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1ª PARTE

Sir Harrison Birtwistle
Night’s Black Bird (2004; c.12min)
(estreia em Portugal)

Modest Mussorgski (orq. Dmitri Chostakovitch)
Canções e Danças da Morte (1875‑77; c.20min)*

1. Canção de embalar
2. Serenata
3. Trepak
4. Marechal de campo

2ª PARTE

Igor Stravinski 
Petruchka (1911, versão de 1947; c.40min)

Cena I: A Feira do Entrudo – 
Cena II: Na Cela de Petruchka – 
Cena III: Na Cela do Mouro – 
Cena IV: A Feira do Entrudo (anoitecer)

Modest Mussorgski (orq. Leopold Stokowski)
Uma Noite no Monte Calvo (1867/1940; c.10min)

*Tradução dos textos originais nas páginas 6 e 7.

Cibermúsica, 17:15
Palestra pré-concerto por Ana Maria Liberal
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Sir Harrison Birtwistle
ACCRINGTON (INGLATERRA), 15 DE JULHO DE 1934

Night’s Black Bird

Sir Harrison Birtwistle é um compositor bem 
conhecido do público do Porto, porquanto, 
na temporada de 2017, foi Compositor em 
Residência da Casa da Música. Nascido em 
Inglaterra há 84 anos, é um dos nomes mais 
conceituados da música contemporânea.

Em 2004, a empresa de produtos farma-
cêuticos Roche, em parceria com o Carnegie 
Hall, encomenda ao compositor inglês uma obra 
para orquestra, estreada a 21 de Agosto desse 
mesmo ano, no Centro de Cultura e Congressos 
de Lucerna, pela Orquestra de Cleveland sob a 
direcção de Franz Welser-Möst.

De acordo com Birtwistle, Night’s Black 
Bird foi concebida para ser uma espécie de 
complemento a The Shadow of the Night, uma 
outra sua obra para orquestra datada de 2001. 
Ambas têm como fonte de inspiração a canção 
In The Darkness Let Me Dwell de John Dowland, 
um dos mais importantes compositores ingle-
ses da segunda metade do séc. XVI, também 
conhecido por período isabelino. É também 
de uma outra canção de Dowland, Flow my 
Tears, que é retirado o título da obra que abre 
o concerto de hoje e que vai ser interpretada 
pela primeira vez em Portugal – mais concre-
tamente do verso “Where Night’s Black Bird her 
sad infamy sings/There let me live forlorn”.

O efectivo orquestral é igual para Night’s 
Black Bird e The Shadow of the Night: 3 flau-
tas (2 das quais podem ser piccolos), 3 oboés, 
3 clarinetes, 3 fagotes (1 dos quais pode ser 
contrafagote), 6 trompas, 4 trompetes (1 dos 
quais pode ser trompete baixo), 4 trombones, 

2 tubas, 5 percussionistas (para tocarem vários 
instrumentos entre os quais marimba, xilo-
fone, vibrafone, sinos tubulares, gongo, clavas), 
2 harpas e cordas.

Mas as semelhanças entre as duas obras 
vão mais além. “Ambas começam e termi-
nam com o mesmo material musical”, explica 
Birtwistle. “Mas entre estes dois pontos fixos, 
cada uma delas toma um rumo completa-
mente diferente, concebido numa escala dife-
rente: The Shadow of the Night faz uma viagem 
musical que dura mais de meia hora, enquanto 
Night’s Black Bird termina o seu trajecto em 
aproximadamente um terço do tempo.”

Night’s Black Bird é uma obra profunda-
mente melancólica, uma obra que recupera o 
ambiente sombrio, soturno e lírico da canção 
inglesa do período isabelino, da qual Dowland 
é o expoente máximo. Birtwistle tira partido de 
toda a riqueza e variedade tímbrica da orques-
tra. Os desenhos melódicos dos piccolos e das 
flautas remetem o ouvinte para o canto dos 
pássaros, e os timbres escuros e penetran-
tes dos metais induzem a imagética da noite 
e de todos os elementos com ela relaciona-
dos. Em 2011, Andrew Clemens, no jornal inglês 
The Guardian, refere uma obra de “intensidade 
brilhante” mas com uma “luminosidade estra-
nha (…), uma sensação de desconforto, como 
se ainda houvesse um segredo para divulgar”.
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Modest Mussorgski
KAREVO, 9 DE MARÇO DE 1839

SÃO PETERSBURGO, 16 DE MARÇO DE 1881

Canções e Danças da Morte 
(orquestração de Dmitri Chostakovitch)

Canções e Danças da Morte é o mais sublime 
ciclo de canções que compõe o catálogo musi-
cal do compositor russo Modest Mussorgski. 
Foi iniciado em 1875, ano em que Mussorgski 
trabalhava na ópera Khovanshchina (que ficou 
incompleta), com a criação das três primeiras 
canções. Dois anos mais tarde, é acrescen-
tada a quarta e última. Com poemas de Arseny 
Golenishchev-Kutusov, Canções e Danças da 
Morte é um conjunto de quadros musicais 
expressionistas nos quais a Morte se personi-
fica de diferentes formas.

