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palavras chave

resumo

música portuguesa do séc. XX, Constança Capdeville, 
“teatro-música”, experimentação em música, recriação.

Esta investigação abordou a recriação de Double e Don’t, 
Juan, duas obras de teatro-música de Constança Capdeville 
cujas componentes eletrónicas foram consideradas perdidas. 
Através de uma abordagem arqueológica, etnográfica e 
experimental, baseada em trabalho de arquivo e pesquisa 
coletiva em estúdio, esta investigação procurou estabelecer 
protocolos e procedimentos para a recriação de obras mistas 
com componente eletrónica. As conclusões demonstram 
algumas das implicações que o trabalho coletivo e 
performativo pode ter a nível de tratamento de fontes 
históricas arquivísticas ao propor uma abordagem que 
poderá ser replicada na recriação de obras que apresentem 
características e problemáticas semelhantes.





 

keywords 20th-century Portuguese music, Constança Capdeville, 
’music-theatre’, experimentation in music, re-creation.

resumo This research focused on the recreation of Double and Don’t, 
Juan, two of Constança Capdeville’s most paradigmatic 
music-theatre works, whose electronic components where 
considered lost. Through an ethnographic and experimental 
approach based on collective studio work (involving a 
collective of performers), this research aimed to establish 
procedures and protocols for the recreation of mixed works 
with electronic components. The conclusions of this 
investigation show some of the implications that the collective 
and performative work can have when dealing with archival 
historical sources when proposing an approach that can be 
replicated when re-creating work with similar characteristics 
and problematics.
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0. Introdução  

 A segunda metade do século XX trouxe à luz uma multiplicidade de movimentos 
com foco na inovação artística, seja a nível da performance como a nível dos conteúdos. 
As obras musicais passaram a assimilar elementos provenientes de outras artes, 
nomeadamente das artes plásticas, da dança e do teatro, e projeções, iluminação e 
encenação passaram a ser parte integrante da performance, permitindo a “incorporação e 
produção de novas sonoridades” (Nogueira et al. 2016, 194). Sob este olhar são criadas 
obras dotadas de um certo grau de experimentalismo e complexidade, no que toca a 
meios e inteligibilidade, levando a que por vezes fossem executadas apenas aquando da 
sua estreia. No entanto, os formatos utilizados pelos compositores foram particularmente 
penalizados, em termos de conhecimento e disseminação, pela falta de registos ou 
descrições da componente cénica das performances e pela obsolescência dos 
equipamentos e suportes da componente eletrónica. A introdução de sons produzidos por 
sistemas analógicos e digitais (disquetes, fitas magnéticas, computadores, etc.) tornou 
mais complexa “a preservação da música contemporânea devido à perecibilidade dos 
suportes de gravação […] e às constantes e rápidas mudanças tecnológicas” (Nogueira 
et al. 2016, 195), sendo que uma parte significativa de conteúdos eletrónicos está perdida 
ou já não é recuperável, dada a falta de restauro ou digitalização atempada.  
 A necessidade de estabelecimento de protocolos para a preservação de 
património eletrónico (Bari et al. 2001; Cuervo 2011) e para a recriação de obras mistas 
(Cuervo 2011; Bosma 2017) tem sido discutida nas duas últimas décadas por vários 
pesquisadores que, tanto no domínio da musicologia como da tecnologia, se têm 
dedicado ao seu estudo. Estas investigações tentam colmatar lacunas decorrentes da 
falta de registos relativos a procedimentos de criação e implementação performativa, mas 
existe também pesquisa recente que aponta para a necessidade de documentação 
exaustiva dos processos de produção, tanto a nível de agentes humanos como não 
humanos (Boutard e Guastavino 2012a, 2012b). Os protocolos propostos podem ser 
adaptados para a performance de obras em casos em que essas lacunas tornaram 
impraticável a utilização dos conteúdos eletrónicos originais na performance, mas, não 
obstante a identificação dos problemas por estes estudos, uma parte significativa de 
conteúdos eletrónicos de obras musicais do século XX perdeu-se ou permanece em 
condições de armazenamento ou preservação deficitárias. Isso leva a que a performance 
de algumas obras mistas, em alguns casos, seja extremamente complexa, constituindo 
uma tarefa desafiadora para os performers. 
 Em Portugal, os conteúdos de criação musical mais afetados por esses problemas 
são sobretudo as obras de compositores da segunda metade do século XX ligados a 
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abordagens experimentais, como Jorge Peixinho (1940-1995), Clotilde Rosa (1930-2017) 
e Constança Capdeville  (1937-1992). Pesquisas direcionadas à preservação da 1

performance musical contemporânea são recentes em Portugal e decorre da análise 
destes trabalhos a constatação de que não existem estudos de musicologia aplicada que 
proponham protocolos performativos que viabilizem a recriação de obras com recursos 
eletrónicos ou cénicos em falta total ou parcial. 
 Aquando do meu ingresso na Universidade de Aveiro, com a vantagem de já 
conhecer o espólio de CC e parte das suas obras , deparei-me com a possibilidade de 2

tomar como foco a obra com componente cénica da compositora, exemplo paradigmático 
na cena musical portuguesa. De nome completo Agustina Capdevilla Moreno, nasceu em 
Barcelona e deslocou-se com a família para Portugal em 1951. Pianista, compositora e 
percussionista, foi aluna de Jorge Croner de Vasconcelos no Conservatório Nacional e 
dedicou-se desde cedo à composição, atividade que a ocupou em particular a partir da 
década de 1960. A sua produção integra géneros variados, desde música orquestral a 
música de câmara, incluindo também música para cinema e teatro. A performance de 
várias obras da compositora apresenta lacunas de informação e levanta alguns 
problemas no que diz respeito à localização dos materiais, o que torna impraticável a 
performance no seu formato original, constituindo um desafio de pesquisa e performance. 
 Esta investigação foi desenvolvida como base nos materiais presentes no espólio 
de CC, doado à Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), em 2012, por Manuel Cintra, 
marido da compositora, do qual constam materiais originais deixados por CC. Foi 
também realizada pesquisa em bibliotecas (físicas e virtuais) e acervos privados, tendo 
sido encontrados constrangimentos no que toca à quantidade de material disponível. A 
revisitação de Double (1982) e Don’t, Juan (1985), obras selecionadas para este estudo, 
envolveu uma abordagem musicológica, etnográfica e experimental baseada em trabalho 
de arquivo e pesquisa coletiva em estúdio, o que permitiria testar as opções tomadas. 
 Para a recriação das obras foi elaborada uma parceria com o Xperimus 
Ensemble, um grupo de artistas/investigadores formado por elementos ligados à 
Universidade de Aveiro (Alfonso Benetti, Helena Marinho, Luís Bittencourt e Jaroslav 
Mikus) e que tem por objetivo a (re)criação de obras contemporâneas e experimentais no 
contexto português. Esta parceria permitiu a colaboração com intérpretes experienciados, 
de forma a manter os padrões de exigência da compositora e das obras em questão e, 
simultaneamente, ampliar o repertório dos profissionais envolvidos. O vínculo com o 
ensemble permitiu ainda uma maior simbiose entre investigação académica e 

 Doravante denominada por CC, abreviação do seu nome.1

 Quando se iniciou a catalogação do espólio da compositora, em 2014, fui um dos voluntários 2

responsáveis, tendo catalogado maioritariamente obras com componente cénica, fotografias 
relacionadas com o ColecViva e correspondência.
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investigação artística/experimental que, apoiada nos arquivos de CC, permitiu 
proporcionar ao público novas experiências no contexto da música contemporânea 
nacional. Foram também integrados no ensemble Patrícia Costa (fadista), João André 
Mendes (contrabaixista), Ricardo Machado (bailarino), Dinis Silva (técnico de som) e 
Emanuel Pereira (técnico de luz). Por motivos profissionais Ricardo Machado não esteve 
disponível para os laboratórios de criação, sendo substituído por José Meireles. Em 
Double (Figura I) participaram Alfonso Benetti (piano), Patrícia Costa (voz), Jaroslav 
Mikus (violoncelo), Luis Bittencourt (percussão), e Helena Marinho e João André Mendes, 
ambos como jogadores de xadrez. Os performers que participaram em Don’t, Juan foram 
Helena Marinho (piano), Patrícia Costa (voz), João André Mendes (contrabaixo), Luis 
Bittencourt (percussão), Alfonso Benetti (mimo) e José Meireles (bailarino). A direção 
artística de ambas as obras ficou a cargo de Mónica Chambel, também produtora do 
projeto, e Alfonso Benetti. 
 

  
 No decorrer do 1.º ano do mestrado, e no âmbito da disciplina de Indústria da 
Música e Políticas Culturais, lecionada pela Professora Doutora Rosário Pestana, foi 
sugerido aos alunos que elaborassem uma candidatura fictícia a um fundo de apoio 
dedicado às artes. Dado que necessitava de verbas para realizar este projeto de forma 
profissional, esta apresentou-se como uma oportunidade de excelência. Foi decidido que 
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Figura I. Performers de Double no projeto Capdeville XXI. Da esquerda para a 
direita, Luis Bittencourt (percussão), João André Mendes (jogador de xadrez), 

Jaroslav Mikus (violoncelo), Helena Marinho (jogadora de xadrez), Patrícia 

Costa (voz), Alfonso Benetti (piano).



a candidatura elaborada não seria fictícia e o fundo escolhido foi o Procedimento 
Simplificado disponibilizado pela DGArtes. Surgiu, assim, o projeto Capdeville XXI com o 
propósito de resgatar do esquecimento uma figura e obras centrais do experimentalismo 
português na música, fazendo incidir sobre elas a justa luz do protagonismo que lhes é 
devido. Para a candidatura foi necessário estabelecer parcerias com salas de espetáculo 
que garantissem a performance da obra. Foram elaboradas parcerias com a 
Universidade de Aveiro (para a utilização do Auditório CCCI do Departamento de 
Comunicação e Arte), uma vez que este era o local onde o projeto estava a ser iniciado, e 
com a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão (para utilização do Pequeno Auditório). 
Dado que as performances teriam que ser realizadas até 31 de dezembro de 2018, as 
datas escolhidas foram 4 de dezembro (Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão) 
(Figura II) e 5 de dezembro (Auditório CCCI do Departamento de Comunicação e Arte da 
Universidade de Aveiro) (Figura III), datas essas indicadas nas Cartas de Intenção de 
Parceria elaboradas pelas instituições. 
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Figura II. Cartaz da apresentação 
pública do projeto Capdeville XXI na 

Casa das Artes de Vila Nova de 

Famalicão.

Figura III. Cartaz da apresentação 
pública do projeto Capdeville XXI no 
Auditório CCCI do Departamento de 

Comunicação e Arte da Universidade de 
Aveiro.



Circunscritos à revisitação de Double e Don’t, Juan estiveram associados os 
seguintes objetivos: fomentar a reconstrução e registo de obras paradigmáticas do 
experimentalismo na música portuguesa do século XX; sistematizar e revitalizar ações de 
recriação experimental no contexto do “teatro-música” de forma a que sirvam de modelo 
para outras experiências; e promover o estudo, a preservação e a disseminação de obras 
representativas do contexto musical experimental de Portugal na segunda metade do 
século XX. 
 Em termos estruturais, esta dissertação está organizada em três partes: 1) 
Contextualização, 2) Métodos, 3) Resultados. A contextualização divide-se em cinco 
secções, “Bibliografia sobre Constança Capdeville”, “O teatro musical de Constança 
Capdeville”, “A preservação de componentes eletroacústicas”, “Edição das obras de 
Constança Capdeville” e “Metodologias para a recriação de obras contemporâneas”. Em 
“Bibliografia sobre a compositora” será abordada a bibliografia publicada sobre CC, que 
permitiu uma visão mais abrangente sobre a sua obra. De seguida serão discutidas as 
diferenças entre “teatro musical” e “teatro-música”, distinção que a compositora fazia nas 
suas obras mistas. A secção “Preservação de componentes eletroacústicas” aborda a 
interação com os materiais existentes e da constatação de que parte dos mesmos, 
nomeadamente a componente eletrónica, se encontrava em parte incerta ou em 
avançado estado de degradação. Na sequência deste tópico surge “Edição das obras de 
Constança Capdeville”, tópico em que será discutido o futuro deste tipo de repertório e a 
importância da edição como ferramenta de disseminação de obras. “Metodologias para a 
recriação de obras contemporâneas” apresenta as metodologias propostas por alguns 
pesquisadores na abordagem à performance de obras com problemáticas semelhantes 
às de CC. As abordagens apresentadas, elaboradas maioritariamente a partir de casos 
de estudo e com aplicabilidade prática, propõem protocolos que se tornaram a base 
metodológica desta dissertação e da recriação de Double e Don’t, Juan.  
 “Métodos”, a segunda parte, tem o propósito de apresentar as escolhas 
metodológicas adotadas para a realização desta investigação, promovendo informação 
sobre a estrutura e encadeamento do capítulo seguinte. É ainda apresentada uma tabela 
com a cronologia dos procedimentos metodológicos. 
 A terceira e última parte, “Resultados”, apresenta os resultados da investigação e 
encontra-se dividida em cinco seções: “Pesquisa de arquivo”, “Obras”, “Novos materiais”, 
“Etnografia musical” e “Trabalho de estúdio”. Em “Pesquisa de arquivo” é descrito o 
trabalho de investigação realizado no espólio da compositora, sendo elaborada uma 
descrição pormenorizada dos materiais disponíveis nas pastas de cada uma das obras. A 
investigação realizada em coleções privadas, nomeadamente de Janine Moura e João 
Pedro Mendes dos Santos, também é descrita e são apresentados os materiais 
encontrados que se tornaram fonte de informação para esta dissertação. “Obras” 
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apresenta os critérios de seleção das obras de teatro-música escolhidas para esta 
investigação, Double e Don’t, Juan, e uma descrição das mesmas. Double foi construído 
a partir de diferentes tipos de dualidade (jogos de duplos e opostos), temática recorrente 
nas obras de CC. A “anti-ópera” Don’t, Juan apresenta-se como uma das peças de teatro 
musical mais paradigmáticas deste período. Ambas as obras apresentam uma forte 
ligação entre elementos musicais e cénicos, sendo que a informação necessária à sua 
performance se encontra dispersa pelos diversos tipos de materiais encontrados nas 
pastas das obras encontradas no espólio da compositora, na BNP. “Novos materiais” 
apresenta os materiais criados de forma a auxiliar o processo de recriação de Double e 
Don’t, Juan, e que permitiram colmatar lacunas de informação existentes nas partituras. 
Em “Etnografia musical” é explicada a abordagem etnográfica realizada através da 
interação com materiais e conteúdos (nomeadamente os coligidos durante a pesquisa de 
arquivo) relacionados com as obras, contexto e performances das mesmas. A informação 
coligida através de entrevistas a personalidades que tiveram contato com a compositora 
e as obras selecionadas, juntamente com a informação obtida através dos materiais de 
arquivo, levou a uma imersão no mundo da compositora que promoveu discussões 
durante o trabalho de estúdio. “Trabalho de estúdio” descreve a estrutura das sessões de 
estúdio, identifica as problemáticas encontradas pelos performers e as principais 
questões que pautaram o trabalho coletivo de estúdio, nomeadamente definição de 
personagens, adaptação a novos públicos, e desenho de novas opções cénicas. 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1. Contextualização  

 Nesta seção serão abordados cinco tópicos orientadores cuja sequência visa a 
sistematização do universo sobre o qual incide este estudo: 1) Bibliografia sobre 
Constança Capdeville; 2) O teatro musical de Constança Capdeville; 3) Preservação de 
componentes eletroacústicas; 4) Edição das obras de Constança Capdeville; e 5) 
Metodologias para a recriação de obras contemporâneas. Embora exista uma listagem 
dos materiais que compõe o espólio da compositora, as informações encontram-se 
dispersas nas diferentes fontes. Existem ainda materiais em acervos privados, o que 
aumenta a dispersão de informação. No entanto, as informações recolhidas, juntamente 
com as informações apresentadas na bibliografia disponível (embora escassa), 
permitiram situar este trabalho no contexto da produção académica centrada na 
compositora e na sua produção artística. 

1.1. Bibliografia sobre Constança Capdeville 

 Embora nos últimos anos a investigação relativa ao património musical 
contemporâneo português tenha registado um número mais elevado de publicações, a 
pesquisa relacionada com CC é ainda escassa e a informação sobre a compositora inclui 
entradas em bibliografia generalista, tal como a Enciclopédia Grove ou a Enciclopédia da 
Música em Portugal no séc. XX e XXI, e, principalmente, trabalhos recentes de autores 
como Maria João Serrão (2006), Ana Filipa Magalhães (2016), Ana Filipa Magalhães e 
Isabel Pires (2018), Isabel Pires, Ana Filipa Magalhães e Andreia Nogueira (2018), 
Alfonso Benetti, Mónica Chambel e Helena Marinho (2019) e Helena Marinho, Mónica 
Chambel, Alfonso Benetti e Luís Bittencourt (2019). 
 A entrada sobre a compositora na Enciclopédia Grove , elaborada por Gabriela 3

Cruz, apresenta uma breve biografia sobre a compositora e uma listagem  seletiva das 4

suas obras, sendo de referir a ausência de obras como En rouge et noir (1981), Almada, 
dia claro (1984), Doppiomaggio (1986), Depois da Valsa (1987) e Take 91 (1991). 
Divididas entre obras “dramáticas” e “outros trabalhos”, é na primeira categoria que 
surgem as obras de “teatro-música”, o enfoque desta dissertação, nomeadamente: Uma 
hora com Igor Stravinsky (1980), Vamos satiar I, II, III (1981-85), Don’t, Juan (1985), Fe…

 www.oxfordmusiconline.com3

 Cruz divide as obras da compositora em “dramatic” (subdividida em “music theatre”, “ballet”, 4

“scenic music”, “film scores” e “incid music”) e “other works” (subdividida em “orchestra”, “chbr and 
solo instrument”, “vocal” e “mixed media”).
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de…ri…co… (1987), The Cage (1988), Para um Stabat mater (1988), Erik Satie como 
toda a gente (1989) e Wom, wom Cathy (1990). No entanto, Gabriela Cruz classifica 
Double (1982) como uma obra de “mixed media”, não a inserindo na categoria de obras 
com componente dramática, demonstrando as dificuldades inerentes à classificação das 
obras de CC (dificuldade que se mantém). Serrão (1997), na sua tese de doutoramento, 
indica treze obras mistas com componente cénica elaboradas entre as décadas de 1970 
e 1980, demonstrando a importância do género para a compositora: Ritual One (1973), 
Libera Me, Mise-en-Requiem, Dmitriana (1979), Memoriae, Quasi Una Fantasia I (1980), 
Double (1982), Avec Picasso, ce matin..., Ainda Bem (1984), Don’t, Juan, Ucello (1985) – 
esta última com três versões similares, uma delas integrada no fim de Don’t, Juan –, 
Memoriae, Quasi Una Fantasia II (1986), Amen para uma Ausência (1987), e ...Para um 
Stabat Mater (1988). Numa publicação posterior colige as obras de “música/teatro” (2006, 
21) da compositora, englobando as obras pós-década de 1980 de acordo com quatro 
classificações: “teatro musical”, “música para o teatro”, “espetáculos cénico-musicais” e 
“Palavras por dentro”. Na primeira categoria engloba obras como Mise-en-Requiem 
(1979), Double (1982), Don’t, Juan (1985), Memoriae, Quasi Una Fantasia I e II (1980, 
1986), categorizando, por exemplo, Fe…de…ri…co… (1987) e The Cage (1988) como 
“espetáculo cénico-musical”. Para a autora, a distinção entre os dois géneros prende-se 
com o processo de criação das obras, referindo que “as peças de teatro musical seguem 
as regras gerais do género, tal como foi criado por M. Kagel e seguido por G. Aperghis, 
na Europa dos anos 60-90”, e que os espetáculos cénico-musicais são “criados com 
referências a músicas, textos e mesmo vidas de personalidades, para lhes prestar 
homenagem” (Serrão 2006, 21). Seis anos mais tarde (2012), acrescenta mais obras à 
sua listagem e caracteriza-as como “obras de música encenada”, continuando com a 
subdivisão de acordo com as quatro classificações anteriormente mencionadas. Para 
esta dissertação a tipologia de classificação utilizada será a elaborada por Serrão em 
1997, uma vez que permite um enquadramento mais consequente das obras em estudo. 
 Rui Vieira Nery e Paulo Ferreira de Castro, constatando a falta de publicações 
sobre a música em Portugal posteriormente à publicação da História da Música 
Portuguesa de João de Freitas Branco (1959), apresentaram em 1991 uma “síntese de 
natureza problematizante” (1991, 7) que tenta traçar as linhas condutoras da música 
portuguesa, fazendo o seu enquadramento interdisciplinar. Publicada um ano antes da 
morte de CC, em História da Música a menção à compositora surge no âmbito dos 
compositores vanguardistas nacionais e, numa frase, refere a exploração que a 
compositora faz “das relações entre elementos sonoros e visuais do espectáculo musical, 
na linha de um teatro instrumental, vocal e físico”, e nomeia brevemente exemplos deste 
género de obras (Nery e Castro 1991, 181). 

 10



 Embora as três primeiras edições de História da Música Portuguesa de João de 
Freitas Branco não fizessem menção à compositora , a sua 4.ª edição (2004) inclui o 5

anexo “14 Anotações Sobre Música Contemporânea Portuguesa (MCP)”. Elaborado por 
José Eduardo Rocha, este apresenta uma síntese sobre a criação musical em Portugal 
entre 1960 e 2004 na qual são cruzadas informações variadas em textos não 
sequenciais. CC é referida pontualmente, sendo mencionada a sua importância “como 
‘animadora’ da outra face da vanguarda (da genealogia Satie/Cage/Kagel/Maxwell-
Davies)” (2004, 368), ressalvando a importância da criação do seu grupo (ColecViva) 
para a vida musical contemporânea nacional (2004, 347) e a sua predileção “por géneros 
alternativos e vanguardistas de teatro-musical, ou multimédia” (2004, 360). Numa 
tentativa de promoção de novas investigações, Rocha dedicou ainda o 11.º texto a 
“Mulheres compositoras” (2004, 384), uma breve enunciação das figuras que considera 
mais proeminentes para a música composta por mulheres, entre as quais destaca CC. 
 Em 2006, Serrão, com base na sua dissertação de mestrado e tese de 
doutoramento, propôs roteiros descritivos da ação musical para algumas das obras de 
teatro-música de CC. Esta foi a primeira publicação a abordar a componente cénica neste 
tipo de obras e a estudar a teatralidade da compositora, com base em entrevistas 
realizadas com a mesma, apresentando-se como um dos materiais relevantes para o seu 
estudo. No entanto, é necessário ressalvar que o formato adotado carece de informações 
detalhadas e específicas no que concerne a temporalidade e sequência das ações 
performativas. Estes roteiros são descritos pela própria autora como um “inventário de 
todos os elementos constitutivos, com o encadeamento de cenas, onde não há 
narratividade” (Serrão 2006, 112), mas não é possível ao leitor compreender com 
exatidão quais os elementos que ocorrem simultaneamente e qual a sua duração, 
levantando questões que requerem pesquisa adicional e comparação com as partituras e, 
em alguns casos, com os materiais áudio criados pela compositora. 
 De forma a colmatar lacunas relativas ao conhecimento sobre música 
contemporânea portuguesa, Manuel Pedro Ferreira editou, em 2007, Dez Compositores 
Portugueses. A publicação é elaborada com a premissa de dar a conhecer músicos como 
Cláudio Carneyro, Clotilde Rosa, Constança Capdeville, Emmanuel Nunes ou Jorge 
Peixinho, pois para Ferreira, embora o nome destes compositores “nos seja familiar e 
figure nas poucas panorâmicas históricas dedicadas à música portuguesa, tal não 
garante um conhecimento mínimo da sua obra” (2007, 13). Os capítulos apresentados 
fazem referência a cada um dos músicos selecionados e a uma das suas obras, sendo 

 A falta de uma menção relativamente à compositora deve-se, no caso da 1.ª edição, a questões 5

temporais uma vez que esta foi publicada em 1959, antes de CC se dedicar à composição de 
forma mais consequente. As 2.ª e 3.ª edições apresentam-se como reimpressões, não tendo sido 
realizadas adendas ao texto de Freitas Branco.

 11



elaborados por músicos e musicólogos portugueses selecionados pelo editor. No caso de 
CC é Gil Miranda que, após uma breve apresentação biográfica, elabora um capítulo 
sobre Libera Me (1979) - uma das obras presentes no disco que acompanha a 
publicação. Ferreira apresenta de seguida uma breve leitura sobre a mesma obra, 
fazendo uma breve evocação à compositora. 
 A Enciclopédia da Música em Portugal no séc. XX e XXI (Castelo-Branco 2010), a 
mais abrangente publicação sobre música contemporânea portuguesa até à data, contém 
uma entrada relativamente à compositora. Elaborada por Serrão com base nos seus 
trabalhos anteriores, apresenta uma breve biografia seguida por uma listagem detalhada 
das obras, divididas pelas seguintes categorias: música para cinema, dança, espetáculos 
cénico-musicais, piano, música de câmara, teatro, teatro musical, vocal, e voz e 
instrumento. A autora caracteriza o tipo de escrita da compositora, referindo que as obras 
eram “perpassada(s) de citações” (tanto de pintores, escritores ou compositores da sua 
eleição) e que “de todos se aproximou, referenciando-os, e de todos guardou a distância 
necessária à sua criação original” (Serrão 2010, 236). 
 Com contributos de colegas de profissão e ex-alunos, o n.º 6 da revista Glosas 
(2012), publicada pelo Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa (mpmp) , constitui 6

uma fonte relevante de conhecimento relativa à compositora. Elaborada aquando da 
celebração do 75.º aniversário do nascimento de CC, inclui entrevistas e artigos de 
personalidades como Sérgio Azevedo, Manuel Pedro Ferreira, Olga Prats, João Paulo 
Santos, Manuel Cintra e Maria João Serrão, que prestam homenagem à compositora e 
contribuem para a construção da sua imagem e da sua obra. Ferreira especifica ainda, na 
mesma publicação: 

Constança considerava a música como uma via de comunhão na 
descoberta e na consciencialização pessoal, e não como uma via de 
massificação ou de renúncia da irredutibilidade individual. [...] As obras 
de Constança transmitem-nos essa atitude ao incorporar características 
sociologicamente significantes que acolhem quatro ideias fundamentais 
[...]: (1) participação, (2) autonomia, (3) maximização informativa, e (4) 
permeabilidade. (Ferreira 2012, 21) 

 É ainda de referir que, em Olhares sobre a História da Música em Portugal (Costa 
2015), embora já existissem diversas publicações relacionadas com CC (como podemos 
constatar nesta secção), no capítulo “Tempo, modernidade e identidade do século XX”, 
Paulo Ferreira de Castro apenas refere a compositora como um dos rostos do “novo ciclo 
da vida musical portuguesa” (2015, 241) não acrescentando mais informações. 

 https://mpmp.pt.6
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 De forma a colmatar importantes lacunas sobre a componente cénica nas obras 
de CC e sobre processos de implementação de obras de teatro-música (ou obras 
semelhantes), algumas publicações foram elaboradas no decorrer desta investigação em 
colaboração com alguns dos elementos do coletivo de performers. Em “Experimentando 
com arquivos: a recriação de Double e Don’t, Juan de Constança Capdeville” (Benetti et 
al. 2019), publicado na Revista Acervo, é proposta uma descrição analítica do projeto de 
recriação de Double e Don’t, Juan e do processo de restauração e recriação das fontes 
musicais existentes no acervo da compositora. Com especial enfoque na interação entre 
conteúdos de arquivo e sua aplicação em contexto de implementação performativa 
experimental, é demonstrado o papel que o trabalho coletivo e performativo pode ter a 
nível de tratamento de fontes históricas arquivísticas. Segundo os autores, “o trabalho de 
arqueologia e leitura hermenêutica dos conceitos e conteúdos integrantes de uma obra 
de teatro musical desta época é essencial para a sua compreensão, mas os silêncios e 
lacunas que as representações documentais destas obras evidenciam requerem uma 
abordagem experimental e performativa directa” (Benetti et al. 2019, 105). 
 Ainda no mesmo ano, “Experimental recreation practices: Restaging Constança 
Capdeville’s musical theatre work Don’t, Juan” (Marinho et al. in press), publicado em 
Studies in Musical Theatre, apresenta uma visão direcionada para a arqueologia e 
etnografia da prática experimental elaborada durante o trabalho de estúdio. 
 Os trabalhos mais recentemente publicados sobre CC demonstram duas linhas de 
produção: 1) trabalhos que consistem (e têm por base) a recriação de obras da 
compositora (Benetti et al. 2019; Marinho et al. 2019); e 2) trabalhos relativos à 
preparação de materiais da compositora para uma futura performance das obras 
(nomeadamente relativos ao restauro das fitas magnéticas disponíveis) (Magalhães 2016; 
Magalhães e Pires 2018). Dadas as características das obras da compositora, estas são 
duas vertentes que poderão ser amplamente exploradas promovendo, inclusivamente, 
novas versões das obras da compositora. 

