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No dia 3 de Dezembro de 1930, a projecção, 
em Paris, de L’âge d’or � o novo filme de Luis 
Buñuel (1900-1983) � foi severamente pertur‑
bada por um grupo de agitadores de extrema‑
‑direita, ligados às Juventudes Católicas e a 
grupos nacionalistas e anti ‑semitas. Enquanto 
gritavam “morte aos Judeus!” e “vamos lá a ver 
se ainda há cristãos em França!”, os manifes‑
tantes lançavam petardos na sala, atiravam 
uma bomba de tinta sobre o ecrã e destruíam 
uma série de quadros surrealistas (de Max 
Ernst, Dalí e Miró, entre outros) que se encon‑
travam expostos à entrada do cinema. Embora 
vários dos atacantes tenham sido presos e alvo, 
nos dias seguintes, de acusações judiciais, 
eles acabaram, em boa verdade, por levar a 
melhor. Para já, mesmo os que foram a julga‑
mento foram libertados; e, além disso, os even‑
tos de 3 de Dezembro deram o mote para uma 
campanha violenta contra o filme na imprensa 
conservadora, campanha essa que acabaria 
por culminar, a 11 de Dezembro, com a proibi‑
ção oficial de exibição do filme � uma proibi‑
ção que duraria até… 1980!

O estrondoso escândalo do filme não foi 
propriamente uma surpresa, nem para Buñuel, 
nem para os seus amigos do círculo surrealista 
(que incluíam André Breton, Max Ernst e Salva‑
dor Dalí, entre outros). Provocar o escândalo 
era, na verdade, um dos objectivos deste movi‑
mento, como forma de agitar as consciências, 
questionar a moral e as convenções burgue‑
sas e, em última análise, promover a Revolução 
(de resto, muitos dos surrealistas estavam poli‑
ticamente ligados aos movimentos anarquista 
e comunista). E, desse ponto de vista, o filme 
era radicalmente subversivo e provocador, no 
retrato devastador que apresentava da Igreja 
e de Cristo, num erotismo extremamente explí‑

cito para a época, na maneira mordaz como 
criticava a burguesia e nas menções a Os 120 
dias de Sodoma do Marquês de Sade (obra 
proibida na altura). Espantoso é que a proibi‑
ção tenha durado tanto tempo (em Portugal, o 
filme só foi exibido publicamente pela primeira 
vez em 1982).

Podemos até perguntar ‑nos como foi 
sequer possível a Buñuel realizar um filme tão 
provocador em 1930. Na verdade, tal aconte‑
ceu graças ao apoio financeiro dos Viscondes 
de Noailles, um casal aristocrata milionário e 
algo extravagante que, em 1929, tinha ficado 
muito bem impressionado com o primeiro filme 
de Buñuel, Un Chien Andalou. Os Viscondes 
tinham acabado de oferecer financiamento 
para um outro importante filme surrealista 

LUIS BUÑUEL FOTOGRAFADO POR SALVADOR DALÍ 
DURANTE A ESCRITA DE L'ÂGE D'OR, 1930
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(O Sangue de um poeta de Jean Cocteau) e, 
quando apareceu Buñuel com o projecto de 
um filme na linha de O Cão Andaluz (mas mais 
longo e ambicioso), não pensaram duas vezes. 
Parece até que o Visconde colocou como única 
condição, inicialmente, que o filme tivesse 
música de Stravinski – mas, perante a recusa 
de Buñuel, que achava Stravinski uma pessoa 
demasiado beata, rapidamente lhe deu carta 
branca também a nível musical. O realizador 
teve, assim, liberdade total. E parece que, à 
medida que Buñuel ia contando o argumento 
ao Visconde, este só dizia “delicioso”, “magní‑
fico” (peripécias contadas num belo texto de 
João Bénard da Costa sobre o filme, publicado 
pela Cinemateca).

Outra razão que certamente terá enco‑
rajado Buñuel a empreender um projecto 
tão arriscado foi a comunidade de ideias que 
se vivia dentro do grupo surrealista, que ele 
frequentava regularmente, em especial depois 
do sucesso de O Cão Andaluz, considerado por 
Bréton como “o equivalente cinematográfico 
da escrita automática” (técnica base da litera‑
tura surrealista). De resto, discute ‑se ainda hoje 
até que ponto o filme (e o seu argumento) é uma 
criação exclusiva de Buñuel ou, como defende 
Michael Richardson no livro Surrealism and 
Cinema, o resultado de um trabalho colabora‑
tivo dentro do grupo surrealista. Também não é 
claro qual foi exactamente o papel de Salvador 
Dalí: se o argumento de O Cão Andaluz tinha 
sido feito em conjunto por Buñuel e Dalí, no 
caso de A Idade do Ouro o papel de Dalí parece 
ter sido menor (aliás, a relação pessoal entre os 
dois havia ‑se deteriorado substancialmente à 
data de realização do filme).