Em Canção de embalar, uma mãe embala o 
seu bebé doente. Vestindo a pele de uma ama, 
a Morte bate à porta ao amanhecer e, tran-
quilizando a mãe, oferece-se para velar pela 
criança, para a acalmar cantando-lhe “com 
mais doçura”. A mãe desespera com o choro 
agitado do bebé. Mas, com o grave e doce 
refrão “Dorme, dorme, meu menino!” repetido 
várias vezes, a Morte leva o bebé.

Na segunda canção, a Morte faz uma Sere‑
nata a uma senhora, doente, que não consegue 
dormir. É um belíssimo trecho musical pleno de 
emotividade e dramatismo. O momento máximo 
de intensidade acontece quando, no final, a 
Morte solta um grito exultante: “És minha!...”

Um camponês embriagado, perdido num 
bosque deserto numa noite de tempestade, é 
atraído pela Morte na terceira canção. Trepak 
é uma dança do folclore russo que a Morte 
convida a sua vítima a dançar. Escalas e moti-

vos cromáticos com figuras rítmicas rápi-
das nas madeiras e nas cordas caracterizam 
o ambiente demoníaco e brutal da Morte a 
instigar “o cisne da tempestade” e a “venta-
nia” a fazerem “uma manta fofa de neve” para 
cobrir “o velhinho como um bebé”. Harpa e 
flauta acompanham a Morte quando ela pinta 
um cenário prazenteiro de sol e de calor com 
que atrai finalmente o camponês, dizendo-lhe: 
“Dorme feliz, meu querido amigo...”

Na última canção, a Morte aparece num 
campo de batalha montada a cavalo para, 
como um Marechal de campo, contar as víti-
mas e reclamar vitória. A imagem do campo de 
batalha, devastado e pejado de cadáveres, com 
a Morte montada a cavalo a proferir um monó-
logo cínico e irado é descrita musicalmente 
com figuras rítmicas irregulares nas cordas e 
nas madeiras. O grito vitorioso proferido pela 
Morte é retratado ao som de uma marcha: 
“Cessou a batalha! Venci-os a todos! (…)

Canções e Danças da Morte é um dos gran-
des ciclos de canções da música do último 
quartel do séc. XIX. É, também, a obra musical 
que mais se aproxima do realismo estético que 
enformou a literatura dessa época.
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Modest Mussorgski
Canções e Danças da Morte
Poemas de Arseny Golenishchev-Kutuzov 
 
1. Canção de embalar
 

Geme a criança… A vela, chorando,
Cintila indistintamente à roda.
Toda a noite embalando o berço,
A mãe não caiu no sono.
Cedo, cedinho a Morte clemente
Bateu na porta baixinho!
A mãe estremeceu, virou -se ansiosa…
“Não te assustes, minha amiga!
A manhã pálida já está a espreitar na janela…
No choro, na saudade, no amor
Fatigaste -te, dormita um pouco,
E eu fico no teu lugar.
Não conseguiste aquietar a criança.
Cantarei eu mais docemente.”
“Silêncio! O meu filho agita -se, jaz agonizante,
Torturando a minha alma!”
“Bem, mas comigo ele serena  logo.
Dorme, dorme, meu menino.”
“As bochechinhas empalidecem,  

a respiração enfraquece…
Imploro -te, fica calada.”
“É bom presságio, o sofrimento partirá.
Dorme, dorme, meu menino.”
“Fora, maldita!
Com o teu carinho matarás tu a minha alegria!”
“Não, apenas lançarei o sono tranquilo à criança.
Dorme, dorme, meu menino.”
“Tem misericórdia, aguarda um instante
Para acabares a tua terrível canção!”
“Vês, como adormeceu com o meu  

cantar suave?
Dorme, dorme, meu menino.”

 

2. Serenata
 

A felicidade mágica, noite azul,
Crepúsculo trémulo da Primavera.
A doente escuta cabisbaixa
O sussurro do silêncio nocturno.
O sono não desce sobre os seus  

olhos brilhantes,
E a vida a convida ao prazer,
Mas lá fora à janela, a Morte
Canta uma serenata no sossego da noite:
“Na escuridão do cativeiro severo e estreito,
Mirra a tua Mocidade;
Como um cavaleiro incógnito,
Libertar -te -ei com uma força mágica.
Ergue -te, e olha para ti: como brilha
A beldade da tua face transparente,
Rosadas as bochechas, corpo envolto
Na nuvem de tuas tranças onduladas.
O brilho azul de olhos atentos,
Mais deslumbrante que os céus e fogo.
O teu suspiro sopra calor de Verão…
Enfeitiçaste -me!
A minha serenata atrai teu ouvido,
Teu sussurro chama o cavaleiro
Que veio para colher o último prémio:
Chegou a hora feliz.
Tão terno é teu corpo, tão delicioso  

o teu tremor…
Ó, sufoco -te
No meu forte abraço: o meu balbucio de amor.
Ouve!… Fica calada!… És minha!”
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3. Trepak
 

