefícios comerci-

ais associados à opção, serão talvez aspetos de índole subjetiva a assumir preponderância na 

hora de a valorar. Palavras de um dos seus membros efetivos (M5): «Eu gosto muito de extre-

mos num programa. Não tenho problema nenhum em tocar Bach ao lado de Boulez. Acho que 

é uma combinação fantástica. Precisamos disso não só para atrair público mas, também, porque, 

para nós, músicos, é extremamente importante, [na medida em que apresenta] dificuldades com-

pletamente diferentes». 

A segunda grande linha de argumentação utilizada passaria, então, por questões mais 

diretamente conectadas com as expectativas dos seus elementos. Confessam-se «oportunistas» 

(M2), enquanto músicos (leia-se na relação com as obras que interpretam): sentem que este tipo 

de experiência constitui «uma oportunidade para tocar música que, em princípio, não toca-

ria[m]». «Repertório incrível» — asseveram (M12) —, que não só «faz bem à cabeça» (M5) 

como é «bom para desenvolver o som do [agrupamento]». Pelo que, se «há grupos de música 

contemporânea que se limitam a fazer música contemporânea, e essa é a essência deles» (M10), 

no caso do Remix, tomam como «muito positivo [o facto de não serem] colocados numa só 

caixa» (M3). 

São, deste modo, dois os desdobramentos que a análise das representações dos músicos 

possibilita. Por um lado — dado relevante, e não obstante a assunção inequívoca da causa —, 

torna-se claro que a globalidade dos membros da formação não se sentiria bem tocando exclu-

sivamente música contemporânea. E que, além disso, uma parte significativa destes tão-pouco 

se mostra em linha com as estéticas mais progressistas. Qualificativos como «vanguarda», «abs-

trata», mas também referências a música «esquisita», «de efeitos» ou «ruídos», são, por isso, 

mobilizados com frequência, neste contexto, como algo depreciativo, atestando um notório dis-

tanciamento face a linguagens musicais associadas a alguma complexidade (v.g., o modernismo 

musical da segunda metade do século). 
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Eu gosto de tocar música de vários períodos. Mas sei que há grupos de música 
contemporânea que não fazem isso, de modo algum. Fazem mesmo só mú-
sica... daquela música mesmo de vanguarda. Composta hoje e estreada ama-
nhã. É mesmo. E com compositores de vanguarda, também. Mas eu gosto. Eu, 
pessoalmente, gosto. Acho que é importante, porque nos recicla. Eu era ex-
tremamente infeliz se fizesse só música com efeitos, e disto e daquilo. Nós 
todos temos dois mundos. O mundo da escola — mais académico, digamos — 
e um mundo intuitivo. Eu não vejo por que é que um músico de música con-
temporânea não pode gostar de fado. Nós temos uma tradição. Se o fado tem 
melodias, por que é que... Eu nunca percebi por que é que, na música de con-
temporânea, se tiram quinhentos anos de melodias — quinhentos anos de to-
nalismo fora, assim, sem mais nem menos. Também não percebo. Alguns com-
positores — por exemplo, Berio — não tiram. Até recorrem a cantos tradici-
onais para fazer obras fantásticas. Mas por que é que temos que acabar com 
isto? Porque é old fashion? Porque está... Não, desculpem. Não vejo que isso 
esteja... Eu acho que o tonalismo, como o minimalismo ou o dodecafonismo, 
são elementos que podem nutrir a música do século XXI. (M11) 

No conjunto dos membros do Remix Ensemble, evidenciam-se, assim, tendências con-

servadoras do ponto de vista das sensibilidades musicais — apesar de, o mais das vezes, se 

articularem com discursos e posturas de assumido ecletismo. Tratando-se de uma formação que 

reúne «experiências muito diferentes» — «desde jazz até gente que tocou ou toca em orques-

tras» —, definem-se como «músicos abrangentes, enquanto pessoas», cujos gostos musicais 

refletem esta precisa amplitude de vivências. Ou seja, descrevem-se como «músicos que se 

identificam com as linguagens da música contemporânea», mas que, em todo o caso — e ao 

contrário de alguns dos demais grupos europeus —, não são «uma espécie de cromos da música 

contemporânea» (M13). 

Sendo que, sobre o tema das preferências musicais dos entrevistados, propriamente 

ditas, há ainda a questão das implicações, no plano técnico, dos diferentes tipos de experiências 

artísticas. Sentenciava elemento do Remix: «Fazer só música contemporânea, em termos [ins-

trumentais], e mesmo mentais, é muito violento» (M15). Prevalecendo, assim, a ideia genera-

lizada de que, se se limitarem a «tocar coisas completamente abstratas, [perdem] alguma qua-

lidade» (M5) — no limite, prova ainda da «irrelevância dos materiais musicais através dos quais 

a generalidade dos instrumentistas é ensinada a 'dominar' os seus instrumentos» (Wuorinen, 

1964: 16). 

Eu sei que é uma perspetiva um bocado egoísta, mas, sob o ponto de vista 
técnico, instrumental, é uma oportunidade também para recuperar uma forma 
de tocar que nós todos aprendemos, na escola, e que utilizámos durante al-
guns anos, mas que tende a desaparecer. Uma das críticas que se fazem ao 
músicos contemporâneos é que estão tão habilitados a fazer uma data de sons 
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(hesita) peculiares, na maioria, que se esquecem como é que se fazia uma 
frase de Wagner — com vibrato, com não-vibrato, essas coisas. A coisa ro-
mântica, o que é que ser expressivo... Porque ser expressivo, na música con-
temporânea, não é de certeza a mesma coisa que ser expressivo na música 
romântica. (pausa) Ou é? Deixo a pergunta no ar. Portanto, até nesse sentido 
é bom para nós. Para recuperar competências. (M12) 

Os termos são, como tal, elucidativos. Fala-se na necessidade de «tocar, verdadeira-

mente, afinado», ou ainda em oportunidades privilegiadas para «cuidar do som» (M3), a «ma-

neira de tocar em conjunto» (M10) — considerando-se, no fundo, que estes projetos «ajudam 

muito a limpar, na higiene da técnica» (M15, ênfase acrescentada). Algo de particularmente 

expressivo. Tendo por certa a existência de diferenças quanto à natureza do trabalho e respeti-

vas exigências técnicas, torna-se, de qualquer modo, significativo que a esmagadora maioria 

destes instrumentistas fale na imprescindibilidade de 'recuperar competências'. Nem só porque 

sinaliza um corte entre o universo da música contemporânea e o da música clássica (i.e., dos 

séculos XVIII e XIX); sobretudo, porque desse processo resultaria uma 'perda'. Insistia um dos 

membros do Remix (M9): «Propriamente, para mim, é uma questão de confiança, saber que 

faço bem as outras coisas. Mais [não seja], para manter a rotina, e manter a forma». Expressão 

dessa «afinidade estilística», nos termos de Bourdieu (1984: 173), identificável entre as práticas 

de diferentes agentes pertencentes a um mesmo meio, produto de uma mobilização sistemática 

de esquemas de ação internalizados. Demonstrando, uma vez mais, que as expectativas dos 

músicos, bem como as representações em torno do que significa 'estar em forma', 'ter um som 

bonito', 'ser-se expressivo', entre outras, são, decisivamente, informadas pelos seus percursos 

educativos — que, como se saberá, têm a designada common practice por centro nevrálgico — 

e pela relação que, dessarte, promovem com o próprio instrumento. Por isso, insistia Patteson 

(2016: 3): «os instrumentos fazem a música em duplo sentido: criam os sons, mas forjam tam-

bém as ligações às realidades estéticas, sociais e metafísicas que lhes conferem significado». 

6.5. Convenções artísticas e ensino-aprendizagem da música 

Para o conjunto dos entrevistados, não subsistem, assim, dúvidas de que existe um 

claro desfasamento entre o tipo de ensino ministrado na maioria das escolas ou conservatórios 

de música, nível superior incluído, e alguns dos desafios com que se veem, diariamente, con-

frontados. Desde logo, no que toca à vertente teórica, com as disciplinas de análise musical e 

história da música a assumirem-se como as principais visadas. Recordava elemento do grupo 
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(M8): «Não existe essa preocupação de ensinar aos alunos a música mais moderna. Lembro-

me de ter estudado, no ensino superior, e acabou em Schönberg, Debussy ou qualquer coisa, 

Segunda Escola de Viena. Não aprendemos mais nada para além disso». «Dá-se o início do 

século XX, ali com Stravinsky e pouco mais, até ao Pierrot Lunaire, e não se avança daí» (M9). 

Ou seja — palavras de Sousa Dias (2014: 122) —, estagnar-se-ia em «Schönberg antes de ser 

o Schönberg». 

Nós ainda temos um sistema de ensino da música que é muito tradicional, e 
que, basicamente, cobre o período que vai do século XVIII ou XVII até aos 
primeiros anos do século XX. Toda a formação musical que é dada nas esco-
las está ali muito circunscrita a esse período. Tudo o que está para trás e que 
está para a frente quase não existe, nos currículos das escolas. Haverá, obvi-
amente, honrosas exceções, mas, de uma maneira geral, qualquer menino que 
vá para a escola é ensinado no sistema tonal, desde o início até ao fim, e 
raramente aborda outro tipo de linguagem. Depois haverá algumas especifi-
cações ou ramificações, dependendo da área para que o músico se direcionar. 
Não existe — que eu conheça —, nas escolas, qualquer tipo de abordagem 
sistemática à música contemporânea. (M13) 

Mas, não obstante a importância que atribuem ao tronco comum dos currículos esco-

lares e universitários, será, sobretudo, a prática instrumental a preocupação mais evidentemente 

expressa em momento de entrevista — na exata medida em que, lembra Boulez, «a música 

contemporânea implica uma abordagem que envolve técnicas instrumentais novas, notações 

alternativas [e, como tal,] uma capacidade de adaptação a novas situações performativas» (Fou-

cault e Boulez, 1985: 7). Sentem que a preparação de que beneficiaram, no plano técnico-inter-

pretativo, de modo algum se mostra consentânea com as exigências da música contemporânea 

— que, no limite, e em diversos sentidos, os coloca perante a obrigação de «não ser[em] fi[éis] 

à música [escrita] nem à técnica do instrumento». Com «estes compositores» — argumentava 

membro do ensemble — «a técnica do instrumento quase não existe. É um determinado obje-

tivo que o compositor quer — aquela densidade tímbrica, aquele efeito ou seja o que for —, e 

[nós temos] de fazer. Isso foi uma das coisas que eu aprendi, [desde] que estou aqui no Remix: 

muitas vezes, [temos] de pôr completamente de parte aquilo que nós chamamos a forma correta 

de tocar» (M9). «É necessário esquecer os reflexos originais em que fomos treinados», «aquilo 

que aprendemos durante toda uma vida», na medida em que essa forma de nos relacionarmos 

com o instrumento «pode estar [precisamente] no caminho da aprendizagem de uma nova téc-

nica» ou competência (Peter Rundel). Com a agravante de que «a técnica constitui [por exce-

lência] a área de autonomia dos músicos — o som, as nuances, a articulação e os ataques, etc.» 
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—, formando «parte da identidade musical e profissional dos instrumentistas» (Adenot, 2015: 

8). 