1.2. O teatro musical de Constança Capdeville 

 As obras de CC denotam desde cedo interesse no gesto e no texto. Em Visions 
d’enfant (1958/59), uma Petite Suite pour piano  composta quando a compositora tinha 7

entre 21 e 22 anos, já é possível encontrar os prenúncios da importância que a 
compositora atribuiria mais tarde a ambos os elementos. Ao longo do IV Andamento - 
Maman, j’ai vu dans la lune - o performer tem que declamar o texto do título (“Maman, j’ai 

 Subtítulo da obra.7
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vu dans la lune”) com diferentes caracteres, entre os quais “implorez attention”, “timide” 
ou “sous le poids du rêve”. Todas estas intenções são indicadas pela compositora na 
partitura constituindo um elemento tão importante quanto o texto musical. 
 Embora se tenha dedicado desde cedo à composição, é a partir de 1969, com 
Diferenças sobre um intervalo para orquestra de câmara, que se passa a dedicar à 
atividade de forma mais particular. Na sua colaboração com o Grupo de Música 
Contemporânea de Lisboa, iniciada em 1970/71 com Momento I, encontra “uma via 
própria, privilegiando a emancipação temporal, a pesquisa tímbrica e a integração do 
movimento na obra musical” (Ferreira 2007, 305). CC pensava que a música devia ser 
“trazida ao público de uma outra maneira e o teatro também e a poesia também e o 
movimento e a dança, portanto chegou o momento em que estamos todos a trabalhar 
para o mesmo” . Esta ideia, aliada à “colaboração regular com os coreógrafos do Ballet 8

Gulbenkian” (Ferreira 2007, 305), desde 1972, ano de estreia de Ritual I, permitiu integrar 
possibilidades artísticas que levaram à criação de obras como Mise-en-Requiem (1977), 
Libera me (1977, 1979), Esboços para um Stabat Mater (1981) ou Don’t, Juan (1985). 
 CC sempre demonstrou um confesso interesse na “música das palavras” (Serrão 
2006, 34), na musicalidade do som da palavra, e foi integrando cada vez mais nas suas 
obras textos de autores referenciais, por vezes desconstruindo o seu sentido lógico e 
misturando-os com textos de sua autoria. Para Serrão (2006, 34) “com este artifício, de 
um fragmento obtêm-se outras leituras do mesmo texto, criando-se subtextos que vêm 
enriquecer o tecido global”. Este fato, aliado ao crescente enfoque da componente cénica 
e gestual nas suas obras, leva à fundação do grupo de teatro musical ColecViva em 
1985, com o qual desenvolveu projetos de teatro-música que incluíam músicos, bailarinos 
e atores de forma sistemática. Marca paradigmática do seu estilo e da sua visão criativa 
(Ferreira 2007; Serrão 2010), estas peças demonstram um foco deliberado na inovação 
artística, tanto a nível da performance como a nível dos conteúdos, quebrando as 
barreiras tradicionais entre teatro, artes performativas, música de notação comum e 
tecnologia. As obras criadas por CC para este agrupamento poderão, seguindo a 
definição de Heile (2016), ser definidas como teatro musical experimental, um género 
mais próximo “de tradições avant-garde como os happenings, performances e live art”   9 10

(Heile 2016, 2). Para o autor, uma das características deste género prende-se com o 
facto de este se referir “a um tipo de performance na qual ações teatrais são criadas pelo 

 Transcrição de excerto de entrevista realizada a Constança Capdeville e apresentada em 8

Percursos da Música Portuguesa - Constança Capdeville, apresentado por Jorge Matta e 
realizado por Nuno Garcia para a RTP1, 12 de novembro de 2008.

 Todas as traduções apresentadas foram realizadas pela autora desta dissertação.9

 “avant-gardist traditions such as happenings, performance and live art”.10
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fazer música”  (2016, 1), não devendo ser confundido com “outros tipos de teatro 11

musical, como a ópera e géneros relacionados, nos quais a música acompanha a ação 
teatral”  (Heile 2016, 1). O autor aponta ainda como características o facto de que “os 12

elementos físicos e gestuais inerentes ao fazer música são a ação”  e de não existir 13

“uma separação (real ou virtual) entre palco e ensemble instrumental nem papéis 
dramáticos”  (Heile 2016, 1). Em forma de resumo, para Heile “o que caracteriza o teatro 14

musical experimental é uma combinação curiosa de e uma tensão entre performance 
musical e performance teatral, perceção estética (Maurizio Pollini) e perceção semântica 
(Algernon Moncrieff), apresentação e representação . (2016, 21). 15

 No entanto, o termo “teatro-música” era, efetivamente, preferido pela compositora 
em detrimento do termo “teatro musical”.  É a própria que o refere: “como sabe eu tenho 
muito medo desta expressão ‘teatro musical’” , pois, “quando se fala em teatro musical 16

pensa-se logo no teatro musical dos anos 60, no teatro do absurdo, que no fundo já não é 
nada disso. O teatro musical evoluiu” . Embora dividida entre os dois termos, a 17

compositora acaba por aceitar ambos e desenvolve esta ideia em entrevista a Serrão, 
considerando que: 

o teatro musical é um momento de evolução virado, nos anos 60, para o 
lado instrumental e que conheceu posteriormente um desenvolvimento 
notável; é um teatro de imagens porque corresponde àquilo que cada 
criador quer e vê. As situações expressivas tornam-se cada vez mais 
complexas pela interpenetração do movimento, do teatro e da música. 
(Capdeville apud Serrão 2012, 37) 

 Para Serrão, a diferenciação entre as obras da compositora e o teatro musical, tal 
como entendido genericamente, prende-se com a “valorização que a compositora fazia 
do simbolismo da gestualidade, dos objetos-acessórios, dos instrumentos, dos 

 “refers to a type of performance in which theatrical actions are created by music-making”.11

 “other types of music theatre such as opera and related genres, in which music accompanies 12

theatrical action"

 “the physical and gestural elements inherent in the music-making are the action”.13

 “there is no (actual or virtual) separation between stage and instrumental ensemble; nor are 14

there dramatic roles”.

 “What characterizes experimental music theatre is a curious combination of and tension between 15

musical performance and theatrical performance, aestheteic perception (Maurizio Pollini) and 
semantic perception (Algernon Moncrieff), presentation and representation”.

 Transcrição de excerto de entrevista realizada a Constança Capdeville e apresentada em 16

Percursos da Música Portuguesa - Constança Capdeville, apresentado por Jorge Matta e 
realizado por Nuno Garcia para a RTP1, 12 de novembro de 2008.

 Idem.17
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personagens, dos espaços” (Serrão 2012, 37), apontando que a principal distinção entre 
o teatro musical das décadas de 1960 a 1980 e os espetáculos “cénico-musicais [de CC] 
é a de que estes são montagens com músicas também e, sobretudo, de outros 
compositores” (Serrão 2006, 181). Dias irá reforçar a diferenciação feita pela compositora 
e, em entrevista a Ana Cancela Pires em 2017, relembra que o conceito de teatralidade 
musical de CC não se pode enquadrar dentro do termo “teatro musical”, uma vez que 
“ultrapassou em larga medida a noção de teatro musical, à semelhança do teatro-dança 
de Pina Baush [sic], (e) explorou múltiplas formas de teatro, devendo ser enquadrado 
num género mais abrangente designado de teatro-música” (Pires 2017, 92). 

 1.3. A preservação de componentes eletroacústicas 

Um dos aspetos mais marcantes na música erudita do séc. XX e XXI prende-se 
com a assimilação de elementos provenientes de outras artes nas obras musicais, 
nomeadamente das artes plásticas, da dança e do teatro - recurso frequentemente 
utilizado por compositores como Georges Aperghis, Mauricio Kagel, Luciano Berio e CC. 
Projeções, iluminação, encenação e eletrónica passam a ser parte integrante da 
performance e tornam-se indispensáveis para a sua realização. Bosma caracteriza este 
género de obras como “interdisciplinares, exclusivamente baseadas na performance, 
participativas, com o formato de instalação, eletrónica ao vivo, com instrumentos ou 
equipamentos personalizados”  (2017, 228), formatos geralmente penalizados na sua 18

preservação. Por este motivo, a atual preservação em arquivo de conteúdos musicais 
requer valências que extravasam o tratamento documental de partituras e outros tipos de 
materiais musicais, problema visivelmente mais considerável em obras “que não se 
inserem em formatos estabelecidos ou para as quais partituras ou gravações standard 
áudio(visuais) não se encontram disponíveis”  (Bosma 2017, 228). 19

Para Lehmann, uma das maiores inovações prende-se com a incorporação da 
componente eletrónica que permitiu “manipular os parâmetros do som como desejado e 
assim abrir novas áreas para a musicalização das vozes e dos sons no teatro”  (2006, 20

92). A manipulação e a combinação de sons permitiram que os criadores investigassem 

  “interdisciplinary, exclusively performance-based, participatory, in the form of an installation, live 18

electronic, improvised, with custom-made instruments or equipment”.

 “this is a problem for music that does not fit into established formats or for which scores or 19

standard audio(visual) recordings are not available”.

 “to manipulate the parameters of sound as desired and thus open up whole new areas for the 20

musicalization of voices and sounds in theatre”.
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“toda uma nova dimensão do ‘som’”  (Lehmann 2006, 92) e abriu caminho para novas 21

produções e mecanismos de reprodução. No entanto, a performance de música 
eletrónica e mista do séc. XX é, hoje em dia, frequentemente comprometida pela 
obsolescência desses mesmos suportes de software e hardware, e pelos problemas 
ligados à sua conservação e restauro. Saliente-se que parte significativa dos conteúdos 
eletrónicos de obras da segunda metade do séc. XX, sendo as fitas magnéticas um dos 
casos problemáticos, já não é recuperável ou está perdida, impossibilitando em alguns 
casos a performance das obras a elas associadas. Para Nogueira, Magalhães, Pires e 
Macedo “a fita magnética constitui um suporte instável necessitando de cuidados 
específicos de preservação […] [e] mostra-se imperativo não só a conservação do 
suporte magnético, mas também a preservação da performance musical mediante a sua 
documentação” (2015, 252).  

Nas últimas duas décadas, a necessidade de estabelecimento de protocolos de 
preservação de património, nomeadamente património audiovisual, tem sido apontada 
por vários pesquisadores que, tanto no domínio da musicologia como no domínio da 
tecnologia, se têm dedicado à sua recuperação. Wetzel, em 2004, refere que os 
“performers interessados em apresentar obras com eletroacústica interativa se deparam 
com sérios obstáculos quando o equipamento ou a tecnologia necessários se tornam 
obsoletos ou indisponíveis”  e, com base em Narcissus, composto por Musgrave em 22

1987, propôs um modelo  de documentação para as funções do material eletrónico que 23

“pode servir como modelo para a análise e preservação de outras obras para 
instrumentos ao vivo e tecnologia interativa”  (Wetzel 2004, 1). 24

A produção sobre esta vertente de estudos tem aumentado nos últimos anos, 
destacando-se trabalhos que abordam os acervos de alguns compositores específicos, 
como, por exemplo, a pesquisa de Adriana Cuervo (2011) sobre a obra de Salvatore 
Martirano, ou de Hanna Bosma (2017) sobre 3 compositores holandeses (Dick 

 “a whole new dimension of ‘sound’”.21

 “performers interested in presenting interactive electroacoustic works face serious obstacles 22

when the required equipment or technology becomes obsolete or unavailable”.

 O modelo de Wetzel apresenta uma abordagem que vai para além da conversão e atualização 23

para tecnologias mais recentes das componentes eletrónicas utilizadas em Narcissus, uma vez 
que este sistema apenas promove uma solução temporária. Através de documentação detalhada 
e independente do dispositivo utilizado na performance original da obra, é possível analisar e 
documentar sistemas interativos de forma a que as obras possam ser interpretadas utilizando 
diferentes recursos técnicos. Este modelo permite descrever as funções das componentes 
eletrónicas utilizadas em termos de "standard synthesis and signal processing algorithms, event 
sequences, control structures, human-machine interactions, acoustic phenomena, and underlying 
musical ideas” (Wetzel 2004, 1).

 “may serve as a model for the analysis and preservation of other works for live instruments and 24

interactive technology”.
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Raaijmakers, Michel Waisvisz e Huba de Graaff). Para Bosma, no caso destes 
compositores: 

preservação significa fazer algo novo sendo fiel ao passado. É por isso 
que proponho que se considere a preservação como performance. Para 
o fazer, é importante conseguir acesso a várias manifestações da obra, 
a várias fontes e vestígios. Esta música apenas se mantém viva quando 
não estamos apenas interessados num inovação linear, mas também 
num a profunda relação com o passado, em re-trabalhar o passado.  25

(Bosma 2017, 236) 

Estes estudos tentam colmatar lacunas decorrentes da falta de registos relativos a 
procedimentos de criação envolvendo tecnologia de gravação ou de programação de 
conteúdos musicais digitais, destacando a necessidade de recriação e circulação das 
obras. Existem também trabalhos recentes que apontam para a necessidade de 
documentação exaustiva de processos de criação, tanto a nível de agentes humanos 
como não humanos, como é o caso dos estudos de Boutard e Guastavino (2012a, 
2012b). Estes procedimentos podem também ser adaptados para a performance de 
obras em casos em que as lacunas de informação tornou impraticável a performance no 
seu formato original, constituindo um desafio de pesquisa e de performance para os 
intérpretes. 
 Em Portugal os compositores cuja criação musical é mais afetada por estes 
problemas são aqueles mais ligados a abordagens performativas e composicionais 
experimentais, nomeadamente CC, Clotilde Rosa (1930-2017) e Jorge Peixinho 
(1940-1995). Embora seja uma abordagem recente em Portugal, este facto foi 
documentado em publicações recentes (Magalhães 2016; Magalhães e Pires 2018; Pires, 
Magalhães e Nogueira 2018), sendo que o foco destes trabalhos se prende mais com 
questões tecnológicas de preservação e restauro das fitas magnéticas e não com a 
definição de protocolos ou opções performativas. Ou seja, embora tenham sido, num 
curto espaço de tempo, identificados casos em necessidade de estudo, iniciado um 
mapeamento da situação presente e realizados alguns trabalhos de preservação de 
espólios fonográficos, ainda não existem estudos de musicologia aplicada que tentem 
propor protocolos de recriação de obras mistas. Para Pires et al., e remetendo para os 
esforços recentes de preservação, “estas estratégias e métodos, baseados em modelos 
internacionais, requerem adaptação às características específicas do contexto musical e 

 “preservation means making something new while being faithful to the past. It is therefore that I 25

propose to regard preservation as performance. To do so, it is important to find access to various 
manifestations of the work, to various sources and traces. This music only remains alive when we 
are not solely interested in linear innovation, but also in a profound relation with the past, in 
reworking the past”.

 18



social português” (2018, 358). Note-se, ainda, que para o avançado estado de 
degradação deste tipo de materiais e dos espólios de que fazem parte contribuiu a quase 
inexistência de iniciativas nacionais de preservação de espólios fonográficos e a ausência 
de um arquivo fonográfico ou de instituições que acolham, preservem e tornem 
acessíveis este tipo de materiais (Magalhães 2012; Pires et al. 2018). 
 Enquanto a consulta dos materiais escritos das obras de CC, como partituras, 
notas, textos de apoio ou imagens, é, em parte, de fácil acesso, uma vez que estão 
disponíveis para consulta pública na Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), a sua 
apresentação em contexto performativo, condicionada pelo acesso a alguns conteúdos e 
informações total ou parcialmente perdidas, é de abordagem mais complexa. Os 
materiais, muitas vezes fragmentados, são “utilizados de formas diferentes, de acordo 
com as obras em que a compositora os vai inserindo” (Serrão 2012, 38), tornando-se os 
apontamentos anotados em algumas das partituras importantes fontes de informação 
para a construção de uma visão global das peças. As suas obras partilham uma 
perspetiva criativa direcionada para a performance, para o gesto e para a “colagem” de 
materiais, que as distingue de outras produções centradas em aspetos dramáticos. Esta 
questão é aparente, inclusivamente, na elaboração da componente eletrónica das obras 
uma vez que: 

A compositora utilizava uma técnica de estúdio que consistia no “corte" 
e “colagem” da fita, misturando as diversas fontes sonoras durante a 
montagem, criando uma sequência expressiva que ganhava um 
significado próprio. A montagem seria exibida durante o espetáculo, ou 
seja as fitas eram uma parte da composição, apesar de constituírem, 
por vezes, apenas a música de fundo que acompanhava a 
representação teatral. (Magalhães 2016, 275) 

 A conservação informal das fitas magnéticas por cerca de duas décadas em casa 
de Janine Moura levou à degradação das mesmas, tendo algumas delas (nomeadamente 
as de Don’t, Juan) sido apontadas como perdidas (Magalhães, Pires 2018), 
impossibilitando o seu estudo e a sua utilização em cena. De acordo com Magalhães: 

na ausência da fita, mesmo quando a partitura existe, torna-se difícil 
uma reprodução na íntegra da obra porque a gravação em fita 
magnética, no contexto das obras de música mista, adquire um carácter 
de instrumento, logo é indispensável ter essa gravação por esta ser um 
elemento inerente à composição. (Magalhães 2016, 273) 

 Para esta autora, a performance de obras mistas cujo conteúdo eletrónico se 
encontra inacessível ou degradado “dependerá de um esforço quase hercúleo e 
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multidisciplinar que deverá incluir o trabalho de arquivistas, musicólogos e técnicos/
engenheiros áudio” (Magalhães 2016, 276). Os trabalhos realizados apontam ainda a 
importância da recolocação em cena para a história deste género de obras. Nogueira et 
al., aquando do estudo do espólio de fitas magnéticas de Clotilde Rosa, refere que desta 
forma se perceberão “concretamente as dúvidas existentes, para assim melhor se 
estruturar uma documentação complementar à partitura” (2015, 267), que promova a 
performance, e consequente disseminação, deste género de obras. 

1.4. Edição das obras de Constança Capdeville 

 A importância que a compositora atribui a elementos extramusicais nas suas 
obras é salientada por autores como Serrão (2006, 2012), Dias (2012), Magalhães 
(2016), Pires et al. (2018), Benetti et al. (2019) ou Marinho et al. (2019). Dias relembra 
que, dada a especificidade e singularidade dos processos, materiais, instrumentos e 
equipamentos utilizados, aliados a um certo nível de indeterminação consequente do tipo 
de repertório, muitas das obras da compositora não se apresentam apenas sob a forma 
de partitura com notação convencional ou figurativa pois o “conjunto de referências 
mobilizadas ultrapassa largamente o quadro musical” (2012, 33). Dias refere também que 
"a Constança considerava que (a) utilização de materiais musicais e extra-musicais 
(situações de dança, movimento, teatro, vídeo, e outros) constituíam materiais com o 
mesmo valor de elementos musicais tradicionais” (2012, 33). 
  O enfoque atribuído à componente teatral nas obras da compositora é um dos 
elementos fulcrais das mesmas, um elemento unificador da sua produção artística, e que, 
para Santos e Prats, “tem de ser levado muito a sério” (Santos 2012, 24). A utilização de 
elementos eletrónicos nas obras dificulta também a notação da mesma uma vez que “a 
componente eletrónica, quer seja ao vivo ou pré-gravada, por norma não é possível notar 
de forma completa nas formas tradicionais”  (Magalhães e Pires 2018, 51). A adição de 26

elementos que impossibilitam a representação das obras através de notação 
convencional levou a que muitos compositores optassem por escrever para intérpretes 
que compreendessem a sua intencionalidade e género composicional e transmitissem 
muitas das informações oralmente, deixando a partitura de conter todas as informações 
necessárias à performance da obra (Nogueira et al. 2016, 195). Santos (2019, entrevista 
pessoal) corrobora este facto, referindo que CC compunha para instrumentistas com 

 “The electronic component, whether live or pre-recorded, cannot usually be fully notated in 26

traditional ways”.
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quem estava habituada a trabalhar e que sabiam como interpretar as informações 
(omissas) nas suas partituras. 
 Para o performer atual, estas lacunas de informação nas partituras podem 
aparentar um determinado grau de autonomia quando, na verdade, as passagens eram 
trabalhadas com os performers até que fosse atingido o resultado final pretendido por 
CC. Azevedo relembra que a flexibilidade e a liberdade aparente em muitas das partituras 
da compositora eram paradoxais, já que “todas as passagens que exigiam improvisação, 
controlada ou não, eram ‘vigiadas’ [...] até que a nossa atitude a deixasse satisfeita e a 
levássemos a sério” (Azevedo 2012, 18). Prats, pianista do ColecViva e amiga da 
compositora, refere este facto em entrevista pessoal , relembrando que, embora os 27

músicos tivessem a sensação de participação na criação das obras da compositora, CC 
já tinha a priori ideias concebidas relativas à intervenção de cada músico, sendo estas 
trabalhadas pessoalmente (e por vezes individualmente) até que chegassem ao que a 
compositora pretendia de cada performer. 
 Para além do tipo e formato das informações nas partituras e o facto de estas não 
estarem escritas em notação convencional, a falta de preparação dos materiais para 
edição, preocupação que nunca afetou a compositora, contribuiu para uma ausência 
quase total do seu repertório nos circuitos artísticos após o seu falecimento. Para a 
performance das suas obras de teatro-música é necessário material de apoio à 
montagem, uma vez que as informações nas partituras não são condizentes com a 
recriação . Este facto, aliado a uma ausência de políticas de edição nacional e de um 28

mercado mais dependente da produção internacional, relegou a compositora para um 
lugar secundário uma vez que, “não sendo as obras editadas, elas dificilmente circulam 
entre músicos e, portanto, não chegam ao público” (Ferreira 2007, 14). Apesar da sua 
inegável qualidade artística, CC faz parte de um número de compositores cuja maioria 
das obras, de acordo com Ferreira, “permanece inédita, e poucas têm conseguido mais 
do que uma audição” (2007, 13). No entanto, devemos salientar que as questões 
relacionadas com a preservação, performance e pesquisa sobre as obras da compositora 
foram problemas ressalvados ainda durante a sua vida. João Paulo Santos, seu colega 
no ensemble ColecViva, relembrou-o à compositora: “Eu tive uma discussão (chamemos-
lhe assim) com ela. ‘Constança, tome cuidado! Pode ser que isso não seja importante 
para si, mas quando a Constança morrer, ninguém sabe como tocar as suas 
obras’” (Santos 2012, 24). Questionado sobre como deveria ser feita a edição das obras, 
Santos diz não ter resposta, mas reforça que é um assunto que deve ser estudado com 

 Entrevista realizada na sua habitação na Parede (Cascais), a 31 de março de 2019.27

 Apenas com a doação do espólio de CC à BNP (2012) foi possível ter acesso aos materiais de 28

apoio criados pela compositora.
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alguma celeridade uma vez que o recolher de memórias relativo às obras da compositora 
e a preservação dos materiais tornam-se, com o passar do tempo, cada vez mais difíceis. 
A estes materiais deverá ser dado o mesmo valor que a materiais escritos, e deverão ser 
submetidos à mesma análise uma vez que poderão fornecer informações 
complementares à obra. No caso específico de CC, Dias reflete que: 

O desaparecimento prematuro da Constança, a par de uma ausência de 
política de edição musical consistente em Portugal, não permitiram a 
preparação dos materiais para publicação de forma inequívoca. [...] Por 
esta razão, todo o recolher de memórias relativas ao seu trabalho me 
parece uma tarefa importante e daí, por exemplo, a necessidade de 
proceder a registos videográficos sempre que surge a oportunidade de 
repor em cena alguma obra da Constança. (Dias 2012, 35) 

 Sérgio Azevedo, compositor e antigo aluno de CC, chama a atenção para a 

dificuldade de reconstrução das obras da compositora, considerando as suas 
características que, aliadas à falta de registos áudio e audiovisuais das obras, dificultam a 
tarefa de preservação e performance dos repertórios. 

Será um trabalho monumental recriar essas obras, esses happenings 
inimitáveis cujas partituras estão cheias de indicações manuscritas, de 
cores e setas, de instruções só vagamente precisas (os intérpretes não 
só sabiam já o que a Constança queria como ela preferia muitas vezes 
instruí-los verbalmente, pelo que as partituras continham mais símbolos 
e grafismos com função de aide-mémoires do que verdadeiras 
instruções para neófitos). Publicar um dia esses trabalhos, para que 
estes possam ser novamente vistos por um novo público, será, pois, 
como reconstituir um complexo puzzle. (Azevedo 2012, 17) 

 Seja pelo formato, tipo de notação ou dispersão de informação em diferentes 
materiais de apoio, a edição das obras de CC apresenta desafios semelhantes à sua 
recriação. No entanto, existem algumas obras que foram editadas, nomeadamente 
Caixinha de Música, editada pelo mpmp em 2016. Ao abrigo de um protocolo entre o 
Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa  (mic.pt) e o Centro de 29

Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, em 2008 
foram editadas doze obras da compositora. Com coordenação de Maria João Serrão, 
foram digitalizadas as partituras de Mise-en-Requiem (1979), Di Lontan Fa Specchio il 
Mare (1989), Libera Me (1979), Lúdica (1980), Memoriae, Quasi una Fantasia I (1980)..., 
In Somno Pacis (1981), Na Palma da Mão a Lâmpada de Guernica (1982), Memoriae, 

 http://mic.pt29
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Quasi una Fantasia II (1985), Amen para uma Ausência (1986), Amen para uma Ausência 
(1987 - versão para música de câmara), Pequena Dança de Corte (1991), Que Mon 
Chant Ne Soit Plus d’Oiseau (1991). 

1.5. Metodologias para recriação de obras contemporâneas 

 A performance das obras de teatro-música de CC, à semelhança de obras de 
outros compositores do mesmo período, levanta vários problemas tanto no que diz 
respeito à dificuldade de localizar os conteúdos eletrónicos, como em relação às 
metodologias para abordar os materiais existentes, integrando-os numa prática 
performativa reflexiva. Dwight Conquergood (2002) propõe precisamente uma abordagem 
direcionada para a performance, para uma pesquisa através da prática e que promova o 
contacto “entre conhecimento prático (saber como), conhecimento proposicional (saber 
que), e esclarecimento político (saber quem, quando, e onde)”  (2002, 153). Através de 30

uma reflexão crítica “sobre, através, e com a performance”  (Conquergood 2002, 1), em 31

articulação com o contexto em que as obras se inserem, o autor defende a investigação 
performativa “como via de conhecimento”  (Conquergood 2002, 1). Propõe ainda um 32

aproximar da teoria e da prática musical como forma de promover abordagens mais 
completas. 
 Esta abordagem foi também teorizada por Nicholas Cook (2003, 2013) que deixa 
de encarar a partitura como “A” música, como o veículo transmissor do conhecimento 
musical. Cook defende que a música é, primeiramente, uma atividade através da qual o 
conhecimento é produzido momentaneamente, que a criação artística é realizada no 
momento da performance e colige “uma variedade de propostas concretas para como se 
pode estudar música como performance e o que podemos aprender com isso”  (Cook 33

2013, 2). O autor reflete ainda sobre o papel das gravações e a sua relação com a 
performance. Defende a sua importância para a investigação em música uma vez que 
são comummente encaradas como performances (e não como uma mera reprodução de 
uma performance) uma vez que “trabalhar com um fenómeno tão complexo e instável 

 “between practical knowledge (knowing how), propositional knowledge (knowing that), and 30

political savvy (knowing who, when, and where)”.

 “about, through, and with performance”.31

 “as a way of knowing”.32

 “a wide range of concrete proposals for how we might study music as performance and what we 33

might learn from it”.

 23



como a música requer a implementação de uma ampla variedade de métodos 
analíticos”  (Cook 2013, 3).  34

 Outras metodologias de investigação, na linha de Cook, defendem abordagens 
multidisciplinares e a utilização de recursos, até à data, “não-convencionais”. Para Tanja 
Ørning “uma questão fundamental é como compreender a música, não como uma obra 
escrita numa partitura mas como um objeto vivo, como performance, som, ação e 
personificação”  (2017, 79). 35

 A assimilação de elementos extramusicais como material composicional nas obras 
da segunda metade do séc. XX, nomeadamente elementos gestuais relacionados com a 
componente teatral, requer uma abordagem que tenha em conta os requisitos 
performativos e proponha novos desafios metodológicos. Ørning, a partir de dois casos 
de estudo (Projection I e Intersection IV de Morton Feldman), e tendo em conta as 
diferentes componentes das obras estudadas, tenta ligar e relacionar os vários métodos 
utilizados na pesquisa artística. Com uma abordagem baseada em pesquisa 
musicológica e prática performativa, nomeadamente através do estudo de “gravações, 
análises, registos de performers e os escritos do próprio compositor”  (Ørning 2017, 91), 36

propõe “uma bricolagem de pesquisa primária a partir da prática combinada com análise 
textual e musical”  (Ørning 2017, 91). A inclusão de literatura teórica e de diferentes 37

materiais no seu estudo levou ao questionamento de abordagens anteriormente utilizadas 
e permitiu as performers novas perspetivas em relação às “fortes, fiéis e por vezes 
inquestionáveis”  (Ørning 2017, 91) intenções do compositor, o que, ultimamente, 38

resultou em novas reflexões sobre a prática das obras e sobre as obras em si. No 
entanto, refere que o facto de, na sua vida profissional, alternar entre performer e 
investigadora demonstrou ser uma vantagem, tornando-a ciente de respostas que tomava 
como garantidas. 
 A abordagem de Ørning reflete algumas das perspetivas de investigação 
propostas por Paulo de Assis (2015, 2018), fortemente interligadas a métodos de 
pesquisa baseados numa abordagem arqueológica estabelecida por Foucault, em 1969. 
Para este autor, é necessário expor e compreender a formação discursiva dos materiais, 
o não dito, uma vez que estes são resultado de um tempo histórico. Dever-se-á, assim, 

 “working with as complex and slippery a phenomenon as music requires the deployment of a 34

wide variety of analytical methods”.

 “A fundamental question is how to understand music, not as a work writen in a score but as a 35

living object, as performance, sound, action and embodiment”.

 “recordings, analyses, accounts from performers and the composers own writings”.36

 “a bricolage of primary research from practice combined with textual and music analysis”.37

 “strong, faithful and often unquestioned”.38
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estudar a interpretação, a criação e a produção de conhecimento, por vezes reguladas 
em determinados momentos da história. Para Foucault, “a arqueologia busca definir não 
os pensamentos, as representações, as imagens, os temas, as obsessões que se 
ocultam ou se manifestam nos discursos; mas os próprios discursos, enquanto práticas 
que obedecem a regras” (1969, 159). Com base nesta ideia, Assis desenvolveu uma 
metodologia experimental e criativa que colige “diversas abordagens históricas, 
metodológicas e artísticas que contribuem para um novo discurso na experimentação 
como uma ‘atitude’ e não simplesmente como um fenómeno quantificável”  (Assis 2015, 39

7). Com este enfoque, Assis emprega na pesquisa artística os métodos que encontra na 
investigação científica. Nas suas próprias palavras “o ponto crucial é a transição fluída e 
bidirecional desde ‘maioritariamente pesquisa’ para ‘maioritariamente prática artística’”. O 
objetivo é que a ciência e a arte se fertilizem simultaneamente e que a pesquisa artística 
constitua um ponto independente entre ambos  (Assis apud Caduff 2017, 4). 40

 É proposta uma nova forma de pensar e apresentar obras musicais às audiências 
do séc. XXI e, com base em sistemas experimentais, Assis apresenta “uma perspetiva 
ontológica baseada na prática, mais vasta e menos essencialista”  (Assis 2018, 107). 41

Partindo da ideia de obra musical como uma multiplicidade “composta por componentes 
atuais e virtuais” , e com base nas noções de strata e assemblage, é proposto um 42

protocolo baseado no contraponto entre pesquisa arqueológica e experimentação 
artística no processo criativo pré-performance. Esta forma de interação com os materiais 
permite uma multiplicidade de recriações. Segundo o autor “se se pensar na obra [sic] 
musical como uma multiplicidade, as suas partes integrantes tornam-se não apenas 
inumeráveis como também imprevisíveis, um aspeto que potencia infinitas 
reconfigurações diferenciais e experimentais dos seus conectores e das suas relações”  43

(Assis 2018, 66). 
 Neste protocolo (Figura IV), a partir de pesquisa arquivística convencional 
(“Arqueologia” : fontes, documentos e outros materiais), são selecionados materiais que 44

 “diverse historical, methodological, and artistic approaches that contribute to a new discourse on 39

experimentation as an ‘attitude’ and not simply as a quantifiable phenomenon”.

