
J á lá vão 40 anos desde que Neil 
Armstrong se tornou no primeiro 
homem a pisar a Lua ao dar aquela 
pequeno passo que magistralmente 

soube comparar a um grande passo para 
a Humanidade, numa frase digna dos me-
lhores criativos publicitários e que entrou 
imediatamente na short-list das sentenças 
mais conhecidas da História. A verdade é 
que, como em tantas outras coisas da vida, 
a realidade apenas veio imitar a ficção – na 
imaginação de artistas e criadores, há sécu-
los que o homem visitava a Lua, a maioria 
das vezes em viagens de puro delírio, algu-
mas vezes em circusntâncias muito próxi-
mas das que vieram a verificar-se.

A primeira viagem à Lua de que se tem 
conhecimento na História foi produzida no 
século II pelo humorista Luciano de Samo-

sata, que começa a sua História Verdadeira 
com a advertência de que é tudo mentira. 
Nesta obra do início da era cristã os viajan-
tes são carregados num barco transporta-
do por uma enorme tromba d’água até ao 
satélite terrestre, onde encontram homens 
que cavalgam abutres de três cabeças e 
moscas gigantes, os quais estão envolvidos 
numa guerra com os habitantes do Sol. A 
lista de criações que colocam o homem na 
Lua desde essa época inclui o poema épico 
do século XVI Orlando Furioso, de Ariosto; 
as especulações publicadas em 1634 pelo 
astrónomo Johannes Kepler em Somnium 
(Sonho); a obra de sucesso do século XVII 
The Man in the Moone (O Homem na Lua), de 
Domingo Gonsales; a sátira Viagens à Lua e 
ao Sol, de Cyrano de Bergerac; e as famosas 
aventuras do Barão Munchausen, obra que 
transportou para o papel, ainda durante a 
sua vida, as mirabolantes histórias que este 
nobre alemão contava aos seus amigos. A 
partir daqui, as histórias que chegam ao 
público, algumas relatadas como verdadei-
ras, tornam-se comuns, confundindo-se por 
vezes com autênticas fraudes. Já no século 
XX, a deslocação até à Lua foi abordada por 
autores tão carismáticos como H. G. Wells, 
Isaac Azimov ou Arthur C. Clarke.

Mas as viagens ficcionadas rumo à Lua 
que deixaram uma marca mais forte no 
imaginário popular são sem dúvida as cria-
das por Jules Verne e Hergé em Da Terra à 
Lua e À Volta da Lua (do primeiro), e Rumo à 
Lua e Explorando a Lua (do segundo).

Jules Verne publicou Da Terra à Lua em 
1865 (mais de um século antes da viagem 
da Apollo 11) e as semelhanças com algu-
mas das opções tomadas pela NASA são 
assombrosas – a tripulação composta por 

três homens, o local de lançamento, o tama-
nho e forma da nave, o tempo de duração 
da viagem, a utilização de retrofoguetes, 
a amaragem, no regresso, efectuada no 
Oceano Pacífico. O autor que já previra o 
advento do submarino, as viagens ao pólo 
norte e a comunicação sem fios escreveu 
uma obra profética, que completou quatro 
anos depois com À Volta da Lua. A missão 
dos membros do Clube do Canhão acaba 
por ter mais semelhanças com a viagem da 
Apollo 13 do que com a aventura de Arms-
trong, Aldrin e Collins, já que os heróis de 
Verne nunca chegam a pousar na Lua. 

Melhor sorte tiveram Tintim e o Capi-
tão Hadock, que no díptico Rumo à Lua e 
Explorando a Lua conseguem mesmo pisar 
o solo do planeta, numa aventura magis-
tralemente ilustrada por Hergé, que não 
poupou nas pesquisas de modo a poder 
apresentar soluções e cenários plausíveis. 
O aspecto rochoso e desolador da Lua ou 
os “pulos de gazela” como modo mais efi-
caz de deslocação foram popularizados por 
Tintim 16 anos antes do mundo assisitr em 
directo às primeiras imagens transmitidas 
do solo lunar.

