
sobre branco, branco, branco… 

 

Esta peça surge por ocasião da comemoração do centenário de José Saramago, uma encomenda 

de Síntese – Grupo de Música Contemporânea. Baseia-se em frases de Ensaio sobre a Cegueira 

de Saramago, usadas como pequenos instantes retidos por mim aquando da leitura do livro, 

pelo seu valor simbólico que, mais do que tratarem a temática da cegueira, nos fazem pensar o 

que somos e sobre o que somos capazes de fazer em situação de crise. 

Assim, a peça é estruturada por um conjunto de 15 pequenos andamentos sem 

desenvolvimento, expostos como miniaturas ou instantes fotográficos que captam diversas 

ideias-chave no decurso do livro de Saramago. Alguns instantes surgem também como 

fragmentos, onde elementos musicais surgem dispersos por diversos andamentos, como entre 

o 4º e o 7º, entre o 1º e no 15º, entre o 2º e o 11º e ainda entre o 7º e o 15º. 

O 8º é o andamento central onde, aceitando a condição em que vivem as personagens de 

Saramago, o discurso musical repousa um pouco da tensão criada nos andamentos anteriores, 

refletindo sobre o medo, onde diz «O medo cega… já éramos cegos no momento em que 

cegámos, o medo nos cegou, o medo nos fará continuar cegos». 

Do ponto de vista da textura e da harmonia, a grande influência de Saramago é o facto de a 

cegueira, por ele imaginada, ser branca e não escura como tradicionalmente pensamos. Essa 

ideia foi determinante na escrita musical, pois os principais acordes que habitam a textura 

durante o discurso musical são, para mim, “brancos”, acordes espectrais com os seus 

componentes com amplitude igual, saturando o ouvido tal como a luz branca intensa também 

nos pode impedir de ver. Por vezes esses acordes surgem com nuances de branco sempre que 

estão associadas a personagens cegas ou com outras cores mais definidas quando associadas à 

personagem que não cegou, como no 5º andamento, onde a voz canta em pianissimo no registo 

grave sobre uma textura pouco densa e com cores características.  

No 13º andamento, quando os cegos veem tudo escuro, a cor dos acordes é “negra”, abrindo 

de repente para uma cor ainda branca, mas já filtrada quando voltam a ver, permitindo ver/ouvir 

outras cores à medida que o branco nos deixa de saturar. De referir que existe uma exploração 

exacerbada do alargamento das qualidades tímbricas das cordas que passa pela distorção 

harmónica dos acordes brancos quando estas deixam soar harmónicos superiores em 

detrimento das próprias fundamentais, e pela introdução de componentes aperiódicas, onde o 

ruído ainda turva mais a imagem harmónica da textura, contrastando com a pureza do sax 

soprano e do acordeão. Tanto o 1º como o último andamento são instantes onde o timbre das 

cordas se apresenta sem distorção, correspondendo assim, aos momentos onde a cegueira não 

está presente e é possível ouvir as cores características dos campos harmónicos em contraponto 

e com acordes em trémulo. 

Na peça existem dois tipos de procedimentos harmónico-melódicos que partilham a textura, 

uma escala não oitavante que repete os seus intervalos de 15 em 15 meios tons e um conjunto 

de acordes espectrais, como os acordes brancos que turvam a textura e os acordes de diferentes 

cores que reforçam acusticamente a estrutura intervalar. 

A voz, é chamada a usar tanto a fala como o canto, por vezes de forma lírica no registo médio 

agudo, mas também por vezes de forma simples, íntima, no registo médio grave e mesmo grave, 

quase falada. 



Saramago disse que quis que o leitor sofresse tanto quanto ele sofreu ao escrever o livro. Neste 

contexto a peça é por vezes amarga, e surgiu também no contexto desse sofrimento, 

apresentando-se entre um certo lirismo e a angústia, a aflição, o medo, a dor, a morte, a 

violência, a tristeza pela vida interrompida por algo que não se pode controlar, a consciência do 

que conseguimos fazer para sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, esta peça coloca a possibilidade 

de encontrar a beleza no meio do caos, e de encontrar nos momentos de superação a esperança 

de encontrar felicidade. 
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