Ainda que hoje em dia já ninguém lance 
bombas ou grite palavras de ordem racis‑

tas durante a projecção de A Idade do Ouro 
(pelo menos, assim se espera), a verdade é 
que o filme guarda ainda um impacto muito 
forte. Esse impacto resulta, desde logo, da sua 
componente visual, com uma série de planos 
inesquecíveis e incrivelmente subversivos, 
como o do esqueleto dos bispos e o da prota‑
gonista com os dedos da estátua. E também a 
montagem (a ligação entre os planos) é alta‑
mente disruptiva, muitas vezes ligando espaços 
desconexos (como entre os dois protagonis‑
tas na parte central do filme) ou intercalando 
material filmado por Buñuel com material pré‑
‑existente, retirado de outros filmes, em espe‑
cial documentários (é o caso dos planos iniciais 
dos escorpiões, retirados de um filme didáctico, 
e dos planos aéreos da suposta Roma impe‑
rial, retirados de actualidades cinematográfi‑
cas da época).

Mas o impacto do filme vem também da 
sua componente sonora, ainda que esse 
lado seja muitas vezes esquecido � ou igno‑
rado � em análises do filme (como se queixa 
Rashna Richards, num artigo de 2009 intitu‑
lado Unsynched: The Contrapuntal Sounds of 
Luis Buñuel’s “L’âge d’Or”). Na verdade, L’âge 
d’or foi um dos primeiros filmes sonoros realiza‑
dos em França e, ainda que as partes propria‑
mente faladas sejam relativamente escassas, 
é surpreendente a inventividade com que 
Buñuel utiliza o novo meio. Em geral, o filme 
rejeita uma perspectiva naturalista ou realista 
em que o som estaria estreitamente sincro‑
nizado com a imagem (o modelo que preva‑
leceria no cinema de Hollywood), preferindo 
criar uma disjunção ou contraponto entre os 
dois níveis, “ecoando a colagem heterogénea 
de elementos deslocados de tempo, espaço 
e causalidade na componente visual do filme” 
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(Richards, 2009). Esse contraponto som ‑ima‑
gem vê ‑se ao nível dos diálogos (muitas vezes 
sem relação evidente com o que estamos a 
ver); doutros sons vocais (como os gritos na 
praia, cujo som nunca aparece explicitamente 
sincronizado com a imagem dos amantes que 
supostamente os estão a emitir); dos ruídos da 
cena (que muitas vezes continuam enquanto o 
plano já mudou para um outro espaço, comple‑
tamente diferente, em que o som original já não 
está ancorado na imagem); e da música (cujo 
carácter emocional é frequentemente contra‑
ditório em relação à cena).

A música que hoje ouvimos não é, claro, 
a música original do filme (uma colagem de 
excertos de Mendelssohn, Mozart, Beetho‑
ven, Schubert e Wagner), mas música nova 
do compositor argentino Martin Matalon, 
escrita propositadamente para acompanhar 
o filme. O objectivo de Matalon não é, de modo 
algum, substituir a música original: é ele, aliás, o 
primeiro a salientar que “Buñuel usava sempre 
a música de modo muito inteligente”, desta‑
cando em especial “o resultado extraordiná‑
rio” da junção de tangos argentinos e Wagner 
em Un Chien Andalou1. Em vez disso, o objec‑
tivo do compositor é proporcionar uma relei‑
tura musical do filme no contexto mais vivo de 
uma performance musical, em alternativa ao 
contexto mais habitual da projecção de um 
filme (sonoro) em que a música pré ‑gravada 
é simplesmente reproduzida através de um 
dispositivo mecânico.