Com a missão Apollo 11, a ficção foi final-
mente ultrapassada, e a Lua deixou de ser 
um objectivo para os heróis do papel e do 
cinema. Os novos aventureiros passaram a 
ter objectivos mais ambiciosos: Marte, Júpi-
ter ou mesmo novas galáxias. A Lua deixou 
de ser terreno fértil para a imaginação dos 
autores, apesar de uma das mais famosas 
séries televisivas dos anos 70 conseguir, ain-
da assim, reinventar o papel do planeta no 
campo da ficção. Em Espaço: 1999, a Lua é 
lançada para fora da órbita terrestre após 
uma série de explosões nucleares ocorridas 

nas lixeiras de resíduos radioactivos trans-
portados da Terra. O desastre ocorria a 13 de 
Setembro de 1999 e os 311 ocupantes da base 
lunar Alfa não conseguiam abandonar o sa-
télite a tempo, vendo-se lançados numa via-
gem interminável pelo espaço, ao longo da 
qual conhecerão novos planetas, fenómenos 
naturais desconhecidos e raças e civilizações 
inusitadas. A série pegava no conceito de 
Star Trek de uma tripulação em viagem pelo 
infinito, fazendo da própria Lua uma imen-
sa nave espacial, enorme e com a direcção 
desgovernada. Com a utopia da Lua final-
mente consumada, era difícil ir mais longe 
em termos de ficção. O caminho da aventu-
ra e da criação virava-se para o infinito… e 
mais além.

Artur Abreu

O DESAFIO DA 
LUA
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A chegada à Lua foi ape-
nas um pequeno pas-
so, significativo mas 
intermédio, da grande 

epopeia humana da conquista do 
espaço. A partir da década de 50 
a exploração espacial entrou na 
ordem do dia e os avanços emble-
máticos sucederam-se a uma ve-
locidade espantosa, inicialmente 
todos protagonizados pela União 
Soviética – a 3 de Novembro de 
1957 a cadela Laika torna-se o 
primeiro ser vivo a viajar para o 
espaço; a 12 de Setembro de 1959 
o Lunik II é o primeiro engenho a 
atingir a superfície lunar; a 12 de 
Abril de 1961 é colocado o primei-
ro homem no espaço, o major Yuri 
Gagarine (logo seguido pelo ame-
ricano A. B. Shepard, menos de 
um mês mais tarde, a 5 de Maio); a 
6 de Agosto do mesmo ano Guer-
man Titov completa a primeira ór-
bita à volta da Terra; em 1965 Ale-
xei Leonov é o primeiro a sair de 
uma nave espacial e “caminhar” 
no espaço. De derrota em derrota 
até à vitória final, os americanos 
acabaram por conseguir atingir 
o objectivo supremo, a chegada à 
Lua, através de Neil Armstrong.

Este ambiente de exploração 
não podia deixar de contaminar o 
mundo das artes e da criação ar-
tística, o da música em particular, 
onde a partir de meados da década 
de 60 se sucedem novas criações 
inspiradas pelo tema da viagem. 
Além disso, os avanços dados na 
conquista do espaço coincidem 
com algumas alterações no cam-
po dos costumes – a utilização das 
drogas sintéticas tornava-se moda 
nos círculos musicais e as trips de 
LSD inspiravam longas suites psi-
cadélicas

No fundo, o conceito era o mes-
mo, a ideia de viagem e de explora-
ção, fosse pelo interior dos confins 
mais obscuros da mente, fosse em 
direcção ao horizonte infinito do 
espaço. A música não só reflectia 
esse conceito como o incluía no seu 
processo criativo – nunca, como na 
época, o espectro sonoro se abriu 
tanto à novidade, com a inclusão 
de múltiplos instrumentos até 
aí estranhos à pop, a exploração 
desenfreada das possibilidades 
oferecidas pelos já utilizados habi-
tualmente, a utilização do estúdio 
como catalisador da produção ar-
tística, incluído a criação de novas 
técnicas de gravação.

