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António Pinho Vargas
Tem andado desaparecido,o que não significa que ande
desocupado.O músico,compositor,ex-programador e agora
também conferencista tem-se na verdade desdobrado por
várias qualidades,e agora regressa com um disco duplo e
um livro novos.Na manga tem ainda uma ópera,a estrear
na Culturgest no final deste ano.Conversa com vista para 
a música contemporânea.
ENTREVISTASarah Adamopoulos¬ FOTOGRAFIA Reinaldo Rodrigues

O que é feito de si que tem andado desapareci-
do da cena pública?
Isso é sobretudo enquanto pianista, porque
enquanto compositor tenho andado bastan-
te ocupado. Em Dezembro de 2007 estreei
uma peça chamada Um Discurso de Thomas
Bernhard, no pequeno auditório do CCB,
uma peça para narrador e orquestra, que vai
ser tocada na Áustria, no Festival de Gmun-
den, em Julho. Antes disso, em Setembro de
2006, estreei a ópera A Little Madness in the
Spring, numa altura complicada, devido à
morte da minha mãe, em Junho desse ano
(esteve três meses no hospital, e estive com
ela, no Porto). Fiquei exausto, por todas as ra-
zões compreensíveis, e também por causa da
estreia dessa ópera, na Casa da Música, ime-
diatamente após a morte da minha mãe. Isso
resultou, por exemplo, no adiamento da ópe-
ra que estou a compor neste momento, e
também no da gravação do disco de piano so-
lo cuja edição estou a ultimar com o David
Ferreira, o antigo editor da EMI. Seja como

for, a verdade é que as peças de música con-
temporânea não têm grande impacte públi-
co, e daí essa impressão de desaparecimento.
Penso que a generalidade do seu público se in-
teressa sobretudo pelo jazz, pelos discos e pe-
los concertos de jazz. Mas há, ao que sei, várias
outras dimensões a ter em conta no seu tra-
balho, a que correspondem facetas menos vi-
síveis.
Às vezes falo da minha heteronímia, porque
em última análise, musicalmente, sou duas
figuras [o pianista de jazz e o compositor].
Para além disso escrevo cada vez mais, o que
está a fazer surgir uma terceira »pessoa», a
que escreve ensaios, publica livros e textos
para conferências. Ou seja, há de facto uma
heteronímia quase pessoana, um pouco lou-
ca e realmente plural. Em 2001 fiz 14 con-
certos num programa de itinerância que
percorreu vários pontos do país. O facto de
a maior parte desses concertos ter sido fora
de Lisboa e do Porto fez com que não hou-
vesse praticamente cobertura por parte dos

media. Há por isso uma espécie de desa-
parecimento que não corresponde à rea-
lidade. Em 2002 a Culturgest apresentou
um conjunto de concertos meus a que
chamou António Pinho Vargas – Obra
Completa, uma coisa que eles já tinham
feito com o pintor Jorge Martins e com a
coreógrafa Vera Mantero. Depois desse
conjunto de apresentações na Culturgest
decidi parar de fazer concertos, e foi tam-
bém isso que, do ponto de vista do espa-
ço público, me fez desaparecer. Porque
ser um performer,dar concertos, tem mais
impacte no espaço público. Em 2004 es-
treei na Gulbenkian a minha oratória Ju-
das (Secundum Lucam, Joannem, Matt-
haeum et Marcum), mas se reparar, na pu-
blicidade da Gulbenkian que sai todos os
fins-de-semana nas contracapas das re-
vistas do Expresso e do Público, o que lá
vem em destaque são os intérpretes, e
quase não há referência às peças que são
tocadas. Sim, claro que isso é uma deci-