Em termos pessoais, eu sinto-me mal pelo meu instrumento. Faço coisas — 
especialmente em compositores como Lachenmann — que, normalmente, não 
faria. E há a sensação de que estou a abusar dele (do instrumento). É mesmo 
verdade. Muito do que ele (Lachenmann) quer que nós façamos são coisas 
que, enquanto jovens, nos dizem para não fazer. (risos) Estraga os instrumen-
tos. (M1) 

Os músicos do agrupamento assumem-se, por isso, críticos de alguns dos pressupostos 

em que assenta a formação dos jovens instrumentistas. E isto porque — de acordo com grande 

parte destes elementos — «a maneira como se ensina a música clássica é o aspeto mais rele-

vante» nesta discussão. Insistia um deles (M2): «Ser músico significa aprender um instrumento, 

aprender a interpretar obras-primas, e [por contraponto] não compor, não improvisar, não fazer 

nada de criativo. E [a ideia de] não tocar numa nota sequer destas obras-primas é profundamente 

inibidora. É aí que temos perdido terreno, porque, no fundo, estamos a produzir músicos que 

não sabem criar». O mesmo tipo de diagnóstico que levava Stockhausen (Maconie, 1991: 32) 

a defender que «a formação de um músico nada tem que ver com a [noção de] musicalidade. 

Pode — entendia — treinar-se alguém durante anos, num conservatório de música, e desenvol-

ver a capacidade de reconhecer harmonias, acordes, melodias, intervalos — tudo no plano in-

telectual» —, sem, com tal, promover uma relação orgânica com a música, de uma forma geral, 

e, em particular, com o instrumento.  

Várias são, assim, as ramificações do cenário traçado. Em primeira instância, há a 

questão da introdução a «outro tipo de linguagens musicais», bem como a promoção de formas 

alternativas de «relação com o instrumento» — aspeto que, entendem, deve, inclusivamente, 

ser estendido aos níveis básico e secundário do ensino vocacional e artístico. Nas palavras de 

Pedro Burmester: «Os miúdos começam a tocar e fazem escalas e arpejos, e, a partir daí, a mão 

está formatada para escalas e arpejos. [Ora] escalas e arpejos é música tonal. E eu acho que [era 

preciso] dar mais opções. Se [os expusermos], logo desde o início, a outro tipo de linguagens e 

a outro tipo de relação com o instrumento, eles, muito mais rápido do que a gente acha, vão por 

aí». 

Sendo que o problema — defendem — não está na música tonal, «porque, hoje em 

dia, a música contemporânea retorna [ela própria] aos processos da tonalidade». A questão pas-

saria, sim, por eliminar o «fosso entre a música tonal e as linguagens contemporâneas», caso 
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contrário, «os arquipélagos e as ilhas continua[rão] a existir». Portanto, a insularidade cultural 

da música contemporânea, para recorrer aos termos de Foucault, seria «um problema da escola» 

(M12). 

Logo a Philomela, que se estava a fazer quando eu entrei: lembro-me que o 
Francisco Pires me levou ao Rivoli, estive a assistir ao ensaio, e eu próprio 
fiquei um bocado surpreendido, ou chocado. O que é isto? Que música é esta? 
(risos) O que só prova que estive 20 anos a estudar música e o meu contacto 
com a música contemporânea foi muito diminuto. (André Quelhas) 

A notação musical, por seu turno, é outra das dimensões em que esta assincronia se 

faz também sentir. Não só porque, com o avanço do idioma, chegaram novos problemas esté-

ticos, técnicos e interpretativos; igualmente, porque desses desenvolvimentos resultou uma su-

perabundância de códigos. Olhando à produção dos diversos autores que compõem o panorama 

da criação contemporânea, sobretudo no contexto europeu, torna-se evidente a relativa frag-

mentação ao nível das nomenclaturas. «Cada compositor — sustentava Peter Rundel — tem 

maneiras diferentes de escrever, até para os mesmos efeitos». Levando a que este seja, «basi-

camente, um desafio intelectual, antes de qualquer desafio técnico», e que, como tal, «implica 

estar sempre aberto a começar do zero». 

Mas se o descrito pode, na ótica dos músicos, representar até algo de «estimulante» 

(Peter Rundel), é, também, verdade que a evolução das linguagens — plasmada, desde logo, na 

partitura — os coloca perante sérios dilemas filosóficos. Pela complexidade da sua notação e/ou 

imposições técnicas, catálogos como os de Brian Ferneyhough, James Dillon ou do ainda agora 

mencionado Helmut Lachenmann, conflituam com a ideia de fidelidade ao texto, que, como é 

sabido, constitui um dos pilares da música clássica, da common practice — para nem falar de 

movimentos como o da interpretação historicamente informada. Este tipo de «racionalidade 

extrema», a «complexidade e autoreferencialidade [na música] de Ferneyhough», por exemplo, 

faz com que «a própria obra estabeleça, literalmente, uma resistência à interpretação» (Paddi-

son, 2010a: 10). Confessava elemento do Remix (M1): «Nós temos várias discussões sobre 

isso, porque, quando estudamos num conservatório, passamos o nosso tempo a aprender Haydn, 

ou coisa do género, de forma perfeita. Pedem-nos que nos concentremos nos detalhes e que os 

transmitamos de maneira fiel. Mas, depois, [vemo-nos confrontados] com obras em que metade 

da partitura, basicamente, é impossível de tocar». 

Um bom instrumentista, num ensemble, deve tentar fazer tudo o que está es-
crito. Já eu, tendo a ter uma abordagem mais flexível. (risos) E, realmente, 
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para um compositor como o James Dillon, isso tem vantagens, eu acho. Quer 
dizer, se eu lhe pusesse a questão — 'Estas notas são importantes?´ —, é claro 
que ele diria que sim. Mas há um ponto em que as coisas se tornam tão com-
plexas, que, de certa forma, é melhor perceber o tipo de textura que ele quer 
e permitirmo-nos alguma liberdade, para que consigamos tocar bem o instru-
mento. Se introduzíssemos demasiada tensão, tentando cumprir todos aqueles 
milhões de microdecisões dos compositores, seriam eles próprios a não gos-
tar do resultado. E, às vezes, o melhor mesmo é pintar de trincha. (M2) 

A postura dos membros do Remix Ensemble tende, deste modo, a ser de índole prag-

mática; apontam, por norma, à epiqueia. Assumem-se «cada vez menos preocupados com o 

assunto», optando, o mais das vezes, por uma solução intermédia, «o esperado compromisso 

entre compositor e músico» (M1). Confidenciava outro dos seus elementos: «No dia-a-dia, é 

uma questão filosófica, mas a minha resposta seria mais prática. Quanto mais tocamos música 

contemporânea, mais nos habituamos a todo o tipo de notações ou técnicas, e acabamos por ir 

mais pelo gesto, tentando corresponder à estética da peça. Com o Ferneyhough, eu vou sempre 

pelo gesto, tentando encaixar intuitivamente, porque a mente humana não é sequer capaz de 

processar [aquele tipo de figuração]» (M3). Sendo que, em todo o caso, têm por «positivo» este 

afastamento «da página», «da obra impressa» (M1). 

Mas não só. Também no tocante à improvisação se cava, por isso, algum distancia-

mento entre o universo da música clássica e o das hodiernas linguagens. Resultado ainda do 

tipo de formação de que foram alvo, a capacidade de improvisar permanece uma competência 

quase exclusiva de quem estuda jazz ou, dentro do espectro da música erudita, circunscrito aos 

organistas. Defendia instrumentista do grupo: «Quando algum compositor escreve — 'Impro-

vise' —, o que é que isso? Há pessoas que ficam ofendidas. Improvise? Isso não é nada. Eu vou 

agora tocar um Capricho de Paganini, aqui no meio? Portanto, não chega dizer: 'Improvise'» 

(M12). «Os músicos precisam de informação, de instruções sobre o que fazer. Porque foi assim 

que foram treinados» (M2). Tornando-se não só evidente o processo de histerese — para recor-

rer ao léxico bourdiano — a que estes atores, não raro, se veem sujeitos como a própria questão 

da divisão social do trabalho na música — i.e., a crescente separação, operada ao longo dos 

séculos, durante o respetivo processo de profissionalização, das funções de instrumentista, ma-

estro e compositor (a que, em contextos diversos se referiam Hill [1986: 7] mas, também, Men-

ger [1999: 564]). 
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Casa da Música, 18 de outubro de 2015. 
Registo factual. Observações realizadas pessoalmente. 

14h00–17h00, Sala de Ensaios 3. 

À saída do ensaio, cruzo-me com M15, que me acompanha até ao elevador. 
Acabamos por trocar algumas impressões acerca do programa do 15.º aniver-
sário e, no seguimento da conversa, confirmou-me que a maioria dos elemen-
tos do Remix se mostrou chocada com a obra proposta pelo compositor Nuno 
da Rocha. M15: 'A peça é um insulto! Estamos mesmo a pensar falar com o 
António Jorge — e, se calhar, não a tocamos. Ainda por cima, ele vai ter outra 
peça tocada pela Orquestra, no fim-de-semana, e é igual!' 