 “The crucial point is the fluid and bi-direcional transition from “mainly research” to “mainly artistic 40

practice”. The aim is for science and art to fertilise each other and for artistic research to constitute 
an independent ace between the two”.

 “a wider, less essentialist, and more practice-based ontological perspective”.41

 “made of actual and virtual components”.42

 “If one thinks of musical works as multiplicities, their constitutive parts become not only 43

innumerable but also unpredictable, an aspect that enables infinite differential and experimental 
reconfigurations of their connectors and relationships”.

 “Archeology”.44
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são sujeitos a uma análise historiográfica, analítica e comparativa (“Genealogia” ), de 45

forma que sejam expostos a novas reconfigurações e arranjos (“Problematização na e 
através da prática” ). O resultado deste processo gera novos materiais que podem, por 46

sua vez, dar início a uma nova análise, tornando o processo circular. 
 

  

 Este protocolo, criado durante e para o projeto MusicExperiment21 , promove 47

novas relações e conexões entre os materiais. Nas palavras de Assis: 

O momento arqueológico refere-se a pesquisa académica convencional, 
incluindo estudos de fontes e arquivos; genealogia pede interpretação, 
semiótica e transtextualidade; e a problematização ocorre na construção 
de combinações novas e experimentais. Mais tarde, a dimensão 
artística torna-se inevitável e requer um tipo de artista e pesquisador 

 “Genealogy”.45

 “Problematization in and through practice”.46

 https://musicexperiment21.wordpress.com47
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Figura IV. Metodologia de trabalho do projeto MusicExperiment21, elaborada 
por Paulo de Assis (Assis 2018, 110).



que consiga coabitar no mesmo corpo.  (Assis 2018, 111) 48

  
 Tal como Ørning, Assis advoga um tipo de performer ambivalente em termos de 
prática e investigação em música, mas “emancipado de textos autoritários e tradições, e 
disponível para reconfigurações críticas de objetos musicais passados, que devem ser 
questionados em vez de reproduzidos e consumidos de forma apática”  (Assis 2018, 49

20). A criatividade do performer deve ser impulsionada pela pesquisa arquivística e pela 
sua própria imaginação. De forma a que o processo criativo e experimental seja o foco da 
pesquisa, defende que “aqueles que operam o sistema devem ser performers”  (2018, 50

113) e acredita que o processo de pesquisa artística deve permanecer nas mãos 
“daqueles que fazem música e não dos que observam do exterior”  (2018, 113) como 51

forma de potencializar o processo criativo, sendo que musicólogos e investigadores 
poderão, posteriormente, analisar os métodos e resultados. 
 Este protocolo permite novas leituras de materiais existentes, o que, no caso de 
obras incompletas ou na impossibilidade de aceder à totalidade dos materiais 
necessários para a sua performance (o caso de algumas das obras de CC), possibilita a 
recriação das mesmas. Caroline Bithell e Juniper Hill (2014) apontam inclusivamente o 
potencial transformador da recriação musical, referindo que “atos de reflorescimento, 
restauro e renovação têm sido forças influentes no molde e na transformação de 
paisagens musicais e experiências através de diversos tempos e lugares”  (2014, 3). 52

Para que tal seja possível, e tendo em conta a dispersão das informações constantes nos 
materiais existentes e a dificuldade de criar uma abordagem performativa aos mesmos, a 
reconstrução das obras musicais de CC obriga, tal como referido por Assis, ao 
conhecimento do seu acervo e ao relacionamento dos materiais existentes. 

  

 “The archaeological moment relates to conventional scholarly research, including archival and 48

source studies; genealogy calls for interpretation, semiotics, and transtextuality; and 
problematisation happens by constructing new and experimental arrangements. With the latter, the 
artistic dimension becomes inescapable, requiring a kind of artist and researcher who can cohabit 
in the same body”.

 “emancipated from authoritative texts and traditions, and open to critical reconfigurations of past 49

musical objects, which ought to be questioned rather than uncritically reproduced and consumed”.

 “those operating the system must be music practitioners”.50

 “of those doing music not in those observing music from outside”.51

 “acts of revival, restoration, and renewal have been influential forces shaping and transforming 52

musical landscapes and experiences across diverse times and places”.
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2. Métodos 

 Os métodos e estratégias adotados para esta investigação foram delineados de 
acordo com os objetivos e com base nas caraterísticas da temática em estudo. Com o 
intuito de aprofundar o conhecimento relativo às obras de teatro-música de CC, o 
processo criativo associado e as dificuldades inerentes à performance das suas obras, a 
recriação de duas peças demonstrou ser uma das estratégias a adotar, uma vez que 
permitiria traçar paralelos tanto a nível de estudo musicológico quanto de trabalho de 
estúdio – reforçando as evidências do presente estudo. Para que fosse possível estudar 
um protocolo de recriação que pudesse ser aplicado a obras com características 
semelhantes, foi necessário encontrar abordagens metodológicas que permitissem a 
integração, reflexão e experimentação com os diferentes materiais, e o estudo, 
caracterização e discussão dos resultados artísticos da pesquisa. Neste sentido, e 
entendendo que a produção deveria ainda ser pautada pelo espírito crítico e criativo da 
produção artística de CC, foi determinado que a recriação não poderia estar limitada à 
análise e criação de materiais musicográficos de natureza prescritiva ou ao mero restauro 
dos materiais áudio existentes e a sua integração no produto final. Através de uma 
abordagem musicológica (Foucault 1969), etnográfica (Bayley 2011) e performativa 
(Assis 2018), foi elaborado um desenho de estudo que integrasse estas vertentes com o 
intuito de estudar a sua aplicabilidade neste contexto. No entanto, o tipo de trabalho não 
permitiu a divisão das estratégias e tarefas metodológicas de forma estanque e 
sequencial. Embora tenha exigido um diálogo constante entre arquivo, etnografia e 
performance experimental, interligando as diferentes metodologias, foram mantidas duas 
linhas condutoras durante todo o estudo e que influenciaram a seleção de estratégias 
adotadas: 1) a imersão no mundo criativo de CC, nos seus métodos artísticos e na sua 
persona; 2) a perspetiva da experimentação e criação com os materiais a partir do 
conhecimento incorporado anteriormente. Desta forma, esta pesquisa englobou diversas 
abordagens, conforme descrição abaixo: 
1. A abordagem musicológica compreendeu a utilização de pesquisa arqueológica 
(de acordo com a aceção de Foucault) como estratégia de investigação. A estratégia foi 
desenvolvida através de trabalho de arquivo no acervo da compositora (doado à BNP, em 
2012, por Manuel Cintra) e em coleções privadas como as de Janine Moura e João Pedro 
Mendes dos Santos, o que permitiu o estudo e seleção de materiais de arquivo para a 
dissertação. Este estudo envolveu: análise contextual dos materiais selecionados, 
processamento e restauro de gravações áudio e audiovisuais, e seleção e organização 
de informação proveniente dos diferentes materiais. 
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2. A abordagem etnográfica foi realizada através da interação com materiais e 
conteúdos (nomeadamente os coligidos durante a pesquisa arqueológica) relacionados 
com as obras, contexto e performances das mesmas. Através de uma prática reflexiva 
sobre os materiais de acervo, juntamente com a interação com (e entre) materiais 
relacionados com as obras e/ou a compositora (livros, entrevistas, críticas), foi possível a 
construção de um corpus de conhecimento aprofundado (Ørning 2017). Outra estratégia 
que contribuiu para a formação deste corpo de conhecimento foi a realização de 
entrevistas e conversas informais com personalidades que tivessem tido contacto com a 
compositora e as obras selecionadas, mais concretamente Janine Moura e Maria João 
Serrão (conversas informais) e Olga Prats e João Paulo Santos (entrevistas). Através da 
documentação e discussão de questões performativas e contextuais, e do registo das 
competências e ações necessárias na performance, foi possível compreender a 
conceção da compositora do género teatro-música e o seu contexto, assim como 
métodos e estratégias utilizados pela mesma.  
3. A interligação entre a abordagem musicológica e etnográfica permitiu a 
sistematização de um corpus de conhecimento histórico relativo aos materiais existentes 
e a criação de novos materiais (“guiões abertos” e novas fitas, por exemplo), pontos de 
partida para o trabalho de estúdio. Todavia, é importante ressalvar a ligação das 
metodologias etnográficas com a etnografia da performance, nomeadamente no que 
concerne ensaios e apresentações. Utilizada como uma metodologia reflexiva entre 
práticas, diálogos e experimentação, permitiu documentar e cruzar os contextos relativos 
à performance colaborativa (Bayley 2011), demonstrando a relevância de trabalhos 
coletivos autoetnográficos na pesquisa artística (Chang et al. 2013). 
4. A utilização da prática artística como estratégia de investigação, em colaboração 
com o Xperimus Ensemble, mostrou-se uma abordagem coerente uma vez que permitiu 
um maior contágio entre contextos reflexivos e performativos. Esta estratégia foi 
conduzida através de pesquisa coletiva em estúdio, envolvendo o coletivo de performers, 
e experimentação e criação constante com os materiais recolhidos (Assis 2018), o que 
permitiu testar, transformar e adaptar os materiais (de arquivo e criados) com vista à 
performance e estabelecer um repositório de práticas performativas fixas ou 
improvisatórias.  
5. Como última estratégia, todos os métodos artísticos, teóricos e experimentais 
aplicados, e os respetivos resultados, foram registados e sistematizados, sendo que todo 
o processo (sessões de trabalho de estúdio) e as performances foram registados em 
formato audiovisual. Desta forma foi possível recolher dados referentes aos 
constrangimentos observados e respostas apresentadas, e avaliar a pertinência das 
soluções encontradas. 
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 De seguida, é apresentada a exposição da execução desta investigação, sob a 
forma de uma tabela para calendarização de tarefas (Tabela I). 

2018 2019

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O

Procedimento 1 - 
pesquisa 
arqueológica

X X X X X X X X X X X X

Tarefa 1.1 - trabalho 
de arquivo no acervo 
da compositora, 
BNP

X X X X X X X X X X X X

Tarefa 1.2 - trabalho 
de arquivo em 
acervos privados

X X X X X X

Procedimento 2 - 
trabalho 
etnográfico

X X X X X X X X X X

Tarefa 2.1 -prática 
reflexiva sobre os 
materiais coligidos

X X X X X X

Tarefa 2.2 - 
realização de 
entrevistas

X X X

Procedimento 3 - 
criação de novos 
materiais

X X X X X X

Procedimento 4 - 
prática artística X X X X X X

Procedimento 5 - 
registo e 
sistematização dos 
métodos artísticos, 
teóricos e 
experimentais 
aplicados

X X X X X X X X X X X X X X X X

Tarefa 5.1 - registo 
dos ensaios e 
performances em 
formato audiovisual

X X X X X X

Tarefa 5.2 - coleção 
de dados X X X X X X X X X X
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Tarefa 5.3 - 
avaliação da 
pertinência das 
soluções 
encontradas

X X X X X X X X X X
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3. Resultados 

3.1. Pesquisa de arquivo 

 O espólio de CC na BNP apresenta-se como uma fonte essencial para o 
conhecimento da obra, estilo e contexto da compositora, e podemos encontrar neste 
acervo partituras e materiais diversos (como por ex. cartas, certificados ou currículos). 
Nas pastas relativas a obras específicas, nomeadamente as pastas relativas a obras de 
teatro-música, podemos encontrar materiais tão diversos como partituras, notas, guiões, 
imagens e textos de apoio. Embora muitas vezes fragmentados, estes materiais de apoio, 
juntamente com os apontamentos anotados em algumas das partituras, constituem 
importantes fontes de informação para a construção de uma visão global das peças, já 
que as partituras apresentam frequentemente indicações confusas. Dada a dispersão de 
informação pelos diferentes materiais, a reconstrução das obras da compositora obriga 
ao conhecimento do acervo. 
 Neste sentido, foram realizadas visitas à BNP, entre outubro de 2017 e outubro de 
2018, para consultar os itens constantes nas pastas. Existe uma listagem institucional 
dos materiais que compõem as pastas, mas não existe uma listagem, quer institucional 
quer por parte de pesquisas anteriores, que sistematize as correlações entre os materiais 
constantes nas mesmas.  
 Segue-se uma listagem dos materiais que constam das pastas de Double e Don’t, 
Juan e que foram utilizados na recriação das obras. 

Double 
Instrumentação: voz, piano, violoncelo, 2 percussionistas, coro mudo, fita magnética e 
luzes. 

Partituras autógrafas [24] 
Data: 1982 
Anotações: Contém pequenas anotações e rasuras a lápis. 

Partitura [24] 
Data: 1982 
Anotações: Com rasuras e anotações a caneta (vermelha e azul). 
Partitura [26] 
Data: 1982 
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Anotações: Contém duas cópias da Intervenção 8 (uma com anotações a vermelho na 
parte de piano, outra sem anotações). Páginas 9 e 13 mal numeradas (corrigido a caneta 
verde). Com anotações a caneta (verde e vermelha) e a lápis. 

Acetatos [24] 
Data: 1982 
Anotações: Impressão da partitura autógrafa, sem anotações. 

Roteiro sumário autógrafo [16] 
Data: 1982 
Anotações: Contendo na sua maioria indicações de desenho de luz, muitas vezes 
rasurado, indicações para o coro mudo e indicações cénicas. 

Roteiro das fitas autógrafo [10] 
Data: 1982 
Anotações: Com indicações do conteúdo das fitas e notas da compositora (Figura V). 
Contêm rasuras e indicações a caneta (verde, vermelha e azul). 
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Figura V. Roteiro da fita de Double, 
espólio de CC (BNP).



Fotografia [1] 
Data: 1982 
Anotações: Fotografia de palco da performance da obra. Autor não identificado. 

Notas de programa [3] 
Data: 1982 
Anotações: Rascunho. Elaboradas segundo dados fornecidos por CC. Referentes ao 
concerto nos VI Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea (1982). 

Programa 
Data: 1982 
Anotações: Referente à programação dos VI Encontros Gulbenkian de Música 
Contemporânea (1982). Não contém notas de programa da obra. 

Recortes de jornais e revistas 
“Música em processo de atualização” [2] 
Data: 18.06.1982 
Anotações: O Jornal, elaborada por João de Freitas Branco. 

“Os ‘Encontros’ da Gulbenkian” [1] 
Data: 13.06.1982 
Anotações: Diário de Notícias, elaborada por José Blanc de Portugal. 

“Música dos nossos dias em foco na Gulbenkian” [2] 
Data: 22.06.1982 a 05.07.1982 
Anotações: Jornal de Letras, Artes e Ideias, ano II, n.º 35, elaborada por João de Freitas 
Branco. 

“À procura de um polo” [1] 
Data: 26.06.1982 
Anotações: O Expresso, elaborada por Augusto M. Seabra. 

“A mulher e a criação” [1] 
Data: julho 1982 
Anotações: Revista Mulheres, n.º 51, sem autor identificado. 
“É importante divulgar a música de hoje” [1] 
Data: sem data 
Anotações: Jornal de Notícias, elaborada por Cândido Lima. 
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Don’t, Juan 
Instrumentação: voz, piano, contrabaixo, percussão, fita magnética, mimo, bailarino e 
luzes. 

Partituras autógrafas 
Capa [1] 

Abertura - capa [1]; nota da parte cénica do contrabaixo [1] 

Alma Mater (Abertura) - capa [1]; contrabaixo [2]; piano [3]; bastidores [2]; notas [3]; 
sequência da Abertura para Alma Mater (Abertura) com rasuras e anotações a lápis e 
caneta [3] 

Nottegiorno (Abertura) - capa [1]; contrabaixo [2,3]; piano [3]; percussão com rasuras [3]; 
voz [3] 

1.003… (Abertura) - capa [1]; esquema de gravação [1]; piano [3]; contrabaixo (fosso) 
[3,3]; voz [3] 

Tu és Ana. Tu, és Ana. (Abertura) - capa [1]; contrabaixo [1]; esquema de gravação [1,1]; 
bastidores (percussão, bailarino) [1] 

… Ci darem la mano (Abertura) - capa [1]; nota da parte cénica do contrabaixo [1]; 
percussão [3] 

My name is… (Abertura) - capa [1]; contrabaixo (com indicações para o mimo) [3,2]; 
percussão (voz, mimo, bailarino) [4]; piano [4] 

Fin ch’an dal vi eni alla finestra (Abertura) - capa [1]; contrabaixo (contém diálogo com a 
gravação) [4,4]; piano [3]; voz [1] 
Keep Smiling (Abertura) - capa [1]; guião [1] 

An Anna Blume (Abertura) - capa [1]; piano (piano, contrabaixo, voz) [6,6] 

Ucello (Quase Introdução) - capa [1]; geral (voz, piano, contrabaixo, percussão nos 
bastidores) [11]; contrabaixo (contrabaixo, voz, piano) [4] 
Data: 1984/85 
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Anotações: Capas dos andamentos contêm sequências cénicas, listagem de adereços e 
anotações a lápis.  

Roteiro sumário autógrafo 
Abertura [1] 
Alma Mater (Abertura) [3]  
Nottegiorno (Abertura) [3] 
1.003… (Abertura) [2]  
Tu és Ana. Tu, és Ana. (Abertura) [2] 
… Ci daren la mano (Abertura) [1]  
My name is… (Abertura) [2] 
Fin ch’an dal vi eni alla finestra (Abertura) [2] 
Keep Smiling (Abertura) [1] 
An Anna Blume (Abertura) [4] 
Ucello (Quase Introdução) [2]  
Data: sem data 
Anotações: Contém indicações de desenho de luz, questões cénicas, posicionamento 
dos performers em palco e indicações da componente eletrónica. Muitas vezes rasurado 
e/ou de difícil interpretação e leitura.  

Notas avulsas [30] 
Data: sem data 
Anotações: Contém textos escritos pela compositora (relacionados com a obra, 
personagens ou conceitos), frases isoladas (de outros textos ou autógrafas), lembretes, 
entre outros (Figura VI). 
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Notas de programa [3] 
Data: 1985 
Anotações: Referentes aos IX Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea (1985), 
elaboradas por José Manuel Andrade, segundo notas fornecidas por CC (páginas 7-9). 

Livro da exposição O Fantástico na Arte Portuguesa Contemporânea [9] 
Data: 1986 
Anotações: Introdução por Maria Madalena de Azeredo Perdigão. Texto de Rui Mário 
Gonçalves. Sem referências a Don’t, Juan. 

Imagens [10] 
Data: sem data 
Anotações: Recortes de imagens relacionados com a obra (imagens a serem projetadas, 
poses para os performers e inspirações cénicas).  

Cópias integrais dos textos utilizados na obra 
La métamorphose de Narcise [6] 
Data: 1937 
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Figura VI. Notas da compositora para 
Don't, Juan, espólio de CC (BNP).



Anotações: Poème paranoïaque escrito por Salvador Dalí para a sua pintura com o 
mesmo nome. Contém anotações e seleção de texto por parte da compositora (a lápis). 

Le Don Juanisme [5] 
Data: 1942 
Anotações: Excerto de L’homme absurde, II capítulo do ensaio filosófico Le mythe de 
Sysyphe, de A. Camus. Contem anotações e seleção de texto por parte da compositora 
(a lápis). 

Le mythe de Sysyphe [4] 
Data: 1942 
Anotações: Capítulo IV do ensaio filosófico Le mythe de Sysyphe, de A. Camus. Contém 
anotações e seleção de texto por parte da compositora (a lápis). 

Recortes de jornais e revistas 
“‘Don Juan’ entre el delirio y el extasis” [1] 
Data: sem data 
Anotações: Autor e publicação não identificados. 

“Do canto ao romance, do romance ao canto” [2] 
Data: dezembro de 1989 
Anotações: Revista Vértice, 21, pág. 97-98. Crónica de José Saramago. 

“Hipotesis de Don Juan en Sevilla” [1] 
Data: sem data 
Anotações: Por Alvaro Cunqueiro. Publicação não identificada. 

 Embora uma parte destes materiais possa ser visto como material de apoio, foi-
lhes atribuída igual importância que às partituras, uma vez que demonstram ser 
essenciais à compreensão tanto das questões performativas como cénicas das obras. 
Dada a quantidade de conteúdos, tornou-se necessário organizar os materiais recolhidos 
em subpastas, com descritores específicos referentes à tipologia de documento 
apresentada (partituras, roteiros, textos, notas, imagens, fotografias, críticas) e, no caso 
de partituras ou materiais com notação musical ou cénica específica para determinado 
performer, tipologias de intervenientes. Esta organização facilitou a navegação entre os 
materiais e a relação de conteúdos entre os mesmos. 
 Foram ainda coligidos três recortes de jornais e revistas, disponíveis no acervo, 
nomeadamente: 
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• “O som do silêncio” - Revista O século universal (23.04.1989), pág. 18-21, sem autor; 
• “Constança Capdeville, o teatro e a música”, Expresso (07.04.1984), por Augusto M. 

Seabra; 
• “Retratos no teatro - Constança Capdeville”. Diário de Lisboa (23.02.1990), pág. 23, por 

Manuel Cintra. 
 Outro tipo de material importante para a recriação das obras são as fitas 
magnéticas. De um total de cerca de 60 fitas magnéticas conhecidas, apenas duas 
dezenas se encontravam no espólio da compositora aquando da doação à BNP (Figura 
VII). As fitas relativas a Double e Don’t, Juan não se encontravam no acervo estando, 
inclusivamente, a fita de de Don’t, Juan apontada como perdida (Magalhães e Pires 
2017).  

 

Após a investigação para esta dissertação já foram entregues à BNP mais quatro 
fitas, no entanto a de Don’t, Juan ainda se encontra desaparecida. 

 39

Figura VII. Fitas magnéticas (numeradas) 

disponíveis no acervo da compositora a 21 de 
dezembro de 2017 (BNP).



 A pesquisa de arquivo em coleções privadas, nomeadamente de João Pedro 
Mendes dos Santos e de Janine Moura, permitiu encontrar e coligir materiais que não se 
encontravam no acervo da compositora, sendo o exemplo mais fulcral as fitas magnéticas 
de ambas as obras. Durante os contactos com Janine Moura, depositária do espólio 
anteriormente à sua doação, foi disponibilizada uma pasta em formato digital com poucos 
descritores (alguns dos quais ambíguos) que, segundo a própria, deveria “ter por aí 
algumas coisas da Constança mas não sei o quê, é a pasta com o nome dela”  e na qual 53

foram encontradas as fitas de ambas as obras em estudo. De entre as várias pastas, as 
fitas de Double e Don’t, Juan podem ser encontradas de acordo com os seguintes 
descritores: 

Double 
Sequência de pastas: Janine Moura 2 - Constança Capdeville - CC aud(AzgI) - CCtp5,6 
Data: sem data 
Anotações: Pasta contém duas fitas, 5 - Double (orig) 13’ e 6 - Double, em formato wav. 
Contêm duração e conteúdos diferenciados e ambas são utilizadas na obra. 

Don’t, Juan 
Sequência de pastas: Janine Moura 2 - Constança Capdeville - CC aud(AzgI) - 
CCtp14,15,16 
Data: sem data 
Anotações: Pasta contém três fitas, nomeadamente, 14 - Dimitriana (mat sobrante) 
35’30’', 15 - Espect. Satie (RDP16.4.82)18AmpexCC_15 e 16 - Don't Juan (matriz 
Gulbenkian) 10’. Fitas em formato wma. 

Posteriormente foi encontrada uma segunda fita associada a Don’t, Juan que 
pode ser encontrada de acordo com os seguintes descritores: 
Sequência de pastas: Janine Moura 2 - Constança Capdeville - K7 
Data: sem data 
Anotações: pasta contém digitalizações de diversas obras da compositora, 
nomeadamente Don’t, Juan (ens.) (Audio K7C60). Todas as fitas em formato wav. 
   
 Inquirida sobre a origem da pasta, Moura referiu não se recordar de quem a 
coligiu. Nela podemos encontrar materiais diversos, alguns dos quais não identificados, 
nomeadamente várias faixas áudio e partituras da compositora . Entre as faixas áudio, 54

  Transcrição de entrevista realizada a 16 de março de 2018, na sua habitação em Caxias.53

 Digitalizadas por Maria João Serrão para o CESEM.54
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extremamente diversificadas, é possível encontrar por exemplo gravações de CC 
enquanto performer, gravações de concertos com obras de outros compositores, 
programas de rádio dedicados à compositora e digitalizações de componentes 
eletroacústicas criadas pela compositora.  
 Embora parte destas digitalizações esteja identificada com o nome da obra a que 
pertence ou com o som que contém, existe uma parte que não contém qualquer 
informação, mas que poderá incluir digitalizações de fitas magnéticas criadas pela 
compositora. Será necessário, posteriormente, confrontar a informação sonora existente 
nas faixas com outras já inventariadas a partir de indicações presentes nos suportes, e 
com as partituras existentes, para que seja possível identificar todos os materiais. No 
entanto foi possível encontrar, de entre os materiais digitalizados cedidos, digitalizações 
de duas fitas magnéticas com conteúdos diferenciados atribuídas a Double e uma a 
Don’t, Juan, materiais essenciais à performance das obras uma vez que a fita funciona 
como um intérprete convencional. Através do contato com João Pedro Mendes dos 
Santos, professor no Conservatório Nacional e colecionador de música, foi descoberta no 
Conservatório Nacional uma gravação audiovisual de Don’t, Juan, em formato BETA, 
entretanto digitalizada . Embora a qualidade da imagem seja sofrível (Figura VIII), esta 55

gravação vídeo foi importante para perceber algumas das ideias da compositora, assim 
como as linhas e conceitos principais que a guiavam na construção dos espetáculos de 
teatro musical e, em conjunto com as fitas magnéticas e os materiais do acervo da 
compositora, permitiu a montagem do “puzzle” que são as obras de CC. 

 Desconhecem-se gravações audiovisuais de Double.55

 41



 

 42

Figura VIII. Frame da gravação audiovisual de Don’t, Juan, arquivo de 
João Pedro Mendes dos Santos.



3.2.  Obras 

3.2.1. Critérios de seleção das obras em estudo 

 Aquando da escolha da obra a ser estudada nesta dissertação, foi necessário 
observar o cumprimento de determinados critérios. Primeiramente, optei por tornar objeto 
de estudo as obras que tivessem sido catalogadas como teatro-música; para mim, estas 
suscitaram maior interesse uma vez que representam o esbatimento das diferentes artes 
em palco e o potencial criativo se demonstrava particularmente interessante tratando-se 
de um trabalho de recriação artística. De seguida, procurei estabelecer critérios que 
fossem transversais a este género de obras: dado o curto espaço de tempo disponível 
para realizar pesquisa arquivística anterior aos laboratórios de pesquisa artística, as 
obras selecionadas teriam que apresentar um consistente suporte de investigação no que 
diz respeito a materiais no espólio da compositora ou estarem completas. A utilização de 
suporte eletrónico nas obras foi um requisito inicial, mas que demonstrou ser não-
exclusivo, uma vez que esta era uma componente regularmente utilizada pela 
compositora. Com o preenchimento destes requisitos, o resultado artístico final poderia 
ser pautado pelo espírito criativo da compositora.  
 Don’t, Juan (1985) era uma das obras que se enquadrava nestes requisitos e 
aquela que primeiramente me despertou interesse. Apresentada na estreia do 
agrupamento ColecViva, é “uma das peças de teatro musical mais conseguidas e que é 
paradigmática do género” (Serrão 2006, 41). Após consulta do espólio da compositora, e 
tomando conhecimento de que a fita magnética da obra se encontrava em parte incerta, 
considerei descartar a obra, uma vez que a componente gravada constitui um elemento 
“inerente à composição” (Magalhães 2016, 273). Desta forma, Double (1982) demonstrou 
ser uma opção viável. Apesar de composto três anos mais cedo, apresentava um 
ensemble musical semelhante a Don’t, Juan (inclui também piano, voz, percussão, luz e 
fita magnética) e a notação encontrava-se mais próxima de uma escrita convencional. 
Lamentavelmente, a fita de Double também não se encontrava no espólio da compositora 
aquando do trabalho preparatório para esta dissertação. Contudo, o tipo de notação da 
obra e a existência de informações na partitura relativamente ao conteúdo da 
componente eletrónica permitiam a sua recriação. 
 Durante o trabalho de pesquisa na coleção de Janine Moura foram encontradas 
as digitalizações das fitas magnéticas de Don’t, Juan, o que permitiria a performance de 
ambas as obras. Desta forma, e dado que existiam elementos e instrumentação similares 
nas duas peças e o seu estilo e configuração são semelhantes (o que permitia uma 
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otimização do trabalho de estúdio), optei por selecionar tanto Double como Don’t, Juan 
para o trabalho de recriação.  
 Fora da seleção ficaram obras como Mise-en-Requiem (1979) ou Memoriae, 
Quasi una Fantasia I e II (1980, 1986), não por menor valor artístico ou por não 
preencherem os requisitos, mas porque compreendi que os materiais e a informação 
existentes não possibilitavam a recriação num espaço de tempo consequente com a 
realização do trabalho de dissertação. Este fator, aliado ao maior conhecimento que 
detinha relativamente a Double e Don’t, Juan, levou à sua exclusão. 

3.2.2. Double (1982) 

 Double, para voz, piano, violoncelo, dois percussionistas (jogadores de xadrez), 
coro mudo, fita magnética e luzes, foi encomendado pelo Serviço de Música da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Estreado a 3 de junho de 1982 nos VI Encontros Gulbenkian de 
Música Contemporânea (Figura IX), contou com António Wagner Diniz (voz), Luísa 
Vasconcelos (violoncelo), João Paulo Santos (piano), Jorge Peixinho (jogador de xadrez), 
João Heitor (jogador de xadrez), componentes do Dança Grupo (coro mudo) e Orlando 
Worm (luzes), sob a direção da própria compositora. A peça foi apresentada mais uma 
vez, em 2008, pelo grupo de música contemporânea Síntese, no Teatro Municipal da 
Guarda. 
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Figura IX. Fotografia de Double (1982) que demonstra a posição dos 

músicos em palco, concebida por CC e presente no seu espólio (BNP).