A abordagem de Matalon quanto à rela‑
ção entre música e filme é também contra‑
pontística, tal como a abordagem de Buñuel à 
relação entre som e imagem. O próprio compo‑

1 https://www.youtube.com/watch?v=crIJ4PwmU‑8

sitor o nota, afirmando que “com Buñuel não 
é desejável, nem mesmo recomendável, colar 
[a música] à imagem”, e que, por isso, “a música 
é muito independente do filme, ainda que siga 
a montagem nas grandes linhas”. Conclui, 
então, que “entre a imagem e a música, trata‑
‑se de contraponto”2. Em várias outras inter‑
venções públicas de apresentação da sua 
obra, Matalon especifica um pouco melhor em 
que consiste esse contraponto, notando que, 
face ao carácter fragmentário, não ‑narrativo 
e abstracto para que tende o filme, lhe pare‑
ceu mais interessante que a música enfatizasse 
qualidades contrárias (ou complementares), 
nomeadamente de continuidade, direccionali‑

2 Véronique Brindeau, 2005, Un bestiaire surréaliste – 

entrevista com Martin Matalon.

MARTIN MATALON
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dade e narrativa: caso contrário, a música seria 
“meramente ilustrativa” e, por isso, redundante 
e aborrecida. 

A música de Matalon é escrita para piano, 
electrónica e um ensemble de percussão extre‑
mamente diversificado, que inclui desde os 
instrumentos mais habituais (como o vibra‑
fone e os pratos) a outros mais raros (como 
o mokugio, um pequeno tambor de madeira; 
o zarb, um tambor iraquiano; e até vasos de 
plantas). Em geral, o compositor associa a 
cada uma das partes do filme uma combina‑
ção diferente de instrumentos e um certo tipo 
de sonoridade: no início, por exemplo, a acom‑
panhar o genérico, temos uma textura miste‑
riosa e agitada em que predominam a caixa, 
os wood blocks e os tímpanos, elementos 
que continuam presentes (embora mais em 
segundo plano) com a entrada do piano, muito 
activo e estridente, na cena dos escorpiões; à 
frente, quando aparecem os bispos, a sonori‑
dade da caixa intensifica ‑se, tornando ‑se mais 
frenética, e juntam ‑se os sons graves (sinistros 
e ameaçadores) dos tímpanos e dos gongos. 
E já por aqui se vê como há muitos elemen‑
tos de continuidade e de evolução gradual na 
música, em contraposição com a montagem 
visual mais fragmentada.

Le Scorpion � é esse o título que Mata‑
lon deu à sua música para o filme L’âge d’or 
� resulta de uma encomenda conjunta, em 
2000, por parte do IRCAM e do ensemble 
Percussions de Strasbourg (daí a obra ter sido 
escrita para percussão e electrónica). Tendo 
composto já, em 1996, música para o filme Un 
Chien Andalou3, Matalon decidiu então musi‑
car L’âge d’or, um projecto concluído em 2002. 

3 Apresentada na Casa da Música num cine‑concerto inte‑

grado na primeira edição do Invicta.Música.Filmes, em 2013.

Mais tarde, em 2005, escreveria uma nova obra 
para acompanhar um terceiro filme de Buñuel, 
Las Hurdes (1933), assim concluindo um tríp‑
tico em torno do realizador espanhol, justa‑
mente com os seus famosos três filmes iniciais 
– talvez os mais associados, no imaginário ciné‑
filo, ao movimento surrealista. 

Há mais dois filmes antigos para os quais 
Matalon compôs também música: Metropolis 
(1927) de Fritz Lang (um projecto gigantesco 
que lhe levou dois anos de composição, entre 
1993 e 1995)4; e A Princesa das Ostras (1919) de 
Ernst Lubitsch (o projecto mais recente, termi‑
nado em 2015). Mas a obra deste compositor 
não se cinge ao âmbito cinematográfico, tendo 
também composto muita música instrumen‑
tal pura (de música de câmara a orquestral) e 
uma grande diversidade de formatos em que a 
música é combinada com outros meios (como 
a ópera, o bailado, o teatro, o conto infantil e 
até o circo). Sem deixar de se a esses diferen‑
tes domínios, reconhece ‑se sempre a voz de 
Matalon, tipicamente densa e complexa mas 
com uma sensualidade muito directa, propor‑
cionada pela riqueza dos timbres e dos ritmos.