tros concertos ao vivo. Do que resulta que, por
um lado, a música clássica é feita com base na
repetição do já ouvido e, por outro, pelo contrá-
rio, a música contemporânea (que precisa de
tradução) é ouvida uma vez, quando há sorte
duas vezes, e a peça não chega a ser assimilada
verdadeiramente, nem pelos músicos nem pe-
los ouvintes. Há por isso um corte radical entre
a música contemporânea e um repertório do
passado que domina, e falo no mundo todo, do
repertório do século XIX para trás, o que de-
monstra muito claramente que o século XX é
um momento de ruptura.
Um repertório que costuma ir apenas até aos com-
positores românticos, julgo.
Até Debussy, 1900, 1910. E mesmo Debussy é só
de vez em quando. Vão até Wagner, Brahms,
Mahler e não passa disso.
A que atribui isso?
Esse é o problema central da arte moderna. Há
um corte modernista por volta dos anos 1910,
1913 no caso da música, com a estreia de A Sagra-
ção da Primavera [Stravinsky] e também de Pier-
rot Lunaire [Schönberg] no ano anterior. Esse
corte produziu um progressivo afastamento do
público da música que ia sendo feita no século
XX, e também uma espécie de perplexidade nas
outras artes, nomeadamente na pintura, com
Malevitch ou Picasso, na literatura com James
Joyce, nós com o Fernando Pessoa, o Walt Whit-
man nos EUA, um pouco antes. Ou seja, é um
momento de ruptura nas diversas linguagens ar-
tísticas, mas enquanto em todas as outras artes
elas acabaram por restabelecer de uma ou outra
forma o contacto com o público, no caso da mú-
sica, especialmente no pós-guerra, com o seria-
lismo integral de [Pierre] Boulez e [Karlheinz]
Stockhausen a ruptura aprofundou-se. Porque,
para além do público, alguns músicos deixaram
de querer de tocar aquela música, que conside-
ravam extremamente difícil e preferiam tocar
Chopin, por exemplo. É aliás neste fenómeno
que radica o interesse pela chamada Nova Músi-
ca Antiga – de Bach para trás. Há um grupo de
músicos de formação clássica que se afasta do re-
pertório clássico-romântico e prefere fazer uma
investigação musicológica e dedicar-se a um re-
pertório mais antigo. Falei com alguns desses
músicos, em Portugal e no estrangeiro, e disse-
ram-me que preferem tocar essa música do que
a música do Stockhausen ou do Boulez, porque
esta não lhes toca nos sentimentos, e por isso eles
não estão interessados em tocá-la. 
Julgava que isso [o relativo «desaparecimento» da
música contemporânea da vida da generalidade
das pessoas] tinha essencialmente a ver com a
falta dos espelhos do público, por causa, nomea-
damente, da ausência de tradução, e não tanto
porque os músicos não se interessassem pela no-
va música ou, enfim, pela música do seu tempo. 
Penso que o peso criado em torno do conceito
da música contemporânea foi de tal maneira
forte, a rejeição foi de tal maneira violenta, que
serão precisas algumas décadas para eventual-
mente se restabelecer em novos termos. Em
2006 fiz uma conferência em Paris, na qual a
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são do Serviço de Música da Gulbenkian.
Mas o que me interessa é o que isso revela da
afectividade do público em relação aos com-
positores e aos intérpretes: acho que há uma
grande supremacia dos intérpretes. 
O público reclama as estrelas vivas (os intér-
pretes) e nem tanto mortas (os compositores)... 
As pessoas querem ouvir o Maurizio Pollini,
não querem saber se ele vem tocar Schön-
berg, Chopin ou Beethoven. Mas sim, estive
sem tocar em Lisboa durante quase sete
anos. E quando voltei a tocar, n’Os Dias da
Música do CCB [Abril 2008] verifiquei que
o meu concerto e o do Mário Laginha foram
os primeiros a esgotar. Ou seja, o jazztem um
público, apesar de minoritário, se pensar-
mos no domínio da música de massas (pop,
rock,a música que passa na rádio e que vai às
televisões). Por outro lado, a música con-
temporânea encontra-se guetizada. Talvez
menos agora do que há vinte anos, ou mes-
mo 15, mas ainda assim guetizada. Mas sim,
é sobretudo como performer de jazz que as
pessoas me reconhecem.
E a escrita, vem-lhe de onde? Essa necessida-
de de uma reflexão sistematizada, nomeada-

mente sobre as funções e os destinos da mú-
sica, da obra musical, dos músicos?
A partir de uma certa altura passei a ficar do-
minado pela pergunta: «O que é que aconte-
ceu à minha vida? Porque é que a vida musi-
cal em Portugal é de uma certa maneira e
não de outra?» Digamos que toda a minha
escrita, incluindo as conferências que fiz na
Culturgest em 2005, e agora reunidas em li-
vro, contêm essa pergunta composta. Todo
o meu trabalho de investigação, de leitura, e
também de perplexidade face ao real, é um
trabalho de «desconstrução das ideias fei-
tas», como diz Derrida. O mundo musical
clássico lato sensu é dominado por um certo
conservadorismo social e intelectual. Gene-
ralizando, é gente que não sabe nada e que
não quer saber. A vontade de escrever e de
reflectir começa portanto por ser uma res-
posta da minha parte a interrogações, que
cresceram também pelo facto de eu ter sido
programador nos anos noventa – quase no-
ve anos em Serralves e depois no CCB por
duas vezes. Essa função permitiu-me ver
por dentro, a partir do interior de duas insti-
tuições culturais, as forças, os problemas, as