 De acordo com a compositora, Double “prossegue o caminho traçado por obras 
como Mise-en-Requiem, Memoriae (quasi una fantasia) ou Esboços para um Stabat 
Mater” (Capdeville 1982, 1) e está dividido em dez secções: um prólogo, oito 
intervenções e um epílogo, simultâneos a uma partida de xadrez, jogada sobre um 
tímpano, que se desenrola ao longo de toda a peça através do 2.º andamento - Marcha 
Fúnebre - da 3.ª Sinfonia de Beethoven  (elemento já utilizado em Memoriae (quasi una 56

fantasia), composta dois anos antes). 
 Tal como o nome da peça indica, Double foi construído a partir de diferentes tipos 
de dualidade, por jogos de duplos e opostos. Para a compositora existem duas grandes 
linhas de força que serão exploradas ao longo da obra: 1) o duplo cénico-musical e 
visual-sonoro, “a preocupação de fazer viver, e conviver, situações auditivas e visuais, e 
[…] de transformar aspectos essencialmente sonoros em visuais” (Capdeville 1982, 1), 
visível na utilização da luz com função tímbrica, por exemplo; 2) a convergência de 
“várias interpretações do elemento tempo”, sobrepondo instantes, intervenções e 
elementos de forma a “cr iar uma dimensão de tempo vert ical e não 
horizontal” (Capdeville 1982, 2). A cada intérprete é ainda atribuído um duplo pessoal, 
interpretado pela fita magnética, com que poderá interagir. Em palco esta dualidade 
manifesta-se no jogo visual criado, com duas estantes colocadas para a voz e para o 
violoncelo (sendo que para o violoncelo ainda existe um segundo instrumento colocado 
ao seu lado), um espelho colocado perto do piano e um flexatone (que representa um 
espelho) nos quais o pianista se revê, e nos jogadores de xadrez, sentados frente a 
frente. Para a compositora a “concentração de elementos contraditórios, visuais e 
sonoros, e a convivência dos mesmos, [é] o ponto de partida principal para a 
concretização da teatralidade musical” (Capdeville, 1982, 2), questão central nas suas 
obras. 
 Os textos utilizados, cuja escolha não é alheia à temática da peça, são retirados 
de escritores de referência para CC. Ente eles, podemos encontrar: 
• fragmento do Manifesto de Picasso (1935);  
• jogo entre os textos “Voi ch'entrate [lasciate ogni speranza]” de A Divina Comédia, de 

Dante Alighieri (1320), e “Et facta est [lux]”;  
• fragmentos de L'Archangelisme Scientifique, de Salvador Dalí (1979);  

 Nas notas de programa de Double é referido que “o espectador facilmente 56

descobrirá” (Capdeville 1982) esta informação. No entanto não existe nenhuma indicação, tanto 
nas partituras como nas notas da obra, relativamente a como a partida de xadrez se jogaria 
através da Marcha Fúnebre. João Paulo Santos, pianista que estreou a obra, quando questionado 
sobre a indicação, referiu não se lembrar mas que “podia ser uma questão quase física, que ela 
pedisse às pessoas que tivessem uma atitude que evocasse uma marcha fúnebre” (Santos, 
entrevista pessoal, 08.10.2019).
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• o texto “Something is happening / But you don’t know what it is / Do you, Mr. Jones” da 
canção Ballad of a Thin Man, de Bob Dylan (1965);  

• fragmentos do poema Fik Sik Fixus Sixus Cifixus Cificixus Crucifixus ; 57

• frases isoladas como “Rex Absconditur” e “Wo Bist Du”. 

3.2.2.1. Descrição geral da ação musical de Double 
  
 Para que os performers compreendessem melhor a sequencialidade dos 
acontecimentos em Double, foi elaborada uma descrição da sua ação musical com base 
no trabalho efetuado por Serrão para Don’t, Juan (2006, 113-121). O roteiro descritivo foi 
elaborado a partir da interpretação e comparação detalhada das informações contidas 
nos materiais que compõem a pasta da obra na BNP e apresenta-se como uma narrativa 
descritiva dos elementos que compõem cada intervenção da peça.  
 As fontes utilizadas para a sua criação encontram-se no espólio da compositora e 
incluíram, conforme descrição detalhada acima, referente a materiais de arquivo: 
• partituras autógrafas; 
• duas cópias manuscritas das partituras (contendo rasuras e apontamentos dos 

performers); 
• acetatos com as partituras autógrafas impressas; 
• roteiro autógrafo (contendo na sua maioria indicações de desenho de luz, muitas vezes 

rasurado); 
• recortes de jornais contendo críticas e notícias sobre a obra; 
• foto de palco da performance; 
• notas de programa da obra elaboradas pela compositora.  
 A descrição seguinte encontra-se dividida por intervenção (tal como indicado na 
partitura da obra) e apresenta a sequencialidade das ações performativas. 

PRÓLOGO 
A. Sala escura. Os três solistas (piano, violoncelo e voz) já se encontram em cena. 

Entra uma gravação de maracas com diferentes texturas (criadas através da 
diferenciação rítmica e dinâmica) que vai desaparecendo gradualmente. 
Simultaneamente, o mesmo efeito nas maracas é feito ao vivo; em contraluz, diversas 
figuras cruzam o palco enquanto agitam maracas, desaparecendo para trás de painéis 
(de forma discreta) com o al niente sonoro. Quando todas as figuras desaparecem, 

 Desconstrução da palavra Cruxifixus. Não foi identificada a autoria do poema, presumindo-se 57

que terá sido criado pela própria autora. Ilustração do gosto da compositora pela “música das 
palavras”, tal como descrito na página 12.
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entra subitamente uma textura densa e agitada nas maracas ao vivo, em ff, que termina 
com um ataque para uma nova gravação. 

B. Com uma luz geral ténue, começa a gravação de um monólogo do Manifesto de 
Picasso e efeitos vocais, sobre um som eletrónico contínuo e sons de madeira, que 
encadeia com a textura anterior.  Simultaneamente: 
• Os jogadores de xadrez são iluminados; 
• Ao vivo, piano e violoncelo fazem pequenas intervenções sonoras perfeitamente 

integradas na gravação, de forma a confundirem-se com ela. A nível gestual, alternam 
entre “movimentação natural”  e “súbito paralítico” até ao fim da gravação, os 58

“paralíticos” perfeitamente sincronizados, tal como o retomar do movimento; 
• O cantor alterna posições entre três spots de luz em palco, estudando em cada um 

deles uma atitude característica de cantor - “ensaio, recital leitura, etc…” ; os spots 
terminam com o fim do monólogo. 

Dá-se a “primeira queda" com o fim da gravação. 
C. Entra um cluster de percussão com gongo  sem ataque (gravado). O pianista 59

desloca-se para junto dos gongos e, com os braços abertos, mima abafar o som. 
Encadeia uma gravação de pizzicato seguido de um som contínuo no violoncelo; o 
violoncelista em palco mima um pizzicato e uma arcada (de acordo com a gravação); 
retira o arco devagar e fica uns instantes suspenso até a gravação terminar, 
encadeando com a próxima parte. 

INTERVENÇÃO 1 
A. Sobre a cena, a luz ilumina de forma mais presente a zona do piano. Luz num 

painel onde estão as duas mãos do Nascimento do Homem, de Miguel Ângelo. Entra a 
gravação com efeitos de parafusos e o pianista reage, arrancando-os das cordas e 
colocando-os de lado “com desprezo”. Durante esta intervenção começa a gravação (ad 
libitum) de um cluster em pizzicato e harmónicos no violoncelo; o violoncelista em palco, 
também iluminado de forma mais presente, mima um pizzicato e uma arcada, ficando 
suspenso o arco no ar desde o fim da mesma até ao fim da gravação; 

B. Após o pizzicato, entrada ad libitum da voz gravada com o texto “Voi ch’entrate”. 
Simultaneamente são iluminados o cantor e duas estantes (três spots diferentes). O 
cantor em palco, sincronizado com as vozes gravadas, entoa “et facta est [lux]” com 

 As expressões entre aspas desta descrição são da autoria de CC, e constam dos materiais da 58

obra.

 O gesto cénico do pianista ao longo da obra será o mesmo sempre que se oiça o gongo sem 59

ataque. Independentemente da sua parte musical, deverá levantar-se e, de braços abertos, mimar 
abafar o som. O final da obra será a única exceção pois ficará impassível a olhar para o gongo.
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alturas ad libitum, relativas entre si. Com esta deixa, a luz dourada invade a cena, 
substituindo a palavra “lux”; 

C. Rigorosamente a tempo, com a luz dourada, inicia-se a gravação dos crótalos em ff 
(contra trave e dentro da caixa do piano). Reagindo, o cantor em palco recita “But you 
don’t know what it is…”. Simultaneamente, e sincronizados com a voz, cantor e 
violoncelista “entrechocalham as mãos”, batem com a mão direita contra a perna direita 
e repetem o gesto com a mão e perna esquerda, apontando violentamente para o 
público (cantor) e para um dos elementos do grupo (violoncelista). Durante esta cena o 
pianista, impassível e indiferente à restante ação, sorri para o “2º pianista” (espelho) e 
dá uma entrada com a cabeça; toca de forma espaçada, em p, crótalos agudos dentro 
do piano. Durante toda esta intervenção a intensidade da luz vai diminuindo de forma 
lenta, ligando-se com a INTERVENÇÃO 2. 

INTERVENÇÃO 2 
A. Luz geral de cor quente. Entra gravação com quatro vozes de piano (agrupadas em 

grupos de dois - a primeira e terceira voz de um lado e a segunda e quarta de outro):  
1. tocado normal; 
2. tocado com uma régua sobre as cordas; 
3. tocado com os dedos sobre as cordas; 
4. tocado normal. 

O pianista em palco, olhando para um espelho, espera uma entrada do “2º 
pianista” (espelho) e toca logo após a gravação do piano. O texto musical deve ser 
interpretado de forma energética, com “mão de gato”, e o pianista deve criar uma noção 
de tempo independente entre o piano gravado e o piano ao vivo. 

B. Do lado direito do painel dá-se um entrechocar de pratos que interrompe a 
sequência anterior; ao mesmo tempo surge uma cabeça do lado direito dos bastidores. 

C. Entra uma nova gravação e a cabeça desaparece. Num primeiro bloco soam pratos 
(espaçados e com diferentes intensidades até al niente) e notas graves num violoncelo. 
De seguida, num segundo bloco, soa o piano (unha contra bordão), um novo cluster em 
pizzicato no violoncelo e, novamente, um cluster de percussão com gongo (igual ao 
prólogo e com a mesma iluminação brilhante). Ao vivo, o piano percute teclas enquanto 
desliza um copo pelas mesmas até ao cluster de percussão com o gongo, e o violoncelo 
interpreta o primeiro bloco com a gravação, mas vira-se rapidamente e com ar de 
reprovação para o violoncelo assim que ouve o cluster em pizzicato. 

D. São iluminados, de novo, três spots, e são enunciados três textos:  
 1.  gravado - “pausado e ameaçador”, 
 2.  gravado - “grave, firme, em tom de admoestação”, 
 3.  “eclesiástico”, 
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As três vozes irão mimar, simultaneamente, a palavra “Amorfo” e termina esta 
intervenção.  

Durante toda esta intervenção continua a luz sobre os jogadores. 

INTERVENÇÃO 3 
A. Luz geral fria. Valorização da zona do piano, violoncelo e voz. Entra gravação com 

efeitos nos wind chimes (ff até desaparecer, ff até desaparecer), seguido de uma 
gravação de intervenções espaçadas com crótalos agudos (até ao fim do piano ao vivo). 
Ao vivo, o efeito nos wind chimes é replicado, servindo de deixa para o pianista dar 
entrada (ao espelho) para o piano gravado. De seguida, entra o piano ao vivo com 
intervenções hipnóticas; assim que termina a sua parte permanece suspenso até ao 
ataque da INTERVENÇÃO 4. 

B. O violoncelo ao vivo toca um som agudo ad libitum, integrando-se na atmosfera do 
piano. De seguida, de forma expressiva, interpreta um bordão. 

C. O cantor intervém com o penúltimo grupo do piano ao vivo. Saindo do ambiente 
hipnótico criado, estala dois dedos da mão direita e simula a “expressão de eureka”. 
Articula sonoramente com a língua contra o céu da boca e executa um “gesto de 
mágico” para o espaço. Começa uma gravação com o estalar da língua contra o céu da 
boca. 

Durante toda esta intervenção, a luz continua sobre os jogadores e vão aparecendo 
e desaparecendo cabeças por detrás do painel, como que à procura de algo. 

INTERVENÇÃO 4 
A. Ataca subitamente o piano ao vivo, interrompendo a sequência anterior. Após um 

sofreando, o pianista dá sinal de entrada (para o espelho) e entra a gravação. Seguem-
se intervenções bruscas até que, quando o cantor diz “nha-cque”, o pianista reage 
calmamente tocando uma barrica indiana dentro da caixa do piano (pedal aberto). 

B. A gravação da voz, com várias interpretações dessincronizadas do texto “rex 
absconditur", começa após a gravação do piano. Ao vivo, o cantor, de forma dolente, 
recita “something is happening…” De seguida com voz falada, virado para o violoncelo e 
com um gesto corroborante executado pela mão direita, diz “nha-cque” (executada 
simultaneamente com o pizzicato do violoncelo) e fica imóvel. 

C. Após a gravação da voz começa uma gravação de maracas e bambus que 
permanecerá até desaparecer. 

D. O violoncelo toca ad libitum após a intervenção das maracas. Depois de vários 
pizzicati espaçados, manipula suavemente bambus com o arco que a voz diz 
“something is happening…”; segue-se um pizzicato em diálogo com a voz. 

Durante toda esta intervenção continua a luz sobre os jogadores. 
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INTERVENÇÃO 5 
A. Luz concentrada nas zonas do piano, violoncelo, cantor e painel (onde está 

representada a deusa Shiva). Entra a gravação de um grupo vocal e a voz ao vivo 
realiza um jogo sobre “Do you know Mr Jones?”. 

B. O coro mudo apresenta expressões paradas com um ar de dúvida. Durante a última 
intervenção do coro gravado (“pst, hei, pst, pst”) as cabeças vão desaparecendo uma 
por uma.  

C. O pianista, completamente indiferente ao que se passa à sua volta, realiza 
intervenções com o flexatone como se de um espelho se tratasse. Com a entrada da 
gravação do gongo, adquire a postura anteriormente realizada no prólogo e na 
INTERVENÇÃO 2, regressando indiferente ao seu espelho (flexatone). 

D. O violoncelo realiza um solo dessincronizado e indiferente a tudo o resto com 
exploração de sonoridades. 

E. Quando o cantor acaba de falar e se vira indiferente para a partitura, a zona do 
piano fica escura. Lentamente há um enfoque de luz para o violoncelo e o cantor. 

 Durante toda esta intervenção continua a luz sobre os jogadores. 

INTERVENÇÃO 6 
De forma tranquila e serena o cantor interpreta o texto “Wo bist du”. O violoncelo 

apresenta notas longas sincronizadas com o esquema do cantor. Sensivelmente a meio 
da intervenção, inicia-se uma gravação do violoncelo e do piano, este com notas 
preparadas com parafusos; a gravação altera para um conjunto de vibrafone, gongo e um 
pizzicato no violoncelo, que encadeia com a intervenção seguinte. 

O pianista, durante toda a intervenção, alterna entre o soar do último bordão do 
piano e um pequeno trecho, sendo que existe um recipiente de lata sobre as cordas. 

O painel fica iluminado apenas na parte superior, onde se vêm diversas mãos 
agarradas, uma espécie de “tentativa de fuga”.  

A luz sobre os jogadores de xadrez modifica-se durante esta intervenção (ficam em 
contraluz) mas volta ao normal no início da INTERVENÇÃO 7. 

INTERVENÇÃO 7 
Acompanhada pela ressonância anterior, entra uma gravação com diversos efeitos 

sonoros, uma espécie de nuvem sobre o cenário. A luminosidade geral é violenta e a 
gravação é brutalmente interrompida; entra nova gravação na qual o piano ao vivo se 
integra. Entra a voz gravada com texto sobre o poema Fik Sik Fixus Sixus Cifixus 
Cificixus Crucifixus e começam a surgir novos elementos. O cantor, em diálogo, interpreta 
excertos do mesmo poema. O piano e o violoncelo reagem com intervenções 
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angustiadas. Entra um fundo de vozes gravadas sobre o mesmo poema e de percussão 
(bombo e tímpano grave), intercalada com pausas irregulares. 

No final da intervenção, voz gravada e ao vivo integram-se; o cantor termina 
expirando com força com a boca em “U” e começa uma gravação de ar em instrumentos 
de metal. 

Durante toda esta intervenção continua a luz sobre os jogadores. 

INTERVENÇÃO 8 
Com uma luminosidade menos intensa inicia-se uma seção nos pratos, interpretada 

pelo piano ao vivo e pelo piano gravado. O pianista, terminando a sua parte nos pratos, 
dá entrada ao “segundo pianista” (espelho) e inicia-se uma parte de piano gravado. De 
seguida, pianista e violoncelista apresentam um diálogo entre gongos e pratos. O pianista 
dá mais uma vez a entrada ao “segundo pianista” e tem início uma nova gravação, numa 
espécie de código morse. O violoncelista continua a sua intervenção nos pratos e nos 
gongos até que se inicia uma gravação de violoncelo, semelhante ao efeito produzido 
pelo piano, mas em andamentos diferentes. O violoncelista inicia o diálogo com a 
gravação e entram mais faixas dessincronizadas, a gravação de uma barrica indiana e 
uma gravação com um grupo de pratos e gongos (semelhante ao executado ao vivo). 

As gravações anteriores desaparecem progressivamente e a luminosidade 
aumenta. O pianista começa a percutir as cordas com baquetas e praticamente no fim da 
sua intervenção inicia-se uma gravação de sons de madeira. 

Durante toda esta intervenção continua a luz sobre os jogadores. 

EPÍLOGO 
O pianista entrechoca vigorosamente os cabos das baquetas dentro da caixa do 

piano. Entra uma gravação com voz (“É uma história bem conhecida esta história que vos 
conto…”) e a voz ao vivo começa a ler, de forma impessoal, o Manifesto de Picasso. A 
determinada altura o texto passa “naturalmente” para a gravação e, virando a cabeça 
rapidamente para ambos os lados, o cantor recita “Something is happening… But you 
don’t know what it is…”.  

A determinada altura, ouve-se de novo o gongo sem ataque (à semelhança de 
intervenções anteriores) mas, desta vez, o pianista não reage e olha para o gongo com 
“ar trocista e sorriso sarcástico”. No quadro é projetada a cabeça da Medusa e começa 
uma gravação da voz em falsete. A luz começa a diminuir e aparece a contraluz do 
prólogo; o violoncelo e a voz ficam imóveis no fim das suas intervenções e pianista faz 
um jogo de berlindes sobre as cordas. Durante este jogo, complementado pela gravação 
de berlindes dentro da caixa do piano, figuras cruzam-se no palco à semelhança do 
PRÓLOGO. 
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Blackout para a cena geral. Blackout para os jogadores de xadrez. 

3.2.3. Don’t, Juan (1985) 

 Don’t, Juan (Figura X) foi encomendado pela Secretaria de Estado da Cultura e 
teve a sua estreia nos IX Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea, em maio de 
1985, pelo grupo recém-formado grupo ColecViva. A estreia da obra contou com a 
participação de Luís Madureira (voz), Olga Prats (piano), Alejandro Erlich-Oliva 
(contrabaixo), Constança Capdeville (percussão e direção cénica), Oswaldo Maggi 
(mimo), João Natividade (bailarino) e Constança Capdeville (direção). Foi apresentado 
também, em 1986 e pelos mesmos intérpretes, no colóquio “O Fantástico na Arte 
Portuguesa Contemporânea”, realizado na Fundação Calouste Gulbenkian, desta vez 
com direção cénica de António Sousa Dias. 
 

 Definido pela compositora como uma “anti-ópera” para voz, piano, contrabaixo, 
percussão, fita magnética, mimo, bailarino e luzes, engloba componentes faladas e 
notação musical e apresenta-se como uma das peças de teatro musical mais 
paradigmáticas deste período. De acordo com Serrão, a obra compõe-se de fragmentos 
de texto, “de música vocal e instrumental em direto e difundida, de jogo teatral, de 
mímica, de movimento, de luzes, de objetos de cena e de adereços, bem como de 
instrumentos utilizados como personagens ou elementos cenográficos” (Serrão 2006, 41). 
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Figura X. Imagem de Don’t, Juan 

(1985). Notas de programa da obra 
(Capdeville 1985, 8) presentes no 

espólio da compositora (BNP).



Observando as personagens da obra (Tabela II), tal como descritas pela mesma autora, 
podemos constatar o simbolismo atribuído a elementos e objetos inanimados. 
 

 Com um caráter eminentemente teatral, em Don’t, Juan gestos, coreografias e 
música (representados no desenho de luzes, fita magnética, performers, cena e objetos) 
desencadeiam ações e seções, contribuindo para a construção da obra. Tal como 
relativamente às diferentes artes em palco, também se diluem as delimitações entre os 
elementos composicionais, não sendo possível descrever um elemento sem referir as 
suas relações com os demais. Para Magalhães (2016) e Serrão (2006), o tratamento 
destes elementos revela duas tendências composicionais de CC: 1) instrumentos, luzes e 
objetos cénicos “são personagens” (Capdeville 1985, 8) e intervêm na ação; 2) a ligação 
e interdependência de todos os elementos (musicais, cénicos, gestuais) presentes na 
obra. A obra é constituída por onze pequenas cenas (Tabela III), onze 
“instantâneos” (Capdeville 1985, 8), divididas por uma Quase Abertura, nove Aberturas e 
uma Quase Introdução, denominadas de acordo com a seguinte tabela. Esta foi 

Intérprete Personagem

Mimo
Sísifo 

Leporello 
Memoriae

Bailarino
Narciso 

Leporello 
Mamoriae

Cantor Evangelista

Pianista
Ana 
Gala 

Gradiva

Contrabaixista Um viajante no interior dos sons 
Um mito

Piano Objeto fálico

Contrabaixo Uma mulher de ancas largas

Escadote Rochedo de Sísifo

Som A presença “de uma cabeça que pode 
viver sozinha”

Luzes Quarto claro
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Tabela II. Personagens de Don’t, Juan, tal como descritas por Serrão (2006, 113).



elaborada tendo por base uma síntese da descrição da ação musical elaborada por 
Serrão (2006) e a sistematização de conteúdos provenientes dos materiais de arquivo. 

Cena Descrição sumária

Abertura

Mimo entra com o público e dirige-se ao palco. Bate a um portão 
imaginário e simula a abertura de dois portões que dão inicio à 
gravação (afinação de orquestra). Contrabaixista entra atrasado e 

tenta afinar o instrumento durante a gravação (produção de sons que 
não são musicais).

Alma mater (Abertura)

Contrabaixista com nota grave enquanto que um projetor de seguir 
procura “Gala ao fundo do corredor” (simbolizada por uma cadeira 
vazia). Pianista, no fosso, interpreta 3 blocos ad libitum e mimo, em 

palco, manipula uma luz, estabelecendo um diálogo com os sons 
tocados pelo piano. O bailarino sai de dentro da caixa do piano em 
palco, anteriormente fechada, e o cantor entra em palco com um 

candelabro sem velas.

Nottegiorno (Abertura)

Contrabaixista, cantor, pianista e percussionista (bastidores) 
interpretam um tango. Bailarino em palco, interpretando Narciso, olha-
se ao espelho (flexatone). Com a entrada da gravação (apelo do 

rochedo) o mimo, como Sísifo, dirige-se até ao escadote (rochedo) e, 
quando lá chega, é a luz que faz a subida.

1.003 (Abertura)

Mimo (como Memoriae) atravessa o palco ao som de Woge, du Welle 
(Das Rheingold, Wagner) e de um baixo de Alberti nos temple-blocks. 

Enquanto a pianista e o cantor executam uma longa intervenção (com 
reminiscências da ária do Catálogo de Mozart), o bailarino vai trazendo 
para o palco objetos femininos. Contrabaixista limpa o instrumento 

durante a intervenção.

Tu és Ana. Tu, és Ana 

(Abertura)

Ascensão de Donna Anna (pianista) ao palco, acompanhada de uma 

intervenção do contrabaixista e da percussão (bastidores). Durante a 
ascensão, mimo e bailarino encenam Joelhos e Cotovelos, de 
Salvador Dalí.
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 As cenas em Don’t, Juan não contribuem para a criação de um enredo ou de uma 
história, e giram em torno dos mitos de Sísifo e Don Juan. Tal como referido por Heile 
relativamente à sua conceção do teatro musical experimental, também em Don’t, Juan 
“os performers são maioritariamente quem são e as suas ações não se referem a 

…Ci darem la mano 
(Abertura)

Bailarino executa uma sequência de 14 poses enquanto se ouve uma 
seção rítmica executada pelo mimo e pela percussão (bastidores). 
Inicia-se a fita magnética com excertos relacionados com Narciso 

(baseados em textos de Dalí e Camus). Pianista e cantor interagem 
com a gravação (como se fosse uma entrevista). Performers 
transportam pequenos instrumentos de percussão, que já se 

encontravam em palco, para junto das percussões grandes em palco.

My name is… 
(Abertura)

Intervenção musical conjunta entre todos os performers em palco 
(mimo e bailarino tocam percussão). Sucessivamente vão chegando 
ao piano e percutem a caixa do instrumento. Dá-se uma fusão entre 

cantor e contrabaixista, seguida da entrada da fita magnética. 

Fin ch’an dal vi eni 
alla finestra (Abertura)

Cantor entra em palco com um copo com penas vermelhas, propondo 
um brinde ao público. Segue-se uma seção musical entre pianista e 

cantor (brinde), seguida de um diálogo entre contrabaixo gravado (fita 
magnética) e contrabaixista ao vivo.

Keep Smiling 

(Abertura)

Todos os performers em palco encontram-se estáticos. Bailarino faz 

uma travessia angustiada, à procura de algo. A cadência de O Lago 
dos Cisnes (Tchaikovsky) termina a intervenção.

An Anna Blume 
(Abertura)

Textos não sincronizados ouvem-se dos bastidores. Pianista, cantor e 
contrabaixista dirigem-se para o piano em palco para executar um 

longo trio (com sons musicais e efeitos), com excertos de An Anna 
Blume, de Kurt Schwitters. Mimo e bailarino transportam adereços 
para o centro do palco, seguindo-se uma intervenção cénica do 

bailarino juntamente com a fita magnética.

Ucello (Quase 
Introdução)

Contrabaixista (ao vivo e gravado), pianista e cantor executam um 
quarteto (desconstrução do texto “wo bist du”). Mimo e bailarino têm 

intervenções cénicas. Peça termina com um grito de pavão (fita 
magnética) e todos os performers ficam estáticos, enquanto que se vê 
o esvoaçar de uma capa num camarote.
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Tabela III. Descrição das cenas de Don’t, Juan.



enredos ficcionais […] sendo apenas experienciadas aqui e agora”  (Heile 2016, 2). Os 60

textos utilizados são excertos de obras de alguns dos escritores de eleição da 
compositora, sendo O Mito de Sísifo, de Albert Camus, o de maior relevância. A temática 
do absurdo é uma referência constante na obra (tanto a nível cénico, como textual) 
tornando-a uma sátira próxima do próprio teatro do absurdo. São também utilizados 
excertos de A Metamorfose de Narciso de Salvador Dalí, do poema An Anna Blume de 
Kurt Schwitters e do libreto de Da Ponte para a ópera Don Giovanni de Mozart, este 
último constantemente referenciado. De acordo com a própria compositora, para além da 
aparente “estreita correlação temática ou/e musical com a quase homónima obra de 
Mozart, Don Juan”  (Capdeville 1985, 9), o título da 8.ª Intervenção, Fin ch’an dal vi eni 61

alla finestra, apresenta-se como uma contração dos títulos de duas das árias de Don 
Giovanni, “Fin ch’an dal vino” e “Deh vieni alla finestra”. CC refere ainda nas notas de 
programa da peça que, durante a Intervenção 1.003, o bailarino constrói os seus 
movimentos sobre a ária “Madamina, il catalogo è questo”, embora, “na realidade, ele 
ouve-a por meio de auscultadores” (Capdeville 1985, 9); a última citação presente “diz 
respeito à utilização […] do baixo de Alberti” que apresenta “uma outra citação 
importante: a do recitativo de Don Juan, Sentir Odor di Femina, na subida de Ana em Tu 
és Ana, tu és Ana” (Capdeville, 1985, 9). A compositora remata que a relação conceptual 
entre o seu Don’t, Juan e o Don Juan de Mozart é uma das mais importantes, pois “‘a 
verdadeira natureza de Don Juan é a música’. Don Juan é ‘um viajante no interior dos 
sons’ - e de si próprio…” (Capdeville, 1985, 9). Don’t, Juan foi, assim, idealizado em torno 
dos mitos de Don Juan e Sísifo, uma dualidade que a compositora explica nas notas 
introdutórias à peça: 

Don Juan/Sísifo - a condenação (?) ao infinitamente recomeçado; mas 
também onde, entre cada uma destas maldições divinas, o Homem 
pode assumir a sua plena e mais natural das dimensões: a felicidade… 
que pensará Sísifo subindo a montanha e Don Juan no alívio 
angustiado no entreacto de duas paixões? (Capdeville 1985, 8) 

 “the performers are mostly who they are and their actions do not refer to a fictional plot […] but 60

are solely experienced here and now”.

 Tradução do título original da obra.61
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3.3. Novos materiais 
  
 O trabalho de arquivo permitiu o início do trabalho de estúdio com o coletivo de 
performers, que desde cedo exigiu um diálogo permanente com os conteúdos do acervo 
da compositora e com os materiais das coleções privadas de Janine Moura e de João 
Pedro Mendes dos Santos. No entanto, constatou-se que existiam informações 
essenciais ao trabalho exploratório das obras que se encontravam dispersas por 
diferentes fontes e que a componente eletrónica se encontrava com problemas. As 
partituras também não permitiam uma correlação das partes num todo e a sua relação 
com os elementos cénicos não era clara, o que demonstrou a necessidade de criar novos 
materiais que sistematizassem as informações e facilitassem a compreensão das obras 
por parte dos performers. Desta forma, foram elaborados “guiões abertos” para ambas as 
obras, materiais esses que auxiliaram o processo de recriação envolvido. Dado o estado 
em que as fitas magnéticas se encontravam, foi também necessário criar novos materiais 
áudio a partir de digitalizações descobertas. 

