
A obra de Constança Capdeville: 
itinerários artísticos, sociais e afetivos
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Constança Capdeville (1937-1992) foi compositora, pianista, 
percussionista e professora, desenvolveu uma prática e reflexão estética 
que gostava de designar como teatro-música, ligando a investigação 
sonora a elementos teatrais e gestuais, bem como a poesia, literatura e 
cinema, na tentativa de descobrir e reinventar novas formas de criação e da 
própria performance1 musical. Por essa razão, a compositora é atualmente 
considerada a grande figura do teatro-música em Portugal. Constança 
Capdeville nasceu em Barcelona no dia 16 de março de 1937, em plena 
Guerra Civil Espanhola, e costumava dizer que tinha nascido debaixo do 

1. Termo aqui entendido como uma forma de manifestação artística que compreende 
e articula várias formas de expressão, considerando o gesto, o movimento, a palavra, 
o texto (incluindo a sua desconstrução gráfica e fonética), a interação com o público 
(preocupação a nível da comunicação e do diálogo com o mesmo), a conceção 
dos elementos cénicos (personagens que se autonomizam), o desenvolvimento 
da tecnologia do som e da imagem (aplicado à criação artística) através da 
interdisciplinaridade. Cf. Serrão, M. B. (2011). Influências da performance na música 
entre 1970 e 90 em Portugal: Jorge Peixinho, Clotilde Rosa, Eduardo Sérgio. Dissertação 
de Mestrado. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa, p.169.

Azevedo, A. F., Furlanetto, B. H., Duarte, M. B. & Augusto, C. A. (eds.) (2020).
Geografias Culturais da Música, do Som e do Silêncio. Guimarães: Lab2pt, 
pp. 275-300
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som de bombas. Na sequência dos tumultos político-sociais que se viviam 
no seu país de origem, em 1951, com apenas catorze anos, Capdeville muda-
se juntamente com a sua família para Lisboa, tendo aqui permanecido até 
à data da sua morte, dia 4 de fevereiro de 1992. A compositora tinha uma 
enorme admiração pelo seu pai. Filipe Capdeville era um homem culto e com 
uma imensa sensibilidade e gosto pelas artes, aliás é o senhor Capdeville que 
incute esse gosto na filha, levando-a a diversos eventos culturais e artísticos 
desde muito cedo. Constança Capdeville era uma leitora ávida e tinha um 
enorme interesse pelas artes em geral, mas em particular pela música, a 
dança, o teatro e o cinema.

Capdeville construiu o seu percurso artístico essencialmente em 
Lisboa, apresentando a maioria das suas obras no contexto dos Encontros 
Gulbenkian de Música Contemporânea (EGMC),2 promovidos pela 
Fundação Calouste Gulbenkian (FCG). Não obstante as suas obras terem 
sido apresentadas noutros locais em Portugal, como por exemplo na 
Madeira ou nas Caldas da Rainha, e também no estrangeiro, nomeadamente 
em festivais de arte e de música contemporânea como Royan ou Paris, e 
em Munique ou Barcelona, de onde é originária, as suas obras raramente 
foram ou são apresentadas quer em Portugal, quer no estrangeiro. No 
entanto, a pianista Olga Prats salienta que cada vez que apresentava uma 
das obras de Capdeville, estas provocavam sempre um efeito surpresa nos 
espectadores.3 Prats colaborou durante vários anos com Capdeville, como 
membro do ColecViva,4 mas também como membro fundador e pianista 
do agrupamento de câmara Opus Ensemble, com o qual fez inúmeras 
digressões em Portugal e no estrangeiro. Este agrupamento de câmara nas 
suas digressões apresentava com relativa frequência duas das obras que 
Constança Capdeville lhe havia dedicado, designadamente: ...in somno 

2. Estes decorreram entre 1977 e 2000 e, durante este período, tiveram um contributo 
fulcral para a criação e disseminação da música contemporânea em Portugal, pois 
permitiram um grande intercâmbio entre as várias gerações de compositores 
portugueses e estrangeiros.
3. Comunicação pessoal, 21 de setembro de 2020.
4. Grupo fundado por Constança Capdeville em 1985, especificamente para apresentar 
as suas obras de teatro-música, cujos elementos possuíam já uma vasta experiência de 
trabalho e colaboração em conjunto.

Pacis, One for nothing (1981) e Ámen para uma ausência (1986), versão 
para contrabaixo solo. Prats referiu ainda que nos seus concertos a solo 
tem apresentado algumas peças da juventude de Capdeville, especialmente: 
Caixinha de Música (1950-52) e Maman j’ai vu dans la lune (com voz 
do pianista), integrada no ciclo Visions d’Enfant (1958-59). As obras de 
Capdeville circulam pouco no exterior, de acordo com Prats isso deve-se ao 
facto de estas incluírem uma forte componente teatral, tornando complicado 
transportar o vasto conjunto de instrumentos e objetos e a iluminação que 
eram utilizados nestas obras. Além disso, estes espetáculos requeriam a 
presença dos técnicos que colaboravam frequentemente com a compositora 
e, portanto, a dificuldade de levar toda a equipa inviabilizava por vezes a 
interpretação destas obras tal como estas haviam sido imaginadas. 

Ao contrário do que acontecia com outros compositores seus coevos, 
como Jorge Peixinho, que era um frequentador habitual dos Cursos de Verão 
de Darmstadt, assim como Clotilde Rosa, Paulo Brandão ou José Lopes e 
Silva, entre outros, que frequentaram também algumas edições dos mesmos 
cursos, Capdeville praticamente não saiu para o exterior, embora tivesse 
feito cursos de aperfeiçoamento no âmbito da composição e percussão, 
organizados pela Fundação Calouste Gulbenkian, e frequentado diversos 
seminários de análise musical, tendo contacto com muitos compositores e 
artistas nacionais e internacionais. Capdeville foi ainda muito versátil no que 
respeita às suas atividades artísticas, por exemplo colaborou com a televisão, 
concebendo o programa Binário (1979), juntamente com António Wagner 
Diniz, Luís Madureira e Manuel Graça Dias,5 de cariz didático e constituído 
por seis episódios essencialmente sobre música (por exemplo, o episódio 
6 é dedicado à música do compositor russo Igor Stravinsky; o episódio 3 
é um programa de sátira aos cantores de ópera e as suas excentricidades; 
o episódio 4 é consagrado a Sérgio Godinho, em que este fala das suas 
composições; e há também programas que abordam o ensino da música e 
outros sobre artistas ligados ao teatro). Além do seu grupo de teatro-música, 
o ColecViva, Capdeville cooperou ainda com as seguintes companhias 
teatrais: Centro Cultural de Évora, Teatro da Cornucópia e Teatro Nacional 
D. Maria II, compondo a música, dirigindo música e espetáculos e, ainda, 

5. Fonte: Arquivo RTP.
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atuando como atriz. Também não pode passar ao lado a sua presença no 
cinema, tendo escrito a música original do filme Cerromaior6 (1980) de Luís 
Filipe Rocha, Solo de Violino (1990) de Monique Rutler e tendo participado 
como conselheira musical e atriz no filme Rosa de Areia (1989) de António 
Reis e Margarida Cordeiro.