O álbum de estreia dos Pink 
Floyd, The Piper at the Gates of 
Dawn, é exemplar desta nova era. 
Por entre as referências a gnomos, 
espantalhos e contos de fadas en-
contram-se Astronomy Domine e 
Interstellar Overdrive, duas odes às 
viagens no espaço. “Júpiter e Sa-
turno, Oberon, Miranda e Titânia, 
Neptuno, Titã, as estrelas podem 

apavorar” canta Syd Barrett no 
primeiro tema, a voz sobreposta a 
um bip contínuo que pontua um 
fundo sonoro que remete para as 
viagens pelo infinito. Em Inters-
tellar Overdrive o grupo prescinde 
da letra, numa das primeiras im-
provisações instrumentais grava-
da por uma banda rock. Os 9 mi-
nutos e 42 segundos de duração 

do tema no álbum podiam esten-
der-se, nos concertos da banda, a 
bem mais do que um quarto de 
hora. Mais tarde veio A Saucerful 
of Secrets, sobre o qual já houve 
quem escrevesse que foi onde os 
Pink Floyd se dedicaram a “estu-
dar a ausência de gravidade”; e 
os 23 minutos e meio de Echoes, 
o tema que preencheu a totalida-

de do lado B do álbum Meddle, e 
já por diversas vezes apontado 
como a música que assinala o nas-
cimento do space rock.

Mas não foram os Pink Floyd 
os únicos a deixar contaminar a 
sua música pelo deslumbramento 
perante a conquista do espaço. Em 
Their Satanic Majesties Request, os 
Rolling Stones descrevem integral-

mente a progressão para além das 
estrelas durante 2000 Light Years 
From Home – “o sol rodando com 
movimentos graciosos (…), estás 
a cem anos-luz de casa; desertos 
vermelhos congelados tornam-
se escuros (…) estás a seiscentos 
anos-luz de casa; voo catorze, pode 
pousar, encontramo-nos em Alde-
baran (…) isto é tão solitário, estás 
a dois mil anos-luz de casa”. E Da-
vid Bowie deixa-nos ansiosos com 
a sorte do astronauta Major Tom 
– “consegues ouvir-nos, Major 
Tom?” – cuja nave desgovernada 
se perde na imensidão do espaço 
em Space Oddity.

A época de ouro desta música 
inspirada pela conquista espacial 
encerra, tal como tinha começado, 
com os Pink Floyd. Dark Side of the 
Moon, que esteve para se chamar 
Eclipse, foi concebido como sendo 
uma analogia da loucura, uma 
obra que abordasse e reflectisse 
toda a imensa pressão e stress 
a que está sujeito o Homem do 
mundo moderno. No fabuloso 
tema que encerra este álbum in-
temporal (741 semanas consecuti-
vas no top 200 da revista Billboard 
– mais de 14 anos! – 1500 semanas 
ao todo, contando com as diver-
sas reedições em CD) canta-se que 
“tudo o que é agora, tudo o que 
passou, tudo a que está para vir 
– tudo está em sintonia sob o Sol, 
mas o Sol é eclipsado pela Lua”. 
A espiral de loucura fechava-se, 
o space rock deixava de ser pop, a 
viagem atingia o zénite.

A partir de meados da década 
de 70 a conquista do espaço per-
dia algum do seu glamour. A mú-
sica que inspirou também nunca 
mais foi tão recomendável.

Em 1981, o lançamento do Spa-
ce Shutlle, o vaivém que inaugurou 
uma nova fase das viagens para 
fora da Terra, relançou o interesse 
pelo tema da exploração espacial. 
Por coincidência, a década de 80 
marcou também o aparecimento 
de uma nova lufada de bandas 
que, até aos dias de hoje, têm 
abraçado, o space rock, numa ou 
outra fase da carreira. Mas os con-
tributos de nomes como os de My 
Bloody Valentine, The Flaming 
Lips, Spacemen 3, Verve, Spiritu-
alized, Mercury Rev ou Muse per-
tencem já a uma outra história.

