
Blues pós-colonial 

Que Lisboa é mulata já nós sabíamos, sendo a herança da miscigenação entre os portugueses 

e os naturais das antigas colónias em África especialmente visível naquela cidade – bastará recordar 
que foi ali que aportou o grosso do contingente de exilados do império desmantelado com o advento 
do 25 de Abril. Memória histórica recente, só por estes dias começam finalmente a destapar-se os 
pesados véus traumáticos que cobrem essa herança densa, e também, necessariamente, rica em 
patrimónios musicais de reminiscências longínquas e sonoridades de fusão. Assim, Lisboa Mulata 
inscreve-se claramente num momento em que se começa finalmente a levantar o tapete para debaixo 
do qual se varreram durante as últimas décadas os não-ditos sobre as heranças da pátria exógena dos 
portugueses.

Lançado em Outubro de 2011, Lisboa Mulata celebra a multiculturalidade da Lisboa de ritmos africanos 
na visão sui generis dos Dead Combo de Tó Trips e Pedro Gonçalves – dupla de músicos formados 
nas ‘escolas’ marginais de projectos já desparecidos como os Lulu Blind ou os Santa Maria Gasolina 
em teu ventre, e nos alfobres de talentos dos circuitos do jazz de Lisboa. Fazendo uma vez mais apelo  
ao já conhecido e comprovadamente eficaz método de baralhar as referências e voltar a dá-las, os 
Dead Combo conseguem de novo em Lisboa Mulata aquilo em que são melhores: fazer novo com o 
velho, neste caso evocando a África próxima dos lisboetas (trata-se, na verdade, de uma África que 
vive na própria cidade desde há muito) e juntando-lhe o exotismo «da Lisboa das palmeiras, tropical e 
antiga, a Lisboa da rua, dos bairros e das facadas», para usar as palavras dos próprios.  Um “fazer 
novo com o velho” que não resulta contudo nem de uma qualquer nostalgia (os Dead Combo são 
homens do futuro, e a prová-lo está a recepção que os seus trabalhos têm tido junto do público mais 
jovem)  nem de  uma  mera  reciclagem,  produzindo,  por  outro  lado,  algo  de  grande  originalidade, 
singular e impossível de catalogar, como de resto tudo o que os Dead Combo têm realizado. Uma 
singularidade e  inteligência  fina  que podem também ser  encontradas  na  maneira  como os  Dead 
Combo abordam visualmente os seus objectos musicais. Para fazer a imagem que serve de capa ao  
álbum Lisboa Mulata, Tó Trips e Pedro Gonçalves foram colocados a olhar para Lisboa – e estavam 
certos, pois apenas de Almada se pode verdadeiramente ver Lisboa. 

Mas Mulata é também o nome de um modelo específico de uma pequena guitarra acústica que Pedro 
Gonçalves  descobriu  por  acaso  em  casa  da  mãe:  um  pequeno  instrumento  construído  por  um 
fabricante de guitarras,  Duarte Costa,  já desaparecido,  que a terá fabricado para ensinar os mais  
pequenos a tocar guitarra na Lisboa e na Coimbra dos idos de 60. Uma guitarra que pode ser vista na 
imagem que os Dead Combo usaram para o trailer do vídeo de promoção de Lisboa Mulata, em que, 
supõe-se que no mesmo lugar onde foram fotografados com Lisboa em pano de fundo, a pequena 
guitarra surge pousada no chão junto a um ramo de rosas vermelhas – e que, numa primeira mirada, 
parecem sangue, evocando, a um tempo, a comunhão de sangue entre os povos que a era colonial 
reuniu, mas também o sangue derramado durante o colonialismo. 

Leituras simbólicas à parte, e apesar de os universos visual e musical dos Dead Combo se prestarem 
como poucos a encher de significados ocultos as narrativas sobre os imaginários colectivos de que 
tratam, Lisboa Mulata é um álbum bastante mais dançado e ritmado do que os anteriores trabalhos de 
Tó Trips e Pedro Gonçalves – habitualmente mais dados a uma música circunspecta, de inspiração 
cinematográfica, feita, dir-se-ia, para ser a banda sonora das paisagens desertificadas do sul e das 
nossas desolações interiores. Nem outra coisa seria possível tratando-se de África e de Fado ( fado 
western, chamaram já à música dos Dead Combo, para exasperação dos próprios, numa tentativa de 
explicar com palavras o que apenas se pode entender ouvindo), ou seja, uma espécie de blues pós-
colonial, de fado descambado noutra coisa, indefinível e cheio de estranheza e exotismo.  E a dado 
passo, a voz de Camané (camarada de tropa de Tó Trips) surge a dizer em Lisboa Mulata um texto 
escrito por Sérgio Godinho,  Ouvi o texto muito ao longe, pequeno poema dito pelo fadista em que 
ressalta uma frase: «não parecia escrito hoje», que o diseur repete como um eco longínquo de uma 
portugalidade africana eterna. Como um instantâneo identitário de que as malhas bem urdidas pelos 
Dead Combo são uma mais que perfeita aparição musical.  Sarah Adamopoulos