Neste capítulo, ainda que de forma muito resumida, iremos mostrar 
que Constança Capdeville incorpora nas suas obras muitas geografias 
culturais da música, do som e do silêncio, porque utiliza como processo de 
composição excertos ou partes integrais de materiais de diferentes autores 
através do recurso à técnica de colagem7 (podendo esta conter ou não 
citação), mas também porque, ao longo de todo o seu percurso artístico 
a compositora tece várias colaborações com diversos artistas pertencentes 
a outros campos artísticos e, deste modo, as suas obras representam um 
ponto de partida ou de chegada para várias itinerários não só artísticos, mas 
também sociais e afetivos.

Principais impulsionadores da perspetiva de teatro-música 
de Constança Capdeville    — breve apontamento.

Entre 1955 e 1975, a música que incluía componente teatral tornou-
se um foco importante para muitos compositores europeus (destacando-se 
Luciano Berio, Bruno Maderna, Mauricio Kagel, György Ligeti, Luigi Nono, 
entre outros) como resultado das experiências revolucionárias na linguagem 
musical ocorridas logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. O teatro-
música passou, desde então, por transformações variadas e significativas, 
ajudando a repensar experimentalmente as tradições teatrais, os géneros 
artísticos, as convenções da performance e a relação do compositor com 

6. Para mais informações sobre a colaboração de Constança Capdeville com Luís 
Filipe Rocha, cf. Magalhães, F. (2019b). Constança Capdeville: “A música já não pode 
viver sozinha”. Diálogos entre música e cinema em Cerromaior (1980), de Luís Filipe 
Rocha. In Cinema e Outras Artes II Diálogos e Inquietudes Artísticas, 215-229. Covilhã.
7. O uso desta técnica torna-se recorrente na música escrita desde os anos 60, na qual 
se incorporam materiais emprestados constituindo um repertório amplo e diverso. 
No entanto, em certas obras há citações e noutras os materiais incorporados são uma 
alusão estilística sem se utilizar na realidade material citado. Cf. Losada, C. (2008). 
The Process of Modulation in Musical Collage. Music Analysis, Vol. 27 (2/3): 295-336, 
p.327.

a sociedade. Este novo paradigma levanta questões importantes sobre a 
relação do teatro-música com as teorias da dramaturgia antecedentes e as 
contemporâneas, sobretudo no que respeita ao uso das novas tecnologias, 
ao papel dos novos locais e ambientes, às novas conceções do intérprete e 
aos desafios colocados à análise musical.

Em 1955, Berio e Bruno Maderna fundaram o primeiro estúdio 
de música eletrónica em Itália, o Studio di Fonologia Musicale, na RAI 
de Milão.8 Neste estúdio foram realizadas várias experiências a nível das 
interações entre instrumentos acústicos e sons produzidos eletronicamente, 
assim como a exploração de novas relações entre sons e palavra. O estudo 
levado a cabo por Berio relativamente aos recursos expressivos da voz 
feminina —impulsionado pela voz de Cathy Berberian— foi aperfeiçoado 
por forma a aumentar a carga dramática das suas obras, contribuindo 
para o desenvolvimento do teatro-música. Este estúdio foi amplamente 
reconhecido devido a este tipo de experiências, mas também pelas suas 
grandes inovações a nível musical, técnico e tecnológico, tornando-se o 
terceiro polo da Nova Música na Europa, paralelamente aos que já existiam 
em Paris e Colónia, e dos quais se destacou.

A influência de Luciano Berio na obra de Capdeville é evidente 
sobretudo no que respeita à exploração dos recursos vocais. Tal como este 
último, a compositora fez várias experiências com a voz através do uso de 
fonemas, em que uma palavra podia ser de tal forma fragmentada que se 
tornava quase impercetível. Também à semelhança de Berio, Capdeville 
recorre à técnica de colagem como processo criativo, incorporando materiais 
musicais, textuais ou visuais de outros autores ou dela mesma. 

O teatro-música de Capdeville foi fortemente influenciado pelo 
teatro instrumental de Mauricio Kagel, nomeadamente no que concerne 
à função dos artistas em palco, à sobreposição de estruturas criando 
densidade e ao uso do piano preparado, por influxo de John Cage. Este 
último, cuja marca também se nota na atenção que a compositora dá ao 
silêncio que para Capdeville era uma coisa material, isto é, o silêncio era 

8. Estúdios ligados à Rádio e televisão italiana, para mais informações cf. Vidolin, 
A. (2012). The School of Fonologia. In M.M. Novati & J. Dack (Eds.), The Studio Di 
Fonologia: a musical journey 1954-1983, update 2008-2012, 19-31. Milan: Ricordi. 
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usado tal como o som, e não era utilizado de forma casual. Relativamente à 
função dos intérpretes em palco, os seus papéis deixam de ser tão definidos, 
pois o músico, o bailarino, o ator e mesmo o compositor (que como sucede 
com Capdeville pode ser também intérprete nas suas obras) passam a ser 
performers que têm funções múltiplas, que têm uma nova distribuição em 
palco (diferente do concerto ‘clássico’), que podem tocar (instrumentos 
de percussão ou outros), atuar, emitir fonemas, recitar, fazer mudanças 
de cenário, ter uma atenção particular ao gesto e ao movimento, havendo 
mudanças muito acentuadas em relação aos cânones musicais.9 

Como já foi referido, outro aspeto comum entre Kagel e Capdeville 
é a forte influência de Cage na música de ambos. Em The Music of Mauricio 
Kagel, Björn Heile referiu que Kagel integrou os desafios propostos por 
Cage nos Cursos de Verão de Darmstadt em 1958. Para Kagel, Cage havia 
iniciado uma nova fase na música contemporânea ao reclamar a necessidade 
de uma maior liberdade interpretativa, a inclusão na música de todo o tipo 
de sons, incluindo aquilo que se considera ruído e silêncio, desde que a 
estrutura rítmica fosse coerente e, ainda, o seu interesse pelos princípios do 
indeterminismo.10 A obra Transición II (1959) de Kagel é emblemática da 
influência de Cage. A peça foi escrita para um pianista, um percussionista, 
que toca apenas no interior do piano, e dois gravadores de fita magnética. 
Uma das fitas poderia ser gravada e reproduzida em tempo real, a partitura 
era prescritiva, ou seja, continha indicações sobre as partes que podiam ou 
deviam ser gravadas ou reproduzidas; uma das fitas poderia ser modificada 
eletronicamente através de um modelador de anel.11 Nesta peça, os artistas 

9. Para mais informações sobre o teatro-música de Constança Capdeville cf. Dias, 
A. S. (2019). ColecViva: “teatro-música” como performance. In Carla Madeira, Hélia 
Marçal, Fernando Matos Oliveira (Eds.), Práticas de Arquivo em Artes Performativas 
(303-321). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, p.306; Magalhães, F. 
(2019). Reflexões em torno do teatro-música de Constança Capdeville. Dramaturgias 
11: 88-102, p.94; Serrão, M. J. (2006). Constança Capdeville Entre o Teatro e a Música. 
Lisboa: Edições Colibri / Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical.
10. Na medida em que público passa a ser incluído como parte do processo criativo. 
Cf. Heile, B. (2016). The music of Mauricio Kagel. New York: Routledge.
11. A modulação em anel consiste em misturar eletronicamente duas entradas para 
uma saída. O sinal de saída é a soma e a diferença das duas entradas (Carlos Alberto 
Augusto em comunicação pessoal, dia 6 de outubro de 2020). No caso desta obra de 
Kagel, os dois sinais de entrada seriam eventualmente os dois gravadores, um com um 

colaboram de modo concomitante para a produção de notas individuais: a 
tarefa do percussionista é preparar o piano em tempo real, isto é, amortecer 
as cordas com diferentes materiais e em diferentes sítios, à maneira do piano 
preparado de Cage, enquanto o pianista toca. A interação percussiva das 
partes do piano e as gravações eletronicamente modificadas de ambos são 
combinadas para criar um mundo sonoro assombrado cuja origem, por 
vezes, é difícil de decifrar. Outro resultado desta interação entre os dois 
instrumentistas e as duas fitas é a criação de texturas complexas e densas 
que se sobrepõem e criam a ilusão de que todas estas sonoridades emanam 
do piano.