Manuel Frade
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Para o infinito… 
e mais além

O caso português
10.000 anos depois entre Vénus 

e Marte é um álbum de José Cid, 
o único representante da música 
nacional a merecer um lugar no 
panteão do rock espacial. Datado 
de 1978, o disco assinado pelo ex-
líder do Quarteto 1111 é uma obra 
conceptual, uma autêntica ópera 
rock, que narra o fim do planeta 
Terra, provocado por “uma nu-
vem de cimento e de betão, que 
lhe rouba a luz e a razão; guerras 
nucleares, poluição”. Os últimos 
sobreviventes da humanidade 
fogem para o espaço, onde encon-
trarão um refúgio que lhes permi-
te sobreviver e onde aguardarão 
pelo momento em que o regres-
so ao planeta natal seja possível, 
quando este recuperar da destrui-
ção que lhe foi imposta pelos seus 
próprios habitantes.

O álbum é todo um progra-
ma, e basta ler o título dos sete 
temas que o compõem para ante-
ver toda a história aí narrada – O 
Último Dia na Terra, O Caos, Fuga 
Para o Espaço Mellotron – o Planeta 
Fantástico,10.000 Anos Depois En-
tre Vénus e Marte, A Partir do Zero, 
Memos.

Ramon Galarza, José Nabo 

e Mike Sargeant – cada um dos 
músicos co-assina um dos temas 
do álbum – colaboraram na gra-
vação de um disco que chegou a 
ser muito mais conhecido fora 
de Portugal do que no país de 
origem, apesar da reavaliação 
e reabilitação de que tem sido 
alvo na última década. O álbum 
já foi incluído em diversas listas 
dos 100 melhores álbuns de rock 
progressivo do mundo (uma das 
quais a da revista americana 
Billboard) e uma cópia original 
pode valer umas centenas de 
euros em leilões na Internet. A 
meio da década de 90, quando 
era literalmente impossível en-
contrar um exemplar para com-
pra em Portugal, foi objecto de 

uma reedição por parte da Art 
Sublime, editora americana es-
pecializada em rock progressi-
vo, da qual uma fatia importante 
se destinou ao mercado japonês, 
onde a obra foi muito apreciada. 
De caminho, a sua autoria tem 
também sido brandida pelo au-
tor de Como o macaco gosta de ba-
nana e Portuguesa bonita sempre 
que pretende demonstrar a sua 
relevância musical e realçar a 
importância do seu trabalho.

Em Os melhores álbuns da Mú-
sica Popular Portuguesa (edição 
do jornal Público), Rui Catalão 
escreveu que “10.000 anos depois 
entre Vénus e Marte recusa a fla-
tulência virtuosística e prolonga-
da de muitas peças semelhantes, 
através de variações rítmicas e 
harmónicas, denunciadoras da 
competência dos músicos”. O 
disco tem ainda outra virtude 
– mais de uma década antes do 
lançamento do PoSat, colocou a 
música portuguesa na rota do 
space rock. Que a época de ouro 
desse movimento já tivesse fica-
do para trás é apenas um porme-
nor de pouca importância.

M.F.
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I ggy Pop perguntava 
“Was 1969 ok?” É que 
além da War across the 
USA, algo mais se pas-

sava. Num outro tipo de míssil, 
três homens preparavam-se para 
cortar a meta de uma corrida em 
que competiam duas formas de 
ver o mundo. Nessa corrida ten-
tava decidir-se quem comanda-
ria o Império que se instalaria. A 
julgar pelo que hoje se conhece, 
40 anos depois, o resultado foi 
de facto decisivo.

Pelo mundo inteiro, e até 
por Portugal, onde não haveria 
ainda muitas televisões, a emis-
são foi seguida, horas a fio, por 
uma geração inteira. Alguns 
recusavam-se a acreditar, ainda 
hoje existem cépticos – dos Ve-
lhos do Restelo que o fazem por 
puro dogmatismo aos freaks 
que acham que as viagens es-
paciais nunca poderiam ser tão 
simples como foi mostrado, de-
vido à radiação cósmica ou algo 
do género, passando pelos que 
consideraram as imagens como 
publicidade enganosa destina-
da única e simplesmente a bene-
ficiar um dos corredores.