DANIEL MOREIRA, 2019

4 Apresentado na Casa da Música em Novembro de 2009.
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Miquel Bernat direcção musical 

O percussionista Miquel Bernat contribui forte‑
mente para a divulgação e solidificação da 
percussão a nível internacional, abrangendo no 
seu trabalho os mais diversos tipos de música – 
da erudita ou experimental com electrónica até 
ao meio popular e vernacular, interagindo com 
diversas áreas artísticas. Estudou nos conserva‑
tórios de Valência, Madrid, Bruxelas e Roterdão 
e frequentou o Aspen Summer Music Course 
nos Estados Unidos da América. Foi laureado 
com o Prémio Extraordinário Final de Curso dos 
Conservatórios de Madrid e Bruxelas, o Prémio 
Especial no Gaudeamus na Holanda, em 1993, 
bem como o segundo prémio da Aspen Naka‑
michi Competition (EUA).

Músico de grande versatilidade, tocou na 
Orquestra Ciutat de Barcelona e na Orques‑
tra Real do Concertgebouw de Amesterdão. Foi 
membro do Duo Contemporain de Roterdão e 
fundador do Ictus Ensemble de Bruxelas, com 
o qual tem vindo a fazer variados espectáculos 
(alguns deles como solista) com a coreógrafa 
A. T. de Keesrmaeker, da companhia Rosas, 
entre outros.

Solista em incontáveis recitais por todo o 
mundo, destacam ‑se as estreias mundiais dos 
Concertos para percussão de David del Puerto, 
César Camarero, Luis de Pablo, Mauricio Sotelo 
e Joan Guinjoan, como solista com a Orquesta 
de Cadaqués (Espanha), Orquestra Nacional 
do Porto, Orquesta de la Comunidad de Madrid, 
Orquesta Sinfónica de Murcia, Orquesta de la 
Radio Televisión Española (RTVE), Orques‑
tra Borusan de Istambul, Sinfónica de Chipre, 
Musikfabrik (Alemanha), Remix Ensemble Casa 
da Música, etc.

No IRCAM/Centre George Pompidou de 
Paris, estreou Mantis Walk in a Metal Space de 

Javier Álvarez, o primeiro concerto mundial para 
steel drums, com o Ictus Ensemble. Foi solista 
junto do conceituado barítono Spyros Sakkas 
na música cénica Oresteïa de Iánnis Xenákis, 
apresentada em festivais como Radio France de 
Montpellier, Istambul e Chipre, e em salas como 
o Auditório Nacional de Madrid e a Cité de la 
Musique em Paris. No Porto fundou o Drumming ‑
‑GP, um dos grupos de percussão mais dinâmi‑
cos e apreciados pela crítica internacional.

Miquel Bernat foi professor nos Conserva‑
tórios de Música de Roterdão e Bruxelas e na 
Universidade de Aveiro. Criou o primeiro Curso 
Superior de Percussão em Portugal (ESMAE, 
Porto). É professor na ESMUC de Barcelona. 
Tem sido convidado para ensinar nos Cursos 
Internacionais de Verão para a Nova Música 
de Darmstadt (Alemanha), no El Sistema de 
Orquestras da Venezuela (FESNOJIV), no Instru‑
menta de Oaxaca (México), no Civebra de Brasí‑
lia e na Unicamp de Campinas (Brasil). Em Março 
deste ano realiza uma masterclass no Conser‑
vatório Nacional Superior de Música de Paris.

Encontra ‑se a criar uma colecção de Estu‑
dos de Concerto para Marimba em estreita 
colaboração com compositores conceitua‑
dos, que publicou em 2017 na Editorial Tritó 
de Barcelona e com a qual obteve a Beca Red 
Leonardo para Investigadores e Criadores 
Artísticos de 2016, da Fundação BBVA, para a 
sua difusão. Elabora neste momento o segundo 
volume desta colecção, que deverá ser publi‑
cado em Setembro.

Miquel Bernat é um apaixonado pela cria‑
ção actual, assim como um dos músicos mais 
comprometidos com a expansão da arte da 
percussão.
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Drumming-Grupo de Percussão

Vocacionado para a música contemporânea 
e de portas abertas a todos os mundos sono‑
ros, o Drumming‑Grupo de Percussão (DGP), 
fundado e dirigido por Miquel Bernat, afirma ‑se 
como um dos mais importantes colectivos do 
género a nível internacional, desde o seu surgi‑
mento em 1999.  

O Drumming desafia à inovação sonora 
propondo espectáculos de carácter diverso, 
sustentados pela sua coerência estética e 
unidade poética que unem a música à vertente 
cénica e a outras formas de arte, procu‑
rando inquietar o público e criar novos tipos 
de concerto, sempre com uma narrativa muito 
sólida. O grupo viaja da percussão erudita ao jazz, 
passando pela electrónica e o rock e tentando 
igualmente desenvolver música de cena para 
teatro, ópera e bailado. A sua constante activi‑
dade criativa conta também com as vertentes 
didáctico ‑pedagógica e social. 