Esta sobreposição de estruturas é recorrente em várias obras de 
Capdeville, mas de forma mais proeminente em Double12 (1982), na qual 
se gera auditivamente uma enorme densidade. Nesta obra, duas fitas são 
reproduzidas em simultâneo ao longo da performance, interagindo com os 
seus duplos (que são os performers, isto é, o pianista, o cantor e o violoncelista), 
sendo difícil distinguir as várias camadas sonoras. Kagel também cria esta 
ilusão de camadas sobrepostas recorrendo ao material reproduzido a partir 
da fita que foi previamente gravada, o qual, segundo Heile, representa o 
“passado musical.”13 O recurso ao piano preparado durante a performance 
e o uso das fitas magnéticas servem tanto para explorar as possibilidades 
sonoras do piano, como para produzir maior densidade das estruturas, 
resultando ainda em explorações de interações entre os performers, tal como 
sucede no teatro-música de Capdeville, e é, como supradito, particularmente 
evidente em Double. No teatro instrumental não se faz a distinção entre a 
ação teatral e a performance musical. Os gestos sonoros produzidos e os sons 
produzidos devem ser vistos como uma ação “músico-teatral” completa 
que tem elementos acústicos e visuais. Um aspeto comum entre as obras 

conteúdo pré-gravado e outro gravado e reproduzido durante a execução. Um passado 
sonoro e um presente-passado. Ao ser usado o modulador de anel, os dois gravadores 
alimentavam as duas entradas. O que saía, portanto, pelo sistema de altifalantes era a 
soma e a diferença dos sinais desses dois gravadores. Um som altamente complexo e 
totalmente imprevisível.
12. Composta para voz, violoncelo, piano, dois percussionistas, coro mudo, duas fitas 
magnéticas e luzes.
13. Heile, B. (2016). 
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de Kagel e Capdeville é que ambas, mesmo as que não contêm elementos 
teatrais explícitos, são intrinsecamente cénicas. 

Heile refere que a combinação de teatro e música não é atribuída a 
Kagel e começa logo na primeira metade do século XX. Segundo o autor, 
Stravinsky e Schönberg, entre outros, começaram por desenvolver novas 
formas de combinar elementos musicais e teatrais evitando a divisão 
estabelecida entre as duas esferas na ópera tradicional, por um lado, e a 
apresentação de textos estáticos de ciclos de canções e oratórias, por outro.14 
Mas é Kagel quem vem mudar o paradigma ao desenvolver novas formas 
de teatro instrumental, chamando a atenção para a teatralidade inerente à 
performance musical, noção também impregnada na estética de Constança 
Capdeville. 

Ainda no que respeita às figuras que mais marcaram Capdeville, 
Alejandro Erlich-Oliva em entrevista15 fez notar que além de John Cage 
com o piano preparado, Mauricio Kagel e o seu teatro instrumental, Edgar 
Varèse através da exploração de novos timbres e intensa utilização de 
instrumentos de percussão e, mais subtilmente, Charles Ives e a sua noção 
de atonalidade (produzida pela simultaneidade de músicas em diversos tons 
e não por meio da escrita atonal direta, como sucede a título de exemplo 
na obra Three Places in New England), outras figuras tiveram uma forte 
influência na sua obra. Na opinião de Erlich-Oliva, uma dessas figuras não 
pertence sequer ao meio musical, trata-se da coreógrafa e bailarina alemã 
Pina Bausch referindo-se a esta como uma espécie de musa inspiradora para 
Capdeville, por ser uma mulher lutadora e porta-estandarte do movimento 
feminista, e paradigmática como artista criadora. Bausch representava o 
modelo de uma nova corrente estética, cruzando fronteiras entre a dança e o 
teatro, tendo inspirado encenadores ligados ao teatro e à ópera (e.g. Robert 
Wilson, Peter Brook, Arianne Mnouchkine, Anne Bogart) e cineastas (como 
Federico Fellini, Pedro Almodóvar e Wim Wenders). No entanto, Bausch 
fazia teatro-dança, partindo da dança para as outras formas de expressão, 
enquanto Constança fazia teatro-música, tendo como ponto de partida 

14. Heile, B. (2016). 
15. Realizada por Filipa Magalhães na residência do próprio em Lisboa, 12 de 
dezembro de 2018.

a música. Na sua perspetiva de teatro-música, como consequência das 
influências que assimilou, Capdeville desenvolveu uma linguagem muito 
própria que consistia na procura de novas sonoridades e na confluência de 
múltiplas expressões artísticas (como a dança, o teatro ou o cinema). Para a 
compositora, a música continuava a ser o centro. Como ela mesma referiu, 
a sua época foi um momento de libertação da arte, tal como havia sido já a 
época da libertação do artista. “A arte que já não estava subjugada ao artista, 
a arte que existia por ela própria”,16 e também embora a música seja, para ela, 
o foco, esta deve confluir com todos os outros campos artísticos.

Constança Capdeville e a sua perspetiva de teatro-música

A perspetiva de teatro-música de Constança Capdeville é um dos 
aspetos mais diferenciadores e fascinantes da sua obra. Neste tipo de 
criações musicais, o repertório tradicional não seria excluído, mas sim 
visto e apresentado através de uma perspetiva diferente.17 Na sua formação 
inicial, o grupo era constituído por Olga Prats (piano), Alejandro Erlich-
Oliva (contrabaixo), Luís Madureira (voz), João Natividade (bailarino), 
Oswaldo Maggi (mimo), Constança Capdeville (direção, piano e percussão) 
e António de Sousa Dias (assistente de direção, técnico e percussão). Para 
além dos espetáculos, o ColecViva desenvolveu também uma vertente 
educativa. Entre dezembro de 1986 e junho de 1988, Constança Capdeville 
organizou três edições de seminários intitulados O Teatro Musical e o 
Intérprete Hoje, que contaram ainda com a participação dos elementos 
do agrupamento. Nestes seminários havia um especial interesse pelo “[...] 
desempenho do músico enquanto toca, um músico que não se esconde 
para permitir a música aparecer de forma etérea, mas que assume a sua 
presença e o performativo da sua acção enquanto músico.”18 No programa 

