
A hora do Lobo

Norberto Lobo  (n. 1982), virtuoso instrumentista para quem uma guitarra é esse outro 

pedaço do seu próprio corpo que as mãos fazem ressoar (e basta vê-lo em acção para compreender a  
que ponto essa espantosa e rara simbiose se realiza), toca com igual destreza a guitarra acústica, a 
eléctrica, a indiana tambura ou ainda o baixo. Habitado por um génio musical que só num concerto 
pode ser realmente visto – quando, minutos depois de o músico saudar o público, a guitarra começa a 
ganhar vida própria –, Norberto Lobo nunca toca duas vezes a mesma coisa. E por isso podemos  
facilmente descobrir com ele, em directo e ao vivo, essa qualquer coisa de diferente que emerge do 
instante e da memória,  e é capaz de transformar um tema composto num improviso com tema –  
espécie  de  fuga  sem  cânone,  levada  pelos  dedos  que  dedilham  imponderáveis  pensamentos 
emanados do espírito do músico. 

Basta ir  com ele, segui-lo nesse fio de evocações, para experimentar, na magia da eternidade do 
tempo  musical,  esse  outro  estado  consciente  (essa  ascese?)  que  não  precisa  de  artifícios 
espectaculares, ou de muita animação em cena, ou de imagens que não as que a própria música 
suscita. E música é aqui uma outra palavra para dizer beleza e emoção, que ainda é aquilo para que 
serve toda a música feita com o coração. Autodidacta como muitas vezes os melhores, aprendeu a 
tocar  ouvindo  e  tocando,  desde  quando  tinha  sete  ou  oito  anos  e  começou  a  experimentar  ser  
instrumentista, vindo mais tarde a descobrir, já com 14 anos, que tocar era o que queria fazer para o  
resto  da  vida.  Certa  vez  deixado  durante  vários  dias  sem  uma  guitarra,  descobriu-se  quase 
impossibilitado  de  existir,  ficou  sem saber  o  que  fazer  com as  mãos,  e  prometeu  não  repetir  a  
separação. 

Apesar de os nomes de Carlos Paredes ou de Ravi Shankar surgirem muitas vezes nos textos dos que 
procuram compreender quem é e de onde vem Norberto Lobo – isto é, que tradições musicais têm 
sustentado a sua busca musical,  que outros músicos o têm prevalecentemente inspirado, e todos 
esses exercícios catalogadores que continuam a servir para escrever sobre música –, estamos perante 
um homem livre, alguém liberto de tudo isso, que faz música porque tem de ser, e sobretudo porque 
não há mais nada para fazer. Livre até mesmo nas influências, a que não se sente vinculado mas 
apenas um grato ouvinte por elas inspirado,  Lobo é (como de resto o seu nome eloquentemente 
afirma, como um destino identitário de quem escolhe caminhar sozinho) um músico fora do baralho. 

Afeiçoado à memória  como um recurso  musical  eterno,  que induz instrumentista  e público  nesse 
estado de espírito dos que escutam o que o passado se encarrega de fazer ecoar, Norberto Lobo toca 
como  quem  conta  e  desfia  recordações.  Como  um  músico  nosso  amigo  que,  informal  e 
generosamente, nos preenche aquele pedaço de vida de sentido, e sem precisar de palavras. E por 
falar em palavras: há entre elas e Lobo uma sui generis relação que o tem levado a recorrer por vezes 
a um estranho método para nomear os temas para os seus trabalhos discográficos: perguntar a um 
seu irmão como se chama a música que entretanto toca para que o irmão descubra essa ou essas 
palavras possíveis para nomeá-la. Ainda assim, as palavras parecem interessá-lo, porém talvez mais 
como formas fonéticas – sendo o som que transcrevem uma razão bastante para que as use por vezes 
em vocalizos.

Novíssima estrela que brilha no firmamento da mais recente música feita por portugueses, Norberto 
Lobo  fundou  projectos  colectivos  originais,  colaborou  ou  colabora  com importantes  artistas  como 
Lhasa de Sela, Devendra Banhart, Naná Vasconcelos, Chullage, Carlos Bica, Sei Miguel, Lula Pena, 
ou ainda J.P. Simões, e gravou já vários discos em nome próprio – o último dos quais chamado Mel 
Azul (2012), nomeado para o prémio de melhor álbum europeu independente de 2012. 

Sarah Adamopoulos