O DGP é pioneiro na criação de uma orques‑
tra de timbilas (instrumento tradicional africano 
e antepassado da marimba), que tanto inter‑
preta as músicas de tradição oral (de origem 
moçambicana) como música de composito‑
res contemporâneos que escrevem especial‑
mente para o grupo. Criou também o primeiro 
ensemble de steel drums (instrumento tradicio‑
nal de Trindade e Tobago) da Península Ibérica, 
baseado também nas duas vertentes: tradicio‑
nal e experimental.  

Na sua constante actividade e criação de 
música contemporânea, em parceria com 
compositores e artistas conceituados, o Drum‑
ming encomendou e estreou, desde 1999, 
centenas de obras. Tem, por isso, contribuído 
significativamente para o crescimento do reper‑
tório para grupo de percussão e outras forma‑

ções com percussão. Devido a este facto, o 
grupo conta com uma obra única e persona‑
lizada e actuou já com muitos outros agrupa‑
mentos e solistas, dos quais se destacam Ivan 
Moniguetti (violoncelo), Glen Velez (percus‑
são), Sérgio Carolino (tuba) e Edicson Ruiz 
(contrabaixo). Na discografia do grupo constam 
Unreal -Sidewalk Cartoon (Bernardo Sassetti + 
Drumming GP), Pocket Paradise (2009, dedi‑
cado à música de Jesus Rueda), Step by Step 
(2013, com música de António Pinho Vargas), 
Mares (2016, com composições de António 
Chagas Rosa e considerado melhor disco clás‑
sico do ano pelo Ípsilon/Público em 2016), Hori-
zonte Ondulado (CD monográfico sobre a obra 
para percussão de José Manuel López López, 
Neu Records, em gravação estéreo, Sourround 
e 3D) e o vinil INTRA de Mark Fell. Em breve 
sairá na Clean Feed o CD Liturgia dos Pássa-
ros, em colaboração com o pianista e compo‑
sitor Daniel Bernardes. 

Para além da pro ‑actividade ao nível da cria‑
ção de novos espectáculos, o grupo trabalha e 
explora, desde a sua criação, a qualidade, perso‑
nalidade e inovação do seu som, colaborando 
também na invenção e configuração de instru‑
mentos e baquetas únicas. Foi grupo residente 
da Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura e 
actua com regularidade nas mais conceitua‑
das salas nacionais,  das quais se destacam a 
Fundação Gulbenkian, o Teatro Nacional São 
João, a Culturgest, o Centro Cultural de Belém, 
o Teatro Rivoli, a Fundação de Serralves e a 
Casa da Música. No estrangeiro apresentou ‑se 
em Espanha, na Bélgica, em França, em Itália, na 
Alemanha, na África do Sul e no Brasil. O Drum‑
ming é uma estrutura apoiada pela DGArtes – 
Ministério da Cultura de Portugal.
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Percussão
João Miguel Braga Simões
Jonathan Silva
Pedro Gois
Pedro Oliveira
Rui Rodrigues
Saulo Giovannini

Piano
Dimitri Vassilakis

Realização informática musical 
Tom Mays



16 SÁB · 16:00 SALA 2

MUNDO ANIMADO
CINE-CONCERTO PARA FAMÍLIAS · NOVO MUNDO 

Filmes de CHARLES CHAPLIN E BUSTER KEATON

WORTEN DIGITÓPIA projecção

19 TER · 19:30 SALA SUGGIA

SHELTER
CINE-CONCERTO · NOVO MUNDO

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

BRAD LUBMAN direcção musical

IRIS OJA meio‑soprano

LEONOR MELO soprano

ÂNGELA ALVES soprano

WORTEN DIGITÓPIA projecção

BILL MORRISON filme

DAVID LANG, MICHAEL GORDON E JULIA WOLFE música

DEBORAH ARTMAN libreto

INVICTA.MÚSICA.FILMES

16 SÁB · 18:00 SALA SUGGIA

A QUIMERA DO OURO
CINE-CONCERTO · NOVO MUNDO 

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

JAYCE OGREN direcção musical  

WORTEN DIGITÓPIA projecção

CHARLES CHAPLIN filme

CHARLES CHAPLIN (arr. Timothy Brock) música

EUROPEAN FILM PHILHARMONIC INSTITUTE



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