3.3.1. Fitas magnéticas 
  
 Uma vez que as fitas magnéticas das obras em estudo se encontravam em parte 
incerta à altura da pesquisa arquivística, estando inclusivamente a de Don’t, Juan 
apontada como perdida (Magalhães, Pires 2018), o plano inicial para a recriação incluía a 
criação de novas fitas para as performances. No entanto, a possibilidade de utilizar as 
fitas originais tornou-se uma hipótese após estas terem sido encontradas em formato 
digital em casa de Janine Moura. Estas, juntamente com a fonte audiovisual encontrada, 
demonstraram ser uma parte crucial para a construção do puzzle que são Double e Don’t, 
Juan. 
 As digitalizações encontradas, em formato wav (no caso de Double) e wma (no 
caso de Don’t, Juan) foram confrontadas com a partitura, sendo possível compreender 
que estas pertenciam efetivamente às obras mencionadas. Durante duas sessões de 
trabalho de estúdio, os áudios foram escutados por mim e por Alfonso Benetti ao mesmo 
tempo em que foram identificados na partitura os sons observados e o tempo em que 
surgiam. Relativamente a Don’t, Juan, o processo demonstrou ser bastante rápido; com 
apenas uma fita que compreendia uma menor quantidade de intervenções, e juntamente 
com as informações contidas nas notas da compositora, a associação foi praticamente 
imediata. As intervenções foram posteriormente separadas em ficheiros áudio individuais, 
de forma a facilitar a sua adaptação à performance. Dado que na partitura não existiam 
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indicações de andamento e muitas das intervenções estavam assinaladas como ad 
libitum, esta decisão permitiu controlar as entradas das fitas (já separadas) de acordo 
com as decisões performativas adotadas pelo coletivo de artistas envolvidos no trabalho 
de estúdio.  
 Para Double o processo foi mais moroso. Para além de existirem duas fitas com 
conteúdos diferenciados e durações distintas (13 minutos e 9 minutos), muitos dos sons 
presentes eram indecifráveis. Nas partituras constavam apenas as indicações “entra 
gravação” ou “gravação”, e as informações nas notas da compositora não descreviam o 
conteúdo das fitas, referindo apenas que a Fita 2 deveria entrar “pouco + ou - no meio do 
monólogo” (roteiro das fitas). O monólogo a que a compositora se refere é um excerto do 
Manifesto de Picasso, apresentado no início da fita com a duração mais longa, e tem uma 
duração de aproximadamente 1 minuto e 28 segundos. Desta forma foi possível 
compreender que a Fita 1 seria a mais longa (13 minutos) e que a Fita 2 teria a menor 
duração (9 minutos). Dado que a duração total da peça era apontada como sendo de 
aproximadamente 20 minutos, surgiram questões relativas ao exato momento em que a 
Fita 2 deveria ser tocada pois a alteração do momento de início da fita poderia 
comprometer a simultaneidade de elementos futuros. A solução encontrada prendeu-se 
com a identificação de trechos que contivessem palavras numa das fitas e, através da 
análise das partituras, foram indicados os elementos simultâneos.  
 A análise dos materiais de Double revelou ainda que existiam elementos 
identificados na partitura como sendo gravações, que não foram identificados no conjunto 
das digitalizações áudio. Não sendo possível a sua execução em tempo real, foi 
necessário proceder à gravação dos mesmos em estúdio e, posteriormente, misturá-los 
entre si, ou com faixas originais, de forma a corresponderem às indicações da partitura. 
Um dos exemplos prende-se com uma seção para piano na Intervenção 2 (Figura XI). 
Indicadas como pertencendo ao piano gravado encontram-se quatro vozes: 1) tocado 
normal, 2) tocado com uma régua sobre as cordas, 3) tocado com os dedos sobre as 
cordas, e 4) tocado normal. Não tendo sido identificada esta seção na digitalização das 
fitas encontradas, e dado a seção estar descrita na partitura, optou-se por proceder à sua 
gravação. 
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 O trabalho de gravação destes excertos foi realizado em três sessões de estúdio: 
1) gravação dos excertos de piano (24.10.2018); 2) gravação de excertos de violoncelo 
(14.11.2018); e 3) gravação de excertos de voz (14.11.2018).  
 Durante a audição das fitas constatou-se ainda que as fitas apresentavam 
problemas e limitações distintas que foram analisados com a ajuda de produtores de 
áudio. Não obstante, foi explorada a possibilidade de melhoramento das mesmas de 
forma a poderem ser utilizadas na recriação. No caso de Double, a fita magnética não 
apresentava problemas maiores. Desta forma, e com a colaboração de Dinis Silva 
(técnico de som integrado no projeto), foi apenas necessário limpar e equalizar as 
digitalizações, posteriormente misturadas com os excertos gravados em estúdio. Assim, a 
performance de Double envolveu a utilização das fitas magnéticas originais, a utilização 
de elementos gravados durante o trabalho de estúdio, e a mistura entre conteúdos 
originais e atuais, correspondendo à criatividade e experimentação artística, 
características do trabalho de CC. 
 A digitalização de Don’t, Juan apresentavam problemas mais sérios que foram 
analisados com a ajuda do produtor de áudio Joaquim Branco. A baixa qualidade sonora 
apresentada e o ruído excessivo poderão dever-se a dois fatores: 1) a digitalização 
poderá ter sido realizada numa fase de alguma degradação da fita original e 2) terá sido 
aplicada uma taxa de compressão que anulou totalmente uma gama de frequências de 
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Figura XI. Seção de Double não identificada na digitalização encontrada (identificada a azul).



registo agudo e causou distorção digital no resultado final. Na fita de Don’t, Juan a 
remoção do ruído foi realizada com o software iZotope RX Audio Editor (v. 5), sendo 
posteriormente aplicado um filtro (low-pass filter) de forma a compensar ruídos de 
distorção resultantes da conversão digital. O resultado foi considerado aceitável/positivo, 
o que determinou a decisão final de utilizar o material criado por CC. 
 Posteriormente foi encontrada uma segunda digitalização associada a Don’t, 
Juan, em formato wav, e com a duração de 13 minutos e 35 segundos. Embora em 
melhores condições, já não foi possível utilizar esta fita nas performances da obra. 

3.3.1. Guiões abertos 

 Embora as descrições da ação musical para ambas as obras tenham sido 
fornecidas aos performers como material de apoio, o roteiro elaborado por Serrão para 
Don’t, Juan depressa se demonstrou ineficaz. Não tomando em conta a existência de 
sequências pré-determinadas de ações ou intervenções, ou a sincronia das mesmas, o 
roteiro não permitia a sua utilização para a recriação da obra. Assim, tornou-se 
necessário desenvolver materiais de apoio ao trabalho de estúdio que incorporassem de 
forma sincronizada os elementos dispersos nas diversas fontes, que permitissem um 
trabalho externo de direção artística e, ao mesmo tempo, que fossem compatíveis com a 
transformação e recriação dos mesmos no contexto do processo de recriação. 
 Desta forma, foi elaborado um “guião aberto” para Don’t, Juan, um documento 
direcionado à sistematização de elementos performativos determinados e indeterminados 
dispersos nas diversas fontes e documentos, de forma a que pudessem ser 
problematizados, testados, discutidos e alterados através da experimentação artística em 
estúdio. Este “guião” incorporou excertos e informações dos materiais do acervo da 
compositora e os resultados da experimentação de materiais e conteúdos realizados pelo 
coletivo de performers durante o trabalho de estúdio, tendo como objetivo testar e 
adaptar o documento de forma a criar um repositório de práticas performativas como 
base para a recriação da obra. Concretamente, as fontes utilizadas para a elaboração do 
“guião” foram: 
• partituras autógrafas (contendo partes avulsas e orientações cénicas, com rasuras) 

(espólio de CC, BNP); 
• roteiro autógrafo (com indicações de desenho de luz, muitas vezes rasurado e/ou de 

difícil interpretação e leitura) (espólio de CC, BNP); 
• recortes de imagens relacionadas com a obra (imagens a serem projetadas, poses para 

os performers, indicações cénicas) (espólio de CC, BNP); 
• cópias integrais dos textos utilizados na obra (espólio de CC, BNP); 
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• digitalização de fita magnética (coleção particular de Janine Moura); 
• gravação em vídeo da performance da obra (coleção particular de João Pedro Mendes 

dos Santos). 
O processo de construção do “guião” foi elaborado a partir das referidas fontes e 

envolveu três etapas: 1) interpretação e comparação detalhada de todas as 
informações correlacionadas contidas nas diferentes fontes; 2) identificação de pontos 
de sincronia e indeterminações no que diz respeito às ações performativas e elementos 
audiovisuais; e 3) registo físico final do documento correspondente à estrutura da obra, 
preservando espaços que permitissem a sua recriação diferenciada e a implementação 
de alternativas. O “guião” foi redigido durante sessões de trabalho conjuntas com 
Alfonso Benetti, em formato A3, com recurso à colagem de recortes de fotocópias dos 
materiais originais (excertos de partitura, figuras, indicações performativas e cénicas 
específicas da compositora, etc.). Foi ainda elaborado um desenho de palco para a 
obra (Figura XII) e, embora já fossem registadas algumas opções cénicas (procedentes 
da gravação vídeo encontrada e da pesquisa prévia), o “guião” (Figura XIII) foi sendo 
alterado no decurso do processo de experimentação em contexto de trabalho de 
estúdio performativo. 
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Figura XII. Don’t, Juan - desenho de palco. “Guião aberto” elaborado 

pelo coletivo de performers (novembro de 2018).



 

O “guião aberto” de Don’t, Juan foi disponibilizado ao ensemble durante o 
segundo mês de trabalho de estúdio e, constatada a sua aplicabilidade, foi sugerida a 
criação de material semelhante para Double (Figura XIV). Replicando a metodologia 
anterior, foi criado um documento para Double, utilizando as seguintes fontes:  
• partituras autógrafas (espólio de CC, BNP); 
• duas cópias manuscritas das partituras (contendo rasuras e apontamentos dos 

performers) (espólio de CC, BNP); 
• transparências das partituras autógrafas (espólio de CC, BNP); 
• roteiro autógrafo (contendo na sua maioria indicações de desenho de luz, muitas vezes 

rasurado) (espólio de CC, BNP); 
• recortes de jornais contendo críticas e notícias sobre a obra (espólio de CC, BNP); 
• foto de palco da performance (espólio de CC, BNP); 
• notas de programa da obra (espólio de CC, BNP); 
• digitalizações de duas fitas magnéticas com conteúdo diferenciado (coleção particular 

de Janine Moura). 
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Figura XIII. Don’t, Juan - Tu és Ana. Tu, és Ana. “Guião aberto” elaborado pelo 
coletivo de performers (novembro de 2018).



 
 As características dos documentos finais para cada uma das obras foram as 
seguintes: 1) Double – documento de 24 páginas com entradas para os seguintes 
intervenientes: gravação, piano, piano gravado, violoncelo, violoncelo gravado, canto, 
canto gravado, percussão, luz, projeção, e cénico (em representação do “coro mudo”).; e 
2) Don´t Juan – documento de 46 páginas com entradas para os seguintes 
intervenientes: luz, mimo, gravação, contrabaixo, altifalantes, performers nos bastidores, 
piano, bailarino, canto e percussão. 
 Tal como referido, a elaboração da versão final do “guião” foi dependente da 
interação entre performers/investigadores. A pesquisa de arquivo forneceu as bases para 
a experimentação elaborada pelo grupo, visível nos “guiões” sobretudo no que diz 
respeito ao registo das informações relativas aos materiais originais, ao qual foram sendo 
acrescentadas as opções cénicas e performativas desenvolvidas, nomeadamente no que 
diz respeito a aspetos menos claros, indeterminados ou em falta nessas fontes. A 
flexibilidade dos documentos demonstrou-se compatível com a natureza exploratória do 
trabalho de estúdio, uma vez que facilitou o processo de recriação (experiência com 
materiais), ensaio e montagem das obras, tornando os “guiões” uma base eficaz para o 
processo de experimentação e recriação. 
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Figura XIV. Double - Intervenção 4. “Guião aberto” elaborado pelo coletivo de 
performers (novembro de 2018).



 No entanto, é necessário ressalvar que, dadas as características dos documentos, 
a natureza epistemológica dos “guiões abertos” difere de um processo editorial de música 
erudita, não devendo ser confundida com tal. Os “guiões abertos” pretendem apenas 
seguir as indicações fornecidas pela compositora e, simultaneamente, proporcionar um 
espaço de registo que pudesse conter os elementos exploratórios desenvolvidos durante 
o trabalho de estúdio. Desta forma, apresentam elementos oriundos da sistematização 
dos métodos artísticos, teóricos e experimentais aplicados e da descrição do processo 
experimental de criação, combinação e reciclagem de materiais. Os “guiões abertos” 
demonstraram ser um suporte eficaz que poderá ser replicado, com as adaptações 
necessárias, a outros trabalhos similares de investigação artística. 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3.4. Etnografia musical 

 A abordagem etnográfica desta investigação está intrinsecamente relacionada 
com a abordagem arqueológica (pesquisa de arquivo, tal como descrita no capítulo 
anterior) e relaciona-se com a etnografia da própria performance, nomeadamente através 
do registo e análise da prática coletiva em estúdio, experimentação artística (de 
materiais) e performances. Como referido anteriormente, as características do trabalho 
promoveram uma ligação contínua entre práticas e diálogos, no entanto prevaleceram 
dois eixos principais que guiaram as tarefas realizadas: a perspetiva de imersão no 
mundo e na criação de CC e a perspetiva de experimentação e criação partindo desse 
conhecimento incorporado (Ørning 2017). 
 A criação de um corpus de conhecimento relativo à compositora e à sua criação 
foi proporcionada através da interação com objetos e conteúdos relacionados com as 
obras Double e Don’t, Juan e as suas performances. Isso foi possível através de uma 
prática reflexiva sobre os materiais selecionados durante a pesquisa de arquivo 
(partituras, roteiros, notas), em comunhão com a apreciação e análise da gravação 
audiovisual  e das fitas magnéticas. Paralelamente, a leitura das notas de programa das 62

obras, assim como de críticas de jornais e revistas (coligidos pela compositora) foram 
essenciais para a compreensão das obras e levou à criação de uma perspetiva crítica 
sobre práticas e contextos. De forma a propiciar uma imersão mais profunda no mundo 
de CC, durante a fase inicial dos ensaios foram promovidas leituras e discussões dos 
textos e autores associados às obras selecionadas (nomeadamente O Mito de Sísifo, de 
A. Camus), ao mesmo tempo em que eram debatidos os textos criados pela própria 
compositora. A avaliação e discussão (individual e coletiva) destes textos, focados em 
temáticas, ações e personagens apresentadas em palco, foi a base para a sequência de 
gestos e movimentos integrados na performance e permitiu definir opções cénicas. Este 
processo demonstrou-se particularmente desafiante para os performers envolvidos, uma 
vez que exigiu o desenvolvimento de competências de palco (nomeadamente a nível de 
comunicação e interpretação corporal) que não fazem parte das suas formações 
específicas. Outra estratégia que contribuiu para esta imersão foi a discussão e 
documentação de questões contextuais e performativas com personalidades 
selecionadas (amigos, académicos ou colegas de CC), possível através da realização de 
entrevistas (ou conversas informais no caso dos informadores que não pretenderam 
realizar entrevistas formais). 

 Embora inicialmente os performers não pretendessem visualizar a gravação encontrada para 62

Don’t, Juan (por receio de imitação da apresentação original), ao fim de dois ensaios tal 
demonstrou-se necessário uma vez que o potencial dos materiais e das leituras se demonstrava 
imenso.
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 A etnografia foi ainda utilizada como metodologia reflexiva no que concerne as 
tarefas performativas que envolveram experimentação, reconhecendo a relevância de 
uma perspetiva autoetnográfica coletiva (Chang et al. 2013), permeada pelo aspeto 
reflexivo intrínseco, como metodologia de pesquisa passível de intercetar e documentar 
contextos de produção colaborativa (Bayley 2011). Para Amanda Bayley, "sem 
informações do compositor, um ensaio será baseado numa combinação de conhecimento 
histórico, complementar ou mesmo contraditório, e experiência dos músicos 
relativamente ao compositor e seu estilo, e na quantidade de informação limitada 
fornecida pela notação”  (2011, 389). 63

 Para a autora, documentar o trabalho colaborativo de músicos profissionais “gera 
novo conhecimento e perspetivas únicas relativas à tomada de decisões e negociação 
envolvidas nos processos criativos e interpretativos”  (2011, 387) e “ajuda a colmatar 64

lacunas entre compositor/observador e assunto”  (2011, 388). Desta forma é possível 65

fornecer um ponto de partida para a contextualização dos diversos fragmentos, assim 
como uma perspetiva quanto à nossa compreensão dos contextos performativos e 
históricos de agentes, práticas e objetos. O registo audiovisual da experimentação e 
criação dos performers durante os ensaios e das apresentações permitiu a 
documentação e posterior análise dos processos e métodos empregues pelos 
performers. 

3.4.1. Entrevistas 

 No decorrer desta pesquisa, as lacunas de informação relativas às obras 
selecionadas e à sua performance levantaram algumas questões. A ausência de 
gravações (seja em formato físico ou digital), aliada ao facto de as obras não serem 
realizadas desde a década de 1980 , leva a que os performers de tais obras sejam 66

praticamente apenas aqueles que trabalharam diretamente com a compositora. Desta 
forma, as experiências e reflexões destes músicos sobre a prática destas obras 
apresenta-se como uma importante fonte de informação e as entrevistas demonstraram 

 “Without the input from the composer, a rehearsal will be based on the musicians’ combined 63

complementary or even conflicting historical knowledge and experience about the composer and 
his/her musical style, and the limited information supplied in the notation”.

 “generates new knowledge and unique insights into decision-making and negotiations that 64

surround creative and interpretative processes”.

 “helps to bridge the gaps between the writer/observer and the subject”.65

 No caso de Double é conhecida apenas mais uma performance, em 2008, pelo grupo de música 66

contemporânea Síntese.
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ser uma ferramenta essencial para a imersão no universo da compositora e das suas 
obras. 
 Dessa forma, durante a investigação, foram realizadas visitas informais a Janine 
Moura, amiga e detentora do espólio da compositora, e Maria João Serrão, investigadora 
que desenvolveu a sua pesquisa em contato próximo com CC; tanto Janine Moura como 
Maria João Serrão não desejaram dar entrevistas formais. As entrevistas foram 
realizadas com músicos que colaboraram com a compositora, nomeadamente os 
pianistas Olga Prats (membro do ColecViva e participante na estreia de Don’t, Juan) 
(Figura XV), João Paulo Santos (participante na estreia de Double) e Madalena Soveral 
(a qual trabalhou em contacto próximo com CC). Por incompatibilidades de horários e 
agendamentos, não foi possível realizar as entrevistas antes da performance das obras. 
Não obstante, o registo e análise das declarações foi essencial para a compreensão de 
contextos, métodos de trabalho, técnicas e estratégias desenvolvidos pela compositora, e 
para a própria reflexão plasmada nesta dissertação. 
 

  
 De maneira geral, os entrevistados mencionaram que CC promovia uma 
abordagem performativa com métodos variáveis, o que propiciava uma grande 
variabilidade nos resultados artísticos. Tanto Olga Prats como João Paulo Santos (Figura 
XVI) referiram que a compositora compunha apenas para as pessoas com quem estava 
habituada a trabalhar e que as partes individuais eram trabalhadas com os performers até 
que o resultado final fosse o pretendido, o que levava a um conhecimento profundo da 
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Figura XV. Frame da entrevista realizada a Olga Prats, na sua residência 

na Parede (Cascais), a 31 de março de 2019. Entrevista realizada por 
Alfonso Benetti e Mónica Chambel.



sua intencionalidade e tipo de notação. Para além disso, CC trabalhava em função da 
personalidade e possibilidades de cada interprete específico: 

Ela escrevia o Double a pensar que era eu que ia tocar, portanto já 
contava com o meu tipo de reações, o meu tipo de qualidades ou o meu 
tipo de defeitos. Se ela estivesse a escrever para a Olga escrevia de 
outra maneira. Naturalmente, porque eu acho que ela via as pessoas a 
fazer as coisas e portanto punha as pessoas a fazer aquilo que ela 
sabia que as pessoas faziam naturalmente. […] Ela nunca trabalharia 
com uma pessoa que não conhecesse. Nunca, nunca. Não lhe podiam 
dizer "escreve esta peça para ser tocada por alguém”, ela não o faria. 
(Santos, entrevista pessoal, 08.10.2019) 

 

  
 Tanto Prats como Santos referiram ainda que a questão do “gesto relacionado 
com o som, um gesto que houvesse um contacto entre o corpo e o som que se 
produzia” (João Paulo Santos, entrevista pessoal, 08.10.2019) era um dos elementos 
determinantes a ser trabalhado com a compositora e que, embora não descrito na 
partitura, esta era uma das componentes essenciais a qualquer performance de CC. No 
entanto, Santos refere que “podia ser de uma maneira, podia ser de outra. Ela não me 
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Figura XVI. Frame da entrevista realizada a João Paulo Santos, no 

Teatro São Carlos, a 08 de outubro de 2019. Entrevista realizada por 
Alfonso Benetti e Mónica Chambel.



pedia a mim o mesmo tipo de gesto que pedia à Olga Prats” (entrevista pessoal, 
8.10.2019), demonstrando a necessidade de gravações audiovisuais como forma de não 
perder nenhuma componente das obras. 
 Por outro lado, Prats e Santos discordam em aspetos relacionados com o grau de 
adesão a uma partitura fixa, o que sugere que as estratégias de trabalho da compositora 
possam ter variado de acordo com o contexto, o performer e o tipo de relação em causa. 
Para Prats, “era tudo estudado…. e se faziam a mais ela dizia logo ‘não, isso não pode 
ser, assim não’. […] Havia da parte dela um controlo sempre total” (entrevista pessoal, 
31.03.2019). Para a pianista a partitura contém todos os elementos e informações 
necessários à sua performance, devendo ser respeitada ao máximo. Continua referindo: 

E partitura, partitura, partitura! Nada de decores, isso não. É música de 
câmara. A Constança sempre dizia “tudo com partitura, cada 
instrumento precisa da sua partitura”. Nada de invenções, isso não. 
Liberdade só a controlada! A força da criatividade daquela mulher era tal 
que a gente até às vezes pensava que [o conteúdo] era nosso e não 
era, era dela. (Prats, entrevista pessoal, 31.03.2019) 

 Santos, no entanto, constata que as partituras são de difícil interpretação e 
carecem de informação. Referindo que “nunca podemos dizer ‘diz lá não sei o 
quê’” (entrevista pessoal, 08.10.2019), Santos aponta o potencial criativo do material 
base:  

não há hipótese de se fazer objetivamente uma coisa, portanto tem que 
ser uma reinterpretação. […] não há ali nada que me obrigue a fazer, e 
se calhar até é melhor eu transcender isso do que estar a querer fazer 
uma reconstrução arqueológica de uma coisa que não há possibilidade, 
que vai ser sempre um fragmento. E então aí vai ter o pior dos defeitos, 
que é uma coisa mecânica e seca, que é o que ela detestaria. (Santos, 
entrevista pessoal, 08.10.2019) 

 Para finalizar a entrevista, Santos reforçou de novo esta ideia, instigando a 
recriação das obras da compositora; ”sintam-se criativos com aquilo que é a matéria base 
[…] tudo aquilo pode ser feito de uma outra maneira” (entrevista pessoal, 08.10.2019). 
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3.5. Trabalho de estúdio 

 A implementação do projeto de recriação de Double e Don’t, Juan, com o objetivo 
de exibir as obras em simultâneo em apresentações públicas que ocorreram em 
dezembro de 2018, incluiu trabalho coletivo de estúdio que envolveu o coletivo de atores/
performers/investigadores e experimentação com os materiais recolhidos, de forma a 
estabelecer um repositório de práticas performativas fixas ou improvisatórias. Utilizada 
como uma das estratégias de investigação para este trabalho, a pesquisa em estúdio 
compreende a utilização da prática artística como uma fonte de produção de dados e 
conhecimento (Gray e Malins 2004), sendo que o trabalho musicológico conduzido 
previamente forneceu os pontos de partida para a experimentação artística. A divisão 
padrão entre processos de ensaio, produção e direção (a cargo da autora desta 
dissertação) foi um outro ponto de partida para os ensaios. 
 As sessões de trabalho de estúdio (Figura XVII) ocorreram entre julho e novembro 
de 2018, na Academia de Música Valentim de Carvalho (Porto) e no Departamento de 
Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro (Aveiro), e foi durante as mesmas que a 
maioria das decisões artísticas e performativas foram tomadas. 
  

Os primeiros ensaios focaram-se inicialmente em descrições verbais das 
partituras e materiais de apoio (roteiros, notas, imagens). A leitura imersiva dos textos 
utilizados pela compositora, juntamente com as reflexões sobre os materiais 
selecionados, promoveu discussões conjuntas, procedimento que se demostrou 
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Figura XVII. Sessão de trabalho de estúdio, Academia de Música Valentim de Carvalho, Porto, 
01.11.2018.



transversal ao trabalho de estúdio. Consequentemente, a maioria das estratégias 
performativas foram baseadas no conhecimento adquirido através de procedimentos 
criados com base em dados resultantes de trabalho de arquivo (Foucault 1969, Assis 
2018) e através de estratégias criadas, discutidas e aplicadas durante as sessões de 
trabalho do estúdio, e registados através de procedimentos etnográficos (Bayley 2011). 
As tarefas diretamente relacionadas com a performance, nomeadamente testes com as 
partituras e experimentação de diferentes combinações de forma a alcançar sincronia 
entre as partes, foram sendo progressivamente incluídas nas sessões. No entanto, a 
coordenação de conteúdos foi um dos primeiros problemas identificados, o que levou a 
que as sessões iniciais variassem desde sessões altamente estruturadas e planeadas, 
até reflexões e debates (aparentemente caóticos) sobre os materiais apresentados. A 
apreciação da gravação audiovisual de Don’t, Juan pelo coletivo, embora não prevista 
inicialmente, demonstrou ser uma tarefa necessária para que houvesse um maior 
entendimento da temporalidade e sequencialidade das intervenções. De forma a colmatar 
esta lacuna, foi necessário sistematizar as informações dispersas nas diferentes fontes e 
desenvolver um plano que integrasse os conteúdos musicais e cénicos, o que levou à 
criação de novos materiais , nomeadamente dos “guiões abertos”. A adoção destes 67

guiões  permitiu que os ensaios passassem a incluir menos discussão sobre os 68

materiais e questões de sincronia, mudando o foco para estratégias que assegurassem a 
ligação entre elementos musicais e cénicos, conexão entre cenas, organicidade da 
performance e movimentação e distribuição em palco. Permitiu ainda que os performers 
organizassem entre si pequenas sessões de trabalho (Figura XVIII), quando trabalhavam 
secções e interações específicas. 

 Descritos no capítulo 5.3 Novos materiais (página 55).67

 Tal como referido no capítulo 5.3.3 Guiões abertos (página 63), o novo material tornou-se o 68

ponto de partida para a compreensão dos temas, personagens e estratégias das obras, não se 
devendo interpretar o seu conteúdo como orientações fixas.
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 O designer de luz e técnico de som participaram nos ensaios finais. Durante 
essas sessões foi necessária uma maior interação (verbal) por parte dos performers, uma 
vez que as estratégias performativas definidas durante os ensaios anteriores tiveram que 
ser explicadas e, em alguns casos, adaptadas aos recursos técnicos disponíveis e 
características das salas. Dada a importância que CC atribui a ambas as componentes 
(luz e som, representado pela fita magnética), foi disponibilizada ao designer de luz e ao 
técnico de som a versão atual (à época) dos “guiões abertos”. As decisões, intervenções 
e indicações de ambos foram trabalhadas com os restantes performers, e contribuíram 
para a versão final do guião. Durante os últimos ensaios o guião foi descartado pela 
maioria dos performers, com exceção do percussionista que não tinha uma visão clara 
dos acontecimentos em palco uma vez que tocava a partir dos bastidores. 
 Seguindo uma perspetiva etnográfica, todas as sessões foram registadas em 
formato audiovisual de forma a que fossem documentados e analisados os contextos de 
produção colaborativa. Desta forma foi possível identificar as questões principais que 
pautaram o trabalho de estúdio, e que serão desenvolvidas de seguida: 1) definição de 
personagens, 2) adaptação a novos públicos, e 3) desenho de novas opções cénicas. 
 À medida que as performances se aproximavam, tornava-se evidente que esta 
versão de Double e Don’t, Juan se tinha tornado tão irrepetível quanto a versão de CC, 
sendo comentário regular entre o coletivo que esta era uma versão 1.0 e que o trabalho 
deveria ser retomado assim que possível, a fim de produzir uma nova versão, a versão 
2.0. 
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Figura XVIII. Sessão de trabalho de estúdio, Porto, 14.10.2018.



3.5.1. Definir personagens 

 Embora as duas obras selecionadas para esta investigação apresentem uma forte 
componente teatral, em Double não são atribuídas personagens aos performers. No 
entanto, durante o trabalho de estúdio, uma das opções tomadas prendeu-se com a 
interpretação visual do jogo de duplos que CC apresenta na obra. Foi decidido que as 
cores das vestes dos performers em palco variariam entre branco e preto, e entre um 
estilo mais casual ou mais formal, definindo-se que: o violoncelista, à esquerda do palco, 
usaria um fraque de concerto; o pianista, à direita do palco, usaria vestes casuais 
brancas, envergando uma aparência mais descontraída (Figura XIX); a cantora, no centro 
do palco, usaria ambas as cores. 
 

Em Don’t, Juan, por outro lado, parte dos performers têm que representar 
diferentes personagens : a pianista interpreta Gradiva, Gala Dalí e Donna Anna (da 69

ópera Don Giovanni de Mozart) (Figura XX); o mimo interpreta Sísifo, Leporello 
(personagem da mesma ópera de Mozart) e Memoriae; o bailarino interpreta Narciso e 
partilha Leporello e Memoriae com o mimo.  

  

 Tal como descritas na Tabela II (página 51).69
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Figura XIX. Vestuário da cantora e do pianista em Double, performance 
no Auditório CCCI do Departamento de Comunicação e Arte da 

Universidade de Aveiro.



Durante o trabalho de estúdio foi possível compreender que, embora as 
personagens estivessem bem definidas para os performers (resultado da imersão nos 
materiais e da exploração dos mesmos), poderia não ser possível ao público identificar 
em tempo útil a personagem em palco, mesmo quando nomeadas nas notas de 
programa. De forma a auxiliar esta identificação durante a performance, foi decidido criar 
um vídeo de abertura de curta duração que representasse a fluidez entre as diversas 
personagens e as associasse a detalhes específicos utilizados durante a obra, 
nomeadamente roupas, objetos e expressões faladas (Tabela IV).  
  

Personagem Detalhes

Donna Anna
Vestido vermelho (referência ao poema An Anna Blume, uma das inspirações 

da peça). 
Texto falado com referências à história entre Don Giovanni e Donna Anna.

Gala Dalí
Manto sobre a cabeça (referência ao quadro A Madona de Port Lligat, de 

Salvador Dalí). 

Quando ouve chamar por Gala Dalí (texto gravado) olha em direção ao som.

Sísifo
Vestes brancas simples.  

Transporta, com aflição, uma pedra imaginária.