angústias com que eles vivem. Temos pou-
co público, isto é muito caro, isto não pode
ser feito, etc., sendo certo que no caso de Ser-
ralves, que é um museu, onde a vertente mu-
seológica domina, a música ocupa um lugar
pequeno. Mas no CCB eu percebi como fun-
cionam as instituições culturais, e fui to-
mando consciência de certas coisas. Em pa-
ralelo, a minha actividade como compositor
gerou uma espécie de perplexidade face ao
funcionamento das coisas neste campo. Se-
não veja: eu passo seis meses a trabalhar nu-
ma peça e normalmente o que acontece é
que essa peça é ensaiada durante uma sema-
na (o que não costuma ser suficiente), de-
pois é tocada, mais ou menos bem ou mal,
conforme os casos, e a maior parte das vezes
acaba por cair numa espécie de buraco sem
fundo, de onde nunca mais sai.
Tal como a leitura se faz de releitura, também a
música se fará de reaudições, as quais só os
discos permitem. A ler um texto seu sobre es-
tas questões, descobri que o Glenn Gould dei-
xou a dado passo de dar concertos e passou
apenas a gravar, porque as apresentações ao
vivo se traduziam para ele em problemas. Pro-
blemas de tradução também (um dos temas
centrais da sua actividade como pensador) e
seguramente de percepção. Que decorriam
também das condições acústicas das salas
de concertos. 
As audições estão de um modo geral confi-
nadas a uma primeira audição (todas as ins-
tituições gostam de ter estreias) e há um
contraste brutal no modo como se organi-
zam as temporadas musicais (caso da Gul-
benkian, da Casa da Música ou do Ciclo das
Grandes Orquestras Mundiais no Coliseu
dos Recreios), porque 95 por cento daque-
les programas são constituídos por repeti-
ções de peças do cânone musical do passado.
Ou seja, por um lado, vai-se ver o performer
(por exemplo o Ricardo Chailly, a dirigir
Mahler ou Beethoven, sendo certo que a es-
trela é o próprio Chailly) mas por outro, em
termos de repertório, vai-se ouvir as mes-
mas coisas de sempre. As pessoas querem
ouvir aquela interpretação, por aquela repu-
tada orquestra mundial, mas no que respei-
ta ao repertório preferem confrontar-se
com aquilo que já conhecem. Ou seja, vão
restabelecer um laço já estabelecido ante-
riormente, em casa a ouvir discos ou nou-