16. Constança Capdeville, em entrevista à RTP para o programa Quem é quem? 
Constança Capdeville a silenciosa pesquisa do mundo sonoro, transmitido em 1982.
17. Informação extraída da nota de programa referente a um espetáculo musical 
apresentado pelo ColecViva no âmbito do ciclo “O fantástico na arte contemporânea”, 
no dia 9 de fevereiro (sem indicação de ano). Fonte: Coleção privada de João 
Natividade.
18. Vieira, A. B. (2016). NO ALEPH, para um olhar sobre o Serviço ACARTE da 
Fundação Calouste Gulbenkian entre 1984 e 1989.Universidade Nova de Lisboa, 
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dos seminários liam-se os objetivos do curso, discutindo-se essencialmente 
aspetos de performance, e no final incluía também a apresentação de 
um concerto. Na última edição de 1988 foi apresentado o espetáculo 
Conversa entre um Contrabaixo e uma Inquietação, sobre um poema de 
Manuel Cintra, encenado por Constança Capdeville e pelo próprio Cintra 
(movimento e voz), contando ainda com a interpretação de João Natividade 
(movimento e voz) e Pedro Wallenstein (contrabaixo e voz). Segundo Ana 
Bigotte Vieira, um dos objetivos principais desta terceira e última edição 
dos seminários era proporcionar um encontro entre jovens músicos, 
bailarinos e atores, permitindo-lhes um trabalho interdisciplinar em que 
a arte dos sons, do movimento e da palavra se pudessem manifestar sem 
barreiras ‘deambulando em harmonioso diálogo’, tal como sugerido por 
John Cage.19 Nestes seminários, Capdeville teve a oportunidade de apresentar 
as ideias mais recentes e inovadoras no que concerne à criação das suas obras 
de teatro-música, incluindo também ‘espaços’ que permitiam aos elementos 
do ColecViva falar sobre a sua experiência enquanto intérpretes deste tipo de 
obras, como uma forma de passar o seu testemunho. Aí os músicos/performers 
abordavam as especificidades dos seus instrumentos dando exemplos da 
prática da performance relativamente ao teatro-música de Capdeville.

Uma organização peculiar ou um “contraponto heterogéneo”

António de Sousa Dias reflete sobre aquilo que considera ser o 
estilo de compor de Constança Capdeville argumentando que nas suas 
obras de teatro-música, em termos de estrutura, os vários elementos 
estão organizados como um “contraponto heterogéneo”,20 pois trata-se do 
uso de materiais de naturezas diferentes. Nessa espécie de “contraponto 
heterogéneo” são utilizados materiais musicais e extramusicais (e.g. 
momentos de dança, movimento, teatro e outros), isto é, elementos de 
naturezas muito diversificadas que interagem entre si. Sousa Dias explicou 
que é como se fosse uma música durante a qual um movimento de dança está 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, p.274.
19. Vieira, A. B. (2016), p.321.
20. Dias, A. S. (2012). Algumas considerações em torno da obra de Constança 
Capdeville. Glosas, 6, 33.

em contraponto com uma gravação em vídeo ou slides, ou uma gravação 
em fita magnética que está em contraponto com uma voz ao vivo, ou seja, 
os materiais fazem contraponto entre si, mas têm naturezas diferentes, e 
a procura da relação ou anti relação entre os elementos é mais fluída. Na 
realidade, esses elementos atuam para o mesmo fim, mas têm trajetórias 
diferentes, sendo uma espécie de contraponto de primeira espécie, em que 
cada ponto vai com cada ponto. Por exemplo, imagem e movimento estão 
alinhadas completamente em conjunto, ou seja, é um contraponto, mas 
a única coisa que persiste é a sobreposição de camadas, porque há muito 
pouca correlação material.21

Ainda relativamente à estrutura, as obras de Capdeville tendem, tal 
como afirmou o musicólogo Paulo Ferreira de Castro, para uma “abertura da 
forma musical, suscetível de integrar de modo coerente e dinâmico aquelas 
dimensões que estão normalmente para além do modo convencional de 
entender a especificidade do ‘musical’, e que a levaram progressivamente 
a explorar as virtualidades de uma teatralização do discurso sonoro”.22 
No entanto, apesar da estrutura das suas obras não ser de modo nenhum 
convencional, em entrevista a compositora e harpista Clotilde Rosa, na 
sequência da sua participação em Mise-en-Requiem (1979), referiu que 
Capdeville era exímia a estruturar as suas obras. A organização dos elementos 
sob a forma de um “contraponto heterogéneo”, constituído por materiais de 
naturezas diversas, tal como havia sido sugerido por Sousa Dias, através 
da justaposição e estratificação dos diversos elementos, cria interrupções 
e simultaneidades na sua música, mas, ao mesmo tempo, compõe o todo 
da obra de Capdeville. Em apontamentos de preparação para as suas aulas 
relativas ao teatro-música, a compositora referia que

 [...] o rico e complexo mundo da arte e da cultura atuais não 
pode ser observado através de uma única parcela músico, 
pintura, movimento, entre outros, pois a ação visual, a palavra, os 

21. António Sousa Dias em entrevista realizada por Filipa Magalhães (6 de janeiro 
de 2017).
22. Castro, P.F. (1992). Constança Capdeville um acto de aprendizagem. In Notas 
de Programa dos 16.os Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, p.85.
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movimentos e os gestos do intérprete são como um prolongamento 
da sua ação instrumental [...].23

 Estas notas ressaltam a ideia que Capdeville tinha em relação ao 
teatro-música, na medida em que, nas suas obras, a compositora pretendia 
efetivamente que as várias formas de arte confluíssem. No que respeita 
à conceção das partituras, a compositora dizia que estas podiam ser 
convencionais com indicações para o movimento e a luz, ou podiam ser 
escritas com o recurso a qualquer outro tipo de notação. O objetivo seria 
misturar e unificar todas as artes, provocando sensações visuais, auditivas, de 
modo que, independentemente da notação utilizada, convencional ou não, o 
importante era o compositor conseguir comunicar as suas ideias ao intérprete.

O indeterminismo como parte integral do processo de composição 
era um fator relevante para os autores de obras de teatro musical, tanto na 
composição, como na interpretação (e.g. Cage). A ideia seria incluir o público 
no processo criativo. À semelhança de Cage, também outros compositores 
davam especial importância à participação do público (e.g. Votre Faust de 
Henri Pousseur). Nas mesmas notas, Capdeville referiu Kagel, Bussotti ou 
Schnebel como alguns dos principais expoentes das obras de teatro musical. 
Segundo a compositora, na origem da necessidade de um teatro-música 
estão os seguintes motivos: a necessidade de exteriorização manifestada 
pelo intérprete, reagindo ao hermetismo do serialismo integral dos anos 
50; o contributo dado por determinados aspetos visuais de partituras como 
Klavierstück XI de Stockhausen ou a Sonata N.o 3 de Boulez (princípio do 
aleatório na música europeia): a primeira peça, porque tem uma estrutura 
móvel e polivalente, apresentando uma disposição gráfica num determinado 
espaço; a segunda, porque apresenta uma “forma aberta”,24 na medida em 
que o intérprete pode escolher um percurso, embora com certas restrições; 
o contributo da própria ação do instrumentista ao interpretar a música pura, 
executando o que lhe era pedido na partitura. A nível do seu desempenho, 

23. Notas pessoais de Constança Capdeville facultadas por Janine Moura.
24. Na música contemporânea, a abertura da forma não significa que existam 
inúmeras formas ou liberdade total na interpretação; significa que o intérprete tem à 
sua disposição várias possibilidades que estão muito bem definidas e, nesse sentido, 
não fogem do controlo do compositor.

