
notas sobre O Carro do Jorge Peixinho 

 

No número 41 da Rua do Loreto em Lisboa, existe a frente de um carro incrustada no 

topo da montra de uma loja. Nos anos 90 do século passado, eu circulava todos os dias 

entre a Rua do Ataíde e a Rua dos Caetanos onde a Escola Superior de Música de Lisboa 

tinha as suas instalações e a passagem pela Rua do Loreto era obrigatória. O Eurico 

Carrapatoso também passava por lá regularmente com o seu filho António, na altura 

com 4 anos, que lhe perguntava insistentemente: «Oh pai, de quem é aquele carro 

amarelo? E um dia o Eurico respondeu-lhe: «É do Jorge Peixinho». A partir daí, aquele 

carro ficou sempre o carro do Jorge Peixinho. Desde essa altura fiquei com vontade de 

fazer uma peça com este título, dedicada ao Jorge Peixinho. 

Ao ter recebido a proposta de participar no projecto Mémoire... Miroir: a música de 

Jorge Peixinho, refletida em obras para violoncelo e piano, foi inevitável o regresso da 

imagem daquele carro e do tempo em que conheci o Jorge Peixinho. Tendo estas 

memórias como ponto de partida, a peça resulta da minha leitura do universo musical 

de Jorge Peixinho e, ao mesmo tempo, da leitura da sua persona e do ambiente dos anos 

90 que me remetiam para outro universo musical. 

A secção introdutória, com a exploração alargada do timbre do piano espelha, de forma 

pessoal, a sonoridade de algumas obras de Peixinho como, por exemplo, Remake (para 

ensemble) ou Estudo II (para piano); já a 2ª e 6ª secções são inspiradas pela minha 

interpretação de alguns traços da personalidade de Peixinho e pelo ambiente que nos 

rodeava naquela época, sustentadas em gestos de pulsação regular, mas com métrica 

irregular. As estas secções enérgicas opõem-se outras secções mais introspectivas (3ª, 

4ª e 8ª secções), como se alternasse o universo do que se passava na rua nos anos 90, 

com o que se passava no interior das salas de concerto e na academia; como compositor 

a integração de universos musicais distintos sempre foi uma possibilidade. De destacar 

ainda a presença de um refrão no registo grave, uma melodia que se intromete entre as 

outras secções e que se repete ciclicamente (5ª e 7ª secções) onde, em cada repetição, 

as suas durações são sempre diferentes, como se a escutássemos de diferentes ângulos. 

 A 8ª, e última secção, tenta conectar o universo harmónico de algumas peças de 

Peixinho com a minha maneira de pensar a harmonia, tendo como referência 

Harmónicos I (para piano) na construção do seu reflexo, sendo este espelho também 

uma maneira de o homenagear. 
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