Leporello
Interação entre mimo e bailarino, na qual fazem referência ao número de 

conquistas de Don Giovanni (referência à Ária do Catálogo).
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Figura XX. Pianista como Donna Anna (esquerda) e Gala Dalí (direita).



 
 Produzido pelo documentarista João Valentim, o vídeo foi gravado em duas 
sessões de estúdio no Estúdio Audiovisual da Universidade de Aveiro. Apresenta as 
personagens sob um fundo escuro (de forma a destacar a personagem apresentada) 
enquanto se ouve uma colagem de excertos da fita magnética da obra, e tem a duração 
de 3 minutos e 24 segundos. Esta decisão artística, embora diferente dos restantes 
materiais utilizados, demonstrou ser uma estratégia eficaz, uma vez que colmatou o fosso 
cultural entre o público de CC das performances da década de 1980, e o público de 2018. 
 A cantora foi uma das maiores alterações introduzidas nesta recriação. Uma vez 
que CC apresenta uma abordagem vaga relativamente a questões de género, foi 
decidido, seguindo os ideais criativos da compositora, que a parte de tenor seria efetuada 
por uma cantora de fado (Figura XXI). 

Evangelista
Roupa preta e casaco de fraque transparente. 

Texto falado com citação da obra (“Something is happening…”).

Narciso
Dois perfis do bailarino (Narciso) que se intercetam. 

Texto gravado com citação da obra (“Narciso, estás tão quieto, parece que 

dormes”).
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Figura XXI. Fadista Patrícia Costa como Evangelista em Don’t, Juan.

Tabela IV. Detalhes associados, em vídeo, às personagens de Don’t, Juan.



 O fado é uma canção urbana tradicional com origem em Lisboa, genericamente 
enumerada como representativa da música popular portuguesa, e que, no início do séc. 
XIX, estava associada a contextos urbanos marcados pela marginalidade e transgressão. 
Associado a este género estava também o personagem “marialva”, palavra comummente 
utilizada para descrever um sedutor sem escrúpulos, versão portuguesa de Don Juan. 
Contribuiu ainda para a alteração o facto de a personagem interpretada pelo tenor ser o 
Evangelista, o emissário de informação, embora Don Juan se encontre ausente durante 
toda a performance. A encenação de uma mulher nesse papel introduziu questões de 
representação de género e reclamação de poder que, embora não explícitas na 
apresentação original, são relevantes para a temática de Don Juan. 

3.5.2. Novas opções cénicas 

 Durante o trabalho de estúdio, e com o auxílio da gravação vídeo de Don’t, Juan, 
foi possível constatar que algumas opções cénicas teriam que ser adaptadas e, em 
determinados casos, redesenhadas. 
 O desenho de luz, criado para ambas as obras em colaboração de CC com 
Orlando Worm, embora descrito com algum detalhe nas notas e roteiros da compositora, 
não se adaptava totalmente quer aos espaços disponíveis, quer aos equipamentos 
existentes hoje em dia. A partir das instruções da compositora, o designer de luz criou um 
novo desenho tendo em conta as características dos espaços e as ações performativas. 
A alteração mais premente prendeu-se com a utilização de um fosso de orquestra em 
Don’t, Juan, que permitiria diálogos entre performers no palco, fora do palco (bastidores) 
e no fosso. Dado que ambas as salas não possuíam fosso de orquestra, em alternativa 
criaram-se, de forma visual e através de luz, áreas distintas que representassem esse 
espaço. Quando determinada seção exigia que o performer estivesse no fosso de 
orquestra, a parte era interpretada pelos músicos em palco, no escuro, apenas com uma 
luz de estante (Figura XXII). 
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 O Auditório CCCI do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de 
Aveiro, utilizado para a performance na cidade de Aveiro, não dispunha de uma teia com 
tamanho suficiente para albergar os focos necessários à performance de Double. De 
forma a colmatar esta lacuna, os focos que funcionariam como spots para os performers 
foram colocados em tripés estrategicamente colocados para que o efeito visual não se 
perdesse. 
 Em Don’t, Juan alguns dos instrumentos de percussão foram alterados de forma a 
procurar novas possibilidades sonoras. Na terceira cena, Nottegiorno (Abertura), ocorre 
um tango, executado pelo contrabaixo, piano, voz e percussão (esta última nos 
bastidores), sendo que todo o movimento é baseado na estrutura rítmica do tango 
argentino. Durante as sessões de trabalho de estúdio, optou-se por trocar o bombo de 
concerto por um bombo legüero (Figura XXIII). O bombo legüero é um bombo artesanal 
sul-americano, original de Santiago del Estero, província no noroeste da Argentina, 
comummente utilizado em danças e músicas do folclore argentino, como a milonga ou a 
chacarera. O timbre do bombo legüero, mais profundo, conferiu à música uma 
aproximação sonora ao tango argentino e, uma vez que apresenta dimensões menores 
que as de um bombo de concerto, tornou-se mais prático na montagem do set up de 
percussão. 
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Figura XXII. Diálogo de som e luz entre mimo (à esquerda, com uma 
lanterna) e pianista (à direita, com luzes de estante), esta interpretando 

uma parte que deveria ser realizada no fosso, Don’t, Juan.



Foi ainda possível perceber que alguns dos conteúdos pré-gravados e falados 
incluídos pela compositora nas peças se tornariam um desafio para o público atual: o 
conhecimento do francês, utilizado em ambas as obras, era comum entre o público 
português na década de 1980. No entanto, tal não se verifica agora uma vez que a 
maioria das pessoas já não estuda francês como segunda língua. Foi decidido traduzir a 
maioria dos textos falados em francês para português de forma a adaptar a peça ao 
público atual. Por outro lado, os textos em alemão (maioritariamente palavras soltas 
utilizadas pela compositora pelo seu valor sonoro) foram mantidos na língua original de 
forma a manter a intencionalidade da compositora. 
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Figura XXIII. Bombo legüero utilizado para o tango de 
Nottegiorno (Abertura).



4. Considerações finais 

 A investigação descrita nesta dissertação fornece uma base adequada para uma 
discussão relativamente à sistematização de conteúdos musicológicos com vista à sua 
integração posterior em contextos de performance experimental, à integração de práticas 
arqueológicas (Foucault 1969) e experimentais (Assis 2018) e à criação de protocolos 
eficazes para a reconstrução de obras mistas. 
 Foram identificadas três vertentes complementares no processo de recriação, 
diferenciados de acordo com o tipo de conteúdos e materiais, nomeadamente: fitas 
magnéticas, "guião aberto” e trabalho de estúdio. 
 Relativamente a conteúdos gravados, a possibilidade de lidar com conteúdos 
obsoletos, danificados ou perdidos é uma realidade, embora esta vertente de 
investigação seja recente e já existam trabalhos publicados sobre as obras de alguns 
compositores (nomeadamente CC e Clotilde Rosa). Uma das soluções possíveis, 
realizada nesta investigação, prende-se com o restauro de materiais originais e/ou com a 
criação de novos materiais (com base numa imersão pesquisa arquivística e etnográfica). 
O trabalho coletivo de estúdio, passível de moldar e alterar o resultado final, apresenta-se 
como uma opção viável para o desenvolvimento desses tipos de conteúdos pois permite 
uma perspetiva adaptável, funcionando como um meio de explorar e produzir (outras) 
alternativas e discursos específicos. 
 As obras que têm por base partituras e notação gráfica (mais próxima da notação 
comum, ou não) são representadas por materiais que apresentam conteúdos diversos e 
frequentemente complexos. Esta complexidade leva a que os performers procurem novas 
estratégias performativas, podendo ser criados novos materiais. A transversalidade de 
elementos a integrar no trabalho de estúdio (materiais de arquivo, componentes 
eletrónicas, componente cénica e criação artística experimental) foi determinante para a 
construção de um suporte final (“guião aberto”) que informou a implementação da 
performance de Double e Don’t, Juan. O desenho e criação destes “guiões abertos” 
revelou-se uma ferramenta eficaz pois o seu formato permitiu realizar alterações e 
adições de conteúdos e facilitou o processo de direção artística, mantendo a estrutura 
inicial . Embora a sua configuração analógica se possa demonstrar uma desvantagem 70

em pleno séc. XXI, os princípios associados à sua elaboração podem tornar-se a base 
para o desenvolvimento de novos formatos. 
 No que concerne à integração e diálogo destes conteúdos com uma vertente 
performativa, a investigação demonstrou ainda algumas das implicações que o trabalho 

 Ao mesmo tempo, confirmou-se que a solução proposta por Serrão de elaboração de um roteiro 70

textual para a performance das obras, embora extremamente útil como ponto de partida, não se 
demonstra eficiente em termos de trabalho prático de estúdio.
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coletivo de estúdio pode ter a nível de tratamento de fontes históricas arquivísticas. Tal 
como referido anteriormente, os estudos realizados sobre CC e as suas obras de teatro-
música focaram-se em questões relacionadas com trabalho de arquivo, nomeadamente 
em problemas identificados nas componentes eletrónicas. O seu contributo para o 
conhecimento das obras da compositora prende-se com questões teóricas e 
tecnológicas, mas não envolvem questões performativas. Embora estes trabalhos, 
juntamente com o trabalho de arqueologia e a leitura hermenêutica dos conceitos e 
conteúdos integrantes de uma obra de teatro musical desta época, sejam essenciais para 
a compreensão das obras de CC, as lacunas que as representações documentais 
evidenciam requerem uma abordagem experimental e performativa. O trabalho de 
estúdio e, em especial o trabalho colaborativo, não apenas replica de certa forma as 
próprias condições de criação originais e as metodologias utilizadas pela compositora, 
como permite, através do diálogo e das sinergias coletivas, a construção de alternativas 
viáveis a estas lacunas. Este tipo de prática requer, no entanto, a implementação de 
procedimentos que podem variar de acordo com as características do projeto. Para esta 
investigação, a divisão entre processos de ensaios, produção e direção foi um dos pontos 
de partida. Discussões em grupo após a imersão nos materiais da compositora e 
relacionados com as obras, ainda que marcadas por dispersões intencionais, foram um 
procedimento transversal durante o trabalho de estúdio.  
 Embora a notação de Double se encontrasse mais próxima da notação 
convencional, o que facilitaria a sua leitura e interpretação, a obra apresentava desafios 
semelhantes a Don’t, Juan, o que levou a que instintivamente se adotassem métodos e 
abordagens semelhantes: discussão coletiva e criação de conteúdos e estratégias 
performativas, restauro das fitas magnéticas (e criação de novas fitas uma vez que 
existiam conteúdos em falta), elaboração de um “guião aberto” e aplicação de 
procedimentos experimentais durante o trabalho coletivo de estúdio. A interseção dos 
métodos utilizados na recriação de ambas as obras permitiu constatar que as estratégias 
adotadas poderão ser aplicadas (ou fornecer orientações) na recriação de obras que 
apresentem desafios semelhantes, nomeadamente obras de compositores como Clotilde 
Rosa ou Jorge Peixinho.  
 As performances realizadas consistiram em “produções abertas” que, tal como os 
“guiões abertos”, poderão promover a continuidade de ações criativas no que diz respeito 
às obras em questão. O potencial dos materiais que integram as pastas na BNP é 
imenso, e perspetiva, a partir deste primeiro trabalho, a continuação da exploração de 
novas versões destas e de outras obras. Embora possam existir lacunas de informação 
nos materiais disponíveis, para João Paulo Santos “o lado que ela [CC] deixou por definir 
devia ser um ato de estímulo e não ‘não posso porque não está escrito’” (Santos, 
entrevista pessoal, 08.10.2019). Além disso, espera-se que a futura edição dos materiais 
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audiovisuais recolhidos durante esta pesquisa possa servir como material de apoio e 
estímulo para novas performances - com vista à apresentação das obras do 
experimentalismo português nos circuitos artísticos. Ainda para Santos, no que toca à 
recriação das obras de CC “não há limite, desde que a gente esteja a partir de uma 
quantidade de princípios, chamemos-lhe, estéticos” (Santos, entrevista pessoal, 
08.10.2019). Assim, salienta-se ainda a importância do conhecimento do espólio da 
compositora e do seu universo criativo para a performance das suas obras, requisito 
também necessário na abordagem ao repertório de obras de compositores do mesmo 
género. De maneira crucial, as informações recolhidas moldaram as decisões artísticas 
tomadas, demonstrando a importância do trabalho arquivístico como base para a 
performance. Ao trabalho de direção artística das obras, foi essencial ter existido esta 
imersão nos materiais de arquivo e no universo da compositora, uma vez que permitiu a 
obtenção de informações e perspetivas que permearam o trabalho de estúdio e a 
elaboração de novas possibilidades artísticas com base na interceção de conhecimentos 
pré-adquiridos.  
 Tal como descrito por Assis, as obras de arte são artefactos semânticos repletos 
de conhecimento, e por norma funcionam entre duas dimensões diferentes: “uma 
relacionada ao passado (o que as constitui como objetos reconhecíveis); outra, 
relacionada ao futuro (no que elas se podem tornar)”  (2018, 129). Para Assis: 71

Se exigimos que a performance seja um ato de interpretação idealizado 
(hermenêutico ou performativo) e se a reduzimos à repetição da partitura 
(entendida como um objeto técnico instrumental), afastamos a 
possibilidade de que questões epistémicas surjam ou se desdobrem em 
dimensões imprevistas. Estaríamos a lidar principalmente com o passado 
da obra. Se queremos dar credibilidade à performance como instância de 
atividade epistémica, entre outras, precisamos de um conceito como a 
experimentação que crie espaço em relação à partitura . (Assis 2018, 72

129) 

 A recriação apresentada pode ser vista de acordo com estes ideais, uma vez que 
a aplicação de métodos arqueológicos, etnográficos e experimentais permitiu que os 
pesquisadores quantificassem quanto do passado e do futuro da obra seriam inseridos 

 “one related to their past (what constitutes them as recognizable objects), another related to their 71

future (what they might become)”.

 “If we require performance to be an idealised act of interpretation (be it hermeneutic or 72

performative) and if we reduce it to the repetition of the score (understood as an instrumental 
technical object), we take away the possibility for epistemic things to emerge or to unfold into 
unforeseen dimensions. We would be dealing mainly with the work’s past. If we want to give 
credibility to performance as an instance, among others, of epistemic activity, we need a concept 
such as experimentation that creates space in relation to the score”.
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nos resultados obtidos através destes métodos. Neste sentido, a combinação de trabalho 
arqueológico e performativo pode ser apropriada para projetos de reconstrução e 
recriação de obras. Métodos como etnografia performativa, prática experimental e 
conhecimento incorporado através da performance podem funcionar como ferramentas 
eficazes para remodelar o “passado” no “futuro”. Esta investigação, embora possa ter 
levado a performance e as opções tomadas para resultados distintos do que teriam sido 
as produções originais, viabilizou a recriação e exploração de materiais segundo modelos 
de trabalho próximos do que a compositora defendia em termos de linguagem, estilo e 
opções artísticas. 
 CC afirmou, numa entrevista publicada em 1989: “Eu não gosto de explicar os 
espetáculos porque cada um tem direito de fazer a sua leitura. O que me interessa é que 
haja muitas camadas de leituras, que haja uma componente de magia” (O som, 1989, 
18). A compositora é i-recriável e profundamente situada no seu tempo e no seu contexto. 
Mas espera-se que o seu legado possa estar, mesmo que infimamente, representado na 
produção aberta proposta por esta investigação. 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	A necessidade de estabelecimento de protocolos para a preservação de património eletrónico (Bari et al. 2001; Cuervo 2011) e para a recriação de obras mistas (Cuervo 2011; Bosma 2017) tem sido discutida nas duas últimas décadas por vários pesquisadores que, tanto no domínio da musicologia como da tecnologia, se têm dedicado ao seu estudo. Estas investigações tentam colmatar lacunas decorrentes da falta de registos relativos a procedimentos de criação e implementação performativa, mas existe também pesquisa recente que aponta para a necessidade de documentação exaustiva dos processos de produção, tanto a nível de agentes humanos como não humanos (Boutard e Guastavino 2012a, 2012b). Os protocolos propostos podem ser adaptados para a performance de obras em casos em que essas lacunas tornaram impraticável a utilização dos conteúdos eletrónicos originais na performance, mas, não obstante a identificação dos problemas por estes estudos, uma parte significativa de conteúdos eletrónicos de obras musicais do século XX perdeu-se ou permanece em condições de armazenamento ou preservação deficitárias. Isso leva a que a performance de algumas obras mistas, em alguns casos, seja extremamente complexa, constituindo uma tarefa desafiadora para os performers.
	Em Portugal, os conteúdos de criação musical mais afetados por esses problemas são sobretudo as obras de compositores da segunda metade do século XX ligados a abordagens experimentais, como Jorge Peixinho (1940-1995), Clotilde Rosa (1930-2017) e Constança Capdeville (1937-1992). Pesquisas direcionadas à preservação da performance musical contemporânea são recentes em Portugal e decorre da análise destes trabalhos a constatação de que não existem estudos de musicologia aplicada que proponham protocolos performativos que viabilizem a recriação de obras com recursos eletrónicos ou cénicos em falta total ou parcial.
	Aquando do meu ingresso na Universidade de Aveiro, com a vantagem de já conhecer o espólio de CC e parte das suas obras, deparei-me com a possibilidade de tomar como foco a obra com componente cénica da compositora, exemplo paradigmático na cena musical portuguesa. De nome completo Agustina Capdevilla Moreno, nasceu em Barcelona e deslocou-se com a família para Portugal em 1951. Pianista, compositora e percussionista, foi aluna de Jorge Croner de Vasconcelos no Conservatório Nacional e dedicou-se desde cedo à composição, atividade que a ocupou em particular a partir da década de 1960. A sua produção integra géneros variados, desde música orquestral a música de câmara, incluindo também música para cinema e teatro. A performance de várias obras da compositora apresenta lacunas de informação e levanta alguns problemas no que diz respeito à localização dos materiais, o que torna impraticável a performance no seu formato original, constituindo um desafio de pesquisa e performance.
	Esta investigação foi desenvolvida como base nos materiais presentes no espólio de CC, doado à Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), em 2012, por Manuel Cintra, marido da compositora, do qual constam materiais originais deixados por CC. Foi também realizada pesquisa em bibliotecas (físicas e virtuais) e acervos privados, tendo sido encontrados constrangimentos no que toca à quantidade de material disponível. A revisitação de Double (1982) e Don’t, Juan (1985), obras selecionadas para este estudo, envolveu uma abordagem musicológica, etnográfica e experimental baseada em trabalho de arquivo e pesquisa coletiva em estúdio, o que permitiria testar as opções tomadas.
	Para a recriação das obras foi elaborada uma parceria com o Xperimus Ensemble, um grupo de artistas/investigadores formado por elementos ligados à Universidade de Aveiro (Alfonso Benetti, Helena Marinho, Luís Bittencourt e Jaroslav Mikus) e que tem por objetivo a (re)criação de obras contemporâneas e experimentais no contexto português. Esta parceria permitiu a colaboração com intérpretes experienciados, de forma a manter os padrões de exigência da compositora e das obras em questão e, simultaneamente, ampliar o repertório dos profissionais envolvidos. O vínculo com o ensemble permitiu ainda uma maior simbiose entre investigação académica e investigação artística/experimental que, apoiada nos arquivos de CC, permitiu proporcionar ao público novas experiências no contexto da música contemporânea nacional. Foram também integrados no ensemble Patrícia Costa (fadista), João André Mendes (contrabaixista), Ricardo Machado (bailarino), Dinis Silva (técnico de som) e Emanuel Pereira (técnico de luz). Por motivos profissionais Ricardo Machado não esteve disponível para os laboratórios de criação, sendo substituído por José Meireles. Em Double (Figura I) participaram Alfonso Benetti (piano), Patrícia Costa (voz), Jaroslav Mikus (violoncelo), Luis Bittencourt (percussão), e Helena Marinho e João André Mendes, ambos como jogadores de xadrez. Os performers que participaram em Don’t, Juan foram Helena Marinho (piano), Patrícia Costa (voz), João André Mendes (contrabaixo), Luis Bittencourt (percussão), Alfonso Benetti (mimo) e José Meireles (bailarino). A direção artística de ambas as obras ficou a cargo de Mónica Chambel, também produtora do projeto, e Alfonso Benetti.
	No decorrer do 1.º ano do mestrado, e no âmbito da disciplina de Indústria da Música e Políticas Culturais, lecionada pela Professora Doutora Rosário Pestana, foi sugerido aos alunos que elaborassem uma candidatura fictícia a um fundo de apoio dedicado às artes. Dado que necessitava de verbas para realizar este projeto de forma profissional, esta apresentou-se como uma oportunidade de excelência. Foi decidido que a candidatura elaborada não seria fictícia e o fundo escolhido foi o Procedimento Simplificado disponibilizado pela DGArtes. Surgiu, assim, o projeto Capdeville XXI com o propósito de resgatar do esquecimento uma figura e obras centrais do experimentalismo português na música, fazendo incidir sobre elas a justa luz do protagonismo que lhes é devido. Para a candidatura foi necessário estabelecer parcerias com salas de espetáculo que garantissem a performance da obra. Foram elaboradas parcerias com a Universidade de Aveiro (para a utilização do Auditório CCCI do Departamento de Comunicação e Arte), uma vez que este era o local onde o projeto estava a ser iniciado, e com a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão (para utilização do Pequeno Auditório). Dado que as performances teriam que ser realizadas até 31 de dezembro de 2018, as datas escolhidas foram 4 de dezembro (Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão) (Figura II) e 5 de dezembro (Auditório CCCI do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro) (Figura III), datas essas indicadas nas Cartas de Intenção de Parceria elaboradas pelas instituições.
	Circunscritos à revisitação de Double e Don’t, Juan estiveram associados os seguintes objetivos: fomentar a reconstrução e registo de obras paradigmáticas do experimentalismo na música portuguesa do século XX; sistematizar e revitalizar ações de recriação experimental no contexto do “teatro-música” de forma a que sirvam de modelo para outras experiências; e promover o estudo, a preservação e a disseminação de obras representativas do contexto musical experimental de Portugal na segunda metade do século XX.
	Em termos estruturais, esta dissertação está organizada em três partes: 1) Contextualização, 2) Métodos, 3) Resultados. A contextualização divide-se em cinco secções, “Bibliografia sobre Constança Capdeville”, “O teatro musical de Constança Capdeville”, “A preservação de componentes eletroacústicas”, “Edição das obras de Constança Capdeville” e “Metodologias para a recriação de obras contemporâneas”. Em “Bibliografia sobre a compositora” será abordada a bibliografia publicada sobre CC, que permitiu uma visão mais abrangente sobre a sua obra. De seguida serão discutidas as diferenças entre “teatro musical” e “teatro-música”, distinção que a compositora fazia nas suas obras mistas. A secção “Preservação de componentes eletroacústicas” aborda a interação com os materiais existentes e da constatação de que parte dos mesmos, nomeadamente a componente eletrónica, se encontrava em parte incerta ou em avançado estado de degradação. Na sequência deste tópico surge “Edição das obras de Constança Capdeville”, tópico em que será discutido o futuro deste tipo de repertório e a importância da edição como ferramenta de disseminação de obras. “Metodologias para a recriação de obras contemporâneas” apresenta as metodologias propostas por alguns pesquisadores na abordagem à performance de obras com problemáticas semelhantes às de CC. As abordagens apresentadas, elaboradas maioritariamente a partir de casos de estudo e com aplicabilidade prática, propõem protocolos que se tornaram a base metodológica desta dissertação e da recriação de Double e Don’t, Juan.
	“Métodos”, a segunda parte, tem o propósito de apresentar as escolhas metodológicas adotadas para a realização desta investigação, promovendo informação sobre a estrutura e encadeamento do capítulo seguinte. É ainda apresentada uma tabela com a cronologia dos procedimentos metodológicos.
	A terceira e última parte, “Resultados”, apresenta os resultados da investigação e encontra-se dividida em cinco seções: “Pesquisa de arquivo”, “Obras”, “Novos materiais”, “Etnografia musical” e “Trabalho de estúdio”. Em “Pesquisa de arquivo” é descrito o trabalho de investigação realizado no espólio da compositora, sendo elaborada uma descrição pormenorizada dos materiais disponíveis nas pastas de cada uma das obras. A investigação realizada em coleções privadas, nomeadamente de Janine Moura e João Pedro Mendes dos Santos, também é descrita e são apresentados os materiais encontrados que se tornaram fonte de informação para esta dissertação. “Obras” apresenta os critérios de seleção das obras de teatro-música escolhidas para esta investigação, Double e Don’t, Juan, e uma descrição das mesmas. Double foi construído a partir de diferentes tipos de dualidade (jogos de duplos e opostos), temática recorrente nas obras de CC. A “anti-ópera” Don’t, Juan apresenta-se como uma das peças de teatro musical mais paradigmáticas deste período. Ambas as obras apresentam uma forte ligação entre elementos musicais e cénicos, sendo que a informação necessária à sua performance se encontra dispersa pelos diversos tipos de materiais encontrados nas pastas das obras encontradas no espólio da compositora, na BNP. “Novos materiais” apresenta os materiais criados de forma a auxiliar o processo de recriação de Double e Don’t, Juan, e que permitiram colmatar lacunas de informação existentes nas partituras. Em “Etnografia musical” é explicada a abordagem etnográfica realizada através da interação com materiais e conteúdos (nomeadamente os coligidos durante a pesquisa de arquivo) relacionados com as obras, contexto e performances das mesmas. A informação coligida através de entrevistas a personalidades que tiveram contato com a compositora e as obras selecionadas, juntamente com a informação obtida através dos materiais de arquivo, levou a uma imersão no mundo da compositora que promoveu discussões durante o trabalho de estúdio. “Trabalho de estúdio” descreve a estrutura das sessões de estúdio, identifica as problemáticas encontradas pelos performers e as principais questões que pautaram o trabalho coletivo de estúdio, nomeadamente definição de personagens, adaptação a novos públicos, e desenho de novas opções cénicas.

	1. Contextualização
	Nesta seção serão abordados cinco tópicos orientadores cuja sequência visa a sistematização do universo sobre o qual incide este estudo: 1) Bibliografia sobre Constança Capdeville; 2) O teatro musical de Constança Capdeville; 3) Preservação de componentes eletroacústicas; 4) Edição das obras de Constança Capdeville; e 5) Metodologias para a recriação de obras contemporâneas. Embora exista uma listagem dos materiais que compõe o espólio da compositora, as informações encontram-se dispersas nas diferentes fontes. Existem ainda materiais em acervos privados, o que aumenta a dispersão de informação. No entanto, as informações recolhidas, juntamente com as informações apresentadas na bibliografia disponível (embora escassa), permitiram situar este trabalho no contexto da produção académica centrada na compositora e na sua produção artística.
	1.1. Bibliografia sobre Constança Capdeville
	1.2. O teatro musical de Constança Capdeville
	1.3. A preservação de componentes eletroacústicas
	A compositora utilizava uma técnica de estúdio que consistia no “corte" e “colagem” da fita, misturando as diversas fontes sonoras durante a montagem, criando uma sequência expressiva que ganhava um significado próprio. A montagem seria exibida durante o espetáculo, ou seja as fitas eram uma parte da composição, apesar de constituírem, por vezes, apenas a música de fundo que acompanhava a representação teatral. (Magalhães 2016, 275)
	1.4. Edição das obras de Constança Capdeville
	O desaparecimento prematuro da Constança, a par de uma ausência de política de edição musical consistente em Portugal, não permitiram a preparação dos materiais para publicação de forma inequívoca. [...] Por esta razão, todo o recolher de memórias relativas ao seu trabalho me parece uma tarefa importante e daí, por exemplo, a necessidade de proceder a registos videográficos sempre que surge a oportunidade de repor em cena alguma obra da Constança. (Dias 2012, 35)
	1.5. Metodologias para recriação de obras contemporâneas
	É proposta uma nova forma de pensar e apresentar obras musicais às audiências do séc. XXI e, com base em sistemas experimentais, Assis apresenta “uma perspetiva ontológica baseada na prática, mais vasta e menos essencialista” (Assis 2018, 107). Partindo da ideia de obra musical como uma multiplicidade “composta por componentes atuais e virtuais”, e com base nas noções de strata e assemblage, é proposto um protocolo baseado no contraponto entre pesquisa arqueológica e experimentação artística no processo criativo pré-performance. Esta forma de interação com os materiais permite uma multiplicidade de recriações. Segundo o autor “se se pensar na obra [sic] musical como uma multiplicidade, as suas partes integrantes tornam-se não apenas inumeráveis como também imprevisíveis, um aspeto que potencia infinitas reconfigurações diferenciais e experimentais dos seus conectores e das suas relações” (Assis 2018, 66).

