
Gastar no sítio certo

Nunca me conformarei com a megalómana produção da ópera Das Märchen (O Conto) de 
Emmanuel Nunes, encomendada para uma primeira audição (terá sido a última?) em 
Janeiro de 2008 pela módica quantia de 1.000.000 de Euros, mais coisa menos coisa. Com 
esta nossa mania dos banquetes de empanturrar seguidos de um período de fome para 
reequilibrar as finanças, foi a ópera retransmitida em directo para 14 salas de concerto 
espalhadas pelo país. No São Carlos, quartel-general das operações, a sala terminou com 
metade do público inicial. Segundo me informaram, em algumas das 14 salas com ecrã 
gigante a noite terminou com meia dúzia de espectadores, provavelmente os familiares dos 
técnicos de serviço. Parafraseando o saudoso Paulo Renato eu “não vi e não gostei”.
Emmanuel Nunes tem uma carreira longa e sólida baseada num grupo de admiradores 
poderosos. Eu, que não sou poderoso nem admirador, tenho aplaudido entusiasticamente 
a obra de uma geração mais jovem de compositores portugueses tais como Luís Tinoco, 
Eurico Carrapatoso, A. P. Vargas, Nuno Corte-Real, José J. Lopes e tantos outros, que 
conseguem encher salas de público entusiasta. Sabendo as condições difíceis em que eles 
trabalham num país que conta os cêntimos que vão para a cultura começo a fazer contas. E 
concluo que 1.000.000 de Euros dava para subsidiar uma dezena destes compositores para 
trabalharem durante um ano em condições que nunca tiveram, produzindo obras que 
correriam mundo exibindo a nossa nova e excelente música de concerto.
Pessoalmente não tenho qualquer dúvida de que este investimento seria muito mais 
proveitoso para o país do que o “grande” acontecimento de S. Carlos e arredores.

Quantos erros de investimento como este se cometerão anualmente em Portugal? Que 
parte dos nossos problemas se deve a estes erros? Pior do que pobrezinho mas honrado é 
ser-se pobrezinho e a armar ao pingarelho.