Floresta e prados, nenhuma alma à vista.
A tempestade chora e geme,
Parece que a Malvada está a enterrar alguém
Na escuridão nocturna;
Olha, e eis a verdade!
A Morte abraça, acarinha um pobre,
Dança o trepak com o bêbado,
Canta -lhe ao ouvido:
“Ai, homenzinho, velhinho miserável,
Bebeu uns copos e cambaleia,
Mas levantou -se, enraivecida,  

a bruxa da tempestade.
Levou -o do prado para a floresta cerrada.
Deita -te, aconchega -te e dorme,  

meu querido,
Sofrido de tristeza, saudade e pobreza!
Aqueço -te com neve, meu caro,
Começo um grande jogo à tua volta.
Vá, afofa -lhe a cama, ó cisne da tempestade!
Ei, começa, canta, ventania!
Um conto assim, para durar a noite toda,
Para deixar dormir bem o bêbado!
Ei, florestas, céus e nuvens,
Escuridão, vento, e a neve que voa!
Façam uma manta fofa de neve,
Com ela cobrirei o velhinho como um bebé…
Dorme, meu amiguinho, feliz homenzinho,
Que chegou e floresce o Verão!
O sol ri -se sobre o campo, dançam as foices,
Alastra -se a canção, voam as rolas…”
 

 

4. Marechal de campo
 

A batalha irrompe, brilham as armaduras,
Os canhões esfomeados rugem,
Os esquadrões correm, cavalos relincham,
E correm os rios escarlates.
O meio -dia arde, combate o Homem;
O sol se põe, mas a batalha enraivece;
Empalidece o pôr -do -sol, mas os inimigos
Combatem mais feroz e obstinadamente.
Então cai a noite sobre o campo de batalha.
As esquadras dispersam -se na escuridão…
O silêncio reina, e no nevoeiro nocturno
Levantam -se os gemidos para o céu.
Então, iluminada pela Lua aparece a Morte,
A montar o seu cavalo de guerra,
Os ossos brilham; e no silêncio,
Ouvindo os gritos e as preces,
Orgulhosa e contente,
Ela examina o lugar da batalha,
Como um marechal de campo.
Subindo o outeiro,
Olha em redor, detém -se e sorri…
E ressoa a voz fatal
Sobre o prado da morte:
“Cessou a batalha! Venci -os a todos!
Cederam todos a mim, ó guerreiros!
A vida fez -vos inimigos, mas eu trouxe a paz!
Levantai -vos para a parada, meus mortos!
Desfilem solenemente perante mim,
Pois quero contar os meus soldados;
Depois vossos ossos serão enterrados
Para repousar docemente desta vida!
Os anos passarão indistintos,
Desaparecerá a vossa lembrança nas pessoas,
Mas eu não esquecerei
E festejarei vossa morte à meia -noite!
Pisarei a terra crua
Com minha dança pesada para assegurar
Que vossos ossos não consigam
Sair do repouso!”

 
Tradução: Maria Kurchatova Pereira
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Igor Stravinski
ORANIENBAUM (RÚSSIA), 17 DE JUNHO DE 1882

NOVA IORQUE, 6 DE ABRIL DE 1971

Petruchka

Em 1910, Igor Stravinski era um composi-
tor aclamado em Paris mercê do enorme 
sucesso que obteve com a estreia do bailado 
O Pássaro de Fogo, pela célebre companhia 
Ballets Russes, dirigida pelo não menos céle-
bre empresário Sergei Diaghilev.

Como é óbvio, no ano seguinte, Diaghi-
lev volta a encomendar a Stravinski um novo 
bailado, um novo sucesso. Acontece que o seu 
compatriota tinha já uma ideia, que lhe surgiu 
ainda quando terminava O Pássaro de Fogo, e 
na qual estava já a trabalhar. Stravinski havia 
sonhado com “um solene rito pagão: sábios 
idosos, sentados num círculo, observavam 
uma jovem a dançar até à morte. Estavam a 
sacrificá-la para que o Deus da Primavera lhes 
fosse propício.” 