o intérprete de música pura apresenta um certo estatismo em palco, 
logo, a interação é feita apenas entre ele e o seu instrumento; enquanto o 
intérprete, no contexto do teatro-música, que visa romper com essa postura; 
além de se movimentar em palco porque a sua ação já não está centrada 
apenas no seu instrumento (há uma maior deslocação em palco devido 
ao maior número de instrumentos dispostos, sobretudo de percussão), 
tem que prestar atenção ao gesto que lhe é pedido para poder executar um 
determinado som no seu instrumento (e.g. no piano, os gestos exigidos que 
implicavam grande rapidez e determinados saltos de intervalos musicais); 
também a própria arquitetura da sala de concerto tradicional (reflete-se na 
interação entre os intérpretes e o público e vice-versa), nomeadamente: o 
“enfrentar”25 do intérprete/público; o “enfrentar” do público/público; e o 
“enfrentar” do intérprete/intérprete (acrescentado posteriormente pela 
compositora, considerando o princípio já anteriormente exposto que uma 
interpretação ao vivo de “música pura” não existe). A compositora justifica-
se aludindo a Kagel, quando este refere que desde que existe um intérprete 
que enfrenta o público, e que tem de desenrolar toda uma coleção de gestos, 
mesmo estereotipados, para executar a obra, existe o ator. Nos pontos 
acima enumerados, Capdeville expõe os fundamentos que estimularam 
o surgimento do teatro-música. Algumas destas considerações já haviam 
sido acima debatidas por Heile, quando este aborda o teatro instrumental 
de Kagel, como acima referido. Também o teatro-música de Capdeville visa 
romper com as formas tradicionais, na medida em que propõe repensar o 
conceito de palco.26 

A citação nas obras de Constança Capdeville

Na maioria das obras de Constança Capdeville é feita uma 
reutilização de materiais dela própria, mas também de outros autores 
(independentemente do campo artístico, seja pintura, cinema, música, 
poesia ou outros). Como refere Manuel Pedro Ferreira, “os anos oitenta são 
marcados pelas primeiras manifestações de uma estética pós-moderna ou 

25. Expressão utilizada pela própria compositora nas referidas notas pessoais.
26. Magalhães, F. (2019a). Reflexões em torno do teatro-música de Constança 
Capdeville. Dramaturgias 11, 95.
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de pós-vanguarda, estimuladas pelo contacto com a nova música italiana, 
detetáveis sobretudo em certas obras de Clotilde Rosa e aflorando pontual 
e contraditoriamente na produção de Jorge Peixinho”.27 Segundo Ferreira:

Constança Capdeville, numa complexa e ambígua tentativa de 
reinvenção da ópera a partir do teatro musical e baseando-se 
sobretudo na sua experiência com o bailado moderno que culmina 
um percurso artístico fino e personalizado, começa a revalorizar a 
contextualização sígnica do evento sonoro e a explorar em pleno 
as memórias auditivas e as virtualidades da colagem e da citação, 
construindo assim nas suas obras uma trama comunicativa que, 
fugindo do isolamento inventivo da especulação partiturial, anuncia 
a dissolução próxima da vanguarda.

O recurso a citações nas obras da compositora Constança Capdeville é 
feito de um modo muito peculiar. Ainda na opinião de Ferreira, a compositora 
propõe-se “a jogar com a memória e com as expectativas do espectador”,28 
faz citações de textos ou partes de textos de obras de outros compositores 
ou partes destas, faz auto-citações de excertos da sua própria obra (tanto 
de músicas, como de momentos da cena), entre outros. Como refere Paulo 
Ferreira de Castro, a sua obra é marcada pela evidência física do som, por 
uma sensualidade encantatória e simultaneamente um despojamento que, 
nalguns momentos, aproxima a sua música da música de um Monteverdi, 
de um Debussy, de um Webern, e de algum Stravinsky.29 Segundo Castro, a 
obra de Capdeville é “uma arte de interrogação sobre as formas e os objetos, 
uma invocação ritual de arquétipos sonoros e visuais investidos da força 
mágica, ‘primitiva’, que precede a ‘cristalização’ de qualquer sistema”.30 
Não obstante, Castro reconhece uma “coerência invulgar nas suas obras 
[...] numa constante problematização da identidade do gesto musical e da 

27. Ferreira, M.P. (1995). Da música na história de Portugal. Revista Portuguesa de 
Musicologia, v. 4/5, 211.
28. Ramalho, M. (1982). O sucesso para quê? Entrevista com Constança Cadpdeville. 
Informação Musical 6. Editado por Grupo - Animação Cultural, 5.
29. Castro, P.F. (1992). Constança Capdeville um acto de aprendizagem. In Notas 
de Programa dos 16.os Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 86.
30. Castro, P.F. (1992), p.85.

transmutação do som e do (silêncio), em movimento.”31 A importância do 
som e do silêncio, a abertura perante os cânones musicais, no sentido de os 
dominar para depois os subverter, bem como a utilização desses cânones 
de forma provocatória através do processo de colagem, mostram a grande 
abertura de Capdeville relativamente à utilização do som, sendo o pano de 
fundo o efeito acústico e a ligação ao palco.32

Podemos enumerar vários exemplos do recurso a citações ou auto-
citações em obras de Capdeville. No espetáculo FE...DE...RI...CO... (1987) 
a compositora recorre a citações, de modo parcial ou integral, de textos, 
canções e melodias, sons gravados, entre outros, de Federico Garcia Lorca 
em jeito de homenagem. Por exemplo, Capdeville utiliza a gravação integral 
da voz de Lola Membrives a recitar Bodas de Sangue de Garcia Lorca. Neste 
espetáculo, são também feitas citações a excertos de textos da peça de teatro 
El Público, assim como a um número da peça Teatro Breve com o título “O 
Passeio de Buster Keaton”, ambas de Lorca. Este último número é também 
recorrentemente utilizado noutras obras de Capdeville como, por exemplo, 
Silêncio Depois (1990). No que respeita à música, o espetáculo FE...DE...RI...
CO... (1987) inclui citações de música original de Constança Capdeville, 
Federico Garcia Lorca, António de Sousa Dias, Manuel de Falla, Erik Satie 
e Scott Joplin. Também no referido número “O Passeio de Buster Keaton”, 
Capdeville cita na íntegra a terceira peça de um conjunto de miniaturas 
escritas para piano a 4 mãos, de Erik Satie, à qual se refere como “Polka 
Cubista.”33 Ainda nesse número, a compositora utiliza um ragtime integral 
de Scott Joplin.34 No caso da obra Double (1982), durante o espetáculo é 
reproduzida a gravação que inclui o texto do Manifesto de Picasso (1935), 
narração pré-gravada em suporte de fita magnética pelo barítono António 