De acordo com o descrito, tanto os membros do Remix como Peter Rundel se 
sentiram 'insultados' pela 'falta de respeito' do jovem compositor, tendo em 
consideração as características da obra. M15: 'É só uma linha e notas para 
cima e para baixo... A peça toda!' Questões, estas, que se agravariam pelo 
facto de Nuno da Rocha não ter estado presente no primeiro dia de ensaios. 

Casa da Música, 19 de outubro de 2015. 
Registo factual. Observações realizadas pessoalmente. 

14h00–17h00, Sala Suggia. 

Durante o intervalo, encontro um dos músicos convidados para este programa, 
que, por sua vez, me falou também dos problemas em torno da obra de Nuno 
da Rocha: 'Houve muitas dúvidas com a peça, e ele não estava. A ausência 
dele foi notada, sabes? Mas vamos ver como corre'. 

Momentos antes de dar início ao trabalho, vejo Peter Rundel e Nuno da Rocha 
a clarificar alguns detalhes da partitura. O ensaio começa com o maestro a 
oferecer breves explicações ao grupo, em nome do compositor. Da parte dos 
músicos, é notória alguma animadversão. Avança-se para um corrido em que 
a falta de motivação foi, por isso, evidente. Uma vez terminado, Peter Rundel 
chamou Nuno da Rocha a palco, que, de forma bem-humorada, se dirige ao 
grupo: 'Obrigado por escolherem as notas certas'. A reação far-se-ia pronta e 
pouco favorável. O ambiente ficou gelado. Vários músicos fizeram, então, 
questão de apontar algumas das indicações de dinâmica em falta. Hesitante e 
algo nervoso, o compositor responderia com o mesmo tipo de humor: 'Des-
culpem. Tenho de falar com o editor (referindo-se a si próprio)'. 

Findo o ensaio, sigo no encalce de M14, que logo me diz: 'Isto é que é enganar 
o Zé Povinho'. Momentos depois, é M4 quem persevera na sentença: 'Esta 
música... A sério, não se admite. Sabes o que disse o Peter, não sabes? Que 
era um insulto. É um insulto escrever uma peça assim para o Remix'. 

Dada a abrangência e diversidade dos desafios que enfrentam, faz-se, por isso, difícil 

— reconhecem — encontrar um «equilíbrio» entre a sabida necessidade de recrutar músicos 

com «formação especializada» — i.e., capazes, por exemplo, de abordar «música determinista» 

— e, simultaneamente, «abertos» a experiências que vão desde a improvisação até cenários de 

interação com eletrónica ou meios audiovisuais. «O supermúsico — sustentava elemento do 

Remix — seria aquele que cumpre o texto e, se for preciso, também inventa». Algo que — 
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defendem — «é difícil de encontrar» (M12). Para «alguém que estudou piano, violino ou um 

instrumento de sopro, não é suposto improvisar», pelo que, sempre que sujeito a situações desta 

natureza, e dependendo do grau de exposição, «passará por momentos desorientadores ou em-

baraçosos, em termos psicológicos» (M2). 

Sob diversos aspetos, confirma-se, então, uma notória dessintonia entre aqueles que 

são os percursos educativos da generalidade dos músicos — membros do Remix inclusive — e 

as exigências de boa parte das correntes estéticas contemporâneas e respetivas convenções ar-

tísticas. Exceção feita a instrumentos que, por razões históricas, têm relação mais próxima com 

o repertório do século XX — casos da percussão mas, também, do clarinete —, «nas escolas 

não há essa sistematização, não há uma abordagem clara a esse tipo de linguagens» (M13). 

Apesar de, «nos últimos vinte anos», ter havido «uma evolução enorme» — «há muito mais 

gente a estudar música e há muito melhor ensino», resultando em que, por parte «[d]as gerações 

mais novas, h[aja] menos barreiras» —, admitem que o caminho é ainda longo (Pedro Burmes-

ter), porque «não [se pode] obrigar os docentes que existem a fazer uma coisa que eles próprios 

não sabem fazer» (M12). Motivo suficiente para que — tratando-se do «grupo de música con-

temporânea, por excelência, em Portugal» — persistam na ideia de que sobre o Remix Ensem-

ble recai a obrigação de assumir «um papel preponderante», a nível nacional — entre outras, 

por via de «uma relação mais próxima com as escolas, [em especial] as escolas superiores» 

(M13). Isto é, «promove[ndo] situações» de intercâmbio, de modo a que «aqueles que um dia 

também vão ser professores cheguem [a essa condição] noutro estádio» de desenvolvimento 

(M12). 

6.6. Subjetividades estéticas 

Tudo questões que — desde o plano organizativo a matérias de teor mais subjetivo — 

vêm apontando no sentido de uma relativa descoincidência entre o quadro de expectativas des-

tes músicos e o tipo de experiências profissionais por que viriam a passar no seio do agrupa-

mento. É sabido que a maioria dos seus membros, por exemplo, gostaria de assumir um papel 

mais ativo nos processos de decisão levados a cabo pela sua estrutura diretiva, ou que, em 

idêntica medida, gostariam que o grupo melhorasse a sua estratégia de comunicação. Talvez 

por isso, quando incitados, em contexto de entrevista, a escolher aqueles que seriam os momen-

tos marcantes dos respetivos trajetos dentro do Remix Ensemble, os músicos tendem a valori-

zar, em primeira instância, aspetos de ordem interacional. A começar pelo convívio entre pares. 



 189 

Confessava instrumentista do grupo (M12): «Eu, se puder realçar alguma coisa do Remix, diria 

que é a vivência, as memórias que existem entre os músicos. Porque nós temos músicos que 

vão e vêm, mas o grande núcleo, que é para aí de 10 [membros], permanece o mesmo». «De 

facto, é a relação com os colegas que faz os momentos especiais no grupo» (M11). 

Algo extensível ainda aos maestros — com destaque para os titulares mas, também, 

figuras como Emilio Pomàrico ou Peter Eötvös (ambos compositores, por sinal) —, que, para 

uma fração considerável destes elementos, estão no centro de todo o processo musical. «De 

certa maneira — palavras de membro efetivo (M5) —, eu gosto de pensar mais nos maestros, 

porque são sempre [eles] que nos dão alguma coisa, e que, às vezes, até transformam, ou des-

troem, uma peça ou um compositor». 

Sem esquecer, claro está, alguns dos solistas e/ou compositores com que, ao longo 

destes anos, puderam contactar — entre outros, nomes como os já mencionados Christoph Pré-

gardien, Barbara Hannigan ou Peter Erskine. 

Houve, obviamente, solistas com quem nós tocámos que também nos marca-
ram. Alguns, por incrível que pareça, são hoje grandes estrelas internacio-
nais, mas, na altura, não eram assim tanto, e tiveram uma colaboração muito 
próxima connosco. Sei lá, aquela cantora, a Barbara Hannigan, que agora 
está nas altas rodas — que, obviamente, era uma pessoa com muita qualidade. 
A mim, marcou-me, essencialmente, um cantor que para o ano vai voltar, o 
Christoph Prégardien. Nós fizemos duas vezes, já, este projeto que vamos fa-
zer para o ano, o Winterreise. E fizemo-lo com dois cantores diferentes. A 
segunda vez foi com este, o Christoph Prégardien, que, para mim, foi um mo-
mento marcante. (M13) 

Tocar com alguns músicos que nos vieram visitar. Lembro-me que toquei com 
o Peter Strauss /(Pierre Strauch)/ — julgo que é o nome dele —, o violoncelista 
do Ensemble intercontemporain. Portanto, estar ali com um senhor que [se 
encontra] no fim da carreira, e que estreou quase todas as músicas que nós 
tocamos. Mas, também, conhecer alguns compositores vivos. Uns já estão na 
história da música e outros vão estar, com toda a certeza. É uma experiência 
que eu tive, tenho, e os outros não têm. É um privilégio. (M12) 

Poucas são, assim, as vezes em que os marcos enunciados têm por base questões ex-

plicitamente musicais. Os aspetos mais frequentemente valorizados pelos instrumentistas do 

Remix Ensemble passam, sobretudo, pela natureza da interação estabelecida entre as diversas 

partes com intervenção no processo musical, bem como pela notoriedade de alguns dos músicos 

convidados, seja do ponto de vista do contexto profissional como, em termos mais abrangentes, 

da perspetiva da própria história da música. 
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Mas se, por outro lado, a discussão se centrar no plano musical — i.e., se, num segundo 

momento, lhes for pedido que salientem as obras ou compositores que mais os marcaram, no 

curso destes quinze anos —, os membros do Remix elegem peças, autores e/ou estéticas que, 

por regra, escapariam ao raio de ação da generalidade dos ensembles. Entre os projetos desta-

cados, encontramos, como tal, transcrições/adaptações de música do romantismo tardio — à 

cabeça, a digressão Ring Saga mas, também, duas das 'interpretações compostas' de Hans Zen-

der (o ciclo Winterreise, de Franz Schubert, e as Variações Diabelli, de Ludwig van Beethoven) 

— ou, ainda, algumas das colaborações com músicos provenientes de outros géneros e/ou lin-

guagens musicais — em que os casos de Blood on the floor, de Mark-Anthony Turnage, ou do 

espetáculo em que interpretariam Yellow Shark, de Frank Zappa, seriam exemplo crasso. Nos 

raros momentos em que se pronunciam sobre o repertório tradicional da formação, escolhem 

realçar alguns dos mencionados clássicos do início do século XX, mormente de compositores 

associados à Segunda Escola de Viena — e.g., o Pierrot Lunaire e a Sinfonia de Câmara, de 

Arnold Schönberg, o Concerto de Câmara de Alban Berg ou até um par de obras de Edgard 

Varèse. 