No entanto, o compositor deu-se conta de 
que, depois de escrever O Pássaro de Fogo, 
o que realmente lhe apetecia era mudar de 
registo, escrever uma obra para orquestra onde 
o piano fosse o protagonista. “Ao compor esta 
música”, conta Stravinski, “eu tinha em mente 
a visão de uma marionete, subitamente dotada 
de vida a exasperar a paciência da orquestra 
com cascatas de arpejos diabólicas. A orques-
tra, por seu turno, retalia com fanfarras amea-
çadoras. O resultado sonoro é um terrível 
tumulto que, depois de atingir o clímax, termina 
com o penoso colapso da pobre e infeliz mario-
nete.” Quando Diaghilev vai à Suíça para saber 
da evolução do “solene rito pagão” (que dois 
anos depois se tornará na famosíssima e 

controversa Sagração da Primavera), Stra-
vinski toca-lhe ao piano excertos da nova obra, 
a tal obra para piano e orquestra na qual traba-
lhava afincadamente. Diaghilev fica atónito e 
surpreso com a repentina mudança de planos, 
mas rapidamente se apercebe de que aquela 
música que acaba de ouvir tem potencial para 
ser um novo bailado. “[Diaghilev] estava tão 
satisfeito com ela [a nova música] que come-
çou a persuadir -me a desenvolver o tema do 
sofrimento da marionete e a escrever um ballet 
completo”, refere o compositor.

É assim que surge Petruchka, estreada em 
Paris, no Théâtre du Châtelet, a 13 de Junho de 
1911, sob a direcção de Pierre Monteux. O pintor 
Alexandre Benois, a quem a obra é dedicada, 
foi o autor dos cenários e do guarda-roupa. A 
coreografia de Michel Fokine foi dançada por 
Vaslav Nijinski como Petruchka, Tamara Karsa-
vina no papel de Bailarina, Alexander Orlov 
como Mouro e Enrico Cecchetti como Mago. 
O sucesso é retumbante. Claude Debussy, que 
assiste à estreia, fica deveras impressionado.

Em 1947, o compositor faz uma revisão à 
partitura que consistiu, essencialmente, em 
diminuir o efectivo orquestral de 1911. É esta 
versão que vai ser interpretada no concerto 
de hoje e que pede uma orquestra com 2 flau-
tas, 1 piccolo, 2 oboés, 1 corne inglês, 2 clarine-
tes, 1 clarinete baixo, 2 fagotes, 1 contrafagote, 
4 trompas, 3 trompetes, 3 trombones, 1 tuba, 
timbales, triângulo, pratos, bombo, pandeireta, 
tambor, gongo, xilofone, celesta, harpa, piano, 
e cordas.

A história de Petruchka passa-se na 
década de 1830, na Praça do Almirantado, em 
São Petersburgo, durante a Feira de Carna-
val. Uma magnífica introdução, protagoni-
zada pela flauta, conduz-nos ao ambiente da 



9

primeira cena, A Feira do Entrudo, onde, num 
dia quente de Inverno, uma multidão muito 
diversa se cruza. Passa um grupo de bêbados, 
aparece um tocador de realejo e uma baila-
rina dança. A música do tocador de realejo é a 
melodia de uma canção de cabaret, “Elle avait 
un’ jambe en bois”, da autoria de Émile Spencer, 
que o compositor russo ouvia a um tocador de 
realejo que diariamente se colocava em frente 
do seu quarto de hotel, em Paris. Os tocadores 
de tambor chamam a atenção da multidão para 
um velho Mago, de aspecto estranho (carac-
terizado musicalmente pelos fagotes), dono 
de um teatro de marionetes. O Mago desce do 
seu teatro, toca uma flauta e apresenta as suas 
três marionetes: Petruchka, uma Bailarina e um 
Mouro. A flauta do Mago toca uns arpejos estra-
nhos que dão vida às marionetes. Para espanto 
da multidão, estas saem do teatro e começam 
a dançar uma Dança Russa no meio da Praça. 
Esta dança, inspirada no folclore russo, é uma 
das páginas antológicas do bailado.

A segunda cena desenrola-se Na Cela de 
Petruchka, um quarto com as paredes pretas, 
decoradas em estrelas e meias-luas. Um 
retrato do Mago com ar ameaçador domina 
o espaço. Petruchka entra em cena com um 
grande pontapé. Um motivo musical interpre-
tado pelos dois clarinetes em duas tonalidades 
sobrepostas – o famoso acorde de Petru‑
chka – traduz musicalmente o sofrimento e 
o desespero do protagonista, que se lamenta 
da sua aparência grotesca. Aparece a Baila-
rina, a dançar ao som do clarinete e do trom-
pete, o que provoca uma imensa felicidade 
em Petruchka que se põe a saltar. Mas a Baila-
rina assusta-se e sai do quarto. Desesperado, 
Petruchka amaldiçoa o Mago. Arremessa-se 
contra o retrato deste, mas consegue apenas 

fazer um buraco na parede. Stravinski coloca 
o piano e os trompetes a assinalar o desespero 
da marionete.

