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Imaginem uma mulher com a alma com a forma do corpo. E o corpo com a forma da voz. Essa mulher
chama-se Fátima Miranda. Escutá-la é escutar a voz da voz, a voz do corpo, a voz da alma.

A escritora francesa Marguerire Duras disse um dia que o homem atravessa o espaço enquanto a mulher
o preenche. Fátima Miranda, mulher-voz, preenche o espaço com o seu canto, um canto que sobre das
regiões subterrâneas do inferno até à alvura imaculada do céu, passando entre nós como uma brisa, uma
ventania, uma cascata, um incêndio, um terramoto. Murmurando segredos, lançando sarcasmos,
entretendo-se em brincadeiras de criança e em brincadeiras proibidas, rezando uma prece e mastigando
uma maldição. O canto de Fátima Miranda preenche o espaço de fora e o espaço de dentro. Templo de
harmonias e vibrações. No seu rosto, quando canta, abrem-se vitrais. Ouvi-la e vê-la a cantar é assistir a
um desfile de máscaras através das quais flui a existência.

Mas Fátima Miranda (cantora da linhagem de outras grandes criadoras contemporâneas como Cathy
Berberian, Karin Krog, Shelley Hirsch, Diamanda Galás, Joan La Barbara ou Meredith Monk) é também
presença hierática, amorosamente esculpida no Sagrado. Aí, nesse espaço que em nós se abre e se revela
através do seu canto, desfilam e urram as bestas que, na Idade Média, durante o carnaval, os paisanos
traziam consigo para a sua orgia de folguedos.

É ArteSonado como um viagem de ida e volta através do medo, assunçao das máscaras, mostruário sem
disfraces do ridículo e do sublime. Eis o mesmo cinema interior que Buñuel e Dalí inventaram em Un
Chien Andalou para cavar o vazio da alma humana.

Há uma crueldade intrínseca nesta exposiçao desavergonhada da verdade. Fátima Miranda finge, da
mesma forma que Fernando Pessoa fingia, ambos cultivando a ética do drama, ambos sabedores de que
nâo existe outro método de se suportar (e tocar) a luz e a nudez.

Encontramo-nos, pois, no domínio da arquitectura. Catedral de luz e de som. De carne e de espírito.
Futuro e tradição. Teatro e iniciação. ArteSonado funciona, logo a partir da escolha do título artesonado
designa um tipo de ornamentação em filigrana usada principalmente na arquitectura clássica árabe mas
pode ler-se igualmente como a arte dos sons (como uma construção de múltiplos andares e divisórias).
Cada canção -chamemos canções a cada uma das etapas desta viagem- tem portas de entrada, janelas
panorâmicas, alçapões escondidos, lugares de vigia, salões de jogo, antros de perdição, claustros de
silêncio, caves de tortura, sotãos de memórias, salas de convívio com os anjos e os demónios, escadas e
cordas, lugares de passagem para outras dimensões.

No seu todo é um edifício-palimpsesto que une o centro ígneo da alma ao desenho da pele. Um caminho
de (re)descoberta. E como música que une (ou que re-une) e porque Religião é re-ligação, a música de
Fátima Miranda é, alem desso, música religiosa. Cada um de seus sons se renova no encuentro da
tradiçâo com a tentaçâo de fazer dele matéria plástica e reciclável sem fim, para criar uma música na qual
o passado e o futuro jogam um a favor do outro num palco de espelhos.

Iniciamos o caminho vibrando, como a Vida. Afinados num Diapasión que logo nos sintoniza com a
vibração primordial do Oriente. Índia. A Índia dos mestres e do canto Dhrupad. A India song de Duras,



liberta da peste? Aqui já Fátima Miranda chama, mas ainda em fogo-lento, numa drone pontuada por
pirilampos e cigarras nocturnos. Como o alquimista que no laboratório da sua alma prepara a matéria-
prima da qual nascerá a Obra, também Fátima Miranda mistura e amassa, recolhendo o orvalho e
acendendo o forno. Separando enxofre Masculino, mercúrio Feminino e Sal. Fátima-mulher-terra-lua-
água que no ar de si própria acende o fogo solar.

Em Desasosiego prossegue a obra por um carreiro semeado de perigos e armadilhas, iluminado e
assombrado pelas alucinações da loucura, mas também com oferendas ao prazer. Apetece cheirar e
comer. A voz desdobra-se em pulsações antigas, em onomatopeias-especiarias, de ópio e incenso, a
língua desenrola-se, veste -se de folclore. Fátima põe maquilhagem no rosto e na voz. E dança.

