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CASA DA MÚSICA

PEtER RuNDEL dIrecção mUSIcAL 
YEREE Suh SoprAno

MEI YI Foo pIAno

1ª Parte

António Chagas Rosa
Elegias [2014; c.15min.]1

(Estreia mundial; encomenda Casa da Música)
1. Fantasia da Primavera
2. Em U ‑ch’ang
3. Sobre o terraço
4. Queixume das esposas do «Hsiang»
5. Evocações do passado
6. À noite, no Pego ‑dragão

Dai Fujikura
Diamond Dust – Concerto para piano nº 2 
[2012; c.17min.] 

(Estreia em Portugal; encomenda Casa da 
Música e Ellen Ugelvik com o apoio do Arts 
Council Norway)

2ª Parte

tan Dun
Circle, para 4 trios, maestro e público 
[1992; c.14min.]

(Estreia em Portugal)

unsuk Chin
snagS&Snarls, para soprano e ensemble 
[2004/2009; c.16min.]2

(Estreia em Portugal da versão 
para ensemble de June Young Joo)

1. Alice – Acróstico
2. Quem é que eu sou?
3. A lenga ‑longa ‑cauda do Rato
4. Ralha com o teu menino
5. Brilha, brilha, estrelita 

Portrait Unsuk Chin V: 
Compositora em Residência 2014

1| Textos originais nas páginas 3 e 4.
2| Traduções dos textos originais nas páginas 9 a 11.
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ANtóNIo ChAgAS RoSA

lisboa, 1 de junho de 1960

Elegias, para soprano e ensemble
(segundo as Elegias Chinesas de Camilo 
Pessanha)

De um projecto inicial de composição que 
incluiria três das Oito Elegias Chinesas de 
Camilo Pessanha, optei por utilizar seis 
destes poemas publicados em Macau em 
1914. Foram escolhidos os poemas que 
mais conformes são à temática do dester‑
ro e da contemplação atmosférica, verda‑
deiros temas recorrentes deste sintético 
ciclo. Camilo Pessanha reinventou em por‑
tuguês oito poderosos poemas que foram 
escritos durante a dinastia Ming, entre os 
séculos XIV e XVII, e que espantam pela 
forma directa com que tocam as sensibi‑
lidades do presente. A língua chinesa é 
extraordinariamente difícil de traduzir. 
Apesar de Pessanha ter afirmado que tra‑
duziu literalmente, sabemos que o chinês, 
como língua ideográfica e não alfabética, 
se caracteriza pelo monossilabismo. Para 
além desta dificuldade, quase sempre nos 
poemas clássicos chineses o sujeito é omi‑
tido, daí ressaltando uma impessoalidade 
bem estranha à mentalidade do ocidental. 
Em suma, Pessanha fez de barqueiro entre 
duas margens – duas línguas – tal como 
faz o compositor quando decide navegar 
entre as palavras e os sons.

As canções do presente ciclo contem‑
plam a natureza paisagística dos cená‑
rios descritos em cada poema, ao mesmo 
tempo que procuram materializar a voz 
íntima do poeta, neste caso, reinventado: 
imagens e atmosferas que se tornam voca‑
lidade. Muito fácil seria arruinar a subti‑

leza dos poemas através de processos de 
composição autónomos que esmagariam 
as palavras. Procurou ‑se, ao invés, ir ao en‑
contro do monossilabismo do chinês atra‑
vés de uma escrita sem desenvolvimentos 
retóricos e que privilegia a monodia em 
detrimento do contraponto. 

antónio chagas rosa [2014]

 
1. Fantasia da Primavera
Cai o sol, no imenso horizonte, em flor, 
    do Kiang.
Pára o viandante a olhar. A chuva,  
    que do arvoredo ainda goteja,  
    vai ‑lhe repassando a túnica… .
Oh! Se dos mil chorões, à volta 
    das ruínas do palácio real de Ch’u,
As flores soltas me fizessem cortejo,  
    à despedida, no regresso à pátria!