Marc-Anthony Turnage, fizemos o Blood on the floor. E foi incrível! Simples-
mente, porque... Quer dizer, de certa forma, aquilo é música clássica, não é 
música contemporânea. Algumas harmonias estranhas e tal, mas é uma peça 
bonita. Portanto, essa foi uma ótima experiência. Também gostei muito de 
fazer a Sinfonia de Câmara de Schönberg, ou a Sinfonia de Câmara do John 
Adams, porque são divertidas de tocar. É bom, os instrumentistas podem res-
pirar. (M1) 

Fazem-se excecionalíssimas as menções a repertório da segunda metade do século, e 

menos comuns ainda as referências a autores das vanguardas modernistas ou do experimenta-

lismo, limitando-se a pontuais notas sobre peças como o Concerto para violoncelo, de György 

Ligeti (1966), ou Le Marteau Sans Maître (1954) — título que, lembrava Paulo de Assis, «con-

figurou o reconhecimento definitivo de Pierre Boulez como um dos mais importantes compo-

sitores do seu tempo, ao [passo] que assinalou a transição dum estilo assente na organização 

exaustiva de diversas séries (de alturas, ritmos, durações, dinâmicas, tempi, etc.) para uma es-

crita muito mais flexível, cheia de liberdades expressivas e portadora de significativo potencial 

poético».7 Mas, mesmo nestes dois casos — para além de, evidentemente, nos referirmos a 

                                                
7 Notas ao programa partilhado de 28 de abril de 2012, assinadas por Paulo de Assis. 
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produção de meados do século — , parecem ser fatores extrínsecos a presidir à escolha: o valor 

do solista, no Concerto de Ligeti, e a dificuldade de execução da obra-prima bouleziana. 

Se estes instrumentistas, não sem razão, insistem na ideia de que o ensino da música, 

em termos teórico-práticos, estagna nas primeiras décadas do século XX, olhando às preferên-

cias musicais — talvez reflexo disso mesmo —, nenhum se afasta, substancialmente, do cenário 

por si traçado. Sendo certo que a defesa da música contemporânea, enquanto causa, é, para os 

diversos membros do Remix, algo de incontestável — não hesitam em considerar-se apologis-

tas do avanço do idioma, especialistas, ademais, na interpretação deste tipo de linguagens —, 

por outro lado, exibem um «vínculo fraco», nos termos de Goffman (1983: 11), com boa parte 

das suas correntes estéticas, sobretudo as mais progressistas. Ou seja, subscrevem — pelo me-

nos, em parte — um discurso de ênfase teleológica, que tem por base a ideia de 'progresso 

musical', sem se identificarem com as opções estéticas dos seus proponentes. 

Há até quem vá mais longe e considere que «a perda da tonalidade [como sistema 

norteador] foi algo de desastroso». «A esperança de que a música pudesse vir a ser livre e 

atonal, mantendo, ainda assim, a sua relevância, não se concretizou»; «falta-lhe potencial ex-

pressivo», com o que se faz «demasiado difícil gerir grandes estruturas [formais]». Defendia 

um dos membros do grupo: «Aquilo que as pessoas querem — os pontos altos da música clás-

sica: grandes sinfonias, grandes estruturas sinfónicas —, simplesmente, não é possível [com o 

movimento das vanguardas]. O Nunes, por exemplo, escreveu uma ópera de quatro horas e 

meia, e sente-se cada minuto; [já] o Wagner, escreveu óperas de cinco ou sete horas, e as pes-

soas sentem-se transportadas, adoram aquilo» (M2). 

Mas mais: quando questionados, já num terceiro nível de debate — e tendo em conta 

as suas expectativas, no que toca à gestão do grupo —, sobre que obras ou autores programa-

riam, acaso a oportunidade lhes fosse concedida, os elementos do Remix Ensemble não só de-

monstram algum desconforto com a pergunta como tendem a replicar boa parte dos critérios de 

seleção antes desenvolvidos. Sem que, em nenhum dos casos, houvesse lugar a respostas pe-

rentórias. Sempre que chamados a pronunciar-se sobre as suas preferências, em matéria de mú-

sica contemporânea, estes instrumentistas mostram-se algo inseguros e inarticulados no dis-

curso, relativamente incapazes de avançar com uma exegese à música que fazem — questão 

em que se verificam similaridades com o tipo de reações descritas por Born (1995; 1997). 

Uau! Essa é uma grande questão. Hum... Sim... (pausa longa) Essa é uma 
questão mesmo estranha. (silêncio) Hum... Bem... (silêncio) De música con-
temporânea? E: A minha pergunta não pressupunha qualquer tipo de 
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restrição. (tosse) Não sei... (silêncio) Talvez programasse outra peça do Tur-
nage ou assim. Adorava tocar outra... Não sei o que é que ele escreveu mais 
para ensemble, por acaso. (silêncio) Ou melhor, não! Acho que seria incrível 
se algum destes tipos que arranjam Mahler fizesse uma versão do Prelúdio 
do Parcifal (Wagner). Acho que funcionaria muito bem. (risos) Seria ótimo. 
Se calhar, eu é que a devia fazer. (M1) 

Hum... De música contemporânea, não. Se calhar, repetia algumas obras que 
já fizemos. E: Como por exemplo...? Agora vamos repetir o Winterreise; até 
gostava de repetir o Wagner, a Ring Saga. Não, eu gostaria de fazer... Eu sou 
um apaixonado da ópera — também as contemporâneas —, portanto gostava 
de estrear mais óperas, como fizemos agora, com a do (Francesco) Filidei, 
que teve um grande sucesso. Eu gosto muito de ópera. (M7) 

É uma boa questão... Se calhar, repetia... Ah, gostava de fazer a Sinfonia de 
Câmara de Schönberg — tanto uma como outra —, que ainda não fiz. Messi-
aen era um compositor que eu gostava de tocar mais, também. Acho que gosto 
da filosofia dele, da natureza, dos passarinhos... Do que se ouve na montanha, 
etc. (M8) 

Colocados perante a possibilidade de dar palco à música que lhes é próxima, há, assim, 

uma notória propensão para que os entrevistados se cinjam a repetir obras que, de algum modo, 

faziam já parte do trajeto do grupo e/ou para que as escolhas recaiam sobre repertório tudo 

menos vanguardista — desde as mencionadas versões de música do período tardo-romântico a 

algumas das obras-chave do início do século XX, passando por projetos que envolvem o cru-

zamento com outro tipo de géneros musicais. Sendo que as pequenas variações detetadas, em 

termos gerais, vão de encontro às especificidades dos diferentes percursos educativos e carrei-

ras artísticas dos respondentes.  Ou seja — e a título de exemplo —, os instrumentistas que têm 

um passado de experiências em orquestra mais facilmente valorizam o repertório sinfónico, o 

mesmo acontecendo, por sua vez, aos músicos que contam, no seu currículo, com passagens 

por casas de ópera ou algum tipo de ligação ao jazz, que tendem a mencionar repertório corres-

pondente. Parece, de facto, haver uma relação simbiótica entre o corpo de obras em que os 

diversos membros do Remix fizeram a sua formação de base e as respetivas sensibilidades 

musicais — com «este tipo relação quotidiana», em casos-limite, a ter «o efeito paradoxal de 

rigidificar a tradição», como insistia Foucault (Boulez e Foucault, 1985: 9). 

Acontece, no entanto, que também neste particular encontramos referências a questões 

formais ou contextuais: 

Programava outra vez a Filarmónica de Berlim — tanto o repertório como a 
solista, os compositores e o espaço. Foi marcante. Tocámos uma peça do 
Wolfgang Rihm, com violoncelo solo; fizemos uma sinfonia de Brecht, que é 
só virar páginas, não há mais música. Rápido a ler, é espetacular. Fizemos 
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uma peça do James Tenney, que começa com um mi grave, uma série de har-
mónicos — mi fá sol lá si dó ré mi (canta) —, vai crescendo e fica altamente 
sonoro, volta à forma inicial e acaba no mi (canta novamente). E ver a reação 
do público a essas obras foi incrível. O Brecht foi um sucesso! Só virar pági-
nas, em plena Filarmónica de Berlim... Um sucesso. Cá, também fizemos isso, 
e foi um bocadinho um sucesso pela piada do conceito. Mas lá, realmente, eu 
sentia que as pessoas estão abertas a esse tipo de música e de experiência. E 
o público, o público é incrível. Foi excelente, essa digressão foi ótima. (M15) 

O tipo de interação que se estabelece entre músicos, aliado à visibilidade do seu traba-

lho — tournées, acima de tudo —, apresenta-se, deste modo, como o elemento preponderante 

nas escolhas dos vários membros do Remix. E isto — entendem — porque «se trata sempre de 

uma empresa conjunta», em que «todos os lados se devem de conjugar». Sustentava membro 

do agrupamento, por isso (M3): «A maior parte das vezes, tem mais que ver com o entusiasmo 

dos colegas. É isso que costuma acontecer quando vamos em digressão: as pessoas ficam mais 

relaxadas, gostam do que tocam... Cria-se uma atmosfera diferente, e é aí que conseguimos os 

melhores resultados. Torna-se difícil dizer se é o Vítor Rua ou o Donatoni, ou quem seja; na 

realidade, isso não importa». 

Opinião partilhada até pelos elementos mais críticos da sua equipa diretiva (M2): «Não 

se trata de fazer as minhas peças preferidas da maneira habitual, mas, sim, de mudar a nossa 

forma de trabalhar, seja com que repertório for. Eu não me importo que o António ou o Peter 

escolham os programas — se calhar, eles até estão mais habilitados a fazê-lo. Simplesmente, 

gostaria que os músicos pudessem usar a sua musicalidade e experiência para ajudar a moldar 

a interpretação e a performance». 

Levando a que, mais do que a questão do repertório, em si mesmo tomado, insistam, 

sobretudo, na ideia de que seria importante «fazer[em] mais solos, mais [obras] concert[ísticas], 

mais quartetos de cordas» (M10). «Há toda uma área de música de câmara — assegurava mem-

bro do grupo (M2) — que eu exploraria. Dividia os músicos em pequenos grupos e apostava 

em formações variáveis». 

