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João Gonçalves e Luís Pires, da G&P, escolheram as armas e o campo: compa-

ração entre CD e LP, no cenário magnífico da Pousada do Forte de São Filipe,

em Setúbal. Eu aceitei o desafio. Mas nunca pensei que iria encontrar dois

misteriosos encapuçados nas masmorras deste velho forte do séc. XVI...

O mist�rio do Forte 
de S. Filipe

CD vs LP

TEXTO DE JOS� VICTOR HENRIQUES

A vista da magn�fica esplanada da Pousada
ressarciu-me da longa subida pelos degraus
de lajes gastas pelos passos da hist�ria: os
olhos espraiaram-se deslumbrados pelo es-
tu�rio do rio, que corria manso e indiferen-
te l� em baixo, polvilhado de barcos aguar-
dando impacientes a sua vez de serem re-
cebidos pela Rainha do Sado. Alcandorado
e protegido por muralhas outrora ferozes, o
Forte de S. Filipe mant�m, sob a farda co-
�ada pela inexorabilidade da passagem dos
s�culos, a postura militar original. 

Do outro lado, Tr�ia: o atentado eco-ur-
ban�stico das torres erguendo-se como fu-
r�nculos na pele de areia fina das dunas
(parece que v�o finalmente abaixo). Caroli-
na Marafusta, a simp�tica directora da Pou-
sada, juntou-se a n�s para interpretar o re-
pert�rio restaurativo, com a sensibilidade ar-
t�stica do maestro que sabe de cor a pauta
gastron�mica e dirige do cravo uma or-
questra barroca com gestos breves e signi-
ficativos. A sala estava cheia de comensais,
entre turistas e pol�ticos, rendidos como eu
� excel�ncia do card�pio e � beleza do ce-
n�rio. 

Senti-me regressar � inf�ncia, � hospi-
talidade serena da casa da minha av�, em
dia de almo�o de fam�lia: p�o e vinho sobre
a mesa, os petiscos s�bios e s�pidos em
pratinhos individuais, o borreguinho tenro e
as deliciosas cascas de laranja cristalizada
caseiras, que eu, j� l� v�o mais de 40 anos,
meu Deus!..., surripiava e escondia no bol-
so dos cal��es para dar aos amigos, e ela
fingia n�o ver com um sorriso benevolente
desenhado no rosto pelo tra�o fino das ru-
gas. Como � bom reencontrar os sabores

ordem) complementados por filtros mec�-
nicos (c�maras internas de absor��o selec-
tiva), com duas unidades de m�dios-graves
e uma unidade de m�dios por coluna; um
poderoso Çsub-gravesÈ escondido nas en-
tranhas que dispara para os p�s, todos em
polipropileno HDA da Audax; um ÇtweeterÈ
da Vifa; e, Çlast but not leastÈ, um raro Çsu-
pertweeterÈ de corneta da Visaton, coloca-
do lateralmente, porque, e cito: Ç� assim
que soa melhorÈ, garantiu o Carlos, com o
mesmo entusiasmo transbordante que eu
sentia, quando me dedicava � ingl�ria tare-
fa de construir as minhas pr�prias colunas
de som e amplificadores, a partir de ÇkitsÈ
importados � candonga. Agora critico o tra-
balho dos outros todas as semanas no DNA
e (no �ltimo Domingo de cada m�s) no No-
t�cias Magazine (DN, JN). � a vida.

ÇCri�mos ÒsoftwareÓ espec�fico para as
medi��es, mas conclu�mos que n�o h� na-
da que chegue ao ouvido humanoÈ, con-
fessou o Jo�o. ÇH� anos que cheguei �
mesma conclus�o...È, corroborei eu. ÇO Lu�s
(Pires), da G&P Audio e Video, deu uma aju-
da na afina��o e...È. O Lu�s interrompeu-o
de imediato: ÇEstive at� �s tantas da ma-
nh� a dar os �ltimos retoques... o ÒtweeterÓ
estava um bocadinho vivo, limei umas ares-
tas e... acho que assim est� bem... a ac�s-
tica aqui � m�, l� em casa soaram muito
melhor...È. E logo o Jo�o rematando com
sinceridade e preparando-se para o pior:
ÇAinda n�o est� a 100%, aten��o, mas
quer�amos a sua opini�o, s� para saber se
vale a pena continuar...È. 

