
COM AS PALAVRAS POR PERTO

António Pinho Vargas (n.1951) nasceu em Vila Nova de Gaia e cresceu no meio de 

gente ligada ao vinho do Porto, a ver da janela de sua casa a azáfama no porto de Gaia e o rio 
Douro a transbordar e a subir pela fachada da Casa Sandeman, onde trabalhava o seu pai. Aos 
nove anos, começou a estudar música, no piano lá de casa que havia pertencido à sua avó 
paterna. Ainda no Porto, viria a completar o Curso Superior de Piano pelo Conservatório daquela 
cidade, diplomando-se mais tarde em Composição pelo Conservatório de Roterdão, onde, como 
bolseiro da Fundação Gulbenkian, estudou durante três anos com o compositor holandês Klaas de 
Vries – cuja obra cruza amiúde a literatura e a poesia, e designadamente as palavras de Fernando 
Pessoa e de Jorge Luis Borges. Mas, para além de Klaas de Vries, também os nomes dos 
compositores Emmanuel Nunes, John Cage, Louis Andriessen, György Ligeti e Franco Donatoni 
fazem indelevelmente parte da matriz de afinidades electivas que determina muito daquilo que é 
hoje António Pinho Vargas como músico-compositor. 

Pois Pinho Vargas é também, e talvez cada vez mais essencialmente, um compositor – e um 
compositor que, justamente, se inscreve musicalmente no nosso tempo sem perder de vista as 
palavras da literatura: bastará atentar nos títulos e processos de composição das suas mais 
recentes obras para constatá-lo, num percurso que terá começado a tomar forma em meados dos 
anos 90, quando escreveu um ciclo de canções ancorado na poesia de Ramos Rosa como forma 
de se preparar para a escrita da ópera Os dias levantados (1998) – estreada por ocasião das 
comemorações dos 25 anos do 25 de Abril de 1974. Vários outros títulos de obras suas evocam 
eloquentemente q.b. a proximidade claramente desejada entre a sua música e as palavras de 
alguns outros: Six portraits of pain (de 2005, com textos de Thomas Bernhard, Gilles Deleuze, 
Paul Celan, Akhmatova e Manuel Gusmão), A little madness in the spring (uma ópera de 2006), 
Um discurso de Thomas Bernhard (peça para narrador e orquestra estreada em 2007 e mais tarde 
apresentada na Áustria renegada de Bernhard), ou o mais recente Onze cartas (de 2011, obra 
para orquestra sinfónica, electrónica e três narradores, criada a partir de textos – sobre a própria 
escrita – de Italo Calvino, Jorge Luis Borges e Bernardo Soares). 

Um compositor prolífico que, com as palavras sempre por perto (e há nessa intimidade qualquer 
coisa de evidentemente florescente), não tem perdido de vista também um necessário sentido da 
realidade: aquele que lhe permite, através de um sistemático trabalho de reflexão sobre o actual 
lugar da música contemporânea nas nossas vidas, identificar as razões do seu desaparecimento. 
Um lugar que, para Pinho Vargas, está ainda por criar, num Mundo em que essa música é 
esparsamente tocada, logo raramente ouvida, do que evidentemente resulta a sua inexistência 
prática – ou aquilo a que o sociólogo Boaventura Sousa Santos (de quem Pinho Vargas é um 
discípulo) designa por «produção activa de inexistências», referindo-se ao grosso da criação 
artística contemporânea que cai no esquecimento a que a votam as próprias instituições que a 
encomendam. Uma reflexão sobre a falta de horizonte de posteridade da música composta hoje 
(sobretudo daquela escrita por portugueses) que tem dado origem a vários ensaios e conferências 
que cada vez mais afastam António Pinho Vargas do músico de jazz que, nos anos 80 do século 
XX, se dedicava a fazer música sem os dilemas filosóficos e engagements políticos do autor do 
recente Música e poder: para uma sociologia da ausência da música portuguesa no contexto 
europeu, publicado em 2011.

(…) Homem múltiplo, Pinho Vargas é ainda assim um só: um músico atento, que tem afirmado 
como mais nenhum outro a urgência de resistir aos interditos que, designadamente, influenciam 
de forma decisivamente castradora a relação criativa entre os patrimónios musicais tradicionais e 
os processos contemporâneos da criação musical. E bastará ouvir a sua música pianística para 
jazz para compreender a que ponto essa resistência foi precoce e inspiradora de muito daquilo 
que viria já mais tarde a compor – ou a escrever. Sarah Adamopoulos