Quando sai do quarto de Petruchka, a 
Bailarina dirige-se à Cela do Mouro, cenário 
onde decorre a terceira cena do bailado. Aqui 
as paredes estão pintadas de um vermelho 
intenso e cobertas de estranhos desenhos. 
Quando entra, a Bailarina vem a tocar trom-
pete (um magnifico e brilhante solo) e a dançar 
uma valsa (que Stravinski “toma emprestada” 
a Joseph Lanner, um compositor austríaco 
amigo e colega de Johann Strauss Pai) disposta 
a cativar o Mouro que também se junta à dança. 
Esta é uma das passagens em que o espírito 
irónico de Stravinski é mais visível na medida 
em que contrapõe à melodia da valsa, numa 
tonalidade diferente, a melodia do contra-
fagote, em choque flagrante e premeditado. 
O par é interrompido pela entrada abrupta de 
Petruchka que, louco de ciúmes, luta com o 
Mouro. A Bailarina cai desvanecida e Petruchka 
é mandado para fora do quarto, ameaçado pelo 
sabre do Mouro.

O quarto e último quadro – A Feira do 
Entrudo (anoitecer) – é o epílogo onde culmina 
toda a grandeza da obra. Em poucas páginas 
sinfónicas se extraíram de uma orquestra sono-
ridades comparáveis às que cria Stravinski 
neste último quadro. O bulício da feira perce-
be-se, quase que se vê, tal é a perfeição da 
imagem sonora. Dançam as amas-de-leite, um 
camponês com um urso cruza a cena (ao som 
do clarinete que imita o andar pesado do urso) 
dando um toque de humor à cena, e dançam 
também uns ciganos ao som de um realejo. Um 
mercador põe-se a dar bilhetes à multidão, e 
a animação cresce. Aparecem, a seguir, os 
cocheiros a dançar. Incorporam-se à dança as 



10

amas-de-leite e o efeito sonoro cresce desme-
suradamente. A animação está cada vez mais 
intensa, mas é interrompida pela aparição de 
uns Mascarados. Surge repentinamente Petru-
chka a ser perseguido pelo Mouro que acaba 
por o derrubar com o seu sabre. A multidão fica 
comovida e aproxima-se de Petruchka que jaz 
sem vida. Surge, então o Mago que pega na 
marionete e verifica que se trata de um mero 
boneco de trapos. No instante em que parece 
que tudo terminou, o fantasma de Petruchka 
aparece no telhado do teatro de marionetes a 
vituperar e a agitar os punhos na direcção do 
Mago, provocando a sua fuga precipitada.

Petruchka é uma obra que desafia todas 
as convenções musicais da época. Apesar do 
sucesso retumbante que obteve, foi bastante 
visada pelos críticos russos que entenderam 
que Stravinski traíra a herança nacional com 
um tratamento vulgar e distorcido do folclore 
russo. Mas esse é um dos grandes méritos de 
Petruchka, o mérito da reinvenção, da ousadia. 
Cento e sete anos depois da estreia, Petruchka 
continua a ser um exemplo notável do moder-
nismo musical.
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Modest Mussorgski

Uma Noite no Monte Calvo
(orquestração de Leopold Stokowski)

A produção sinfónica de Modest Mussorgski 
é, infelizmente, muito escassa, resumindo-se 
apenas a quatro obras. E, entre estas, só duas 
foram escritas originalmente para orquestra: 
Uma Noite no Monte Calvo (1867) e Scherzo 
em Si bemol (1859).

A ideia de escrever Uma Noite no Monte 
Calvo surge na sequência da impressão que 
causou a Mussorgski a peça de teatro A Feiti‑
ceira, de Mengden. Na véspera da festa de São 
João de 1867, 23 de Junho, Mussorgski termi-
nou a primeira versão da obra a que deu o 
título de A noite de São João e que lhe demo-
rou apenas 12 dias a completar. “Alguma coisa 
fervilhava em mim de forma muito intensa…” 
explica o compositor em carta dirigida a 
Rimski-Korsakoff. A primeira versão da obra 
foi apresentada aos amigos nessa mesma 
noite, com Balakirev a tecer duras críticas à 
incipiência da forma e à crueza da orquestra-
ção. Em 1872, enquanto trabalhava na ópera 
Mlada (uma encomenda ao Grupo dos Cinco 
que acabou por não se concretizar), Mussor-
gski faz uma revisão da obra para orquestra 
acrescentando-lhe um coro. A terceira e última 
versão teve lugar quando Mussorgski traba-
lhava na ópera A Feira de Sorochyntsi. Sempre 
insatisfeito, nunca quis que a obra fosse ouvida 
publicamente.

Um ano após o falecimento do compositor, o 
seu amigo Rimski-Korsakoff resolve fazer a sua 
própria versão de Uma Noite no Monte Calvo, 
justificando-a com o facto de a partitura de 
Mussorgski ter ficado incompleta, o que não é, 
de todo, verdade. Foi esta a versão tocada em 

1889, em Paris, nos Concertos Russos da Expo-
sição Internacional. Meio século mais tarde, já 
em pleno século XX, o famoso maestro Leopold 
Stokowski fez a sua própria versão com o propó-
sito de a incluir no filme Fantasia, a pedido de 
Walt Disney. A orquestração de Stokowski que 
vamos ouvir hoje é, no entanto, muito seme-
lhante à de Rimski-Korsakoff. Para além das 
cordas, inclui madeiras aos pares – 2 flautins, 
2 flautas, 2 oboés, 2 fagotes – mais 1 corne inglês, 
3 clarinetes, 1 clarinete baixo e 1 contrafagote, um 
naipe de metais formado por 8 trompas, 4 trom-
petes, 4 trombones sem pistões e 1 tuba, e duas 
harpas. A percussão exige três instrumentistas 
para tocarem caixa, bombo, pratos, xilofone, 
gongo e sinos tubulares, para além dos habi-
tuais 2 timbales.