Mas são os próprios a reconhecer que, nas parcas ocasiões em que puderam participar 

da programação — e.g., encarregando-se de organizar séries de música de câmara —, os con-

certos «tenderam a derivar muito das coisas que vinha[m] fazendo». Confessava um dos músi-

cos do ensemble (M1): «Nós tocávamos compositores, durante os concertos do Remix, e, de-

pois, pensávamos: 'Isto, se calhar, seria interessante para a música de câmara'. Mas é preciso 

construir uma base de dados; não é só uma questão de ir ao Spotify, ouvir algumas [peças] e 

escolher o que é melhor». 
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Sumário do descrito: é na common practice — no «repertório standard» (Mueller, 

1951: 375) — que se sentem em casa. Ultrapassando a superfície do discurso, torna-se evidente 

que o «repertório clássico, de antes da Guerra» (M6), por um lado, e, em menor grau, as «cola-

borações jazz e rock» reúnem, por norma, as preferências dos músicos. Apenas aí se pode falar 

em verdadeira autarcia, para grande parte destes atores. «Eu adoro orquestras — confidenciava 

outro dos membros do Remix (M10) —; foi a orquestra que [me levou a] decidir ser músico, 

portanto [a música sinfónica] está muito próxima do meu coração. Mais do que a música con-

temporânea. Na música contemporânea, é mais o desafio e o interesse — ser estimulado, mental 

e artisticamente —; na orquestra tocam ótimo repertório». Com o que se aponta para o «papel 

crucial» que o conceito de convenção (tão importante em Becker) tem na «produção do prazer 

e compromisso» estético (Crossley e Bottero, 2015: 53). 

Com esta música, é um tipo de estética diferente. É estimulante, absorve-se 
algo e, de certo modo, isso enriquece a nossa vida. Mas não são peças com 
que me relacione do mesmo modo... Eu não sou o género de pessoa que leva 
estas obras no coração, como acontece com outras. (silêncio) É uma questão 
de gosto musical. E não quer dizer que eu não goste desta música, ou que 
esteja farto dela. Porque não estou, de todo. Cada programa é uma oportuni-
dade para que coisas novas aconteçam. Olhando para o último: eu gosto 
muito de alguns dos ruídos que o Lachenmann consegue criar; e o Filidei 
também, o Francesco. Se calhar, é algo que vem com o tempo. (M2) 

Vários são, assim, os fatores a contribuir para que os instrumentistas do Remix En-

semble não cheguem a perfilhar, apesar destes quinze anos de trajeto, a música contemporânea 

— ou que, fazendo-o, a ela se não vinculem de um modo mais profundo. Desde logo, a forma-

ção de que beneficiaram. Independentemente das idiossincrasias dos percursos educativos de 

cada um dos seus membros, une-os o facto de não terem sido expostos de forma sistemática — 

durante o período de aprendizagem, nos planos teórico mas prático também — às diferentes 

linguagens da música moderna. Sendo que, mesmo nos casos mais infrequentes, em que os 

entrevistados declaram ter ouvido música contemporânea com regularidade, enquanto jovens, 

parece subsistir uma representação pouco positiva. Declarava elemento do grupo (M12): «Sim, 

eu sempre ouvi música contemporânea. Lembro-me de ir aos concertos e ter grandes ataques 

de riso, porque a música contemporânea também provoca estados extremos — e que, até muito 

tarde, me suscitaram a risota. Lembro-me perfeitamente de aprender umas coisas mais técnicas, 

mais estendidas, e de [ouvir]: 'Olha que se o Álvaro Salazar te vê, ou o Cândido Lima, saca-te 

já para o grupo. Portanto, era uma espécie de ameaça». Aspeto que, no mais, se não alterou por 
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via dos dois processos de renovação de quadros — quando da transição para a Casa da Música 

e, depois, em pleno virar de década. 

Mas se a formação destes músicos, em dada medida, obstaculizou a sua relação com a 

música contemporânea, verdade será também que as respetivas experiências profissionais tão-

pouco ajudaram à sua autonomização — e em diversos sentidos. Bastará pensar no perfil de 

Stefan Asbury — embora entendendo a opção de, num primeiro período, avançar para um pro-

cesso de familiarização com os clássicos do século XX — para perceber que também o início 

de atividade do grupo, em certo sentido, concorreu para a perpetuação de alguns dos constructos 

que, até aqui, vêm sendo objeto de análise. É apenas com a chegada de Peter Rundel que a 

generalidade dos membros do Remix Ensemble toma contacto sistemático com a produção das 

correntes estéticas mais progressistas, do ponto de vista prático, questionando, assim, modos 

de relação com a música contemporânea, de forma geral, e, especificamente, algumas das vi-

sões mais conservadoras dentro do grupo. 

A que, claro está, acresce o facto de, por parte da direção da Casa da Música, ter havido 

pouco incentivo — entendem — à participação dos músicos, no que diz respeito ao conjunto 

das opções programáticas do grupo. Questão antes desenvolvida. O aspeto mais surpreendente, 

contudo, estará, talvez, relacionado com a reprodução, pela própria equipa diretiva — os pro-

gramadores, entenda-se —, de algumas destas representações em torno da música contemporâ-

nea. Palavras de Pedro Burmester: «Eu, às vezes, falava com eles e dizia-lhes assim: 'Vocês 

não se fartam de só ouvir dissonâncias toda a vida? De vez em quando, não é bom tocar Schu-

bert ou Wagner, e fazer um acorde...?' E é! E é, e sabe bem. Às vezes, também lhes dávamos 

esse repertório, para eles... para não ter que ser sempre tudo tão complexo e difícil». 

Dizia um velho amigo meu, falecido há pouco tempo — um dos grandes me-
lómanos portugueses, e que foi também um dos responsáveis pela minha pai-
xão, digamos, pela música contemporânea —, o Manuel Dias da Fonseca, 
que para se gostar de música contemporânea é preciso querer gostar. É pre-
ciso querer gostar; dar esse passo e querer gostar. Exige, de facto, um es-
forço. Exige um esforço de concentração, de audição, de acostumação do ou-
vido, de perceber a evolução das linguagens e de onde vem aquilo, e, por-
tanto, deve existir, de facto, da parte do público, esse passo de querer gostar. 
É uma decisão. E, depois, o resto vem. (António Jorge Pacheco) 

Com pontuais exceções — Peter Rundel seria o caso mais evidente —, prevalecem, 

assim, no seio do agrupamento, representações imponderadas, tratando-se de um ensemble es-

pecializado, face à nova música. De um modo geral — e sobre o já mencionado distanciamento 
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em relação às correntes mais vanguardistas, aqui associadas à ideia de «cromatismo extremo, 

angular» (M2) —, encontramos uma tendência generalizada para conceber a música contem-

porânea, necessariamente, como algo de 'difícil', 'complexo' e 'exigente', implicando, como tal, 

'habituação', 'esforço' e 'insistência'. 

Dir-se-ia, então, que o habitus de origem destes atores — para recorrer aos termos de 

Bourdieu —, estando intimamente ligado à música clássica, terá sido questionado por via de 

um novo contexto de ativação, em muitos sentidos conflituante. A experiência no Remix En-

semble, enquanto «estrutura contextual de interação» — pela «sobreposição de novas compe-

tências e orientações a outras, anteriores» —, contribuiu, assim, para a reconstrução parcial dos 

respetivos sistemas disposicionais, contendo agora «segmentos relativamente diferenciados», 

sem que, no entanto, houvesse lugar a uma nova ancoragem (Costa, 2008: 298–299). E isto 

porque — ainda que se trate de duas «versões homólogas de configurações culturais» (ibid.: 

290) — estes universos de sentido tendem a «gerar diferentes repertórios de quadros primários» 

(Nunes, 1993: 36). Apesar de especialistas na interpretação da música contemporânea — pug-

nando, invariavelmente, pela causa —, encontramos, nestes músicos, uma vinculação sinco-

pada a boa parte das linguagens do século XX e XXI. Fruto 1) do desenvolvimento do idioma 

musical — da fragmentação das linguagens e/ou correntes estéticas —, 2) dos modelos de en-

sino-aprendizagem da música — que continuam a ter por centro o repertório dos séculos XVII, 

XVIII e XIX —, 3) da especialização intensiva nas funções dos músicos — i.e., da crescente 

separação, ao longo da história da música, entre aqueles que são os ofícios de instrumentista, 

compositor e maestro —, 4) das particularidades do meio musical português e 5) da estrutura 

institucional da Casa da Música, aliada à postura da sua administração, assistimos, por parte 

destes atores, e não obstante o reconhecimento público de que são alvo, a um relativo desenrai-

zamento cultural. A um aparente desafeto — prova de que a «mera perceção do 'material' [mu-

sical] não é suficiente [para que se fale] em prazer estético» (Luhmann, 2000: 10) — na relação 

com a música contemporânea. 



 197 

CONCLUSÕES 

De entre o exposto ao longo dos passados seis capítulos, são, como tal, vários os pontos 

a merecer reflexão. A começar pela vertente teórico-metodológica. Resulta deste trabalho uma 

renovada convicção face aos méritos daquele que vem sendo um processo de reaproximação (e 

subsequente diálogo) entre correntes de pensamento, por norma, mal-avindas. Algo que — 

convirá insistir — responde a uma preocupação cada vez mais transversal ao meio científico, e 

ao domínio da música em particular, veiculada por autores tão distintos como Georgina Born 

(2010a; 2010b), Isabelle Darmon (2015), Antoine Hennion (2002) ou, em termos mais 

abrangentes, Bernard Lahire (2012). Une-os — para lá da certeza de que, «séculos volvidos, 

ainda não há acordo sobre como construir uma sociologia da música» (Hennion, 2002: 1) — o 

reconhecimento quanto às  «vantagens de ultrapassar as barreiras que separam a sociologia da 

arte de áreas adjacentes, aumentando [assim] o repertório sociológico por referência aos 

intensos desenvolvimentos [operados no seio] da antropologia, estudos culturais e comunicação 

social, as disciplinas da música, bem com a história da arte e da cultura» (Born, 2010b: 172). 

Se «a questão sobre como abordar a arte de uma perspetiva social, sem a neutralizar, tem sido, 

e provavelmente continuará a ser, [quesito] estruturante para as ciências sociais e culturais» — 

com «a música a assumir-se [aqui] como espaço privilegiado» à empresa sociológica e 

antropológica (Darmon, 2015: 1) —, desse processo advêm sinais que apontam para os 

inequívocos benefícios da interdisciplinaridade. Pelo que — levando em conta as 

idiossincrasias do tema — terá ficado clara a pertinência de uma abordagem sistemática ao 

discurso estético, enquanto elemento descodificador das práticas, ponto meão entre «os 

fenómenos ditos sociais e os fenómenos ditos simbólicos», (Lahire, 2012: 326). 