	2. Métodos
	Os métodos e estratégias adotados para esta investigação foram delineados de acordo com os objetivos e com base nas caraterísticas da temática em estudo. Com o intuito de aprofundar o conhecimento relativo às obras de teatro-música de CC, o processo criativo associado e as dificuldades inerentes à performance das suas obras, a recriação de duas peças demonstrou ser uma das estratégias a adotar, uma vez que permitiria traçar paralelos tanto a nível de estudo musicológico quanto de trabalho de estúdio – reforçando as evidências do presente estudo. Para que fosse possível estudar um protocolo de recriação que pudesse ser aplicado a obras com características semelhantes, foi necessário encontrar abordagens metodológicas que permitissem a integração, reflexão e experimentação com os diferentes materiais, e o estudo, caracterização e discussão dos resultados artísticos da pesquisa. Neste sentido, e entendendo que a produção deveria ainda ser pautada pelo espírito crítico e criativo da produção artística de CC, foi determinado que a recriação não poderia estar limitada à análise e criação de materiais musicográficos de natureza prescritiva ou ao mero restauro dos materiais áudio existentes e a sua integração no produto final. Através de uma abordagem musicológica (Foucault 1969), etnográfica (Bayley 2011) e performativa (Assis 2018), foi elaborado um desenho de estudo que integrasse estas vertentes com o intuito de estudar a sua aplicabilidade neste contexto. No entanto, o tipo de trabalho não permitiu a divisão das estratégias e tarefas metodológicas de forma estanque e sequencial. Embora tenha exigido um diálogo constante entre arquivo, etnografia e performance experimental, interligando as diferentes metodologias, foram mantidas duas linhas condutoras durante todo o estudo e que influenciaram a seleção de estratégias adotadas: 1) a imersão no mundo criativo de CC, nos seus métodos artísticos e na sua persona; 2) a perspetiva da experimentação e criação com os materiais a partir do conhecimento incorporado anteriormente. Desta forma, esta pesquisa englobou diversas abordagens, conforme descrição abaixo:
	1. A abordagem musicológica compreendeu a utilização de pesquisa arqueológica (de acordo com a aceção de Foucault) como estratégia de investigação. A estratégia foi desenvolvida através de trabalho de arquivo no acervo da compositora (doado à BNP, em 2012, por Manuel Cintra) e em coleções privadas como as de Janine Moura e João Pedro Mendes dos Santos, o que permitiu o estudo e seleção de materiais de arquivo para a dissertação. Este estudo envolveu: análise contextual dos materiais selecionados, processamento e restauro de gravações áudio e audiovisuais, e seleção e organização de informação proveniente dos diferentes materiais.
	2. A abordagem etnográfica foi realizada através da interação com materiais e conteúdos (nomeadamente os coligidos durante a pesquisa arqueológica) relacionados com as obras, contexto e performances das mesmas. Através de uma prática reflexiva sobre os materiais de acervo, juntamente com a interação com (e entre) materiais relacionados com as obras e/ou a compositora (livros, entrevistas, críticas), foi possível a construção de um corpus de conhecimento aprofundado (Ørning 2017). Outra estratégia que contribuiu para a formação deste corpo de conhecimento foi a realização de entrevistas e conversas informais com personalidades que tivessem tido contacto com a compositora e as obras selecionadas, mais concretamente Janine Moura e Maria João Serrão (conversas informais) e Olga Prats e João Paulo Santos (entrevistas). Através da documentação e discussão de questões performativas e contextuais, e do registo das competências e ações necessárias na performance, foi possível compreender a conceção da compositora do género teatro-música e o seu contexto, assim como métodos e estratégias utilizados pela mesma.
	3. A interligação entre a abordagem musicológica e etnográfica permitiu a sistematização de um corpus de conhecimento histórico relativo aos materiais existentes e a criação de novos materiais (“guiões abertos” e novas fitas, por exemplo), pontos de partida para o trabalho de estúdio. Todavia, é importante ressalvar a ligação das metodologias etnográficas com a etnografia da performance, nomeadamente no que concerne ensaios e apresentações. Utilizada como uma metodologia reflexiva entre práticas, diálogos e experimentação, permitiu documentar e cruzar os contextos relativos à performance colaborativa (Bayley 2011), demonstrando a relevância de trabalhos coletivos autoetnográficos na pesquisa artística (Chang et al. 2013).
	4. A utilização da prática artística como estratégia de investigação, em colaboração com o Xperimus Ensemble, mostrou-se uma abordagem coerente uma vez que permitiu um maior contágio entre contextos reflexivos e performativos. Esta estratégia foi conduzida através de pesquisa coletiva em estúdio, envolvendo o coletivo de performers, e experimentação e criação constante com os materiais recolhidos (Assis 2018), o que permitiu testar, transformar e adaptar os materiais (de arquivo e criados) com vista à performance e estabelecer um repositório de práticas performativas fixas ou improvisatórias.
	5. Como última estratégia, todos os métodos artísticos, teóricos e experimentais aplicados, e os respetivos resultados, foram registados e sistematizados, sendo que todo o processo (sessões de trabalho de estúdio) e as performances foram registados em formato audiovisual. Desta forma foi possível recolher dados referentes aos constrangimentos observados e respostas apresentadas, e avaliar a pertinência das soluções encontradas.
	De seguida, é apresentada a exposição da execução desta investigação, sob a forma de uma tabela para calendarização de tarefas (Tabela I).

	3. Resultados
	3.1. Pesquisa de arquivo
	O espólio de CC na BNP apresenta-se como uma fonte essencial para o conhecimento da obra, estilo e contexto da compositora, e podemos encontrar neste acervo partituras e materiais diversos (como por ex. cartas, certificados ou currículos). Nas pastas relativas a obras específicas, nomeadamente as pastas relativas a obras de teatro-música, podemos encontrar materiais tão diversos como partituras, notas, guiões, imagens e textos de apoio. Embora muitas vezes fragmentados, estes materiais de apoio, juntamente com os apontamentos anotados em algumas das partituras, constituem importantes fontes de informação para a construção de uma visão global das peças, já que as partituras apresentam frequentemente indicações confusas. Dada a dispersão de informação pelos diferentes materiais, a reconstrução das obras da compositora obriga ao conhecimento do acervo.
	Neste sentido, foram realizadas visitas à BNP, entre outubro de 2017 e outubro de 2018, para consultar os itens constantes nas pastas. Existe uma listagem institucional dos materiais que compõem as pastas, mas não existe uma listagem, quer institucional quer por parte de pesquisas anteriores, que sistematize as correlações entre os materiais constantes nas mesmas.
	Segue-se uma listagem dos materiais que constam das pastas de Double e Don’t, Juan e que foram utilizados na recriação das obras.
	Double
	Instrumentação: voz, piano, violoncelo, 2 percussionistas, coro mudo, fita magnética e luzes.
	Partituras autógrafas [24]
	Data: 1982
	Anotações: Contém pequenas anotações e rasuras a lápis.
	Partitura [24]
	Data: 1982
	Anotações: Com rasuras e anotações a caneta (vermelha e azul).
	Partitura [26]
	Data: 1982
	Anotações: Contém duas cópias da Intervenção 8 (uma com anotações a vermelho na parte de piano, outra sem anotações). Páginas 9 e 13 mal numeradas (corrigido a caneta verde). Com anotações a caneta (verde e vermelha) e a lápis.
	Acetatos [24]
	Data: 1982
	Anotações: Impressão da partitura autógrafa, sem anotações.
	Roteiro sumário autógrafo [16]
	Data: 1982
	Anotações: Contendo na sua maioria indicações de desenho de luz, muitas vezes rasurado, indicações para o coro mudo e indicações cénicas.
	Roteiro das fitas autógrafo [10]
	Data: 1982
	Anotações: Com indicações do conteúdo das fitas e notas da compositora (Figura V). Contêm rasuras e indicações a caneta (verde, vermelha e azul).
	Fotografia [1]
	Data: 1982
	Anotações: Fotografia de palco da performance da obra. Autor não identificado.
	Notas de programa [3]
	Data: 1982
	Anotações: Rascunho. Elaboradas segundo dados fornecidos por CC. Referentes ao concerto nos VI Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea (1982).
	Programa
	Data: 1982
	Anotações: Referente à programação dos VI Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea (1982). Não contém notas de programa da obra.
	Recortes de jornais e revistas
	“Música em processo de atualização” [2]
	Data: 18.06.1982
	Anotações: O Jornal, elaborada por João de Freitas Branco.
	“Os ‘Encontros’ da Gulbenkian” [1]
	Data: 13.06.1982
	Anotações: Diário de Notícias, elaborada por José Blanc de Portugal.
	“Música dos nossos dias em foco na Gulbenkian” [2]
	Data: 22.06.1982 a 05.07.1982
	Anotações: Jornal de Letras, Artes e Ideias, ano II, n.º 35, elaborada por João de Freitas Branco.
	“À procura de um polo” [1]
	Data: 26.06.1982
	Anotações: O Expresso, elaborada por Augusto M. Seabra.
	“A mulher e a criação” [1]
	Data: julho 1982
	Anotações: Revista Mulheres, n.º 51, sem autor identificado.
	“É importante divulgar a música de hoje” [1]
	Data: sem data
	Anotações: Jornal de Notícias, elaborada por Cândido Lima.
	Don’t, Juan
	Instrumentação: voz, piano, contrabaixo, percussão, fita magnética, mimo, bailarino e luzes.
	Partituras autógrafas
	Capa [1]
	Abertura - capa [1]; nota da parte cénica do contrabaixo [1]
	Alma Mater (Abertura) - capa [1]; contrabaixo [2]; piano [3]; bastidores [2]; notas [3]; sequência da Abertura para Alma Mater (Abertura) com rasuras e anotações a lápis e caneta [3]
	Nottegiorno (Abertura) - capa [1]; contrabaixo [2,3]; piano [3]; percussão com rasuras [3]; voz [3]
	1.003… (Abertura) - capa [1]; esquema de gravação [1]; piano [3]; contrabaixo (fosso) [3,3]; voz [3]
	Tu és Ana. Tu, és Ana. (Abertura) - capa [1]; contrabaixo [1]; esquema de gravação [1,1]; bastidores (percussão, bailarino) [1]
	… Ci darem la mano (Abertura) - capa [1]; nota da parte cénica do contrabaixo [1]; percussão [3]
	My name is… (Abertura) - capa [1]; contrabaixo (com indicações para o mimo) [3,2]; percussão (voz, mimo, bailarino) [4]; piano [4]
	Fin ch’an dal vi eni alla finestra (Abertura) - capa [1]; contrabaixo (contém diálogo com a gravação) [4,4]; piano [3]; voz [1]
	Keep Smiling (Abertura) - capa [1]; guião [1]
	An Anna Blume (Abertura) - capa [1]; piano (piano, contrabaixo, voz) [6,6]
	Ucello (Quase Introdução) - capa [1]; geral (voz, piano, contrabaixo, percussão nos bastidores) [11]; contrabaixo (contrabaixo, voz, piano) [4]
	Data: 1984/85
	Anotações: Capas dos andamentos contêm sequências cénicas, listagem de adereços e anotações a lápis.
	Roteiro sumário autógrafo
	Abertura [1]
	Alma Mater (Abertura) [3]
	Nottegiorno (Abertura) [3]
	1.003… (Abertura) [2]
	Tu és Ana. Tu, és Ana. (Abertura) [2]
	… Ci daren la mano (Abertura) [1]
	My name is… (Abertura) [2]
	Fin ch’an dal vi eni alla finestra (Abertura) [2]
	Keep Smiling (Abertura) [1]
	An Anna Blume (Abertura) [4]
	Ucello (Quase Introdução) [2]
	Data: sem data
	Anotações: Contém indicações de desenho de luz, questões cénicas, posicionamento dos performers em palco e indicações da componente eletrónica. Muitas vezes rasurado e/ou de difícil interpretação e leitura.
	Notas avulsas [30]
	Data: sem data
	Anotações: Contém textos escritos pela compositora (relacionados com a obra, personagens ou conceitos), frases isoladas (de outros textos ou autógrafas), lembretes, entre outros (Figura VI).
	Notas de programa [3]
	Data: 1985
	Anotações: Referentes aos IX Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea (1985), elaboradas por José Manuel Andrade, segundo notas fornecidas por CC (páginas 7-9).
	Livro da exposição O Fantástico na Arte Portuguesa Contemporânea [9]
	Data: 1986
	Anotações: Introdução por Maria Madalena de Azeredo Perdigão. Texto de Rui Mário Gonçalves. Sem referências a Don’t, Juan.
	Imagens [10]
	Data: sem data
	Anotações: Recortes de imagens relacionados com a obra (imagens a serem projetadas, poses para os performers e inspirações cénicas).
	Cópias integrais dos textos utilizados na obra
	La métamorphose de Narcise [6]
	Data: 1937
	Anotações: Poème paranoïaque escrito por Salvador Dalí para a sua pintura com o mesmo nome. Contém anotações e seleção de texto por parte da compositora (a lápis).
	Le Don Juanisme [5]
	Data: 1942
	Anotações: Excerto de L’homme absurde, II capítulo do ensaio filosófico Le mythe de Sysyphe, de A. Camus. Contem anotações e seleção de texto por parte da compositora (a lápis).
	Le mythe de Sysyphe [4]
	Data: 1942
	Anotações: Capítulo IV do ensaio filosófico Le mythe de Sysyphe, de A. Camus. Contém anotações e seleção de texto por parte da compositora (a lápis).
	Recortes de jornais e revistas
	“‘Don Juan’ entre el delirio y el extasis” [1]
	Data: sem data
	Anotações: Autor e publicação não identificados.
	“Do canto ao romance, do romance ao canto” [2]
	Data: dezembro de 1989
	Anotações: Revista Vértice, 21, pág. 97-98. Crónica de José Saramago.
	“Hipotesis de Don Juan en Sevilla” [1]
	Data: sem data
	Anotações: Por Alvaro Cunqueiro. Publicação não identificada.
	Embora uma parte destes materiais possa ser visto como material de apoio, foi-lhes atribuída igual importância que às partituras, uma vez que demonstram ser essenciais à compreensão tanto das questões performativas como cénicas das obras. Dada a quantidade de conteúdos, tornou-se necessário organizar os materiais recolhidos em subpastas, com descritores específicos referentes à tipologia de documento apresentada (partituras, roteiros, textos, notas, imagens, fotografias, críticas) e, no caso de partituras ou materiais com notação musical ou cénica específica para determinado performer, tipologias de intervenientes. Esta organização facilitou a navegação entre os materiais e a relação de conteúdos entre os mesmos.
	Foram ainda coligidos três recortes de jornais e revistas, disponíveis no acervo, nomeadamente:
	“O som do silêncio” - Revista O século universal (23.04.1989), pág. 18-21, sem autor;
	“Constança Capdeville, o teatro e a música”, Expresso (07.04.1984), por Augusto M. Seabra;
	“Retratos no teatro - Constança Capdeville”. Diário de Lisboa (23.02.1990), pág. 23, por Manuel Cintra.
	Outro tipo de material importante para a recriação das obras são as fitas magnéticas. De um total de cerca de 60 fitas magnéticas conhecidas, apenas duas dezenas se encontravam no espólio da compositora aquando da doação à BNP (Figura VII). As fitas relativas a Double e Don’t, Juan não se encontravam no acervo estando, inclusivamente, a fita de de Don’t, Juan apontada como perdida (Magalhães e Pires 2017).
	Após a investigação para esta dissertação já foram entregues à BNP mais quatro fitas, no entanto a de Don’t, Juan ainda se encontra desaparecida.
	A pesquisa de arquivo em coleções privadas, nomeadamente de João Pedro Mendes dos Santos e de Janine Moura, permitiu encontrar e coligir materiais que não se encontravam no acervo da compositora, sendo o exemplo mais fulcral as fitas magnéticas de ambas as obras. Durante os contactos com Janine Moura, depositária do espólio anteriormente à sua doação, foi disponibilizada uma pasta em formato digital com poucos descritores (alguns dos quais ambíguos) que, segundo a própria, deveria “ter por aí algumas coisas da Constança mas não sei o quê, é a pasta com o nome dela” e na qual foram encontradas as fitas de ambas as obras em estudo. De entre as várias pastas, as fitas de Double e Don’t, Juan podem ser encontradas de acordo com os seguintes descritores:
	Double
	Sequência de pastas: Janine Moura 2 - Constança Capdeville - CC aud(AzgI) - CCtp5,6
	Data: sem data
	Anotações: Pasta contém duas fitas, 5 - Double (orig) 13’ e 6 - Double, em formato wav. Contêm duração e conteúdos diferenciados e ambas são utilizadas na obra.
	Don’t, Juan
	Sequência de pastas: Janine Moura 2 - Constança Capdeville - CC aud(AzgI) - CCtp14,15,16
	Data: sem data
	Anotações: Pasta contém três fitas, nomeadamente, 14 - Dimitriana (mat sobrante) 35’30’', 15 - Espect. Satie (RDP16.4.82)18AmpexCC_15 e 16 - Don't Juan (matriz Gulbenkian) 10’. Fitas em formato wma.
	Posteriormente foi encontrada uma segunda fita associada a Don’t, Juan que pode ser encontrada de acordo com os seguintes descritores:
	Sequência de pastas: Janine Moura 2 - Constança Capdeville - K7
	Data: sem data
	Anotações: pasta contém digitalizações de diversas obras da compositora, nomeadamente Don’t, Juan (ens.) (Audio K7C60). Todas as fitas em formato wav.
	Inquirida sobre a origem da pasta, Moura referiu não se recordar de quem a coligiu. Nela podemos encontrar materiais diversos, alguns dos quais não identificados, nomeadamente várias faixas áudio e partituras da compositora. Entre as faixas áudio, extremamente diversificadas, é possível encontrar por exemplo gravações de CC enquanto performer, gravações de concertos com obras de outros compositores, programas de rádio dedicados à compositora e digitalizações de componentes eletroacústicas criadas pela compositora.
	Embora parte destas digitalizações esteja identificada com o nome da obra a que pertence ou com o som que contém, existe uma parte que não contém qualquer informação, mas que poderá incluir digitalizações de fitas magnéticas criadas pela compositora. Será necessário, posteriormente, confrontar a informação sonora existente nas faixas com outras já inventariadas a partir de indicações presentes nos suportes, e com as partituras existentes, para que seja possível identificar todos os materiais. No entanto foi possível encontrar, de entre os materiais digitalizados cedidos, digitalizações de duas fitas magnéticas com conteúdos diferenciados atribuídas a Double e uma a Don’t, Juan, materiais essenciais à performance das obras uma vez que a fita funciona como um intérprete convencional. Através do contato com João Pedro Mendes dos Santos, professor no Conservatório Nacional e colecionador de música, foi descoberta no Conservatório Nacional uma gravação audiovisual de Don’t, Juan, em formato BETA, entretanto digitalizada. Embora a qualidade da imagem seja sofrível (Figura VIII), esta gravação vídeo foi importante para perceber algumas das ideias da compositora, assim como as linhas e conceitos principais que a guiavam na construção dos espetáculos de teatro musical e, em conjunto com as fitas magnéticas e os materiais do acervo da compositora, permitiu a montagem do “puzzle” que são as obras de CC.
	3.2.  Obras

	3.2.1. Critérios de seleção das obras em estudo
	Aquando da escolha da obra a ser estudada nesta dissertação, foi necessário observar o cumprimento de determinados critérios. Primeiramente, optei por tornar objeto de estudo as obras que tivessem sido catalogadas como teatro-música; para mim, estas suscitaram maior interesse uma vez que representam o esbatimento das diferentes artes em palco e o potencial criativo se demonstrava particularmente interessante tratando-se de um trabalho de recriação artística. De seguida, procurei estabelecer critérios que fossem transversais a este género de obras: dado o curto espaço de tempo disponível para realizar pesquisa arquivística anterior aos laboratórios de pesquisa artística, as obras selecionadas teriam que apresentar um consistente suporte de investigação no que diz respeito a materiais no espólio da compositora ou estarem completas. A utilização de suporte eletrónico nas obras foi um requisito inicial, mas que demonstrou ser não-exclusivo, uma vez que esta era uma componente regularmente utilizada pela compositora. Com o preenchimento destes requisitos, o resultado artístico final poderia ser pautado pelo espírito criativo da compositora.

	3.2.2. Double (1982)
	3.2.2.1. Descrição geral da ação musical de Double
	Para que os performers compreendessem melhor a sequencialidade dos acontecimentos em Double, foi elaborada uma descrição da sua ação musical com base no trabalho efetuado por Serrão para Don’t, Juan (2006, 113-121). O roteiro descritivo foi elaborado a partir da interpretação e comparação detalhada das informações contidas nos materiais que compõem a pasta da obra na BNP e apresenta-se como uma narrativa descritiva dos elementos que compõem cada intervenção da peça.
	PRÓLOGO
	Sala escura. Os três solistas (piano, violoncelo e voz) já se encontram em cena. Entra uma gravação de maracas com diferentes texturas (criadas através da diferenciação rítmica e dinâmica) que vai desaparecendo gradualmente. Simultaneamente, o mesmo efeito nas maracas é feito ao vivo; em contraluz, diversas figuras cruzam o palco enquanto agitam maracas, desaparecendo para trás de painéis (de forma discreta) com o al niente sonoro. Quando todas as figuras desaparecem, entra subitamente uma textura densa e agitada nas maracas ao vivo, em ff, que termina com um ataque para uma nova gravação.
	Com uma luz geral ténue, começa a gravação de um monólogo do Manifesto de Picasso e efeitos vocais, sobre um som eletrónico contínuo e sons de madeira, que encadeia com a textura anterior.  Simultaneamente:
	Os jogadores de xadrez são iluminados;
	Ao vivo, piano e violoncelo fazem pequenas intervenções sonoras perfeitamente integradas na gravação, de forma a confundirem-se com ela. A nível gestual, alternam entre “movimentação natural” e “súbito paralítico” até ao fim da gravação, os “paralíticos” perfeitamente sincronizados, tal como o retomar do movimento;
	O cantor alterna posições entre três spots de luz em palco, estudando em cada um deles uma atitude característica de cantor - “ensaio, recital leitura, etc…” ; os spots terminam com o fim do monólogo.
	Dá-se a “primeira queda" com o fim da gravação.
	Entra um cluster de percussão com gongo sem ataque (gravado). O pianista desloca-se para junto dos gongos e, com os braços abertos, mima abafar o som. Encadeia uma gravação de pizzicato seguido de um som contínuo no violoncelo; o violoncelista em palco mima um pizzicato e uma arcada (de acordo com a gravação); retira o arco devagar e fica uns instantes suspenso até a gravação terminar, encadeando com a próxima parte.
	INTERVENÇÃO 1
	Sobre a cena, a luz ilumina de forma mais presente a zona do piano. Luz num painel onde estão as duas mãos do Nascimento do Homem, de Miguel Ângelo. Entra a gravação com efeitos de parafusos e o pianista reage, arrancando-os das cordas e colocando-os de lado “com desprezo”. Durante esta intervenção começa a gravação (ad libitum) de um cluster em pizzicato e harmónicos no violoncelo; o violoncelista em palco, também iluminado de forma mais presente, mima um pizzicato e uma arcada, ficando suspenso o arco no ar desde o fim da mesma até ao fim da gravação;
	Após o pizzicato, entrada ad libitum da voz gravada com o texto “Voi ch’entrate”. Simultaneamente são iluminados o cantor e duas estantes (três spots diferentes). O cantor em palco, sincronizado com as vozes gravadas, entoa “et facta est [lux]” com alturas ad libitum, relativas entre si. Com esta deixa, a luz dourada invade a cena, substituindo a palavra “lux”;
	Rigorosamente a tempo, com a luz dourada, inicia-se a gravação dos crótalos em ff (contra trave e dentro da caixa do piano). Reagindo, o cantor em palco recita “But you don’t know what it is…”. Simultaneamente, e sincronizados com a voz, cantor e violoncelista “entrechocalham as mãos”, batem com a mão direita contra a perna direita e repetem o gesto com a mão e perna esquerda, apontando violentamente para o público (cantor) e para um dos elementos do grupo (violoncelista). Durante esta cena o pianista, impassível e indiferente à restante ação, sorri para o “2º pianista” (espelho) e dá uma entrada com a cabeça; toca de forma espaçada, em p, crótalos agudos dentro do piano. Durante toda esta intervenção a intensidade da luz vai diminuindo de forma lenta, ligando-se com a INTERVENÇÃO 2.
	INTERVENÇÃO 2
	Luz geral de cor quente. Entra gravação com quatro vozes de piano (agrupadas em grupos de dois - a primeira e terceira voz de um lado e a segunda e quarta de outro):
	tocado normal;
	tocado com uma régua sobre as cordas;
	tocado com os dedos sobre as cordas;
	tocado normal.
	O pianista em palco, olhando para um espelho, espera uma entrada do “2º pianista” (espelho) e toca logo após a gravação do piano. O texto musical deve ser interpretado de forma energética, com “mão de gato”, e o pianista deve criar uma noção de tempo independente entre o piano gravado e o piano ao vivo.
	Do lado direito do painel dá-se um entrechocar de pratos que interrompe a sequência anterior; ao mesmo tempo surge uma cabeça do lado direito dos bastidores.
	Entra uma nova gravação e a cabeça desaparece. Num primeiro bloco soam pratos (espaçados e com diferentes intensidades até al niente) e notas graves num violoncelo. De seguida, num segundo bloco, soa o piano (unha contra bordão), um novo cluster em pizzicato no violoncelo e, novamente, um cluster de percussão com gongo (igual ao prólogo e com a mesma iluminação brilhante). Ao vivo, o piano percute teclas enquanto desliza um copo pelas mesmas até ao cluster de percussão com o gongo, e o violoncelo interpreta o primeiro bloco com a gravação, mas vira-se rapidamente e com ar de reprovação para o violoncelo assim que ouve o cluster em pizzicato.
	São iluminados, de novo, três spots, e são enunciados três textos:
	1.  gravado - “pausado e ameaçador”,
	2.  gravado - “grave, firme, em tom de admoestação”,
	3.  “eclesiástico”,
	As três vozes irão mimar, simultaneamente, a palavra “Amorfo” e termina esta intervenção.
	Durante toda esta intervenção continua a luz sobre os jogadores.
	INTERVENÇÃO 3
	Luz geral fria. Valorização da zona do piano, violoncelo e voz. Entra gravação com efeitos nos wind chimes (ff até desaparecer, ff até desaparecer), seguido de uma gravação de intervenções espaçadas com crótalos agudos (até ao fim do piano ao vivo). Ao vivo, o efeito nos wind chimes é replicado, servindo de deixa para o pianista dar entrada (ao espelho) para o piano gravado. De seguida, entra o piano ao vivo com intervenções hipnóticas; assim que termina a sua parte permanece suspenso até ao ataque da INTERVENÇÃO 4.
	O violoncelo ao vivo toca um som agudo ad libitum, integrando-se na atmosfera do piano. De seguida, de forma expressiva, interpreta um bordão.
	O cantor intervém com o penúltimo grupo do piano ao vivo. Saindo do ambiente hipnótico criado, estala dois dedos da mão direita e simula a “expressão de eureka”. Articula sonoramente com a língua contra o céu da boca e executa um “gesto de mágico” para o espaço. Começa uma gravação com o estalar da língua contra o céu da boca.
	Durante toda esta intervenção, a luz continua sobre os jogadores e vão aparecendo e desaparecendo cabeças por detrás do painel, como que à procura de algo.
	INTERVENÇÃO 4
	Ataca subitamente o piano ao vivo, interrompendo a sequência anterior. Após um sofreando, o pianista dá sinal de entrada (para o espelho) e entra a gravação. Seguem-se intervenções bruscas até que, quando o cantor diz “nha-cque”, o pianista reage calmamente tocando uma barrica indiana dentro da caixa do piano (pedal aberto).
	A gravação da voz, com várias interpretações dessincronizadas do texto “rex absconditur", começa após a gravação do piano. Ao vivo, o cantor, de forma dolente, recita “something is happening…” De seguida com voz falada, virado para o violoncelo e com um gesto corroborante executado pela mão direita, diz “nha-cque” (executada simultaneamente com o pizzicato do violoncelo) e fica imóvel.
	Após a gravação da voz começa uma gravação de maracas e bambus que permanecerá até desaparecer.
	O violoncelo toca ad libitum após a intervenção das maracas. Depois de vários pizzicati espaçados, manipula suavemente bambus com o arco que a voz diz “something is happening…”; segue-se um pizzicato em diálogo com a voz.
	Durante toda esta intervenção continua a luz sobre os jogadores.
	INTERVENÇÃO 5
	Luz concentrada nas zonas do piano, violoncelo, cantor e painel (onde está representada a deusa Shiva). Entra a gravação de um grupo vocal e a voz ao vivo realiza um jogo sobre “Do you know Mr Jones?”.
	O coro mudo apresenta expressões paradas com um ar de dúvida. Durante a última intervenção do coro gravado (“pst, hei, pst, pst”) as cabeças vão desaparecendo uma por uma.
	O pianista, completamente indiferente ao que se passa à sua volta, realiza intervenções com o flexatone como se de um espelho se tratasse. Com a entrada da gravação do gongo, adquire a postura anteriormente realizada no prólogo e na INTERVENÇÃO 2, regressando indiferente ao seu espelho (flexatone).
	O violoncelo realiza um solo dessincronizado e indiferente a tudo o resto com exploração de sonoridades.
	Quando o cantor acaba de falar e se vira indiferente para a partitura, a zona do piano fica escura. Lentamente há um enfoque de luz para o violoncelo e o cantor.
	Durante toda esta intervenção continua a luz sobre os jogadores.
	INTERVENÇÃO 6
	De forma tranquila e serena o cantor interpreta o texto “Wo bist du”. O violoncelo apresenta notas longas sincronizadas com o esquema do cantor. Sensivelmente a meio da intervenção, inicia-se uma gravação do violoncelo e do piano, este com notas preparadas com parafusos; a gravação altera para um conjunto de vibrafone, gongo e um pizzicato no violoncelo, que encadeia com a intervenção seguinte.
	O pianista, durante toda a intervenção, alterna entre o soar do último bordão do piano e um pequeno trecho, sendo que existe um recipiente de lata sobre as cordas.
	O painel fica iluminado apenas na parte superior, onde se vêm diversas mãos agarradas, uma espécie de “tentativa de fuga”.
	A luz sobre os jogadores de xadrez modifica-se durante esta intervenção (ficam em contraluz) mas volta ao normal no início da INTERVENÇÃO 7.
	INTERVENÇÃO 7
	Acompanhada pela ressonância anterior, entra uma gravação com diversos efeitos sonoros, uma espécie de nuvem sobre o cenário. A luminosidade geral é violenta e a gravação é brutalmente interrompida; entra nova gravação na qual o piano ao vivo se integra. Entra a voz gravada com texto sobre o poema Fik Sik Fixus Sixus Cifixus Cificixus Crucifixus e começam a surgir novos elementos. O cantor, em diálogo, interpreta excertos do mesmo poema. O piano e o violoncelo reagem com intervenções angustiadas. Entra um fundo de vozes gravadas sobre o mesmo poema e de percussão (bombo e tímpano grave), intercalada com pausas irregulares.
	No final da intervenção, voz gravada e ao vivo integram-se; o cantor termina expirando com força com a boca em “U” e começa uma gravação de ar em instrumentos de metal.
	Durante toda esta intervenção continua a luz sobre os jogadores.
	INTERVENÇÃO 8
	Com uma luminosidade menos intensa inicia-se uma seção nos pratos, interpretada pelo piano ao vivo e pelo piano gravado. O pianista, terminando a sua parte nos pratos, dá entrada ao “segundo pianista” (espelho) e inicia-se uma parte de piano gravado. De seguida, pianista e violoncelista apresentam um diálogo entre gongos e pratos. O pianista dá mais uma vez a entrada ao “segundo pianista” e tem início uma nova gravação, numa espécie de código morse. O violoncelista continua a sua intervenção nos pratos e nos gongos até que se inicia uma gravação de violoncelo, semelhante ao efeito produzido pelo piano, mas em andamentos diferentes. O violoncelista inicia o diálogo com a gravação e entram mais faixas dessincronizadas, a gravação de uma barrica indiana e uma gravação com um grupo de pratos e gongos (semelhante ao executado ao vivo).
	As gravações anteriores desaparecem progressivamente e a luminosidade aumenta. O pianista começa a percutir as cordas com baquetas e praticamente no fim da sua intervenção inicia-se uma gravação de sons de madeira.
	Durante toda esta intervenção continua a luz sobre os jogadores.
	EPÍLOGO
	O pianista entrechoca vigorosamente os cabos das baquetas dentro da caixa do piano. Entra uma gravação com voz (“É uma história bem conhecida esta história que vos conto…”) e a voz ao vivo começa a ler, de forma impessoal, o Manifesto de Picasso. A determinada altura o texto passa “naturalmente” para a gravação e, virando a cabeça rapidamente para ambos os lados, o cantor recita “Something is happening… But you don’t know what it is…”.
	A determinada altura, ouve-se de novo o gongo sem ataque (à semelhança de intervenções anteriores) mas, desta vez, o pianista não reage e olha para o gongo com “ar trocista e sorriso sarcástico”. No quadro é projetada a cabeça da Medusa e começa uma gravação da voz em falsete. A luz começa a diminuir e aparece a contraluz do prólogo; o violoncelo e a voz ficam imóveis no fim das suas intervenções e pianista faz um jogo de berlindes sobre as cordas. Durante este jogo, complementado pela gravação de berlindes dentro da caixa do piano, figuras cruzam-se no palco à semelhança do PRÓLOGO.
	Blackout para a cena geral. Blackout para os jogadores de xadrez.