(A Albino Forjaz de Sampaio)

2. Em U ‑ch’ang
Em Hsian ‑Hsiang é já quase Outono,
Embora não caia ainda a folha  
    nos jardins do Tung ‑ting.
É noite, e da minha mansarda oiço  
    chover,
 ‑ Sozinho, na cidade de U ‑ch’ang.

 
E lembram ‑me a amoreira e a catalpa  
    da casa paterna,
Ao sentir perto as águas do Kiang  
    e do Han…
Vá entender alguém a grulhada  
    dos gansos,
 ‑ O festivo alvoroço com que emigram!

(A A.P. de Miranda Guedes)

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

PATROCINADOR 
ANO ORIENTE

APOIO ANO ORIENTE

  OrieNte 2014
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Ao longo da peça, o piano assume plena‑
mente o seu papel de protagonista, coman‑
dando as operações de todo o ensemble. 
Isso mesmo se vê logo no início: à energia 
de uma nota fortíssima no registo grave 
do piano, responde o ensemble com de‑
senhos agitados e voláteis. O piano inter‑
rompe então os outros instrumentos, com 
um acorde brilhante e imponente, que ele 
próprio comenta com pequenas figuras, 
mais delicadas e brincalhonas, que gra‑
dualmente adquirem um carácter mais 
sério e expressivo; a espaços, alguns ins‑
trumentos do ensemble complementam 
o solo do piano. Mais à frente, a escrita 
do piano torna ‑se mais complexa, combi‑
nando elementos mais ligeiros com outros 
mais expressivos e cantabile.

Começa, assim, a desenhar ‑se uma 
lógica de sucessão de pequenos episó‑
dios, cada um deles caracterizado por um 
certo tipo de actividade no piano e no en‑
semble (descreveram ‑se apenas três desses 
episódios, de um total de cerca de vinte). 
Ao longo da peça, o papel do ensemble 
tende a tornar ‑se mais preponderante, 
transformando ‑se – mais uma vez nas pa‑
lavras do compositor – num “castelo de 
cristal que aprisiona o piano e o vibrafone, 
que tentam então escapar” (funcionando o 
vibrafone como uma espécie de duplo ou 
sombra do solista, que geralmente colabo‑
ra com ele, embora num segundo plano).

DAI FujIkuRA

osaka (japão), 27 de abril de 1977 

Diamond Dust – Concerto para piano nº 2

Fujikura utiliza recorrentemente mode‑
los visuais nas suas composições. Na ver‑
dade, quando se deslocou para Londres, 
com apenas 15 anos de idade, o seu sonho 
era tornar ‑se um compositor de cinema. Se 
mais tarde seguiria outro caminho – o da 
música de concerto –, o mundo do cinema 
(e o mundo visual em geral) nunca deixa‑
ram de exercer uma forte influência sobre si.

Isso mesmo se vê em Diamond Dust, 
em que Fujikura se serviu da imagem do 
gelo como um dos pontos de partida para 
a composição. Sobre isso fala o próprio, 
numa nota de programa:

“Como a peça foi encomendada por uma 
pianista e um ensemble noruegueses 
(e eu adoro as culturas escandinavas), 
pensei frequentemente em gelo enquan‑
to escrevia esta peça. A luz brilha sobre 
grandes blocos e pequenas partículas de 
gelo, é reflectida e cintila em direcção a 
novos espaços.”

A qualidade cristalina da peça, de resto, é 
imediatamente perceptível, seja pelo uso 
de sonoridades relativamente consonan‑
tes (evitando as dissonâncias mais ásperas 
características de muita música do nosso 
tempo, as quais não dariam, certamente, 
ideia de algo cristalino); seja pelo recurso 
muito restrito ao registo grave, ouvindo‑
‑se a maior parte da música num registo 
médio e agudo (o que dá também um sen‑
tido luminoso e transparente).

3. Sobre o terraço
Os antigos mortos, invisivelmente
Vêm ainda ao seu terraço antigo…
Já sopra da nona lua o vento lamentoso.
De os três rios devem estar a chegar os 
    gansos de arribação.