Minorias«A música
contemporânea encontra-se guetizada.
Talvez menos agora do que há 15 anos,
mas ainda ssim guetizada.»
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a ópera, e a partir desse momento houve um
confronto directo com o texto, cantado ou dito.
E isso prolongou-se cada vez mais. Na minha pe-
ça Six Portraits of Pain [2005], há textos do Tho-
mas Bernhard, do [Gilles] Deleuze sobre o Espi-
nosa, do Paul Celan, um poema da Anna Akhma-
tova que eu próprio digo, textos que estão na
própria partitura, para os músicos lerem quando
estão a tocar. E ainda dois do Manuel Gusmão –
que escreveu o libreto para a minha ópera Os
Dias Levantados [1998] para as comemorações
dos 25 anos do 25 de Abril. Nesses textos trata-se
da dor da perseguição política, da dor da morte
que paira, da dor da intolerância... Há portanto
textos que estão explicitamente presentes na
minha música e outros que têm uma presença
virtual. Afastei-me da ideia da música «pura»,
que é aquela que se significa a si própria, sem pre-
cisar de mais nada.
Em simultâneo com a sua actividade de composi-
tor, voltou agora a tocar e a gravar um disco de
piano solo. Seis anos depois. Com as suas músi-
cas todas, as do período do jazz.
Se eu fosse mais velho diria que é uma espécie
de testamento. Quis gravar as minhas músicas
do período do jazzem versões de piano solo. En-
tre nós, músicos, o palco é um momento parti-
cular, de grande nervosismo, em que o que con-
ta é a performance,não tem nada a ver com a gra-
vação de um disco, é um momento de liberdade
e risco, que contém a aura do aqui e agora de que
falava o Walter Benjamin, um momento único
e irrepetível. Quando corre bem, é um momen-
to de extraordinária plenitude, de felicidade.
Que é o que a música era até determinada altura,
antes do advento do registo fonográfico.
Exacto, era sempre e só isso. Associado a este
desejo de voltar a tocar está aquela pequena
frustração do trabalho de seis meses para de-
pois ouvir a peça uma vez, seguida de uma se-
gunda vez passado um ano ou dois, a aparição
de que falava há pouco. A maior parte dos com-
positores meus colegas não tiveram um passa-
do de performers, e muito menos da sua própria
música. Tendo eu essa possibilidade, de ser per-
formerda minha própria música no caso do jazz,
uso-a, e estes seis ou sete anos sem tocar foram
agudizando a sensação de insuficiência, de não
plenitude. Estou a fazer um doutoramento cu-
jo título será A Ausência da Música Portuguesa no
Contexto Europeu. Nesse âmbito procuro anali-
sar os factos e os discursos produzidos, de acor-
do com uma determinada teoria que estabele-
ci para o efeito. Quando as pessoas me pergun-
tam sobre o que é a tese do meu doutoramento,
por vezes respondo que estou a tentar provar
que a minha vida não serve para nada [risos].
Que é uma vida inútil.
Não posso pensar na sua vida como inútil. Embo-
ra saiba que os artistas são de uma forma geral
propensos a um certo sofrimento existencial.
Os artistas são muito vulneráveis à dor da finitu-
de da vida, sim. Durante os anos oitenta tive con-
certos inesquecíveis, e no dia seguinte chorava.
Na altura não compreendia por que estava tão
triste no dia a seguir ao concerto exaltante. Era
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maior parte dos participantes eram filóso-
fos ou musicólogos. Eu sabia que eles iam fa-
lar da música que conheciam de discos, por-
que é o que toda a gente conhece, e eu quis,
pelo contrário, sublinhar que até 1900 não
havia discos e que só havia música quando
havia alguém a tocar. A minha música (de
um português que vive e trabalha em Portu-
gal) ninguém dos presentes a conhecia, nem
mesmo os portugueses, e porquê? Porque
ela não é tocada. É uma música que, citando
uma vez mais o Boaventura de Sousa Santos,
equivale a uma «produção activa de inexis-
tências». As instituições portuguesas enco-
mendam peças que depois abandonam, ou
seja, estão a produzir uma coisa que se des-
tina a não existir. De várias maneiras. Não há
partituras (há poucas, pouquíssimas), mui-
tas vezes não há gravações – outra forma de
não-existência, porque se se for à FNAC há
milhares de CD, mas de música portuguesa
há apenas uma colecçãozita que é manifes-
tamente insuficiente e, sobretudo, não é
distribuída em lado nenhum do mundo. 
O português gosta muito da expressão «de
nível internacional», que aplica a tudo.
«Portugal tem de tornar-se competitivo no
plano internacional», ouve-se. Este discur-
so corrente faz-me oscilar entre o riso e o
choro. A aplicação deste discurso a este
campo particular é uma mentira, porque
musicalmente Portugal não existe em ter-
mos internacionais. 
É como se a música contemporânea em Portu-
gal funcionasse por aparições. Hoje toca-se
uma peça sua, que porventura se repete ama-
nhã, mas que depois nunca mais se ouve. E que
também não se grava.
O meu quarteto de cordas Monodia [1993] foi
tocado em Londres pelo Arditti Quartet, em
Paris pelo Smith Quartet, pelo Quarteto Ca-
pela (português) em Pequim, na Dinamarca
por um quarteto dinamarquês e em Portugal

várias vezes, por vários quartetos. Poderiam
por isso dizer-me que não tenho razões para
me queixar, porque afinal a minha música
até é tocada. Mas para mim não passam, co-
mo diz, de aparições. Aparições que são rela-
tivamente irrelevantes. Porque isso não mu-
da o essencial, que é a inexistência. Porque o
mundo da música contemporânea funciona
com uma espécie de núcleo duro que é cons-
tituído por uns 15 ou vinte programadores de
festivais de música internacionais na Euro-
pa, ou seja, um clube restrito, quer para os
compositores quer para os programadores.
É como o circo da Fórmula 1, que chega à
Hungria, monta a tenda, faz a corrida e vai
embora, para 15 dias depois estar na Austrá-
lia, um mês depois na Itália, Inglaterra,
EUA, e o circo é sempre o mesmo. A música
contemporânea funciona um pouco assim
também. Os compositores que são progra-
mados em Estrasburgo, em Paris, em Ber-
lim, são normalmente os mesmos, e as pro-