Palimpsiesta. Murmúrios. O sono da siesta. Sonho. Sonhos dentro de sonhos. Ritual de memória. O corpo
subtil liberta-se e voa. O que vê ela quando o canto sobrevoa as notas do mundo? O que vemos nós
através dos olhos da voz dela? Suspiros. Risos, tão longe...tão fundo...tão ternos. Esvoaçam fantasmas.
Os agudos da voz separam-se da pedra e tornam-se nuvens. Presenças ancestrais interrogam os que
ousaram olhar para as terras onde a realidade física cessa e outra, em seu lugar, se estende pelo infinito. E
a mulher envelhece, torna-se carcaça, poeira... E ao morrer ao contrário, milhões de anos para trás,
lembra-se. Até afrontar a madrugada do universo. A sua voz está agora, antes e depois, além do tempo.
Transformou-se noutras vozes. Acariciemos com cuidado o bébé recém-nascido. Acorda de súbito. A
corda tensa. Eis-nos de novo ocupando o corpo que dormia. Mas tudo em volta parece agora diferente...

Alguém arde. Alguém chama. Alguém LLAMAda. Fátima Miranda.

Júbilo. Chegaram as vozes da alegria A Inciertas Edades. Rosto de menina que canta em jeito de flor.
Perdida numa floresta vocal polifónica erguida como uma barreira a sconder o rosto dos deuses.

HORAdada. A hora do lobo. Da loba Fátima Miranda. Os agudos de assombração trespassam a noite de
Walpurgis. A hora do medo. Da pele que esfria. Dos corpos transidos que no templo se refugiam orando
a um deus qualquer que venha. Eis que a cantora se torna cantoras, sendo ao mesmo tempo a força
intrusiva do grito e o recolhimento dos murmúrios. Uma voz aqui mais do que nuca inflamada pelo fogo
de Espanha, desafiando, penetrando, rasgando as grades do destino.

Regressa jovial, remoçada, a voz. Voz percussiva, multipistas, parte do território etno-urbano desbravado
pelas Zap Mama mas logo se afasta para regiões virgens. RePercusiones (esto es de lo que no tiene nombre). Mas o
que não tem nome senão o som primordial? As repercussões deste colóquio vocal, polifonia mascarada,
mostram o lado mais teatral, divertido e declamatório de Fátima Miranda. O importante é, nesta equação
de humor, o gesto e os seus signos. Maré de significados e mensagens em colisão num poltergeist de
formas. Comunicação. Comunicação interrompida. Comunicação reatada. Ouves-me? Ouves-te?
Ouvem? Os gestos da voz. Os gestos dela rodeada, entrelaçada de palavras. Será lancinante  sistir à
representação ao vivo desta obra. É sempre.

E no fim, enfim, o centro. O mar. As ondas vibratórias no seu movimento infinito ao longo dos eons da
criação. Um blues da alma, claro. Sim, agora mais do que nunca, claro. Nila blue desliza pelo rio oculto do
Sul, da nascente para a voz. Balança. Balanço baloiço da alma ritmo amplo das águas matriciais. Voz
verdeazuldourada. A obra está completa. Voz, corpo, alma, cor, sexo, mar, revelam-se concêntricos.
Silêncio. Escutamos a transparência. Desde as fundações até ao último lance das arcadas, no derradeiro
reflexo dos vitrais, nas concavidades mais secretas das abóbodas, no vértice abismal da mais alta das
cúpulas, desprende-se um eco em direcção ao infinito.

Agora no silêncio inflamado que fica a pairar depois da escuta, auxilia-nos um ensinamento
antigo, o mesmo dos mestres que ao longo da vida ensinaram a Fátima Miranda o PODER da
voz. Fátima Miranda CHAMA. O seu fogo arde em espiral e ascende desde o centro até ao
pórtico da garganta, A VOZ.



Foi assim que imaginei ArteSonado.
Mas de cada vez que se inicia a viagem que é a sua audição alteram-se as coordenadas do labirinto.

ArteSonado é uma iniciação à essência e aos vários corpos possíveis da voz humana. Pela via da mulher
única que é Fátima Miranda, numa busca incessante de novos sentidos e renovadas formas de equilíbrio
para a sua expressividade e para a da modernidade.
É a arte do som mas também a arte de uma voz táctil, voz que nos toca. Uma música com sentidos para os
sentidos. Um disco sensual. SONsual.