A emissão da BBC, porven-
tura a que maior audiência atin-
giu na Europa, teria que ter uma 
banda sonora à altura, naquele 
final pouco romântico dos anos 
60 em que a música pop já tinha 
demonstrado quão poderosa 
conseguia ser como mobilizado-
ra de massas. As honras foram 
dadas ao rapaz que mais tarde 
se classificaria como “A lad in-
sane”. Um puto desconhecido, 
com um álbum de estreia pouco 
convincente, mas que, à segun-
da tentativa, consegue dar som 
à maior aventura vivida pelo 
Homem – e ao contrário do nar-
rado na música, Major Tom (ou 
Neil Armstrong, “who cares”?) 
até voltou são e salvo. Provavel-
mente (e nunca me tinha aper-
cebido disto até agora) a melhor 
campanha promocional a um 
disco de sempre.

Space Oddity foi prepara-
do para que o seu lançamento 
coincidisse com a chegada do 
Homem à Lua e depois disso 
foi gravada por, pelo menos, 
28 artistas diferentes, dos Deff 
Lepard a Cat Power. O álbum, 
originalmente baptizado com o 
nome do autor, adoptaria nas 

reedições o nome de Space Oddi-
ty, nome que também assenta 
que nem uma luva à carreira ex-
traterrestre a que dá início.

Hoje em dia temos uma visão 
romântica de quase tudo refe-
rente ao passado, das artes e dos 
artistas, dos cientistas e de tudo 
que faça parte da nossa memória 
visual. Aqueles escafandros dos 
astronautas parecem obsoletos, 

rimos-nos das capacidade dos 
computadores de bordo daque-
la tin can, inferiores à maioria 
dos telemóveis que usamos, a 
nossa tecnologia é infinitamente 
superior, mais rápida, mais po-
tente, do que a que aqueles três 
estarolas dispunham. A pergun-
ta então fica no ar, porque raio 
é que o programa de conquista 
da Lua foi abandonado poucos 

anos depois? Serviu a corrida 
espacial apenas para um dos 
corredores poder afirmar que 
ganhou? Terão os Major Tom’s 
pisado de facto a superfície lu-
nar ou foi realmente um logro 
com fins políticos? Que terá a 
Humanidade ganho com esta 
viagem alucinante duma gaio-
la de alumínio amarrada a um 
foguete? Terá David Bowie pla-

neado tudo apenas para vender 
uns discos? Não podemos, real-
mente, enviar para lá uns quan-
tos tipos?

Ground control to major Tom
Your circuits dead, 
there’s something wrong
Can you hear me, major Tom?

Nuno Santos

I I I

1969, uma Odisseia no Espaço 
Uma reflexão sobre a corrida espacial e o início de carreira de David Bowie
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… Ou como ir de uma existência “subterrânea” 
até lá acima… sem sair lá do bairro.

1968/69 permitiram dar muitas voltas ao mundo 
e às mentalidades. A vida, a arte, os costumes e a 
tecnologia elevaram-se e afundaram-se muitas vezes. 
Nem sempre num mar de tranquilidade. Lunáticos e 
aluados têm sido matéria para muitas conquistas e 
derivas do espírito humano. Ou para a cultura pop. 
Ciência ou arte? Um pequeno passo para o Homem, 

um grande passo para… a desintegração de ideias pré-fabricadas? Fomos à Lua 
em imagens e o registo é a TV. Tudo encenado. Já nem os cépticos duvidam.

De Neil Armstrong e Buzz Aldrin até Dezembro de 1972, foram 12 os experi-
mentadores que deram o corpo ao manifesto lunar.

De 1968 a 1972 Paul Morrissey ofereceu-nos também Flesh, Heat e Trash, uma 
trilogia de cinema “sucateiro”, que é também um dos píncaros da lua do dito 
“cinema underground”. No caso, apadrinhada por Andy Wharol – que poderia 
ser conhecido como o homem das estrelas… digo eu.