31. Castro, P.F. (1992), p.85.
32. Carlos Alberto Augusto em comunicação pessoal, 6 de outubro de 2020. 
33. “Polka Cubista” foi a expressão que Constança Capdeville atribuiu ao arranjo 
(para piano, contrabaixo e percussão) feito à miniatura “Jeux de Gargantua (Coin de 
Polka)”, a terceira peça do já referido conjunto de miniaturas escritas para piano a 4 
mãos intitulado Trois petites pièces montées de Erik Satie. Cf. Magalhães, F. (2020). A 
música já não pode viver sozinha: da interação rumo à identidade na obra de Constança 
Capdeville. Tese de Doutoramento. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, p.378.
34. O ragtime acima referido corresponde à peça Binks’ Waltze de Scott Joplin 
(informação concedida por Olga Prats, numa comunicação pessoal). Cf. Magalhães, 
F. (2020), p.382.
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Wagner Diniz, essa gravação é também utilizada na obra Avec Picasso, 
ce Matin... (1984), interpretada pela pianista Madalena Soveral. Nestas 
gravações, feitas em fita e reproduzidas ao vivo nas performances, há casos 
particulares de uso de sons específicos, por exemplo quando recorre ao som 
pré-gravado de um comboio, o qual é usado em Molly Bloom (1981), FE...
DE...RI...CO... (1987) e Silêncio Depois (1990). No espetáculo FE...DE...RI...
CO... (1987) há um número designado por “caixinhas de música”, no qual 
duas peças com o mesmo título, uma da autoria de Capdeville e outra da 
autoria de Sousa Dias, são tocadas em simultâneo. Segundo Olga Prats, este 
número das “caixinhas de música” foi também incluído noutros espetáculos 
de Capeville, embora a pianista não se recorde exatamente quais,35 
demostrando ser comum a compositora fazer auto-citações das suas obras. 

Na composição da música original para o filme Cerromaior (1980), 
Constança Capdeville recorre à peça para piano intitulada Canção e 
dança portuguezas de António Fragoso, que pode ser tocada na sua forma 
original ou transformada, para construir um leitmotiv que acompanha as 
personagens principais. No caso de Mise-en-Requiem, especificamente 
na secção III. Rex Tremendae, há uma citação musical à Rex Tremendae 
Majestatis do Requiem de Mozart (Figura 1).

Também em Mise-en-Requiem, nas secções V. Tuba Mirum e VI. 
Mors Stupebit et Natura, existem citações ao texto do Requiem de Mozart 
(como se pode ver na Figura 2).

Ao fazer citações, Capdeville recorre a material de forma deliberada 
em cujas escolhas nada é ao acaso, sendo que esse material reutilizado 
adquire um novo contexto em cada obra em que volta a ser usado. A 
propósito desse novo uso, Sousa Dias esclarece que:

[...] Constança Capdeville reutiliza os seus materiais para que eles 
possam aparecer no âmbito de outra obra, daí estes vão aparecendo 
transversalmente, muitas vezes sem transformação porque é 
através do jogo e da confrontação com outros materiais, que agora 
estão a acontecer, que eles vão adquirir novos significados, novas 
aparências.36

35. Comunicação pessoal, 25 de outubro de 2018.
36. António Sousa Dias em entrevista realizada por Filipa Magalhães (20 de abril de 
2017). Cf. Magalhães, F. (2020), p.341.

Fig. 1. Exemplo de citação musical ao Requiem de Mozart. Secção III. Rex Tremendae 
de Mise-en-Requiem. Com permissão da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP).

Fig. 2. Exemplo de citação a excertos do texto do Requiem de Mozart. Secção VI. 
Mors Stupebit et Natura de Mise-en-Requiem. Com permissão da BNP.
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A fim de explicar as escolhas de Capdeville, Sousa Dias diz que estas 
correspondiam a um ato intencional, aludindo à ideia que tem o compositor 
e teórico Horacio Vaggione da intenção do compositor.37 De acordo com 
Sousa Dias, a utilização da nota ré,38 por exemplo, ou o uso de determinados 
instrumentos de percussão como os crótalos (tocados para dentro da caixa 
do piano, como sucede em Double, tanto ao vivo, como na gravação), e até 
a reutilização de outros materiais, eram escolhas feitas com uma intenção, 
embora não tenhamos que saber exatamente qual.39 O recurso a citações, 
referências e a inclusão de elementos que mostram influências claras de outros 
autores, como os que foram mencionados acima, configura um processo que 
pode ser considerado como intertextual. O conceito de intertextualidade foi 
desenvolvido no âmbito de estudos da crítica literária realizados inicialmente 
por Julia Kristeva, a qual só utilizou o termo pela primeira vez no final dos 
anos 60 do século XX, por influência dos escritos de Mikhail Bakhtin (1895-
1975), que se referia ao aspeto dialógico da linguagem.40 Kristeva sugere 
que a noção de intertextualidade implica, a presença literal e efetiva de um 
texto noutro texto, sendo, portanto, o resultado de uma interação entre dois 
textos, também designados de intertextos.41 Assim, a intertextualidade na 
música tem como base os processos da literatura e em termos literários 
“[Intertextualidade é] a dependência de um texto de palavras, conceitos, 
conotações, códigos, convenções, práticas inconscientes e textos anteriores. 
Todo o texto é um intertexto que se apropria, conscientemente ou não, 
do imenso arquivo da cultura anterior.”42 Segundo Nogueira, “[d]esde a 
sua origem, o termo intertextualidade tem sido amplamente utilizado, 
não necessariamente seguindo o modelo dialógico proposto por Julia 
Kristeva, mas assumindo múltiplas definições e entendimentos.”, portanto 

37. Comunicação pessoal, 25 de outubro de 2018.
38. Pode referir-se como exemplo o grande uníssono feito em simultâneo por todos os 
instrumentistas na secção II da obra Mise-en-Requiem. 
39. Comunicação pessoal, 25 de outubro de 2018.
40. Haberer, A. (2007). Intertextuality in Theory and Practice. Literatūra 49(5), 56.
41. Nogueira, A. (2018). Que Futuro para o Património Musical Contemporâneo 
Nacional? Documentar para Preservar. Tese de Doutoramento. Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, p.274.
42. Haberer, A. (2007), p.61.

“nenhum texto existe isoladamente, mas antes numa teia de relações com 
outros textos ou intertextos.”43 A intertextualidade na música é brevemente 
referida por alguns autores. Beard and Gloag,44 apontam a obra Sinfonia de 
Luciano Berio, composta em 1968, como uma celebração do intertextual 
— Berio, no terceiro andamento desta obra, recorre a cerca de vinte e dois 
fragmentos de obras de outros compositores. A investigadora Andreia 
Nogueira analisa a aplicação do conceito de intertextualidade ao processo 
de documentação, explorando a sua aplicação prática em Libera Me, obra 
composta por Constança Capdeville, nomeadamente no que respeita ao uso 
de citações.45 E Violetta Kostka, no artigo “Intertextuality in the music of 
our time Pawel Szymanski’s riddles”,46 aborda a noção de intertextualidade 
na obra do compositor polaco Pawel Szymanski, o qual recorre a citações 
de sarabandas de Bach, proporcionando um diálogo entre significados 
musicais barrocos e modernos.