duções limitam-se a circular unicamente
dentro dessa rede. Os críticos viajam com os
compositores, são amigos deles, os vende-
dores de casas de partituras que os represen-
tam também, ou seja, trata-se de um circui-
to muito restrito. O que me espanta nos pro-
dutores portugueses é que jamais foram
capazes de negociar uma troca. Se houvesse
uma balança de pagamentos, uma análise
import-export no campo cultural, Portugal
teria o saldo mais negativo que é possível
imaginar, porque só compra e não vende. 
E toda a gente acha isto normal, porque, is-
to sim, é vida cultural «de nível internacio-
nal». O que demonstra que há uma enormís-
sima carga de provincianismo nas elites cul-
turais portuguesas. 
Há quem pense em si como um músico político
cuja obra sabe sem horizonte de posteridade,
sobretudo em Portugal. Há, parece-me, um en-
gagement da sua parte. Reconhece-se nisto
que digo?
Sim, músico político porque reflecte sobre
as condições sociais de produção daquilo
que faz. Estou permanentemente a reflectir
sobre a realidade e denuncio-a. Assumo o
meu papel crítico em relação ao modo de
existir da música contemporânea. Se a ne-
cessidade da escrita advém da tal perplexi-
dade de que falei, quanto mais me apercebo
que esta vida é assim e poderia ser de outro
modo mais me apetece escrever. Sim, assu-
mo essa designação de músico político. 
Enquanto compositor, deixa-se contaminar por
várias forças, incluindo pela escrita. De que
modo isso se reflecte na sua música?
Durante muitos anos fui exclusivamente um
músico de jazz. Interessava-me pela música
contemporânea, mas era essencialmente um
músico de jazz. Nos anos oitenta era apenas
um músico, que fazia música pura, sem pala-
vras, a não ser as que escolhia para dar os títu-
los às músicas. Antes da primeira ópera, em
1996, quis escrever um ciclo de canções sobre
poesia de Ramos Rosa, para fazer a mão para

Elites
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uma espécie de depressão pós-parto, experi-
mentar a exaltação máxima e, no dia seguin-
te, constatar que tinha passado e nunca mais
se repetiria. Há aquiuma relação complicada
com a passagem do tempo. Estes altos e bai-
xos de intensidade, sobretudo na vida dos ar-
tistas (Schumann, por exemplo, era um tipo
muito depressivo, enlouqueceu e fez várias
tentativas de suicídio; Churchill também, fa-
zia um discurso de uma enorme intensidade
e depois caía num vazio insuportável), devem
ser o preço a pagar pelo direito à exaltação.
Fale-me dessa exaltação, desses momentos
de plenitude existencial, em geral vedados ao
homem comum.
Cria-se um mundo à parte. Onde isso é mais
evidente é quando vou tocar. Quando as salas
estão repletas de pessoas e se estabelece uma
ligação fortíssima entre os músicos e o públi-
co ali presente, criando uma comunhão, uma
partilha intensa, uma alegria de viver.
Pode haver exaltação também na actividade
de compositor, quando está a compor, ou a es-
crever, entregue a essa actividade de reflexão?
Quando não estou em acção, quando estou
só sentado a ouvir a minha música? Foi fre-
quente nas óperas. O meu Édipo[1996] foi to-
cado três vezes na Culturgest e depois repe-
tido no São João do Porto, numa produção
do Rivoli. E comovi-me sempre. N’Os Dias
Levantados,quando foi tocado pela segunda
vez na Culturgest, voltou a acontecer isso
durante os ensaios. Talvez tenha a ver com a
voz da mulher, com a voz das cantoras.
Terá a ver com um grau de beleza que de repen-
te lhe surge insuportável?