Já do ponto de vista da estratégia metodológica, sai, igualmente, reforçada a aposta 

num dispositivo de pendor etnográfico. E mais ainda por se tratar de um dos possíveis centros 

de interesse do trabalho. Sendo evidente, em anos recentes, a preponderância de pesquisas 

situadas, no contexto da sociologia da música — por contraponto com tendências históricas da 

(sub)disciplina —, poucas destas terão, no entanto, versado sobre a música da tradição centro-

europeia, que, em larga medida, permanece domínio exclusivo dos musicólogos, historiadores, 
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pedagogos, críticos ou estetas. Honrosas exceções à parte, algumas das quais mencionadas no 

corpo de texto, a perspetiva socioantropológica — que, sabemo-lo, poderia contribuir com um 

«olhar sobre a música erudita ocidental através dos seus usos e costumes» (Nettl, 2004: 334) 

— mantém-se, todavia, presença marginal nestas discussões. Para nem falar do caso específico 

da música contemporânea, área em que os estudos de cariz etnográfico se cifram em números 

menos expressivos ainda. A presente tese constituirá, por isso, um modesto aporte para futuras 

investigações no campo, centrem-se elas em processos sociais localizados ou não. 

Mas será, também, testemunho de alguns dos constrangimentos a que a 

microssociologia — no mais, de ênfase abdutiva — está, por outro lado, sujeita. E isto porque, 

no decurso do trabalho de campo, por questões aduzidas ao longo do capítulo metodológico, 

houve necessidade de converter o âmbito da pesquisa. De uma perspetiva que se propunha 

examinar, conjugadamente, produção, receção e mediação, por meio de uma investigação 

assente em métodos mistos — que cruzava sensibilidades, práticas e representações dos 

diferentes atores —, passaríamos a uma abordagem exclusivamente qualitativa. Compreensiva 

e interpretativa, portanto. Ficando, assim, por cumprir, entre outras, a caracterização 

sociográfica dos públicos do Remix Ensemble Casa da Música, a identificação de possíveis 

tipologias de visitante aos concertos do grupo e, máxime, a análise das respetivas preferências 

musicais. Precisamente, a dimensão que vem faltando aos raros estudos de públicos que têm a 

música contemporânea por tema, conforme salientava Célestin Deliège a propósito do caso do 

Ensemble intercomtemporain (2010: 168): «Temos hoje dados interessantes sobre as 

motivações declaradas dos públicos parisienses, através dos quais pudemos saber que o desejo 

de informação tem prioridade máxima; aquilo que não aparece, de todo, nos resultados do[s] 

inquérito[s] é qualquer tipo de pesquisa em torno do prazer estético». 

Reviravolta que, em todo o caso, acarretaria algumas consequências positivas. Se as 

perdas inerentes à mudança de estratégia são, por um lado, claras — impossibilitando-nos de 

oferecer uma visão holística e integradora, tanto do objeto de estudo como do fenómeno social 

em causa —, por outro, terá viabilizado um mergulho em profundidade na condição dos 

músicos, vertente investigativa nem sempre abraçada. Com a vantagem, por questões de escala 

— i.e., tratando-se de uma etnografia institucional —, de ajudar a «condensar a complexidade»: 

ou não abrangessem as instituições «uma população que é constituída não só pelas 

uniformidades mundanas da identificação profissional e corporativa mas, também, pelas 

diferenças — de estatuto e autoridade, poder, recursos, mundividência, cultura e orientação 
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estética». Aspeto tão mais significativo na exata medida em que «as etnografias de instituições 

culturais [em termos específicos] oferecem desdobramentos analíticos ao nível meso, o ponto 

de encontro entre história e prática contemporânea» (Born, 2010b: 190). Ou, diria Charles 

Wright Mills (1959), a interseção entre biografia e história. 

Foi, assim, partindo do olhar dos músicos que este trabalho se estruturou. Tendo por 

base as suas representações, expectativas e subjetividades estéticas — é dizer: visões do mundo, 

perceções, ideações, avaliações. Evidência, por seu turno, da riqueza de dados que a 

comparação de biografias ou trajetórias (por muito que, como no caso, assistemática) fornece 

à pesquisa socioantropológica de orientação reflexiva e/ou interpretativa. Porque, sendo o 

«gosto [musical] algo em permanente movimento», «para o formar, carreamos toda a riqueza e 

variedade da nossa experiência humana, que não apenas da nossa experiência estética» (Coelho, 

s/d). 

De uma análise panorâmica ao tema da receção das «formas contemporâneas de 

criatividade», que, não raro, enfrentam «ataques virulentos e agressivos» (Jimenez, 2010: 249) 

— em especial, o fenómeno que Mário Vieira de Carvalho (2007: 13) designou por «fim do 

prestígio da música de vanguarda» —, passaríamos, deste modo, a uma abordagem centrada 

nos modos de relação que os próprios músicos abrangidos pelo estudo vieram a desenvolver 

com as estéticas dos séculos XX e XXI — e que tão-pouco se mostraram lineares. 

Falamos, como tal, de um agrupamento que alterou de forma profunda o meio musical 

português — que, desde sempre, manifestou carências de base. Num país em que escasseava a 

oferta de concertos, sobretudo ao nível da música contemporânea — sendo, virtualmente, 

inexistentes as formações especializadas, com apoio regular e atividade continuada —, a 

criação, em 2000, do Remix Ensemble viria, por fim, garantir, à nova música e suas diferentes 

linguagens, lugar de destaque. Uma Casa. Contrariando a tendência, na cidade, para grupos de 

pequena dimensão e formação variável, de algum modo circunscritos a uma programação de 

autor — casos do Grupo Música Nova e da Oficina Musical —, o Remix nasce, assim, com o 

propósito assumido de dar voz à multiplicidade de orientações estéticas na contemporaneidade. 

Precisamente por isto, tornam-se ainda mais significativos os moldes em que, a título 

de exemplo, decorreria o processo de seleção dos músicos. Olhando ao caderno de encargos 

acima descrito, surpreende, em primeiro lugar, que a experiência formativa e/ou profissional na 

área da música contemporânea não tenha, de acordo com a sua estrutura diretiva, feito parte 

dos critérios de seleção — privilegiando-se, à partida, a questão da excelência musical, por si 
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só. Mas mais: se bem que entendendo a opção, por parte da Comissão Instaladora, de apostar 

na criação de um grupo de raiz, constituído por jovens músicos, preferencialmente portugueses, 

será no mínimo inesperado que a escolha, no que toca à direção musical, tenha recaído em 

Stefan Asbury, maestro em início de carreira, que, para todos os efeitos, se declarou sempre 

alheio às correntes estéticas mais vanguardistas. Ou seja, quando da fundação, nem os músicos, 

nem o seu diretor musical tinham relação suficientemente sólida com a nova música. 

O que, por sua vez, tão-pouco significa que a solução encontrada fosse desprovida de 

méritos, como, aliás, atestado pelo sucesso inicial do projeto — unanimemente elogiado pela 

crítica especializada mas, também, pela imprensa generalista. A julgar pelos diversos 

testemunhos — e considerando até alguns dos problemas estruturais do meio artístico —, tanto 

para os então jovens instrumentistas como para boa parte dos públicos, o caminho traçado por 

Asbury, de introdução aos clássicos do início do século XX e progressiva familiarização com 

as suas diversas linguagens, parece recolher aprovação generalizada. Algo houve de 

pedagógico na sua estratégia que, por razões de contexto — e apesar de, ocasionalmente, ter, 

outrossim, sido interpretada como expressão de algum paternalismo —, merece o 

reconhecimento da globalidade dos atores. 

É apenas com a chegada de Peter Rundel — na sequência da vontade manifestada pelo 

seu antecessor de abandonar o grupo e prosseguir carreira, concedendo primazia à vertente 

orquestral — que os membros do Remix, entre outras, tomam contacto sistemático com a 

produção das vanguardas da segunda metade do século ou do experimentalismo. Graças à 

mudança no perfil de programação introduzida pelo seu atual maestro titular — figura 

incontornável na área —, estes músicos tornar-se-iam especialistas em música contemporânea 

— palavras dos próprios —, passando, desse modo, a ombrear com os seus pares europeus. 

Aspetos que, inequivocamente, valorizam. 

Sem que tal tenha, contudo, espoletado um outro tipo de ligação à nova música — 

sequer por via das renovações de quadros que aconteceriam por altura da transição para a Casa 

da Música ou, mais tarde, em pleno virar de década. Os novos elementos do Remix — em larga 

maioria, portugueses, com uma preparação técnica que comprova, segundo Rundel, o bom 

trabalho das escolas, academias e conservatórios do país — integraram-se facilmente na 

dinâmica do agrupamento, mas nem por isso exibem vínculos fortes com a música 

contemporânea. 

O descrito far-se-ia, desde logo, evidente no decurso de todo o período de trabalho de 
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campo, mas seria apenas durante a fase de entrevistas que as dimensões de análise, por fim, se 

fixariam — correspondendo, grosso modo, aos temas que desse espaço emergiram. Foi assim 

que cedo, no momento da entrevista, se percebeu que, em primeira instância, os membros do 

Remix Ensemble tendiam a sublinhar a versatilidade do grupo. Sentem-se não só músicos mais 

completos do que a generalidade dos instrumentistas de orquestra como, de um mesmo passo, 

se destacam, em matéria de flexibilidade, no cotejo com os seus congéneres europeus. Isto é, 

embora façam gala dos recursos técnicos de que dispõem hoje, são, em todo o caso, críticos 

daquilo que julgam ser a excessiva especialização (seja em determinadas correntes estéticas, 

seja em dados períodos históricos) identificável nalguns dos principais ensembles de música 

contemporânea. 

Como críticos são, também, de algumas das diretrizes estabelecidas pela sua direção. 

Não obstante o facto de se confessarem realizados na condição de solistas — ou, talvez, por 

isso mesmo —, declaram-se descontentes com o modelo de gestão da instituição. Se, a uma 

parte — e por comparação com o arquétipo de tutti orquestral —, o seu trabalho, efetivamente, 

beneficia de uma maior visibilidade e autonomia, verdade é que, na prática, se veem excluídos 

de uma série de processos decisórios com particular impacto no dia-a-dia do grupo. Neste ponto 

em específico, e olhando ao conjunto das formações suas análogas, o caso do Remix Ensemble 

não terá, ademais, paralelo. Nem se ajusta ao modelo do Ensemble intercontemporain — que, 

em diversos sentidos, funciona como uma orquestra —, nem se aproxima dos sistemas de 

autogestão que encontramos em grupos como o Ensemble Modern ou o Klangforum Wien. 