Uma Noite no Monte Calvo descreve a 
noite de folia que reuniu no Monte Calvo, nos 
arredores de Kiev, bruxas, feiticeiros e demó-
nios. Mussorgski descreve o programa da obra 
assim: “Rumores subterrâneos de vozes sobre-
naturais. – Aparição dos espíritos das trevas. – 
Aparição de Satanás. – Glorificação de Satanás 
e Missa negra. – Sabbath. – Em pleno Sabbath, 
soa ao longe o sino de uma igreja de aldeia, 
dispondo os espíritos das trevas. – Amanhecer”.

A atmosfera fantasmagórica e diabólica é 
criada através de contrastes tímbricos entre 
as cordas e os instrumentos de sopro, como 
acontece, por exemplo, no início da obra com 
os violinos a tocarem num registo agudo e a 
realizarem glissandos enquanto as madei-
ras, os trombones e a tuba entoam um tema 
pesado e assustador. No final da noite de folia, 
quando se ouve o sino da igreja, são os violinos 
(com surdina) quem descrevem a retirada das 
bruxas e dos demónios enquanto o oboé anun-
cia o amanhecer.

ANA MARIA LIBERAL, 2019



12

Ryan Wigglesworth direcção musical

Ryan Wigglesworth é considerado um dos 
mais notáveis compositores -maestros da 
sua geração. Em Setembro de 2015 iniciou 
funções como Maestro Convidado Principal 
da Orquestra Hallé. É actualmente Composi-
tor em Residência na English National Opera 
(ENO) e fez uma residência na Orquestra de 
Cleveland nas duas temporadas entre 2013 e 
2015, como Daniel R. Lewis Composing Fellow. 
Como maestro, o seu repertório estende -se da 
música barroca à contemporânea. 

Dirigiu a ópera The Minotaur de Birtwistle 
para a Royal Opera House, Covent Garden; 
Così fan tutte, Carmen e Caligula de Glanert 
para a ENO; e concertos com inúmeras orques-
tras conceituadas como a Filarmónica de 
Londres, a Philharmonia, a Sinfónica Cidade 
de Birmingham, a Filarmónica Real de Liver-
pool, a Sinfónica da BBC, a Sinfónica Escocesa 
da BBC, a Orquestra Nacional de Gales da BBC, 
a Orquestra de Câmara Escocesa, o Grupo 
de Música Contemporânea de Birmingham, 
a Orquestra de Câmara dos Países Baixos, a 
Sinfónica Alemã de Berlim e, nos BBC Proms, 
com a BBC NOW e a Britten Sinfonia. Inaugu-
rou o Festival de Aldeburgh 2012 com a inter-
pretação de obras de Oliver Knussen (Where 
the Wild Things Are e Higglety Pigglety Pop!), 
celebrando o 60º aniversário do compositor. 

Entre os seus compromissos recentes e 
próximos, trabalha com a Chamber Orches-
tra of Europe, a Sinfónica da Rádio da Baviera, 
a Sinfónica de Bamberg, a Junge Deutsche 
Philharmonie numa digressão pela Alema-
nha, a Sinfónica da BBC, a Sinfónica Esco-
cesa da BBC e a Orquestra Nacional de Gales 
da BBC. Apresenta -se como solista-maestro 
no Concerto para piano n.º 9 de Mozart com a 

Royal Northern Sinfonia, a Orquestra do Ulster, 
a Filarmónica de Bergen e a Sinfónica Cidade 
de Birmingham. Interpretou a sua obra Echo 
and Narcissus no Festival de Aldeburgh 2014 
e no Wigmore Hall em 2016, e a sua peça mais 
recente para orquestra, Études ‑Tableaux, foi 
estreada em Cleveland e em Londres no início 
de 2015.

Ryan Wigglesworth dirigiu a estreia da sua 
primeira ópera, The Winter’s Tale, na English 
National Opera com encenação de Rory Kinnear, 
em Fevereiro de 2017. Em Maio seguinte, a sua 
encomenda orquestral mais recente foi estreada 
pela Orquestra do Concertgebouw, sob a sua 
direcção. Inaugurou o Festival de Aldeburgh 
2017, dirigindo Sonho de Uma Noite de Verão, e 
regressou aos Proms em Agosto com a Orques-
tra Nacional de Gales da BBC.