	3.2.3. Don’t, Juan (1985)
	3.3. Novos materiais
	O trabalho de arquivo permitiu o início do trabalho de estúdio com o coletivo de performers, que desde cedo exigiu um diálogo permanente com os conteúdos do acervo da compositora e com os materiais das coleções privadas de Janine Moura e de João Pedro Mendes dos Santos. No entanto, constatou-se que existiam informações essenciais ao trabalho exploratório das obras que se encontravam dispersas por diferentes fontes e que a componente eletrónica se encontrava com problemas. As partituras também não permitiam uma correlação das partes num todo e a sua relação com os elementos cénicos não era clara, o que demonstrou a necessidade de criar novos materiais que sistematizassem as informações e facilitassem a compreensão das obras por parte dos performers. Desta forma, foram elaborados “guiões abertos” para ambas as obras, materiais esses que auxiliaram o processo de recriação envolvido. Dado o estado em que as fitas magnéticas se encontravam, foi também necessário criar novos materiais áudio a partir de digitalizações descobertas.

	3.3.1. Fitas magnéticas
	Uma vez que as fitas magnéticas das obras em estudo se encontravam em parte incerta à altura da pesquisa arquivística, estando inclusivamente a de Don’t, Juan apontada como perdida (Magalhães, Pires 2018), o plano inicial para a recriação incluía a criação de novas fitas para as performances. No entanto, a possibilidade de utilizar as fitas originais tornou-se uma hipótese após estas terem sido encontradas em formato digital em casa de Janine Moura. Estas, juntamente com a fonte audiovisual encontrada, demonstraram ser uma parte crucial para a construção do puzzle que são Double e Don’t, Juan.

	3.3.1. Guiões abertos
	Embora as descrições da ação musical para ambas as obras tenham sido fornecidas aos performers como material de apoio, o roteiro elaborado por Serrão para Don’t, Juan depressa se demonstrou ineficaz. Não tomando em conta a existência de sequências pré-determinadas de ações ou intervenções, ou a sincronia das mesmas, o roteiro não permitia a sua utilização para a recriação da obra. Assim, tornou-se necessário desenvolver materiais de apoio ao trabalho de estúdio que incorporassem de forma sincronizada os elementos dispersos nas diversas fontes, que permitissem um trabalho externo de direção artística e, ao mesmo tempo, que fossem compatíveis com a transformação e recriação dos mesmos no contexto do processo de recriação.
	3.4. Etnografia musical
	A abordagem etnográfica desta investigação está intrinsecamente relacionada com a abordagem arqueológica (pesquisa de arquivo, tal como descrita no capítulo anterior) e relaciona-se com a etnografia da própria performance, nomeadamente através do registo e análise da prática coletiva em estúdio, experimentação artística (de materiais) e performances. Como referido anteriormente, as características do trabalho promoveram uma ligação contínua entre práticas e diálogos, no entanto prevaleceram dois eixos principais que guiaram as tarefas realizadas: a perspetiva de imersão no mundo e na criação de CC e a perspetiva de experimentação e criação partindo desse conhecimento incorporado (Ørning 2017).
	A criação de um corpus de conhecimento relativo à compositora e à sua criação foi proporcionada através da interação com objetos e conteúdos relacionados com as obras Double e Don’t, Juan e as suas performances. Isso foi possível através de uma prática reflexiva sobre os materiais selecionados durante a pesquisa de arquivo (partituras, roteiros, notas), em comunhão com a apreciação e análise da gravação audiovisual e das fitas magnéticas. Paralelamente, a leitura das notas de programa das obras, assim como de críticas de jornais e revistas (coligidos pela compositora) foram essenciais para a compreensão das obras e levou à criação de uma perspetiva crítica sobre práticas e contextos. De forma a propiciar uma imersão mais profunda no mundo de CC, durante a fase inicial dos ensaios foram promovidas leituras e discussões dos textos e autores associados às obras selecionadas (nomeadamente O Mito de Sísifo, de A. Camus), ao mesmo tempo em que eram debatidos os textos criados pela própria compositora. A avaliação e discussão (individual e coletiva) destes textos, focados em temáticas, ações e personagens apresentadas em palco, foi a base para a sequência de gestos e movimentos integrados na performance e permitiu definir opções cénicas. Este processo demonstrou-se particularmente desafiante para os performers envolvidos, uma vez que exigiu o desenvolvimento de competências de palco (nomeadamente a nível de comunicação e interpretação corporal) que não fazem parte das suas formações específicas. Outra estratégia que contribuiu para esta imersão foi a discussão e documentação de questões contextuais e performativas com personalidades selecionadas (amigos, académicos ou colegas de CC), possível através da realização de entrevistas (ou conversas informais no caso dos informadores que não pretenderam realizar entrevistas formais).
	A etnografia foi ainda utilizada como metodologia reflexiva no que concerne as tarefas performativas que envolveram experimentação, reconhecendo a relevância de uma perspetiva autoetnográfica coletiva (Chang et al. 2013), permeada pelo aspeto reflexivo intrínseco, como metodologia de pesquisa passível de intercetar e documentar contextos de produção colaborativa (Bayley 2011). Para Amanda Bayley, "sem informações do compositor, um ensaio será baseado numa combinação de conhecimento histórico, complementar ou mesmo contraditório, e experiência dos músicos relativamente ao compositor e seu estilo, e na quantidade de informação limitada fornecida pela notação” (2011, 389).
	Para a autora, documentar o trabalho colaborativo de músicos profissionais “gera novo conhecimento e perspetivas únicas relativas à tomada de decisões e negociação envolvidas nos processos criativos e interpretativos” (2011, 387) e “ajuda a colmatar lacunas entre compositor/observador e assunto” (2011, 388). Desta forma é possível fornecer um ponto de partida para a contextualização dos diversos fragmentos, assim como uma perspetiva quanto à nossa compreensão dos contextos performativos e históricos de agentes, práticas e objetos. O registo audiovisual da experimentação e criação dos performers durante os ensaios e das apresentações permitiu a documentação e posterior análise dos processos e métodos empregues pelos performers.

	3.4.1. Entrevistas
	No decorrer desta pesquisa, as lacunas de informação relativas às obras selecionadas e à sua performance levantaram algumas questões. A ausência de gravações (seja em formato físico ou digital), aliada ao facto de as obras não serem realizadas desde a década de 1980, leva a que os performers de tais obras sejam praticamente apenas aqueles que trabalharam diretamente com a compositora. Desta forma, as experiências e reflexões destes músicos sobre a prática destas obras apresenta-se como uma importante fonte de informação e as entrevistas demonstraram ser uma ferramenta essencial para a imersão no universo da compositora e das suas obras.
	Dessa forma, durante a investigação, foram realizadas visitas informais a Janine Moura, amiga e detentora do espólio da compositora, e Maria João Serrão, investigadora que desenvolveu a sua pesquisa em contato próximo com CC; tanto Janine Moura como Maria João Serrão não desejaram dar entrevistas formais. As entrevistas foram realizadas com músicos que colaboraram com a compositora, nomeadamente os pianistas Olga Prats (membro do ColecViva e participante na estreia de Don’t, Juan) (Figura XV), João Paulo Santos (participante na estreia de Double) e Madalena Soveral (a qual trabalhou em contacto próximo com CC). Por incompatibilidades de horários e agendamentos, não foi possível realizar as entrevistas antes da performance das obras. Não obstante, o registo e análise das declarações foi essencial para a compreensão de contextos, métodos de trabalho, técnicas e estratégias desenvolvidos pela compositora, e para a própria reflexão plasmada nesta dissertação.
	De maneira geral, os entrevistados mencionaram que CC promovia uma abordagem performativa com métodos variáveis, o que propiciava uma grande variabilidade nos resultados artísticos. Tanto Olga Prats como João Paulo Santos (Figura XVI) referiram que a compositora compunha apenas para as pessoas com quem estava habituada a trabalhar e que as partes individuais eram trabalhadas com os performers até que o resultado final fosse o pretendido, o que levava a um conhecimento profundo da sua intencionalidade e tipo de notação. Para além disso, CC trabalhava em função da personalidade e possibilidades de cada interprete específico:
	Ela escrevia o Double a pensar que era eu que ia tocar, portanto já contava com o meu tipo de reações, o meu tipo de qualidades ou o meu tipo de defeitos. Se ela estivesse a escrever para a Olga escrevia de outra maneira. Naturalmente, porque eu acho que ela via as pessoas a fazer as coisas e portanto punha as pessoas a fazer aquilo que ela sabia que as pessoas faziam naturalmente. […] Ela nunca trabalharia com uma pessoa que não conhecesse. Nunca, nunca. Não lhe podiam dizer "escreve esta peça para ser tocada por alguém”, ela não o faria. (Santos, entrevista pessoal, 08.10.2019)
	Tanto Prats como Santos referiram ainda que a questão do “gesto relacionado com o som, um gesto que houvesse um contacto entre o corpo e o som que se produzia” (João Paulo Santos, entrevista pessoal, 08.10.2019) era um dos elementos determinantes a ser trabalhado com a compositora e que, embora não descrito na partitura, esta era uma das componentes essenciais a qualquer performance de CC. No entanto, Santos refere que “podia ser de uma maneira, podia ser de outra. Ela não me pedia a mim o mesmo tipo de gesto que pedia à Olga Prats” (entrevista pessoal, 8.10.2019), demonstrando a necessidade de gravações audiovisuais como forma de não perder nenhuma componente das obras.
	Por outro lado, Prats e Santos discordam em aspetos relacionados com o grau de adesão a uma partitura fixa, o que sugere que as estratégias de trabalho da compositora possam ter variado de acordo com o contexto, o performer e o tipo de relação em causa. Para Prats, “era tudo estudado…. e se faziam a mais ela dizia logo ‘não, isso não pode ser, assim não’. […] Havia da parte dela um controlo sempre total” (entrevista pessoal, 31.03.2019). Para a pianista a partitura contém todos os elementos e informações necessários à sua performance, devendo ser respeitada ao máximo. Continua referindo:
	Santos, no entanto, constata que as partituras são de difícil interpretação e carecem de informação. Referindo que “nunca podemos dizer ‘diz lá não sei o quê’” (entrevista pessoal, 08.10.2019), Santos aponta o potencial criativo do material base:
	não há hipótese de se fazer objetivamente uma coisa, portanto tem que ser uma reinterpretação. […] não há ali nada que me obrigue a fazer, e se calhar até é melhor eu transcender isso do que estar a querer fazer uma reconstrução arqueológica de uma coisa que não há possibilidade, que vai ser sempre um fragmento. E então aí vai ter o pior dos defeitos, que é uma coisa mecânica e seca, que é o que ela detestaria. (Santos, entrevista pessoal, 08.10.2019)
	Para finalizar a entrevista, Santos reforçou de novo esta ideia, instigando a recriação das obras da compositora; ”sintam-se criativos com aquilo que é a matéria base […] tudo aquilo pode ser feito de uma outra maneira” (entrevista pessoal, 08.10.2019).
	3.5. Trabalho de estúdio
	A implementação do projeto de recriação de Double e Don’t, Juan, com o objetivo de exibir as obras em simultâneo em apresentações públicas que ocorreram em dezembro de 2018, incluiu trabalho coletivo de estúdio que envolveu o coletivo de atores/performers/investigadores e experimentação com os materiais recolhidos, de forma a estabelecer um repositório de práticas performativas fixas ou improvisatórias. Utilizada como uma das estratégias de investigação para este trabalho, a pesquisa em estúdio compreende a utilização da prática artística como uma fonte de produção de dados e conhecimento (Gray e Malins 2004), sendo que o trabalho musicológico conduzido previamente forneceu os pontos de partida para a experimentação artística. A divisão padrão entre processos de ensaio, produção e direção (a cargo da autora desta dissertação) foi um outro ponto de partida para os ensaios.
	As sessões de trabalho de estúdio (Figura XVII) ocorreram entre julho e novembro de 2018, na Academia de Música Valentim de Carvalho (Porto) e no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro (Aveiro), e foi durante as mesmas que a maioria das decisões artísticas e performativas foram tomadas.
	Os primeiros ensaios focaram-se inicialmente em descrições verbais das partituras e materiais de apoio (roteiros, notas, imagens). A leitura imersiva dos textos utilizados pela compositora, juntamente com as reflexões sobre os materiais selecionados, promoveu discussões conjuntas, procedimento que se demostrou transversal ao trabalho de estúdio. Consequentemente, a maioria das estratégias performativas foram baseadas no conhecimento adquirido através de procedimentos criados com base em dados resultantes de trabalho de arquivo (Foucault 1969, Assis 2018) e através de estratégias criadas, discutidas e aplicadas durante as sessões de trabalho do estúdio, e registados através de procedimentos etnográficos (Bayley 2011). As tarefas diretamente relacionadas com a performance, nomeadamente testes com as partituras e experimentação de diferentes combinações de forma a alcançar sincronia entre as partes, foram sendo progressivamente incluídas nas sessões. No entanto, a coordenação de conteúdos foi um dos primeiros problemas identificados, o que levou a que as sessões iniciais variassem desde sessões altamente estruturadas e planeadas, até reflexões e debates (aparentemente caóticos) sobre os materiais apresentados. A apreciação da gravação audiovisual de Don’t, Juan pelo coletivo, embora não prevista inicialmente, demonstrou ser uma tarefa necessária para que houvesse um maior entendimento da temporalidade e sequencialidade das intervenções. De forma a colmatar esta lacuna, foi necessário sistematizar as informações dispersas nas diferentes fontes e desenvolver um plano que integrasse os conteúdos musicais e cénicos, o que levou à criação de novos materiais, nomeadamente dos “guiões abertos”. A adoção destes guiões permitiu que os ensaios passassem a incluir menos discussão sobre os materiais e questões de sincronia, mudando o foco para estratégias que assegurassem a ligação entre elementos musicais e cénicos, conexão entre cenas, organicidade da performance e movimentação e distribuição em palco. Permitiu ainda que os performers organizassem entre si pequenas sessões de trabalho (Figura XVIII), quando trabalhavam secções e interações específicas.
	O designer de luz e técnico de som participaram nos ensaios finais. Durante essas sessões foi necessária uma maior interação (verbal) por parte dos performers, uma vez que as estratégias performativas definidas durante os ensaios anteriores tiveram que ser explicadas e, em alguns casos, adaptadas aos recursos técnicos disponíveis e características das salas. Dada a importância que CC atribui a ambas as componentes (luz e som, representado pela fita magnética), foi disponibilizada ao designer de luz e ao técnico de som a versão atual (à época) dos “guiões abertos”. As decisões, intervenções e indicações de ambos foram trabalhadas com os restantes performers, e contribuíram para a versão final do guião. Durante os últimos ensaios o guião foi descartado pela maioria dos performers, com exceção do percussionista que não tinha uma visão clara dos acontecimentos em palco uma vez que tocava a partir dos bastidores.
	Seguindo uma perspetiva etnográfica, todas as sessões foram registadas em formato audiovisual de forma a que fossem documentados e analisados os contextos de produção colaborativa. Desta forma foi possível identificar as questões principais que pautaram o trabalho de estúdio, e que serão desenvolvidas de seguida: 1) definição de personagens, 2) adaptação a novos públicos, e 3) desenho de novas opções cénicas.
	À medida que as performances se aproximavam, tornava-se evidente que esta versão de Double e Don’t, Juan se tinha tornado tão irrepetível quanto a versão de CC, sendo comentário regular entre o coletivo que esta era uma versão 1.0 e que o trabalho deveria ser retomado assim que possível, a fim de produzir uma nova versão, a versão 2.0.

	3.5.1. Definir personagens
	Embora as duas obras selecionadas para esta investigação apresentem uma forte componente teatral, em Double não são atribuídas personagens aos performers. No entanto, durante o trabalho de estúdio, uma das opções tomadas prendeu-se com a interpretação visual do jogo de duplos que CC apresenta na obra. Foi decidido que as cores das vestes dos performers em palco variariam entre branco e preto, e entre um estilo mais casual ou mais formal, definindo-se que: o violoncelista, à esquerda do palco, usaria um fraque de concerto; o pianista, à direita do palco, usaria vestes casuais brancas, envergando uma aparência mais descontraída (Figura XIX); a cantora, no centro do palco, usaria ambas as cores.
	Em Don’t, Juan, por outro lado, parte dos performers têm que representar diferentes personagens: a pianista interpreta Gradiva, Gala Dalí e Donna Anna (da ópera Don Giovanni de Mozart) (Figura XX); o mimo interpreta Sísifo, Leporello (personagem da mesma ópera de Mozart) e Memoriae; o bailarino interpreta Narciso e partilha Leporello e Memoriae com o mimo.
	Durante o trabalho de estúdio foi possível compreender que, embora as personagens estivessem bem definidas para os performers (resultado da imersão nos materiais e da exploração dos mesmos), poderia não ser possível ao público identificar em tempo útil a personagem em palco, mesmo quando nomeadas nas notas de programa. De forma a auxiliar esta identificação durante a performance, foi decidido criar um vídeo de abertura de curta duração que representasse a fluidez entre as diversas personagens e as associasse a detalhes específicos utilizados durante a obra, nomeadamente roupas, objetos e expressões faladas (Tabela IV).
	Tabela IV. Detalhes associados, em vídeo, às personagens de Don’t, Juan.
	Produzido pelo documentarista João Valentim, o vídeo foi gravado em duas sessões de estúdio no Estúdio Audiovisual da Universidade de Aveiro. Apresenta as personagens sob um fundo escuro (de forma a destacar a personagem apresentada) enquanto se ouve uma colagem de excertos da fita magnética da obra, e tem a duração de 3 minutos e 24 segundos. Esta decisão artística, embora diferente dos restantes materiais utilizados, demonstrou ser uma estratégia eficaz, uma vez que colmatou o fosso cultural entre o público de CC das performances da década de 1980, e o público de 2018.
	A cantora foi uma das maiores alterações introduzidas nesta recriação. Uma vez que CC apresenta uma abordagem vaga relativamente a questões de género, foi decidido, seguindo os ideais criativos da compositora, que a parte de tenor seria efetuada por uma cantora de fado (Figura XXI).
	O fado é uma canção urbana tradicional com origem em Lisboa, genericamente enumerada como representativa da música popular portuguesa, e que, no início do séc. XIX, estava associada a contextos urbanos marcados pela marginalidade e transgressão. Associado a este género estava também o personagem “marialva”, palavra comummente utilizada para descrever um sedutor sem escrúpulos, versão portuguesa de Don Juan. Contribuiu ainda para a alteração o facto de a personagem interpretada pelo tenor ser o Evangelista, o emissário de informação, embora Don Juan se encontre ausente durante toda a performance. A encenação de uma mulher nesse papel introduziu questões de representação de género e reclamação de poder que, embora não explícitas na apresentação original, são relevantes para a temática de Don Juan.

	3.5.2. Novas opções cénicas
	Durante o trabalho de estúdio, e com o auxílio da gravação vídeo de Don’t, Juan, foi possível constatar que algumas opções cénicas teriam que ser adaptadas e, em determinados casos, redesenhadas.
	O desenho de luz, criado para ambas as obras em colaboração de CC com Orlando Worm, embora descrito com algum detalhe nas notas e roteiros da compositora, não se adaptava totalmente quer aos espaços disponíveis, quer aos equipamentos existentes hoje em dia. A partir das instruções da compositora, o designer de luz criou um novo desenho tendo em conta as características dos espaços e as ações performativas. A alteração mais premente prendeu-se com a utilização de um fosso de orquestra em Don’t, Juan, que permitiria diálogos entre performers no palco, fora do palco (bastidores) e no fosso. Dado que ambas as salas não possuíam fosso de orquestra, em alternativa criaram-se, de forma visual e através de luz, áreas distintas que representassem esse espaço. Quando determinada seção exigia que o performer estivesse no fosso de orquestra, a parte era interpretada pelos músicos em palco, no escuro, apenas com uma luz de estante (Figura XXII).
	O Auditório CCCI do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, utilizado para a performance na cidade de Aveiro, não dispunha de uma teia com tamanho suficiente para albergar os focos necessários à performance de Double. De forma a colmatar esta lacuna, os focos que funcionariam como spots para os performers foram colocados em tripés estrategicamente colocados para que o efeito visual não se perdesse.
	Em Don’t, Juan alguns dos instrumentos de percussão foram alterados de forma a procurar novas possibilidades sonoras. Na terceira cena, Nottegiorno (Abertura), ocorre um tango, executado pelo contrabaixo, piano, voz e percussão (esta última nos bastidores), sendo que todo o movimento é baseado na estrutura rítmica do tango argentino. Durante as sessões de trabalho de estúdio, optou-se por trocar o bombo de concerto por um bombo legüero (Figura XXIII). O bombo legüero é um bombo artesanal sul-americano, original de Santiago del Estero, província no noroeste da Argentina, comummente utilizado em danças e músicas do folclore argentino, como a milonga ou a chacarera. O timbre do bombo legüero, mais profundo, conferiu à música uma aproximação sonora ao tango argentino e, uma vez que apresenta dimensões menores que as de um bombo de concerto, tornou-se mais prático na montagem do set up de percussão.
	Foi ainda possível perceber que alguns dos conteúdos pré-gravados e falados incluídos pela compositora nas peças se tornariam um desafio para o público atual: o conhecimento do francês, utilizado em ambas as obras, era comum entre o público português na década de 1980. No entanto, tal não se verifica agora uma vez que a maioria das pessoas já não estuda francês como segunda língua. Foi decidido traduzir a maioria dos textos falados em francês para português de forma a adaptar a peça ao público atual. Por outro lado, os textos em alemão (maioritariamente palavras soltas utilizadas pela compositora pelo seu valor sonoro) foram mantidos na língua original de forma a manter a intencionalidade da compositora.

	4. Considerações finais
	A investigação descrita nesta dissertação fornece uma base adequada para uma discussão relativamente à sistematização de conteúdos musicológicos com vista à sua integração posterior em contextos de performance experimental, à integração de práticas arqueológicas (Foucault 1969) e experimentais (Assis 2018) e à criação de protocolos eficazes para a reconstrução de obras mistas.
	Foram identificadas três vertentes complementares no processo de recriação, diferenciados de acordo com o tipo de conteúdos e materiais, nomeadamente: fitas magnéticas, "guião aberto” e trabalho de estúdio.
	Relativamente a conteúdos gravados, a possibilidade de lidar com conteúdos obsoletos, danificados ou perdidos é uma realidade, embora esta vertente de investigação seja recente e já existam trabalhos publicados sobre as obras de alguns compositores (nomeadamente CC e Clotilde Rosa). Uma das soluções possíveis, realizada nesta investigação, prende-se com o restauro de materiais originais e/ou com a criação de novos materiais (com base numa imersão pesquisa arquivística e etnográfica). O trabalho coletivo de estúdio, passível de moldar e alterar o resultado final, apresenta-se como uma opção viável para o desenvolvimento desses tipos de conteúdos pois permite uma perspetiva adaptável, funcionando como um meio de explorar e produzir (outras) alternativas e discursos específicos.
	As obras que têm por base partituras e notação gráfica (mais próxima da notação comum, ou não) são representadas por materiais que apresentam conteúdos diversos e frequentemente complexos. Esta complexidade leva a que os performers procurem novas estratégias performativas, podendo ser criados novos materiais. A transversalidade de elementos a integrar no trabalho de estúdio (materiais de arquivo, componentes eletrónicas, componente cénica e criação artística experimental) foi determinante para a construção de um suporte final (“guião aberto”) que informou a implementação da performance de Double e Don’t, Juan. O desenho e criação destes “guiões abertos” revelou-se uma ferramenta eficaz pois o seu formato permitiu realizar alterações e adições de conteúdos e facilitou o processo de direção artística, mantendo a estrutura inicial. Embora a sua configuração analógica se possa demonstrar uma desvantagem em pleno séc. XXI, os princípios associados à sua elaboração podem tornar-se a base para o desenvolvimento de novos formatos.
	No que concerne à integração e diálogo destes conteúdos com uma vertente performativa, a investigação demonstrou ainda algumas das implicações que o trabalho coletivo de estúdio pode ter a nível de tratamento de fontes históricas arquivísticas. Tal como referido anteriormente, os estudos realizados sobre CC e as suas obras de teatro-música focaram-se em questões relacionadas com trabalho de arquivo, nomeadamente em problemas identificados nas componentes eletrónicas. O seu contributo para o conhecimento das obras da compositora prende-se com questões teóricas e tecnológicas, mas não envolvem questões performativas. Embora estes trabalhos, juntamente com o trabalho de arqueologia e a leitura hermenêutica dos conceitos e conteúdos integrantes de uma obra de teatro musical desta época, sejam essenciais para a compreensão das obras de CC, as lacunas que as representações documentais evidenciam requerem uma abordagem experimental e performativa. O trabalho de estúdio e, em especial o trabalho colaborativo, não apenas replica de certa forma as próprias condições de criação originais e as metodologias utilizadas pela compositora, como permite, através do diálogo e das sinergias coletivas, a construção de alternativas viáveis a estas lacunas. Este tipo de prática requer, no entanto, a implementação de procedimentos que podem variar de acordo com as características do projeto. Para esta investigação, a divisão entre processos de ensaios, produção e direção foi um dos pontos de partida. Discussões em grupo após a imersão nos materiais da compositora e relacionados com as obras, ainda que marcadas por dispersões intencionais, foram um procedimento transversal durante o trabalho de estúdio.
	Embora a notação de Double se encontrasse mais próxima da notação convencional, o que facilitaria a sua leitura e interpretação, a obra apresentava desafios semelhantes a Don’t, Juan, o que levou a que instintivamente se adotassem métodos e abordagens semelhantes: discussão coletiva e criação de conteúdos e estratégias performativas, restauro das fitas magnéticas (e criação de novas fitas uma vez que existiam conteúdos em falta), elaboração de um “guião aberto” e aplicação de procedimentos experimentais durante o trabalho coletivo de estúdio. A interseção dos métodos utilizados na recriação de ambas as obras permitiu constatar que as estratégias adotadas poderão ser aplicadas (ou fornecer orientações) na recriação de obras que apresentem desafios semelhantes, nomeadamente obras de compositores como Clotilde Rosa ou Jorge Peixinho.
	As performances realizadas consistiram em “produções abertas” que, tal como os “guiões abertos”, poderão promover a continuidade de ações criativas no que diz respeito às obras em questão. O potencial dos materiais que integram as pastas na BNP é imenso, e perspetiva, a partir deste primeiro trabalho, a continuação da exploração de novas versões destas e de outras obras. Embora possam existir lacunas de informação nos materiais disponíveis, para João Paulo Santos “o lado que ela [CC] deixou por definir devia ser um ato de estímulo e não ‘não posso porque não está escrito’” (Santos, entrevista pessoal, 08.10.2019). Além disso, espera-se que a futura edição dos materiais audiovisuais recolhidos durante esta pesquisa possa servir como material de apoio e estímulo para novas performances - com vista à apresentação das obras do experimentalismo português nos circuitos artísticos. Ainda para Santos, no que toca à recriação das obras de CC “não há limite, desde que a gente esteja a partir de uma quantidade de princípios, chamemos-lhe, estéticos” (Santos, entrevista pessoal, 08.10.2019). Assim, salienta-se ainda a importância do conhecimento do espólio da compositora e do seu universo criativo para a performance das suas obras, requisito também necessário na abordagem ao repertório de obras de compositores do mesmo género. De maneira crucial, as informações recolhidas moldaram as decisões artísticas tomadas, demonstrando a importância do trabalho arquivístico como base para a performance. Ao trabalho de direção artística das obras, foi essencial ter existido esta imersão nos materiais de arquivo e no universo da compositora, uma vez que permitiu a obtenção de informações e perspetivas que permearam o trabalho de estúdio e a elaboração de novas possibilidades artísticas com base na interceção de conhecimentos pré-adquiridos.
	Tal como descrito por Assis, as obras de arte são artefactos semânticos repletos de conhecimento, e por norma funcionam entre duas dimensões diferentes: “uma relacionada ao passado (o que as constitui como objetos reconhecíveis); outra, relacionada ao futuro (no que elas se podem tornar)” (2018, 129). Para Assis:
	Se exigimos que a performance seja um ato de interpretação idealizado (hermenêutico ou performativo) e se a reduzimos à repetição da partitura (entendida como um objeto técnico instrumental), afastamos a possibilidade de que questões epistémicas surjam ou se desdobrem em dimensões imprevistas. Estaríamos a lidar principalmente com o passado da obra. Se queremos dar credibilidade à performance como instância de atividade epistémica, entre outras, precisamos de um conceito como a experimentação que crie espaço em relação à partitura. (Assis 2018, 129)
	A recriação apresentada pode ser vista de acordo com estes ideais, uma vez que a aplicação de métodos arqueológicos, etnográficos e experimentais permitiu que os pesquisadores quantificassem quanto do passado e do futuro da obra seriam inseridos nos resultados obtidos através destes métodos. Neste sentido, a combinação de trabalho arqueológico e performativo pode ser apropriada para projetos de reconstrução e recriação de obras. Métodos como etnografia performativa, prática experimental e conhecimento incorporado através da performance podem funcionar como ferramentas eficazes para remodelar o “passado” no “futuro”. Esta investigação, embora possa ter levado a performance e as opções tomadas para resultados distintos do que teriam sido as produções originais, viabilizou a recriação e exploração de materiais segundo modelos de trabalho próximos do que a compositora defendia em termos de linguagem, estilo e opções artísticas.
	CC afirmou, numa entrevista publicada em 1989: “Eu não gosto de explicar os espetáculos porque cada um tem direito de fazer a sua leitura. O que me interessa é que haja muitas camadas de leituras, que haja uma componente de magia” (O som, 1989, 18). A compositora é i-recriável e profundamente situada no seu tempo e no seu contexto. Mas espera-se que o seu legado possa estar, mesmo que infimamente, representado na produção aberta proposta por esta investigação.
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