Equivale a dizer que, não usufruindo de um contrato de trabalho permanente, tão-pouco vêm a 

ser, stricto sensu, um agrupamento independente. 

Lamentam, por isso, não ter outro tipo de intervenção no que toca a matérias como a 

comunicação do grupo. Entendem que o Remix sai prejudicado da opção, assumida pela sua 

estrutura diretiva, de promover os agrupamentos residentes de forma unificada — levando a 

que, por exemplo, disponham de pouca margem para, entre outros, elaborar planos de 

comunicação adaptados às necessidades da formação (e.g., divulgação de eventos, palestras 

pré-concerto ou afins iniciativas) e, como tal, a uma postura de relativa apatia em termos de 

desenvolvimento de públicos ou até da criação de parcerias institucionais. Sem esquecer, claro 

está, a questão da programação — tema em que, exceção feita aos maestros visitantes, os 

diversos elementos do Remix não têm, de todo, voz ativa. 

Sendo que o exposto não implica, necessariamente, discordâncias de monta quanto às 
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escolhas musicais da sua direção. A este nível, são até vários os pontos de contacto entre aquelas 

que são as opções programáticas da formação e o conjunto das sensibilidades dos seus membros 

efetivos — que se afirmam de pleno acordo com esta abertura às diferentes linguagens, 

contemporâneas mas não só. Desde a aposta reiterada nalguns dos clássicos do modernismo 

inicial — encarada por muitos dos ensembles de referência como algo de anacrónico — aos 

projetos que envolvem o cruzamento de estilos musicais ou mesmo a adaptação/transcrição de 

obras do romantismo tardio — estratégia em que o Remix surge relativamente desirmanado, no 

plano europeu —, mostram-se em total harmonia com as orientações da sua equipa de 

programadores. 

Mas será, porventura, a última das vertentes enunciadas a requerer mais atenção — e 

nem tanto pelo facto de se tratar de uma opção inusitada, no contexto dos ensembles dedicados 

à música contemporânea. Se, por um lado, a aposta sistemática em transcrições de algumas das 

grandes sinfonias do período tardo-romântico, ou até em adaptações de repertório lírico e 

operático, merece o apoio unânime dos músicos, a sua fundamentação, por outro, varia 

consideravelmente. Há quem, à laia de exemplo, invoque razões históricas para legitimar a 

estratégia — remetendo para experiências como a da Sociedade de Execuções Musicais 

Privadas — ou aluda, ainda, a questões que vão desde a racionalidade económica até à 

necessidade de captar novos públicos. Mas — talvez mais importante — alguns dos 

instrumentistas dão também a entender que não só seriam infelizes, caso fizessem apenas 

música contemporânea, como, em idêntica medida, isso teria consequências nefastas no plano 

técnico-interpretativo — referindo-se, como tal, a este género de projetos como uma 

oportunidade privilegiada para recuperar competências. 

Resulta, assim, do descrito que, entre membros do Remix Ensemble, as representações 

acerca daquilo que significa 'estar em forma', 'ter um bom som' ou 'ser-se expressivo' — 'a 

maneira correta de tocar' —, em termos gerais, têm por base a cultura da música clássica 

ocidental (i.e., «essencialmente, as obras compostas entre 1700 e 1920» [Nettl, 2004: 346]), 

sendo, por conseguinte, cabalmente informadas pelos respetivos trajetos educativos/formativos 

— que, como se suporá, promoveram «uma hierarquia de repertórios» e relações de cariz 

particular com o instrumento. Ou seja — e para lá do corte operado entre a common practice e 

o universo da música contemporânea —, a ideia de especialização aqui entendida, de novo, 

como uma perda. 
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Os entrevistados não hesitam, por isso, em denunciar o que entendem ser uma óbvia 

desadequação entre aqueles que são os pressupostos em que assenta o ensino-aprendizagem da 

música, tal qual vem sendo ministrado, e o leque de exigências intrínseco às diversas correntes 

estéticas dos séculos XX e XXI. Tanto ao nível teórico — mormente, as disciplinas de análise 

e história da música — como na vertente prática, sustentam que as hodiernas linguagens são 

presença exígua nos currículos escolares. E que, como tal, a preparação de que beneficiaram, 

ao longo do seu percurso formativo, de modo algum se apresenta condizente com o tipo de 

desafios que enfrentam no quadro de um ensemble. Em termos técnicos, por exemplo, a forma-

ção-base de um instrumentista cumpre-se por via da interpretação quase exclusiva de obras 

tonais — contribuindo, desse modo, para um agravamento do fosso entre a música tonal e al-

gumas das linguagens da música contemporânea —, ao passo que questões como a improvisa-

ção ou até a interação com meios audiovisuais permanecem amplamente negligenciadas. Para 

nem falar de temas como a ideia de fidelidade ao texto musical — pilar não só da música clás-

sica mas, também, de movimentos como o da interpretação historicamente informada —, que, 

em catálogos como o da assim designada 'nova complexidade' (Duncan, 2010), no mínimo, 

colocam os músicos perante uma série de dilemas ético-filosóficos. É dizer que, a diversos 

níveis, estes instrumentistas passam — na terminologia bourdiana — por um evidente processo 

de histerese, que envolve o confronto entre disposições incorporadas durante aquele que é um 

processo moroso de aprendizagem (de forma alguma circunscrito ao instrumento) e o atual 

contexto de ativação. E isto porque, tal como o ouvinte, também o intérprete carrega para o 

processo musical «um grande número de preconceitos, conhecimentos, memórias de outras ex-

periências auditivas, a capacidade de reconhecer padrões, antecipar prováveis desenvolvimen-

tos e [desse modo] responder a eventos, esperados ou inesperados» (Graubart, 2004: 21). 

A uma parte, os vários elementos do grupo realçam, assim, o conjunto de competências 

que adquiriram ao longo destes quinze anos de experiência — para além do facto de se sentirem 

valorizados na função de solistas —, mas, em contrapartida, verifica-se também uma notória 

propensão para que, no plano das sensibilidades musicais, se mostrem mais próximos do 

repertório romântico ou, no limite, de projetos com inspiração jazzística. Não querendo, com 

tal, dizer que prescindissem do seu lugar no Remix. Para a generalidade destes instrumentistas, 

o ensemble é, aliás, prioridade no contexto das suas carreiras profissionais e artísticas. Será, 

tão-só, sinónimo de que fatores extramusicais, frequentemente, prevalecem na valoração que 

uns e outros fazem da pertença ao agrupamento: entre eles, o espaço deixado à iniciativa 
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individual, a visibilidade de que a sua intervenção beneficia, os desafios técnicos por que 

passam, as personalidades com que contactam ou, ainda, a natureza da interação que se 

estabelece entre os muitos intervenientes a formar parte do processo musical. 

Não surpreenderá, por isso, que, assim que desafiados a elencar os pontos altos das 

respetivas passagens pelo grupo, os membros do Remix remetam para questões de ordem 

interacional — sobretudo, o bom ambiente vivido no seio do agrupamento e o tipo de relação 

que vieram a desenvolver com alguns dos maestros. Sendo que, ao passar, por outro lado, a 

discussão para o plano musical — i.e., caso lhes seja pedido, em específico, que apontem as 

obras ou compositores que mais os marcaram —, elegem repertório, autores e estéticas que, por 

regra, permaneceriam alheios à atividade de um ensemble —  com a digressão Ring Saga, Blood 

on the floor ou o ciclo Schuberts Winterreise a figurar, desse modo, entre os projetos mais 

transversalmente destacados pelos diversos instrumentistas. Mas, todavia mais relevante ainda 

— tratando-se de uma das áreas em que reivindicam maior capacidade de intervenção —, 

quando colocados perante a possibilidade de enunciarem algumas das opções musicais que, no 

lugar de programadores, tomariam, os elementos da formação oscilam entre o desconforto com 

a pergunta e propostas que envolveriam a repetição de projetos passados e/ou a organização de 

concertos que, por sua vez, recairiam nalguns dos clássicos do início do século XX, peças do 

romantismo tardio ou colaborações com figuras provindas de outros géneros musicais. 

Renovada prova de um certo desarreigamento cultural vivenciado por uma parte significativa 

destes atores.  

Ultrapassada a superfície do discurso — e não obstante o facto de, efetivamente, se 

baterem pelo progresso do idioma —, percebe-se assim, um claro distanciamento, por parte dos 

músicos, face às estéticas mais vanguardistas. Parece haver, de facto, um corte expressivo entre 

aquilo que, seguindo Born, poderíamos designar de subjetividade estética dos membros do 

Remix, em larga medida ancorada na «mitologia» da música clássica (Nettl, 2004: 342) — i.e., 

o sistema de valores, práticas, hierarquias, mitificações —, e o nível do discurso — dizendo-se 

não só partidários da música contemporânea, enquanto causa, como orgulhosos pela condição 

de especialistas nas suas diversas linguagens. Redundando em que, para todos os efeitos, a 

generalidade dos entrevistados não se mostre emocionalmente vinculada à música 

contemporânea — e às correntes mais progressistas, em específico. 

Entre 1) o fracionamento das correntes estéticas na modernidade, 2) os moldes em que 

se desenvolve o ensino-aprendizagem da música, 3) a crescente separação, em especial desde 
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o século XIX, operada ao nível das funções de instrumentista, compositor e maestro, 4) algumas 

das idiossincrasias do meio musical português mas, também, 5) o modelo organizacional da 

Casa da Música — que, em diversos sentidos, obstaculiza a intervenção destes músicos —, são, 

como tal, vários os fatores a concorrer para que, no contexto do Remix Ensemble, predominem 

tendências conservadoras — ainda que, do mesmo passo, ecléticas — no que toca às 

preferências musicais. 