ÇQuerem mesmo saber o que eu pen-
so?...È, perguntei ex-catedra, fazendo uma
pausa que os deixou suspensos naquele ce-
n�rio de catacumba. Aparentemente, esta-
vam dispostos a ser enterrados vivos por um
escriba menor Ñ tudo em nome de um so-
nho. Como se o sonho n�o fosse uma
constante da vida, que nada nem ningu�m
pode destruir. Quantos sonhos de gente que
por ali passou n�o estar�o ainda gravados
naquelas paredes escalavradas e frias que
suportam agora o sono feliz dos que l� se
hospedam no conforto de len��is a cheirar
a alfazema?... 

O sistema (ver caixa) dispunha de fonte
anal�gica, o not�vel gira-discos Basis Debut
2500 II; e digital, o leitor-CD SimAudio
Moon Eclipse. O primeiro prato foi sempre
digital (CD), seguindo-se depois a doce so-
bremesa do anal�gico (LP), ambos obtidos
a partir da mesma matriz. Iniciou-se a fun-
��o com Hotel California, dos Eagles. O ex-
cesso de graves era �bvio, como graves
eram as culpas do labirinto de corredores
das masmorras que iam desaguar livre-
mente em dois pontos da c�mara de audi-
��o, excitando assim alguns dos modos de
baixa frequ�ncia da sala. Em consequ�ncia,
os registos-m�dios soaram-me algo recua-
dos, t�midos na presen�a e renitentes no
ataque; o agudo pautou-se como doce e in-
formativo. A op��o por colocar as colunas
com os ÇsupertweetersÈ do-lado-de-fora pa-
recia favorecer a abertura da boca do palco
sonoro em detrimento da focagem. Contu-
do, j� era poss�vel distinguir com relativa fa-
cilidade a superioridade do LP sobre o CD.
Um bom aug�rio, pois indiciava que as Har-
pa tinham poder de resolu��o e aus�ncia
de colora��es e desvios de fase. Do ar que
vibrava dentro das congas e da mir�ade de
harm�nicos produzidos pelas diferentes gui-
tarras, � voz de Don Henley, tudo era mais
musical, natural e emotivo no LP, incluindo
o bru�a de aplausos no final da pe�a. Era
evidente que as Harpa tinham sido Çafina-
das de ouvidoÈ com recurso a LPs. Lu�s Pi-
res exibia um sorriso c�mplice.

Com Roots Revisited, de Maceo Parker,
algo de extraordin�rio aconteceu. Ou por-

Harpa: som português liberta-se do jugo estrangeiro
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kaschek Amplificador: Sim Audio W5 Co-
lunas: Harpa Cabos: Tara Labs The Two
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que se perderam na vertigem do tempo. 
No fim do repasto, quando todas as p�-

talas do ÇbouquetÈ do Pegos Claros-94, tin-
to, se abriam finalmente � curiosidade do
meu olfacto, fui conduzido sob escolta �s
medonhas masmorras do Forte de S. Filipe,
sobre o qual assenta, desde 1965, o actual
edif�cio da Pousada. E, no mesmo local on-
de outros porventura penaram no passado,
expiando os crimes cometidos, senti-me
tamb�m eu culpado por limitar-me a Çche-
gar, ver e ouvirÈ o sistema de som, ali pre-
viamente colocado pelos meus anfitri�es, �
custa de fadigas mil, por escadas e galerias
secretas e portas de grades ferrugentas, as-
sim se autocondenando a trabalhos for�a-
dos, com o �nico objectivo (pensava eu) de
me provar Ð como se eu n�o soubesse j� Ð
que LP � melhor que CD. Era essa pelo me-
nos a aposta original.

Esperava-me, contudo, uma surpresa:
depois de um percurso sinuoso, ao entrar
numa sala de paredes de pedra, t�o gros-
sas que os telem�veis logo ali Ð por uma
vez, caramba! Ð emudeceram, quedando-
se in�teis no bolso, deparei com dois mis-
teriosos encapu�ados. Brrr!, cheguei a te-
mer o pior: da proposta inicial de uma sim-
ples audi��o, ter-se-ia passado para uma
execu��o ao vivo? Ou seria a vers�o audi�-
fila do Homem da M�scara de Ferro? Tal-
vez do Conde de Monte Cristo? Debaixo da
capa estava o segredo: Harpa.