Preciosidade cinéfila, enquanto forma simples e ultra-democrática de fazer fil-
mes. Talento ou lixo, a verdade é que deixou marcas, fez escola e continua actual. 
Não sei se P. Morrissey é devedor ou não do cinema de John Cassavettes – mesmo 
que fosse, diria talvez que não – mas dá para perceber que enquanto uns se elevavam 
no espaço, outros fuçavam nos subterrâneos da sétima arte. Em comum, talvez, um 
estado de suspensão de crença. Será mesmo isto verdade ou imagem manipulada?  

A edição (francesa) integra 4 discos que trazem as longas-metragens Flesh 
(1968), Trash (1970) e Heat (1972) apimentadas com raridades várias e enquadra-
mento da época o que, em termos documentais, valoriza todo o pack. Acresce 
outro DVD, com vários bónus, que incluem debates e comentários em torno desta 
pouco sagrada trilogia; a primeira curta-metragem de Paul Morrissey; cenas da 
vida privada de Andy Wharol e 30 minutos de Exploding Plastic Inevitable ou como 
os Velvet Underground iam à Lua e voltavam sem sair da Fábrica. Um turbilhão 
de som e luz condizente com os desafios exploratórios da época. Para a icono-
grafia ficou a fixação na figura de Joe Dalessandro e a obsessão com o seu corpo 
helénico. Cantava Lou Reed: “little Joe never once gave it away / everybody had 
to pay and pay…” Pois, isto de andar na lua tem os seus custos. Como peça de 
colecção, ainda assim, é um objecto indispensável.

 José Francisco Rolo 
La Trilogie Flesh, Trash, Heat / New York Underground 68-72, Paul Morrissey; DVD

“No fim, tu morres. No fim do livro, tu mor-
res. ….Assim, tu morres e eu conto. E ficamos de 
contas saldadas.”

O dom de Miguel Sousa Tavares, escrever 
bem - mas tão bem que não se consegue dizer, 
tão bem que faz vir ao de cima a nossa mais 
lusa-inveja! – permite-lhe agarrar o leitor avas-
saladoramente, quase não importando a «estó-
ria», o tema, os protagonistas e/ou o tempo. Este 
«quase romance», que quase relata uma viagem 

ao deserto do autor, com uma mulher quase desconhecida, não foge ``a re-
gra: lê-se num ápice, engolem-se as emoções, deseja-se viver  a intensidade 
dos momentos (e dos sentimentos) e no final, embora saibamos que “Não 
há regresso. Há viagens sem regresso nem repetição”, ficamos possuídos 
por um desalento suave mas profundo e a questionar: “Acabou? Acabou, 
sim. Tu sabes bem que acabou….Hoje, amanhã ou depois, qual é a diferen-
ça? Acabou!... A vida é mesmo assim, nada dura para sempre. Só os rios e 
as montanhas, como diziam os índios da América.”

Miguel Sousa Tavares fala com o leitor a escrever, pese o facto do aviso 
que consta no pequeno livro – “Escrever não é falar”. Desta vez, em home-
nagem a uma companheira de viagem ao Sahara, conta de forma autêntica, 
quase cruel, as aventuras de e entre dois seres que percorrem juntos qui-
lómetros para ir ver “o nada” – “E o nada é o nada” – do deserto. É um 
relato intenso e apaixonante no qual o autor também faz parte da “estória” 
e onde, sem receios, também assume a voz da jovem Cláudia, a dona do 
riso onde “cabia toda a ilusão do mundo”!

No teu deserto também espreita a realidade que o envolve e diz-nos qual 
a razão porque hoje já ninguém vai ao deserto: “Todos têm terror do silên-
cio e da solidão e vivem a bombardear-se de telefonemas, mensagens escri-
tas, mails, contactos no facebook e nas redes sociais da Net… E todos são 
bonitos, jovens, divertidos, ‘leves’, disponíveis, sensíveis e interessantes. E 
por isso é que vivem esta estranha vida: porque muito embora julguem ter 
o mundo aos pés, não aguentam nem um dia de solidão.”

Só um homem que já foi onze vezes ao deserto escreve um “quase ro-
mance” assim.

