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m 2009, Tiago Sousa lançou o imprevisível Insónia. Volvido apenas ano e meio, 

regressa com Walden Pond’s Monk, disco que quebra as fronteiras da Europa e que 

surge no mercado pela mão do selo norte-americano Immune Recordings, com 

distribuição mundial da Thrill Jockey. Composto sob a influência directa do idealismo e do 

espírito revolucionário de Henry David Thoreau, Walden Pond’s Monk é uma evolução 

natural da estética já presente em Insónia, ao mesmo tempo que revela a maturidade de um 

compositor que continuamente se põe à prova. Neste disco, Tiago Sousa mantém a mesma 

abordagem intuitiva e espontânea ao piano que sempre demonstrou e permanece 

convictamente impermeável aos formalismos normativos dos géneros e academismos. Com 

Ricardo Ribeiro (clarinete) e Baltazar Molina (percussão), o músico constrói uma peça em 

movimento contínuo, ancorada em melodias impressionistas de simplicidade desarmante, 

que interrompe com a tempestuosidade acidental do improviso. Ao longo dos pouco mais de 

30 minutos de Walden Pond’s Monk, Tiago Sousa alimenta uma narrativa romântica a partir 

das ideias basilares que Thoreau materializou em obras como Walden ou a Vida nos bosques 

e Desobediência Civil: o respeito profundo pela liberdade e pela expressão infinita das 

potencialidades do Homem. Um encontro inesperado que ultrapassa os limites de um disco e 

transforma-se inequivocamente num manifesto estético e pessoal de Tiago Sousa. 
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Tiago Sousa 

econhecido primeiramente pelo trabalho desenvolvido com a netlabel Merzbau — 

que lançou nomes como B Fachada, Lobster, Noiserv, Frango e Walter Benjamin — 

Tiago Sousa tem revelado nos últimos anos um consistente trabalho artístico a 

solo. Priveligiando sempre a intuição como premissa essencial do seu método de 

composição, longe das fronteiras nomeadas pelos géneros e dos academismos formais, 

tornou-se um dos nomes mais promissores da música portuguesa. Antes de se dedicar ao 

piano, formou os Goodbye Toulouse e integrou os colectivos Jesus, the Misunderstood, 

Sapien Sapiens e Macadame. Tem também sido um dos nomes essenciais do Barreiro, 

pertencendo a essa geração espontânea que cria e alimenta festivais como o Out.fest e o 

Barreiro Outras Músicas. 

Em 2006, o piano tornou-se definitivamente o centro gravitacional da sua música com a 

edição do apolíneo Crespúsculo, o primeiro documento das suas explorações intuitivas ao 

piano. Seguiu-se Noite/Nuit, split editado com SRX em 2007 pela Merzbau, no qual, com 

apenas três composições, consegue já demonstrar o exosqueleto daquilo que viria a ser 

Insónia. Em 2008, lançou The Western Lands, um LP ambicioso, composto a partir da obra 

homónima do escritor norte−americano William S. Burroughs e editado pelo signo alemão 

Resting Bell. The Western Lands valeu-lhe algumas das suas primeiras críticas na imprensa, 

uma tour pela Europa e momentos preciosos de partilha em palco com Shannon Wright, Vic 

Chestnutt e Paul Metzger. Insónia, o seu terceiro longa-duração, chega em 2009 pela mão 

da alemã Humming Couch. Com este disco desarma a imprensa nacional e internacional e 

estreia−se nas listas de melhores discos do ano. Em simultâneo, iniciou um novo ciclo de 

concertos que o levou até ao Teatro Maria Matos, Galeria Zé Dos Bois, Festival Rescaldo e, 

mais uma vez, por cidades como Berlim, Bruxelas ou Paris.  

2011 inaugura um novo capítulo no percurso artístico de Tiago Sousa. Com Pedro Sousa e 

Travassos compõe o colectivo PÃO e aventura-se pelos caminhos da música improvisada e 

pelos efeitos psicoactivos dos drones da herança de Terry Riley ou La Monte Young. Lança 

agora o muito esperado Walden Pond’s Monk, um desafiante disco embebido do espírito 

contestatário do escritor Henry David Thoreau, que conta com a colaboração de Ricardo 

Ribeiro (clarinete) e de Baltazar Molina (percussão). Editado pela norte-americana Immune 

Recordings e distribuído mundialmente pela Thrill Jockey, Walden Pond’s Monk demarca-se 

não apenas pelo amadurecimento do trabalho que Tiago Sousa tem desenvolvido enquanto 

compositor, mas também por uma natural porém surpreendente confluência entre a 

linguagem estética do compositor e as concepções ideológicas que bebeu de Thoreau.  

www.tiagosousa.org 

www.immunerecordings.net 

tiagosousabooking@gmail.com 
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