Há qualquer coisa de quase transcendental.
Uma nota aguda na voz de uma mulher po-
de ser uma coisa insuperável. No caso d’Os
Dias Levantados há uma ária em que a Ana
Paula Russo cantava «perdi um filho, não sei,
talvez por força de tanto trabalhar», e estas
palavras do Manuel Gusmão são muito co-
moventes, mas talvez se as lesse no papel
não me afectassem. O que me faz comover é
aquela voz a cantá-las. A escrita é ainda ou-
tra coisa, faz-me rir. Como leitor posso tam-
bém perturbar-me. O que acontece é levan-
tar voo, e eu tanto levanto voo a escrever, 
como a compor, como a tocar. Há uma des-
locação para uma outra dimensão.
Quando nos seus textos fala do lugar da músi-
ca no espaço público português, que público é
esse? Falamos de quantas pessoas que vão aos
concertos e que compram discos? As pessoas
que vão à Culturgest são ou não as mesmas que
vão também aos concertos da Gulbenkian?
Não creio. No meu caso particular, penso
que tenho um pequeno público comum co-
mo pianista e como compositor. No entanto,
quando aconteceu a tal iniciativa da Cultur-
gest em 2002, o único concerto que esgotou
foi esse em que eu tocava.

E ficando um concerto seu esgotado, de quan-
tos lugares falamos?
Cerca de 700. Mas se for estreada uma ópe-
ra minha, há uma grande fatia desse público
que não vai, porque é música contemporâ-
nea e talvez também porque do que eles gos-
tam é da minha música de jazz tocada por
mim. Há depois o público específico da mú-
sica contemporânea, as pessoas que se inte-
ressam pelo que está hoje a acontecer em
Portugal nesse campo, e que vão às estreias
das minhas peças. A minha experiência com
as instituições, quer como músico e compo-
sitor quer como programador e espectador
de outros concertos, levaram-me a concluir
que cada sala tem um público que lhe é espe-
cífico. O público da Gulbenkian não é o mes-
mo que vai ao CCB ou à Culturgest, ou ao
São Luiz, mesmo que os mesmos concertos
fossem apresentados nessas salas. Porque as
pessoas têm uma ligação com a sala, muitas
vezes são assinantes de séries de concertos,
e têm uma comparência que se faz de hábi-
tos, de rotinas. E por isso o facto de o Artur

Pizarro tocar três sonatas de Beethoven na
Gulbenkian implicará que tem 900 pessoas
no dito auditório, mas se tocar as mesmas so-
natas no São Luiz pode ter só cem. Sim,
criou-se uma ligação feita de hábitos entre
algumas camadas de público e as salas. Em
última análise, é completamente indiferen-
te o que vai ser tocado, porque há um lado
muito social também... No CCB a realidade
é ainda outra. A antiga Festa da Música e os
actuais Dias da Música têm um público es-
pecífico, que enche as salas do CCB, porque
os bilhetes são muito baratos e cria-se ali
uma atmosfera de festa de que as pessoas
gostam muito.
Mas essa celebração da música, chame-se Fes-
ta da Música ou Dias da Música, foi uma constru-
ção do próprio CCB, que implicou investimentos
a nível de comunicação, por exemplo, por for-
ma a tornar a música clássica mais popular.
O primeiro programador foi o senhor René
Martin, que inventou as Folles Journées em
Nantes, que em Portugal se veio a chamar
Festa da Música. Baseia-se em três ou quatro
ideias: bilhetes muito baratos, uma sucessão
de concertos variados ao longo do dia e uma
atmosfera de festa.

Momentos«Os altos 
e baixos de intensidade na vida dos
artistas devem ser o preço a pagar 
pelo direito à exaltação.»

Uma atmosfera que rompe com a tradicional so-
lenidade dos ambientes da música clássica. Que
pode experimentar-se na Gulbenkian...
Sim, o concerto mais institucional que é pos-
sível imaginar acontece na Gulbenkian, on-
de a atmosfera é outra e, sim, distinta. No
CCB, na Culturgest e na Casa da Música, no
Porto, foram criadas dinâmicas de abertura
das músicas aos mais variados públicos. 
É claro que no caso da Casa da Música há
uma relação muito forte das pessoas com o
edifício, que tem uma importância simbóli-
ca forte, as pessoas vão ver concertos àquela
casa específica, se fosse no Rivoli metade
desse público já não ia. O carácter icónico da
Casa da Música (é preciso ver que os arqui-
tectos se transformaram nos artistas pop
mais bem pagos do mundo) pode criar um
efeito semelhante ao que acontece na Gul-
benkian, mas, ao contrário da Gulbenkian,
que durante a temporada só faz música clás-
sica e romântica, na Casa da Música faz-se
uma programação mais diversa, mais plural,
que contempla o jazz, a pop, o rock...«