Foi compositor em residência no Grafenegg 
Festival (2018), onde apresentou a sua última 
obra Till Dawning, para soprano e orquestra.

Natural de Yorkshire, Ryan Wigglesworth 
estudou no New College de Oxford e na Guildhall 
School of Music & Drama. Entre 2007 e 2009 foi 
Leitor na Universidade de Cambridge, onde foi 
também Fellow do Corpus Christi College. 
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Christine Rice meio-soprano

Christine Rice nasceu e estudou em Manches-
ter. Frequentou o Balliol College (Física) antes de 
ingressar na Royal Northern College of Music na 
classe de Robert Alderson.

Na Royal Opera House (Covent Garden) 
apresentou-se em obras como Carmen, Les 
contes d’Hoffman (Giulietta), L’Heure Espag‑
nole (Concepción), Otello (Emilia), The Rape of 
Lucretia, Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk 
(Sonyetka), El ángel exterminador (Blanca), O 
Castelo do Barba‑Azul (Judite), Don Giovanni 
(Donna Elvira), Hansel, Rigoletto (Maddalena) 
e Ascensão e Queda da Cidade de Mahagonny 
(Jenny Smith). Fez a estreia mundial de The 
Minotaur de Birtwistle, como Ariadne, e de The 
Tempest de Adès, como Miranda.

Estreou-se na Metropolitan Opera de Nova 
Iorque como Hansel (Hänsel und Gretel) e 
Giulietta (Les contes d’Hoffmann). Outros 
papéis operáticos foram Nero (Agrippina), 
Arsace (Partenope), Rosina (O Barbeiro de 
Sevilha), Zenobia (Zenobia e Radamisto), 
Marguerite (La damnation de Faust), Nicklausse 
(Les contes d’Hoffmann), Dorabella (Così fan 
tutte), Penélope (Il Ritorno d’Ulisse in Patria), 
Ariodante (Ariodante), Rinaldo (Rinaldo), 
Béatrice (Béatrice et Bénédict), Amaltea 
(Mosè in Egitto), Diana (La Calisto) e Hermia 
(A Midsummer Night’s Dream), nos principais 
teatros de ópera do mundo, incluindo a Ópera 
do Estado da Baviera, o Teatro Real de Madrid, 
a Ópera Nacional Holandesa, o Teatro di San 
Carlo, a Seattle Opera, as Óperas de Frankfurt,  
Zurique e Genebra, a Ópera Alemã de Berlim e 
o Glyndebourne Festival Opera. 

Em concerto, Christine Rice foi solista convi-
dada das Sinfónicas de Boston, da BBC, de 
Bournemouth e de Birmingham; da Orchestra 

of the Age of Enlightenment, da Philharmonia 
Orchestra de  Londres e da London Philhar-
monic Orchestra, apresentando obras como 
The Dream of Gerontius, La Mort de Cleopatra, 
Spring Symphony, Paixão segundo São Mateus, 
Scheherazade, Requiem de Mozart e Requiem 
de Verdi. 

Cantou nos festivais de Aldeburgh, Saint 
Denis, Edimburgo e Proms da BBC. Tem cola-
borado com prestigiados maestros tais como 
Sir Simon Rattle, Edward Gardner, John Nelson, 
Sir Charles Mackerras, Donald Runnicles, 
Andris Nelsons, Ryan Wigglesworth, Laurence 
Cummings e Harry Bicket. 

Fez a estreia mundial de Closer To My Own 
Life de Harbison, com a Orquestra da Metro-
politan Opera de Nova Iorque, no Carnegie 
Hall. Na mesma sala foi solista no Requiem de 
Verdi com a Philadelphia Orchestra sob direc-
ção de Yannick Nézet-Séguin. Gravou para a 
BBC El Amor Brujo (Falla), Sea Pictures (Elgar), 
Les nuits d’été (Berlioz), um recital de canções 
inglesas e Spanisches Liederbuch de Wolf com 
Iain Burnside. Foi solista em Il Tramonto de 
Respighi (sob direcção de Sir Antonio Pappano) 
e o seu disco de estreia foi gravado com o 
pianista Roger Vignoles, para a etiqueta EMI.   

Entre os seus compromissos recentes e 
futuros inclui -se a Oratória de Natal (Bach) 
com a Sinfónica de Boston, Andris Nelsons 
e Bersi Andrea Chernier, na Royal Opera 
House; o Requiem de Verdi com a Philharmo-
nia Orchestra e Edward Gardner; e os regres-
sos à English National Opera, a Garsington e ao 
Covent Garden. 
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro emérito
Stefan Blunier maestro associado
Christian Zacharias maestro convidado 
principal designado