� o nome comercial de um projecto con-
cebido por tr�s jovens engenheiros portu-
gueses, Carlos, Jo�o e Jos�, que preferem
assim manter o anonimato, n�o por vergo-
nha da obra concebida, mas porque acham
que s� ela interessa: umas colunas de som
de seis vias e filtros de pendente suave (1»

que o sistema entretanto aquecera; ou por-
que eu desloquei a minha cadeira para um
ponto onde o refor�o de graves ditado pela
ac�stica da sala de audi��o improvisada n�o
se fazia sentir tanto; ou porque o c�rebro,
essa maravilha criada por Deus, se adap-
tou, esfor�ando-se por esquecer os defeitos
e concentrando-se apenas nas virtudes, a
faixa ChildrenÕs World deixou-me rendido �s
qualidades sonoras das Harpa. Os graves
continuaram pesados, � certo, mas ganha-
ram articula��o, defini��o e tens�o e o re-
cuo dos registos m�dios passou a soar ago-
ra mais como uma op��o deliberada e in-
teligente do que uma omiss�o. O agudo
mantinha a doce ilus�o de continuidade e
o manancial de microinforma��es indis-
pens�veis para recriar o evento original. Uma
vez mais, foi o LP que ganhou com uma
m�o atr�s das costas (e estamos a falar de
um bom leitor-CD), o que nos leva a espe-
cular sobre o que and�mos a fazer das nos-
sas vidas audi�filas nos �ltimos vinte anos.
A m�sica era a mesma, como � �bvio, e a
tarola at� soou mais seca e tensa no CD e
os pratos e a guitarra mais vivos, mas h�
uma coisa que o CD, neste caso particular,
n�o nos deu: subjectivamente, a emo��o,
contida em cada nota do sax-alto de Ma-
ceo Parker, em acesa disputa com o sax-
tenor de Pee Wee Ellis; objectivamente, a
no��o exacta de que cada um dos instru-
mentos foi gravado numa cabina diferente:
o som do ar que envolve os dois m�sicos �
acusticamente distinto, assim como o que
envolve os outros intervenientes no proces-
so musical. No LP ouve-se; no CD adivinha-
se. Experimente comparar.

Carolina, que entretanto se juntara ao
painel de ouvintes, e n�o sabia que o som
tamb�m pode ter ÇbouquetÈ como o vinho,
n�o queria acreditar no que ouvia. Depois
da no��o agora aprendida de Çar que en-
volve m�sicosÈ, a voz de Kari, a Ute Lemper
n�rdica, foi a revela��o final: n�o s� era me-
lhor a coloca��o da voz, era-o tamb�m a
dic��o e fundamentalmente a inten��o da
artista, algo que o LP transmitia e o CD es-
condia, ou pelo menos resguardava, a tal
ponto que suspeito, neste caso, de uma m�
transcri��o da matriz. 

Buena Vista Social Club s� veio confir-
mar o que fica dito, com R�ben Gonz�lez e
Compay Segundo a saltar do LP para o
ch�o de pedra do palco sonoro. Vivos e ao
vivo. O CD soava como um clone. Liofiliza-
do. O sistema estava a tocar t�o bem Ð e
com ele as Harpa Ð, que s� o frio Ð e com
ele o arrepio Ð nos fez sair ainda a tempo
de aprender que o sol, quando se p�e, n�o
� para todos: pode ser visto do alto do For-
te de S. Filipe, descendo majestoso e quen-
te sobre o verde da serra da Arr�bida, ou
aos quadradinhos atrav�s das grades da
masmorra. O sol � o mesmo, o contexto �
diferente. H� tamb�m quem oi�a som aos
quadradinhos, pensando que est� livre, s�
porque tem um controlo remoto na m�o. 

Quem matou (ou tentou matar) o LP de-
via ser condenado a cem anos de pris�o,
tantos quantos os anos que levou a aper-
fei�oar o gira-discos. Eu, que s� uso CD, sou
c�mplice do crime. Mea culpa.■
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