Vitor Neves
No teu deserto (quase romance), Miguel Sousa Tavares, Oficina do Livro, 2009

Betty Boop comemorou 75 anos 
em banda desenhada. A boneca 
mais sensual do mundo, uma es-
pécie de Marilyn Monroe dos dese-
nhos animados foi criada por Grim 
Natwick para a série de desenhos 
animados Talkartoon e apareceu 
pela primeira vez em 1930 na cur-
ta-metragem Dizzy Dishes. Ainda 
com um desenho muito inspirado 
numa cadela poodle e preenchendo 
papéis secundários, Boop explodiu 
para a fama com a interpretação 
de Boop-Oop-a Doop Girl, de Helen 
Kane, enquanto ia adquirindo as 
formas redondas e insinuantes e o 
vestido curto, justo e decotado que 
a tornaram alvo da censura dos có-
digos morais cinematográficos em 
1934. Foi também nesse ano que 
passou para a banda desenhada, 
em tiras diárias publicadas em jor-
nais da autoria de Bud Couniham.

José Saramago eleito para a 
Academia Brasileira de Letras. Ao 
obter 28 votos, o Nobel português 
foi eleito como sócio corresponden-
te, ocupando assim uma das 20 va-
gas disponíveis nesta categoria, que 
já conta com os nomes de Mário So-

ares, Adriano Moreira ou Mia Cou-
to. A Academia Brasileira de Le-
tras é constituída por 40 membros 
efectivos e perpétuos, admitindo 
ainda 20 membros correspondentes 
estrangeiros. Quando um acadé-
mico falece, a cadeira é declarada 
vaga na Sessão da Saudade, data 
a partir da qual os interessados em 
ocupá-la dispõem de um mês para 
se candidatarem. O lugar ocupado 
por Saramago vagou com a morte, 
em Abril, do escritor francês Mau-
rice Druon.

Prémio BES Revelação tripar-
tido. O maior prémio nacional na 
área da fotografia distinguiu este 
ano Ana Braga, Inês Moura e Su-
sana Pedrosa, numa decisão que 
colheu a unanimidade do júri. 
Cada uma das artistas receberá 
uma bolsa no valor de 7.500 euros 
para a realização dos trabalhos a 
apresentar, a partir de Novembro, 
no Museu de Serralves. Nos projec-
tos apresentados, Susana Pedrosa 
(Coimbra, 1983) recorre a agendas e 
calendários para descrever a passa-
gem do tempo através da projecção 
de diapositivos; Ana Braga (Porto, 

1986) procura subverter as capa-
cidades narrativas desse tipo de 
projecção recorrendo à ampliação 
de imagens de arquivo, nomeada-
mente detalhes de vegetação; e Inês 
Moura (Coimbra, 1984) propõe-se 
traduzir, em fotografia e em dese-
nho, o carácter constantemente al-
terável da cidade de S. Paulo, onde 
estudou.

Casa da Música e Museu de 
Serralves criam bilhete conjunto. 
As duas instituições do Porto pas-
saram a disponibilizar nas suas bi-
lheteiras um ingresso que permite 
aos visitantes acederem aos dois 
emblemáticos espaços que as alber-
gam por um preço mais reduzido 
– o “bilhete instituição parceira” 
tem um custo de 5,75 euros.

Coldplay atingem 1 milhão de 
álbuns digitais nos EUA. O grupo 
liderado por Chris Martin tornou-se 
assim o primeiro a conseguir atin-
gir um milhão de vendas através da 
internet nos Estados Unidos, resul-
tados que incluem quatro álbuns de 
estúdio, um disco ao vivo e o mais 
recente EP. As vendas digitais dos 

Coldplay em todo o mundo já su-
peram os 2 milhões.

Michael Jackson em força no 
top português. O fenómeno não é 
global e só vem confirmar o velho 
aforismo que diz que um artista 
vale mais morto do que vivo. Em 
Portugal, o até há pouco denomi-
nado Rei da Pop voltou a despertar 
paixões e na última semana de Ju-
lho colocou 5 álbuns e 4 DVD nas 
listas dos mais vendidos. Na tabela 
de álbuns, os seus discos ocuparam 
o 4.º, 5.º, 6.º, 9.º e 23.º lugares, com 
os registos The Collection , The Essen-
tial, King of Pop - Edição Portuguesa, 
Thriller e Number Ones, respectiva-
mente. Na tabela de DVD, Live In 
Bucarest é líder e tem ainda Number 
One, Video Greatest Hits - History e 
Dangerous - The Short Films nos 4.º, 
5.º e 14.º postos.