Tudo aspetos que — importará sublinhar — servem para atestar a relevância deste 

projeto. A diversos níveis, os quinze anos de existência celebrados pelo Remix contribuíram, 

acima de qualquer outra coisa, para um inequívoco alargamento de horizontes — não só por 

uma oferta concertística que viria a alterar decisivamente o panorama musical português mas, 

também, pela oportunidade (per)formativa que representou para este conjunto de 

instrumentistas. Com ramificações que se estendem, sobretudo por meio de alguns dos 

elementos que acumulam funções de docência, a segundas gerações de músicos — que, tendo 

beneficiado indiretamente dessa experiência, exibem hoje um outro tipo de predisposição no 

que respeita à música contemporânea e seus diferentes dialetos. 

Poderíamos, assim, inferir que «as opiniões e gostos musicais, tal como as preferências 

políticas e económicas, são forjadas numa matriz de forças sociais e psicológicas, e que, seja 

qual for a época, representam uma mistura entre fatores tradicionais e experiências correntes». 

Se uma conclusão se pode retirar deste trabalho, passará pela noção de que os sistemas de gosto 

musical «se veem estabilizados pelo facto de conhecerem expressão material em gigantescos 

investimentos financeiros ao nível dos auditórios, equipamentos, instituições pedagógicas, im-

pressão de partituras, construção de instrumentos; ao passo que têm a sua formulação imaterial 

num vasto corpo de literatura, teoria e ideologia, transformando-os numa instituição resistente 

às mudanças que os ameaçam de extinção» (Mueller, 2015: 50–52). Invertendo Foucault, dir-

se-ia, então, que a insularidade cultural da música contemporânea não é simples decorrência do 

seu vanguardismo, de uma pretensa incomunicabilidade ou até incognoscibilidade; será, antes 

do mais, resultado de uma cristalização das práticas pedagógicas, ainda descompassadas do 

conjunto de exigências técnico-interpretativas colocadas pela música atual, de problemas ao 

nível da divulgação e da sua presença regular nas temporadas de programação, refletindo, como 

tal, um inquestionável estreitamento dos nossos universos auditivos. Longe da ideia de essen-

cialidade das manifestações artísticas, este estudo remete, pois, para a necessidade de, partindo 

do interior das formações discursivas, compreender as atribuições de sentido dos atores num 



 206 

dado espaço socio-histórico, de estudar as suas autorrepresentações no contexto da práxis mu-

sical. 
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Anexo 2 

DOCUMENTAÇÃO CONSULTADA 

2003 

Notas ao programa dos concertos de 3 e 4 de outubro, no Teatro Helena Sá e Costa e no Tea-

tro Nacional de São Carlos 

Notas ao programa do concerto de 12 de dezembro, no Rivoli Teatro Municipal 

2004 

Notas ao programa dos concertos de 16 e 17 de janeiro, no Teatro Sá de Miranda e no Teatro 

Helena Sá e Costa 

2008 

Relatório Anual de Actividades e Contas | Casa da Música  

2009 

Relatório Anual de Actividades e Contas | Casa da Música 

2010 

Relatório Anual de Actividades e Contas | Casa da Música 

Casa da Música | 10 Anos de Encomendas 

Lista de Repertório do Remix Ensemble (outubro de 2000 a outubro de 2010) 

2011 

Relatório Anual de Actividades e Contas | Casa da Música 

2012 

Notas ao programa do concerto de 27 de abril de 2012, na Sala Suggia (Paulo de Assis) 

Notas ao programa do concerto de 28 de abril de 2012, na Sala Suggia (Paulo de Assis) 
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Relatório Anual de Actividades e Contas | Casa da Música 

2013 

Relatório Anual de Actividades e Contas | Casa da Música 

2014 

Relatório Anual de Actividades e Contas | Casa da Música 

2015 

Notas ao programa do concerto de 16 de janeiro de 2015, na Sala Suggia (Daniel Moreira) 

Notas ao programa do concerto de 17 de janeiro de 2015, na Sala Suggia (Paulo de Assis e 

Fernando Pires de Lima) 

Notas ao programa do concerto de 18 de janeiro de 2015, na Sala Suggia (Rui Pereira) 

Notas ao programa do concerto de 10 de fevereiro de 2015, na Sala Suggia (Deborah Artman 

e Michael Gordon) 

Notas ao programa do concerto de 17 de março de 2015, na Sala Suggia (Daniel Moreira) 

Notas ao programa do concerto de 24 de abril de 2015, na Sala Suggia (Rui Pereira) 

Notas ao programa do concerto de 26 de abril de 2015, na Sala Suggia (Rui Pereira) 

Notas ao programa do concerto de 12 de setembro de 2015, na Sala Suggia (Stefano Busellato, 

Francesco Filidei, Peter Rundel, Antoine Gindt e Jelena Bakic) 

Notas ao programa do concerto de 6 de outubro de 2015, na Sala Suggia (Daniel Moreira). 

Notas ao programa do concerto de 29 de outubro de 2015, na Sala Suggia (Nuno da Rocha e 

Paulo de Assis) 

Notas ao programa do concerto de 24 de novembro de 2015, na Sala Suggia (João Silva) 

Relatório Anual de Actividades e Contas | Casa da Música 

2016 

Relatório Anual de Actividades e Contas | Casa da Música 

2017 

Notas ao programa dos concertos de 29 e 30 de abril de 2017, na Sala Suggia (Daniel Mo-

reira) 
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Anexo 3a 

ENTREVISTAS REALIZADAS

Aleš Klančar 

André Quelhas 

Angel Gimeno 

António Augusto Aguiar 

António Jorge Pacheco 

 

Jonathan Ayerst 

José Fernando Silva 

José Pereira 

Manuel Campos 

Mário Teixeira 

Nuno Vaz 

Oliver Parr 

Pedro Burmester 

Peter Rundel 

Ricardo Pereira 

Roberto Erculiani 

Stefan Asbury 

Stephanie Wagner 

Trevot McTait 

Victor Pereira 

 

 

 

trompete 

produtor 

violino 

contrabaixo 

diretor artístico e de educação da Casa da Música / 

coordenador do Remix 

piano 

oboé 

violino 

percussão 

percussão 

trompa 

violoncelo 

ex-diretor artístico e de educação da Casa da Música 

maestro titular 

trombone 

fagote 

maestro fundador 

flauta 

viola 

clarinete 

  



 242 

Anexo 3b 

ENTREVISTAS A INFORMANTES PRIVILEGIADOS

Daniel Moreira 

Igor C. Silva 

Pedro Neves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jovem compositor em residência na Casa da Música (2009) 

jovem compositor em residência na Casa da Música (2012) 

maestro 
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Anexo 4 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

1. Educação / formação 

Contexto familiar 

Percurso educativo e formativo 

Presença e relação com a música contemporânea durante os estudos musicais 

2. Meios profissionais e carreiras artísticas 

Trajeto musical 

Situação profissional 

Acumulação de funções 

Freelancing 

3. Remix Ensemble 

Fundação do Remix Ensemble / entrada no grupo 

Diferentes períodos / evolução ao longo do tempo 

Momentos ou projetos marcantes 

Compositores / obras / músicos marcantes 

Planos estratégicos para o futuro 

Relação laboral 

4. Músicos 

Desafios técnicos e de notação 

Interação com a eletrónica e meios multimédia 

Improvisação 

Complexidade, ininteligibilidade, perplexidade 

Autoridade do compositor e fidelidade à partitura  
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5. Dicotomia orquestra / ensemble 

Diferenças entre o trabalho em contexto de orquestra e ensemble 

Interação entre instrumentistas e maestros 

Divisão do trabalho / diluição dos papéis estabelecidos 

Formas alternativas de organização 

Questão de género 

6. Música contemporânea 

Relação entre a música clássica e a música contemporânea 

Extensão dos limites do repertório dos ensembles 

Criação de um cânone dentro da própria música contemporânea 

Oposição entre a música contemporânea e a música popular 

Permeabilidade ao jazz e música experimental 

7. Programação artística 

Desafios colocados aos programadores 

Apelos à democratização cultural e possíveis tensões 

Protocolo da música clássica e mudanças nas convenções musicais 

Inovação em termos de programação artística 

Importância do multimédia, teatro musical e ópera 

Agências de artistas 

8. Política cultural 

Declínio no financiamento público à cultura 

Modalidades mistas de financiamento e ligação ao mecenato 

Lógicas de racionalidade económica 

Redes de instituições culturais 

9. Público(s) 

Hiperseleção dos públicos e potencial homologia entre produção e receção 

Alterações na estrutura do(s) público(s) 

Familiaridade e alto nível de especialização associados a esta forma artística 

Fenómenos de perplexidade percetiva e aversão à música contemporânea 
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Paralelismos com a arte contemporânea 

10. Espaço mediático 

Papel dos media na atualidade 

Lógica de comunicação da Casa da Música 

Crítica musical 
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1. Remix Ensemble, Stefan Asbury (2001) | Fotografia de apresentação, Museu de Serralves 

 

 

 
2. Remix Ensemble, Stefan Asbury (2003) | Blood on the Floor (Mark-Anthony Turnage) 
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3. Remix Ensemble, Peter Rundel (2006) | Yellow Shark (Frank Zappa), Casa da Música, Sala Suggia 

 

 

 

 
4. Remix Ensemble, Peter Rundel (2009) | Jonathan Harvey, Casa da Música, Sala Suggia 
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5. Remix Ensemble, Emilio Pomàrico (2011) | Casa da Música, Sala Suggia 

 

 
6. Remix Ensemble (2011) | Concerto de música de câmara, Casa da Música, Sala 2 
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7. Remix Ensemble, Peter Rundel (2011) | Thalleïn (Iannis Xenakis), Casa da Música, Sala Suggia 

 

 
8. Remix Ensemble, Peter Rundel (2011) | Ring Saga, Estrasburgo ã Philippe Stirnweiss 
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9. Remix Ensemble, Peter Rundel (2012) | Philharmonie de Berlim 

 
 

 
10. Remix Ensemble, Peter Eötvös (2014) | Casa da Música, Sala de Ensaio 1 
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11. Remix Ensemble, Peter Rundel (2015) | Concertini (Helmut Lachenmann), Casa da Música, Sala Suggia 

 

 
12. Remix Ensemble, Christoph Prégardien (2016) | Winterreise (F. Schubert/H. Zender) ã Alexandre Delmar 



  



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