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Stefan Blunier, 
Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz Holliger, Elihau 
Inbal, Michail Jurowski, Christoph König (maes-
tro titular no período 2009 -2014), Reinbert de 
Leeuw, Andris Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio 
Pomàrico, Peter Rundel, Michael Sanderling, 
Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Stor-
gårds, Joseph Swensen, Ilan Volkov, Antoni Wit, 
Christian Zacharias e Lothar Zagrosek. Entre os 
solistas que têm colaborado com a orquestra 
constam os nomes de Pierre -Laurent Aimard, 
Jean -Efflam Bavouzet, Pedro Burmester, Joyce 
Didonato, Alban Gerhardt, Natalia Gutman, 
Viviane Hagner, Alina Ibragimova, Steven Isser-
lis, Kim Kashkashian, Christian Lindberg, Tasmin 
Little, Felicity Lott, António Meneses, Midori, 
Truls Mørk, Kristine Opolais, Lise de la Salle, 
Benjamin Schmid, Simon Trpčeski, Thomas 
Zehetmair, Frank Peter Zimmermann ou o 
Quarteto Arditti. Diversos compositores traba-
lharam também com a orquestra, no âmbito das 
suas residências artísticas na Casa da Música, 
destacando -se os nomes de Emmanuel Nunes, 
Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, Magnus 
Lind berg, Pascal Dusapin, Luca Francesconi, 
Unsuk Chin, Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, 
Georges Aperghis, Heinz Holliger, Sir Harrison 
Birtwistle e Georg Friedrich Haas, a que se junta 
em 2019 o compositor Jörg Widmann.

A Orquestra tem -se apresentado também 
nas mais prestigiadas salas de concerto de Viena, 
Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, 
Valladolid, Madrid, Santiago de Compostela e 
Brasil, e ainda no Auditório Gulbenkian.

As temporadas recentes da Orquestra foram 
marcadas pela interpretação das integrais das 
Sinfonias de Mahler, Prokofieff, Brahms e Bruck-
ner; dos Concertos para piano e orquestra de 
Beethoven e Rachmaninoff; e dos Concertos 
para violino e orquestra de Mozart. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a catego-
ria de Jazz dos prestigiados prémios Victoires de 
la musique, em França. Em 2013 foram editados 
os concertos para piano de Lopes -Graça, pela 
Naxos, e o disco com obras de Pascal Dusapin 
foi Escolha dos Críticos na revista Gramophone. 
Nos últimos anos surgiram os CDs monográficos 
de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin (2015) 
e Georges Aperghis (2017), além de discos 
dedicados a obras de compositores portugue-
ses, todos com gravações ao vivo na Casa da 
Música. Na temporada de 2019, a Orquestra 
apresenta obras -chave do Novo Mundo – entre 
as quais Amériques de Edgard Varèse e a Quarta 
Sinfonia de Charles Ives –, a Integral das Sinfo-
nias de Tchaikovski, as sonoridades revolucio-
nárias de Ligeti e novas obras de Jörg Widmann, 
Pedro Amaral e Clotilde Rosa.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica do 
Conservatório de Música do Porto, que desde 
então passou por diversas designações. Engloba 
um número permanente de 94 instrumentis-
tas, o que lhe permite executar todo o repertó-
rio sinfónico desde o Classicismo ao Século XXI. 
É parte integrante da Fundação Casa da Música 
desde Julho de 2006.



Violino I
Cristian Chivu*
André Gaio Pereira*
Radu Ungureanu
José Despujols
Maria Kagan
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Vadim Feldblioum
Andras Burai
Emília Vanguelova
Ianina Khmelik
Vladimir Grinman
Alan Guimarães
Clara Badia Campos*
Raquel Santos*
Diogo Coelho*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
José Paulo Jesus
Pedro Rocha
Domingos Lopes
Lilit Davtyan
Francisco Pereira de Sousa
Mariana Costa 
Paul Almond
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Ana Luísa Carvalho*
Agostinha Jacinto*

Viola
Mateusz Stasto
Alexander Znamenskiy*
Anna Gonera
Hazel Veitch
Luís Norberto Silva
Emília Alves
Rute Azevedo
Biliana Chamlieva
Theo Ellegiers
Francisco Moreira
Virginia Corrales Rodriguez*

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Sharon Kinder
Bruno Cardoso
Michal Kiska
Gisela Neves
Aaron Choi
Hrant Yeranosyan
Raquel Andrade*

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Nadia Choi
Altino Carvalho
Slawomir Marzec
Juan Manuel Guevara*
Nelson Fernandes*

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques
Eldevina Materula

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
Gergely Suto
João Moreira

Fagote
Gavin Hill
Vasily Suprunov
Tim Whittick*

Trompa
Nuno Vaz*
Hugo Carneiro
Bohdan Sebestik
José Bernardo Silva
Eddy Tauber
Pedro Fernandes*

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Ivan Crespo
Rui Brito
Dawid Seidenberg

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
André Conde*
Nuno Martins

Tuba
Luís Oliveira*
Romeu Silva*

Tímpanos
Jean-François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*
Sandro Andrade*

Harpa
Ilaria Vivan
Ana Aroso*

Piano
Luís Filipe Sá*

Celesta
Raquel Cunha*

*instrumentistas convidados
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