Charles Manson quer gravar com 
Phil Spector. O primeiro é um dos 
assassinos mais famosos do mundo, 
antigo líder da Manson Family, res-
ponsável, em 1969, pela morte da ac-
triz Sharon Tate e que cumpre prisão 
perpétua num presídio da Califórnia. 

O segundo é um dos mais inovado-
res produtores musicais de todos os 
tempos, tendo trabalhado com os Be-
atles, Ramones ou Ike & Tina Turner 
e inventado a celebrada técnica de 
gravação Wall of Sound, estando actu-
almente a cumprir pena por homicí-
dio na mesma prisão de Manson. O 
convite partiu deste, mas não obteve 
resposta. A ligação de Manson à mú-
sica não é nova – chegou a gravar 
com Dennis Wilson, dos Beach Boys, 
além de ter justificado os assassina-
tos cometidos com uma mensagem 
subliminar transmitida em Helter 
Skelter, dos Beatles. 

Grande Prémio de Vila do Con-
de para Uma História da Avia-
ção. O maior festival de Curtas 
Metragens do país entregou o seu 
principal prémio ao filme de Balint 
Kenyeres, uma co-produção entre a 
França e a Hungria. O melhor filme 
da Competição Nacional foi para 
Canção de Amor e Saúde, de João 
Nicolau, filme que já este ano tinha 
passado em Cannes. Na competi-
ção internacional os outros prémios 
principais foram entregues a Ma-
dam Butterfly, de Tsai Ming Liang 
(Prémio Ficção); Entrevista Con La 
Tierra, de Nicolás Pereda (Prémio 
Documentário) e Dust Kid, de Jung 
Yumi (Prémio Animação). 

AA

BREVES CULTURAIS
SEMPRE ACTUAIS

3 PISTAS

Desde que com-
prei este CD, há cer-
ca de um mês atrás, 
poucos foram os 
dias que passaram 
sem o ter ouvido. 
A experiência pro-
vocada pela música 
de Fever Ray é qua-
se, senão mesmo, 
indescritível. 

Fever Ray é o ál-
bum de estreia do 

projecto homónimo de Karin Dreijer Andersson, do duo electró-
nico sueco The Knife (abro um parêntesis para referir a excelên-
cia deste duo), constituído por Karin e o seu irmão Olof Dreijer. 
Composto por dez temas, cada um deles constitui uma peça inte-
grante de um universo nocturno fantástico, de uma criatura com 
espírito selvagem, que se confessa, que purga os seus segredos 
e o seu alter-ego. No entanto, a introspecção é um dos estados 
de alma mais fortes transmitidos por esta personagem criada, 
fazendo com que cada ouvinte cumpra a sua própria expiação. 
Talvez haja um pouco de tristeza e um pouco de nostalgia que 
atravessam todo o disco, mas há também uma série de ramifi-
cações sentimentais pelas quais passamos, o que faz com que 
quando o álbum termina, ainda nos sintamos deslumbrados. A 
complexidade musical de Fever Ray está presente através dos im-
bricados arranjos e combinações electrónicas de notas e efeitos. 
Mas tudo combinado de forma delicada e perfeita. A voz de Ka-
rin é impressionante por si só, existindo nela algumas modifica-
ções ao longo do disco.

Por tudo isto, e por tudo mais que só se consegue alcançar 
ouvindo, precipito-me e arrisco a dizer que Fever Ray é um dos 
melhores discos de 2009.

Pura beleza, de uma singularidade excepcional. 
 Carina Correia

Fever Ray, Fever Ray, Rabid Records 2009

Que bela forma 
de saldar as contas!

Com a cabeça 
na lua

singularidade 
excepcional