A compositora Constança Capdeville refere que “utiliza obras 
alheias não como citação, mas como material musical em bruto.”47 Mas 
muitas vezes o uso de citações e a repetição do tema na sua obra é ao mesmo 
tempo um apelo à memória e um elemento de estruturação da obra. Em 
Mise-en-Requiem, por exemplo, a compositora solicita aos intérpretes que, a 
partir da segunda sequência, recolham algum material já ouvido e usado em 
sequências anteriores, e sempre que haja indicação para usar reservatórios,48 

43. Nogueira, A. (2018), p.274.
44. Beard, D. & Gloag, K. (2016) Musicology. The Key Concepts. 2ª ed. London and 
New York: Routledge/ Taylor & Francis Group.
45. Nogueira, A. (2018). 
46. Kostka, V. (2018). Intertextuality in the music of our time: Pawel Szymanski’s 
riddles. Tempo 72(286): 42-52.
47. Ramalho, M. (1982). O sucesso para quê? Entrevista com Constança Cadpdeville. 
Informação Musical 6. Editado por Grupo - Animação Cultural, 5.
48. Diversos motivos/temas musicais compostos para um instrumento específico, 
os quais os músicos podem gerir de acordo com as indicações prescritas pelo 
compositor, nomeadamente quando lhes era pedido para utilizar reservatórios 
durante a apresentação da obra musical. Portanto os instrumentistas dentro das várias 
possibilidades poderiam escolher o tema que pretendiam interpretar. Esta técnica 
consistia numa espécie de improvisação, embora pouco livre por estar condicionada 
àquilo que estava prescrito na partitura ou nas notas explicativas, não obstante era 
uma prática muito comum na época em que Constança Capdeville criou as suas obras.
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os intérpretes devem tocar esses reservatórios no seu instrumento ou em 
instrumentos de percussão. Logo, esta prática pode ser entendida como um 
processo intertextual, pois cria-se uma relação de “textos” e “intertextos” 
entre o material recolhido. Ao mesmo tempo é também um apelo à memória 
do ouvinte e do performer, uma vez que há um reconhecimento prévio de 
certos materiais. Relativamente ao uso da citação na obra de Capdeville, 
para Erlich-Oliva, nalguns casos, “as citações são tão pulverizadas que quase 
deixam de ser uma citação.”49 Segundo ele, a intertextualidade na obra de 
Capdeville está mais ligada ao aspeto literário/semântico, sobretudo na 
escolha dos textos. Erlich-Oliva refere, a título de exemplo, a utilização em 
várias obras de Capdeville da frase “Wo Bist du?”. Na verdade, a exploração 
desta frase em termos de fonética é feita simultaneamente em Don’t, Juan 
(na cena 11. Ucello) e Double (Intervenção 6) e em ambas a compositora 
explora os fonemas e faz auto-citações como podemos observar na Figura 3.

49. Magalhães, F. (2020), p.150.

Em Double, por exemplo, logo no início da Intervenção 6, a voz ao 
vivo emite as vogais ô-i-u-i relativas à frase “Wo Bist du?”, nomeadamente 
partes da frase “wo” e “bist” e sons como “st”. Esta pulverização do texto 
mostra quanto a compositora se interessava pela sonoridade das palavras. 
Sons como “ist” ou “st” tornam-se tão elementares que as palavras ficam 
descaracterizadas, perdendo a sua forma semântica ao transformarem-se 
num som. Do acima exposto, pode considerar-se que na obra de Capdeville, 
a reutilização de materiais corresponde a um processo intertextual, 
na medida em que se criam relações de “textos” e “intertextos” entre 
os materiais. Independentemente do tipo de citações, que podem ser 
pulverizadas, constituir materiais em bruto, partes integrais ou excertos, 
elas são um aspeto muito marcante do processo criativo de Capdeville que, 
juntamente com a sobreposição de materiais, conferem uma identidade à 
sua obra. 

O impacto de Constança Capdeville no meio cultural 
e artístico português

A intensa presença e criatividade de Constança Capdeville são 
enfatizadas por todos os seus colaboradores e alunos, a compositora 
deixou marcas profundas nas gerações seguintes de compositores e 
músicos/performers, tanto a nível artístico, como humano. Em entrevista, a 
compositora Clotilde Rosa, que colaborou como harpista e performer na obra 
Mise-en-Requiem,50 de Capdville composta em 1979, referiu-se a esta última 
como sendo uma mulher muito inteligente e admirável. No que respeita ao 
processo criativo, Rosa sublinhou a notável capacidade de Capdeville em 
conseguir estruturar as suas obras musicais.51 Também o encenador Carlos 
Quevedo teceu elogios ao apurado gosto musical de Capdeville.52 Quevedo 
e Capdeville colaboraram juntos na peça de teatro Molly Bloom (1981), 

50. Escrita para flauta, trompa, trompete, violino, viola de arco, violoncelo, harpa, 
guitarra e percussão (tímpanos, gongo, crótalos e wood blocks), fita magnética e três 
projetores, é uma das primeiras obras de Capdeville a integrar elementos teatrais 
explícitos.
51. Clotilde Rosa numa entrevista realizada por Filipa Magalhães (22 de junho de 2016).
52. Carlos Quevedo numa entrevista realizada por Filipa Magalhães (3 de julho de 2017).

Fig. 3. Exemplos de auto-citações: frase “Wo Bist du?”. Em cima, Don’t, Juan; 
em baixo Double. Com permissão da BNP.
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para a qual a compositora compôs as intervenções musicais. O bailarino 
João Natividade, membro do ColecViva, que acompanhou a compositora 
até ao final da sua vida, referiu que: “[a] Constança Capdeville era uma 
pessoa fantástica com um poder sobre as pessoas de tal forma que puxava 
pelo melhor delas”.53 Daniel Worm, que colaborou como desenhador de 
luz nalgumas das últimas apresentações de obras da compositora, na 
época ainda bastante jovem, recorda-se que esta tinha uma sensibilidade 
incrível.54 O cantor Luís Madureira, membro do ColecViva, e que tal como 
Natividade seguiu a compositora ao longo do seu percurso artístico, fala da 
sensibilidade musical de Capdeville dizendo que ao executar fosse o que 
fosse ela transmitia sempre um sentimento profundo às outras pessoas.55 O 
compositor e designer sonoro Carlos Alberto Augusto que, durante vários 
anos, colaborou como assistente técnico de som e músico em vários trabalhos 
de Capdeville, teceu o seguinte comentário a respeito da compositora: 

[h]avia sonzinhos, a Constança Capdeville colecionava tudo 
o que fazia som, tinha as gavetas cheias de coisinhas, objetos, 
instrumentinhos, brinquedos, aproveitava tudo e depois guardava 
aquele repertório de sons, num arquivo qualquer mental, tinha 
dentro da cabeça um repertório brutal de som, estabelecia a estrutura 
e depois lembrava-se do som, ia ao arquivo mental e depois dizia 
“quero isto”.56 

Augusto cooperou com Capdeville na perspetiva de a ajudar em tudo 
aquilo que envolvia tecnologias e que necessitava de gravações, a respeito da 
montagem de montagem das fitas magnéticas diz: “[a] Constança tinha um 
método muito pensado, a estrutura da montagem era altamente pensada, 
mas o preenchimento dessa estrutura era um pouco mais experimental. Nós 
íamos experimentando, não era algo muito fixado.”57 Por último, a pianista 
Olga Prats faz notar que desde sempre considerou Constança Capdeville 

53. João Natividade em entrevista realizada por Filipa Magalhães (5 de maio de 2017).
54. Daniel Worm em entrevista realizada por Filipa Magalhães (17 de janeiro de 2017).
55. Luís Madureira em entrevista realizada por Filipa Magalhães (7 de julho de 2017).
56. Carlos Alberto Augusto em entrevista realizada por Filipa Magalhães (11 de abril 
de 2017).
57. Magalhães, F. (2020), p.352.

como sendo “uma pessoa muito especial, era quase como se ela viesse de 
outra galáxia e depois nos tivesse deixado cedo”.58 

Numa entrevista inédita, conduzida por Miguel Azguime em 1990 
que teve lugar em casa de Capdeville, e transmitida pela Antena 2 a 7 de 
setembro de 2018, Azguime referiu que as obras de Capdeville remetiam 
para uma certa alquimia e perguntou à compositora se essa mensagem 
espiritual, implícita nas suas obras, era ou não feita de forma consciente. 
Capdeville respondeu que tudo estava tacitamente implícito nas suas obras, 
mas ela não sabia dizer se tinha ou não essa consciência, pois, para ela, 
havia algo que comandava esse lado misterioso. Por exemplo, no caso de 
Libera Me (1977), versão de bailado, a compositora referiu que não sabia 
como poderia começar a obra. Mais tarde ouvindo o Requiem de Mozart, 
em particular a parte do “Amén”, logo outros “améns” utilizados em obras de 
outros compositores, como Verdi, Ravel e outros, lhe vieram à mente. Então 
ela decidiu juntá-los todos, utilizando material de outros compositores 
como elementos transformadores dando assim início à obra (e nesse 
sentido a alquimia estava presente tal como a própria relatou). Desta forma, 
Capdeville considerava natural acrescentar à sua música outros elementos 
como o gesto, a luz ou o movimento (de realçar que na sua obra há uma forte 
componente visual). Para ela, este era o seu modo de criar, compreender 
e transmitir música. Quando apresentou a obra Momento I (1970/1974), 
que considerou como o seu Opus I, as pessoas comentaram que a obra teve 
um impacto dramático tremendo e, a partir daí, Capdeville compreendeu 
o caminho que deveria seguir. Na mesma entrevista, Azguime referiu que 
quando ouvia uma nota escrita por Capdeville, parecia que essa nota era 
imediatamente condicionada pelo aspeto visual, tornando Capdeville 
um caso raro como compositor, pois sentia-se que todos os elementos se 
fundiam num único idioma. A respeito dessa questão, Constança Capdeville 
respondeu que, para ela, quando havia texto, imediatamente havia também 
a luz, o som e o movimento. A compositora não separava cada pedaço de 
material, todos os elementos germinam em simultâneo. Capdeville para 
tornar decifrável as suas obras de teatro-música, termo com que a própria 
preferiu cunhar as suas criações, baseava-se não só na partitura, no sentido 

58. Olga Prats em entrevista realizada por Filipa Magalhães (27 de outubro de 2016).
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canónico, como as inscrevia em guiões ou roteiros, como num filme ou 
numa peça de teatro.

Para Constança Capdeville a forma tradicional do concerto havia 
acabado e ela passou a escrever “concertos encenados” como, por exemplo, 
as obras Vamos Satiar (1979-1985) ou Schubertiade (1980), e mais tarde 
sentiu necessidade de criar um grupo que pudesse realizar este tipo de 
criações, foi então fundado o ColecViva, que se estreou com a apresentação 
da obra Don’t, Juan em 1985. Ainda na entrevista feita por Azguime, a 
compositora referiu-se ao ColecViva como sendo um grupo extraordinário, 
extremamente flexível e versátil, dizendo ainda que sem eles não teria sido 
possível concretizar este trabalho.

Relativamente às perspetivas da música contemporânea portuguesa, 
Constança Capdeville respondeu que compositores como ela, Jorge Peixinho 
e outros não foram protegidos e as suas obras não foram divulgadas. 
Perguntou a Azguime, na referida entrevista de 1990, a respeito da música 
contemporânea, “o que temos agora?”. Tinham apenas os Encontros 
Gulbenkian de Música Contemporânea (EGMC), lançados em 1977 (e 
findos em 2002), com o objetivo de divulgar a música contemporânea. 
Capdeville referiu a Azguime que a história da música portuguesa ainda 
estava por fazer, e é um facto que, mesmo nos dias de hoje, essa história está 
por fazer. Na opinião de Capdeville, o ensino do conservatório centrava-se 
excessivamente na música do passado. E mesmo o repertório apresentado 
nos EGMC, consagrado à música contemporânea, não se deveria separar 
do repertório canónico, para ela todo o repertório deveria ser integrado na 
programação, conciliando-se deste modo a música do passado e a música do 
presente. Constança Capdeville, apesar de ter deixado uma marca indelével 
em muitas pessoas, tanto no que respeita à sua estética musical e forma de 
criar, mas também a nível de ensinamentos e relações afetivas mantém-
se uma figura ímpar da música contemporânea portuguesa, pois como 
compositora não tem antecessores nem sucessores, e, apesar da sua influência 
em muitas pessoas ligadas à criação musical, ninguém deu continuidade ao 
seu trabalho. No entanto, é importante notar que compositores como, por 
exemplo, António de Sousa Dias ou Carlos Alberto Augusto absorveram 
muitos dos pressupostos de Capdeville, quer relativamente à sua postura em 

palco, quer relativamente à sua abertura na utilização do som e também dos 
cânones musicais, procurando uma maior libertação em palco, num sentido 
iconoclasta. Quando se ouve a sua música hoje em dia, percebe-se que esta 
não está datada e o seu pensamento musical, em termos de performance, 
continua atual. A única coisa ultrapassada são os meios tecnológicos, 
embora se deva dizer, em sua defesa, que esta era a tecnologia utilizada 
na época e que, devido ao rápido desenvolvimento tecnológico, essa foi-se 
tornando obsoleta, trazendo problemas hoje em dia tanto à preservação das 
suas obras como ao seu estudo musicológico.

A obra de Constança Capdeville espelha alguns eventos marcantes da 
sua vida, há referências ao lugar de nascimento e há uma certa inquietação 
que se evidencia por uma incessante busca tanto na pesquisa sonora, 
como na pesquisa tímbrica, e ainda pela confluência das várias expressões 
artísticas, nomeadamente a dança, o teatro e o cinema. Essa inquietação 
pode estar relacionada com uma partida sem retorno. A compositora é 
originária da Catalunha e foi forçada a mudar de país pelas consequências 
traumáticas da Guerra Civil Espanhola, embora ela tenha sempre mantido o 
contacto com as suas raízes, pois no decurso da sua vida várias vezes visitou 
a família em Barcelona. Também nas suas obras, Capdeville faz referência 
a artistas seus conterrâneos, como por exemplo Salvador Dalí, igualmente 
proveniente da Catalunha. A compositora recorria às pinturas deste para 
mostrar aos performers alguns movimentos ou poses que estes deveriam 
representar em cena, estas pinturas serviam, portanto, de inspiração aos 
mesmos. Até a própria homenagem que a compositora faz a Garcia Lorca, no 
espetáculo FE...DE...RI...CO... (1987), dado que o artista foi uma das vítimas 
da Guerra Civil Espanhola, acaba por ser uma alusão a uma memória deste 
conturbado e marcante período que se viveu no seu país, do qual mais 
tarde acaba por se desligar para não mais regressar. Logo, essa inquietação 
presente na sua obra, ou essa força interior que Capdeville projeta para o 
exterior expressa através da sua obra, estará muito provavelmente ligada à 
sua pátria e à saudade da mesma. A conceção das obras de Capdeville é 
assim um ponto de encontro entre diversas geografias culturais da música, 
do som e do silêncio, mas também sociais e afetivas refletidas por meio da 
sua incessante procura artística.
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