 
Cobrem nuvens a vastidão dos 
    dois Kuangs
Declina, pálido, o sol, sobre Pang ‑lai
Desterrado da pátria e sem notícias dela,
Para essas bandas volvo de contínuo  
    os olhos.

4. Queixume das esposas do «Hsiang»
Ilhéus do Norte do Hsiang,  
    onde as orquídeas se ceifam!
Plainos do Sul do Lai, onde se talham  
    as essências de preço!
As águas, puras, têm cromatismos  
    de ágata;
Subtil, a brisa vibrações de jada.

 
Sobe a névoa, entre as sombras  
    do Tsang ‑u.
Baixa o sol entre as brumas  
    do Ting ‑tang…
As penas dos bambus, quem é que  
    as sabe?
Mas bem se lhes vêem os sinais  
    das lágrimas.

5. Evocações do passado
Eis ‑me o forasteiro de Ing… . Mas balda
    da romagem!
Emudeceram de Ing os afamados  
    cânticos.
É alto o pavilhão para onde as beldades 
    se retiraram.
A música da Torrente é a que ora modulam…

 

Os túmulos das princesas para 
    que lado ficam?
Sobre Hsian ‑Hsiang pairam nuvens 
    negras.
Deste abandono,  ‑ só eu penetro bem  
    a essência,
 ‑ Do Kiang à borda, desgarrado e triste.

 
6. À noite, no Pego ‑dragão
De onde vem este perfume de flores,  
    embalsamando a noite puríssima?
Entre bouças e fragas, uma cabana de 
    ola, perto da qual um arroio murmura…
Como de costume, o eremita parte  
    ao surgir a lua.
Em um covão do monte, um pássaro, 
    poisado, ininterruptamente gorjeia.

 
Não lhe importa que as ervas, 
    impregnadas do orvalho, 
    lhe encharquem as alpercatas de junça.
As suas vestes de ligeiro cânhamo, 
    soergue ‑as, enviesando, 
    a brisa primaveril…
À borda da torrente, intento fazer versos 
    ao viço das orquídeas.
Embargam ‑mo as saudades, 
    violentas empolgando ‑me, 
    do Kiang ‑pei e do Kiang ‑nan.

(A Wenceslau de Moraes)

Poemas extraídos de Clepsidra e outros poemas 
de Camilo Pessanha, Colecção Poesia, Editorial 
Nova Ática, 9ª edição, Lisboa (2003)
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InStrUçõES Para a PartICIPação 
voCal do PúblICo 

Há três momentos em que se pede ao pú‑
blico para participar na execução da peça 
com os músicos. O maestro irá ensaiar 
essas secções com o público antes da in‑
terpretação, estabelecendo o método para 
assinalar as entradas.

1) Depois do texto do maestro “Did you see 
the sound?”, o público responde numa ‘voz 
de respiração’ (como um suspiro) “haaa”.

2) Depois do texto do maestro “Can you 
write it on the sky?”, o público responde 
novamente “haaa”.

O texto fica assim:

Maestro: Did you see the sound?

Público: Haaa

Maestro: hear the shape
     catch the wind
     Can you write it on the sky?

Público: Haaa

Maestro: The tree wants to rest
     but the wind never stops.

Na repetição SUSSURRADA do texto do 
maestro, NÃO há resposta vocal do público.

3) No clímax da obra, o público deverá 
vocalizar/improvisar durante cerca de 10 
segundos, sobre as ideias de ‘chilrear’ – 
‘tagarelar’ – ‘gritar’, com um volume que 
se torna gradualmente mais alto e notas 
cada vez mais agudas.

uNSuk ChIN

seul, 14 de julho de 1961

SnagS&Snarls, para soprano e ensemble

De Unsuk Chin – Compositora em Resi‑
dência na Casa da Música – ouvimos hoje 
um ciclo de cinco canções, estreado em 
2004 e concebido como uma espécie de 
estudo preliminar para a composição da 
sua ópera Alice no País das Maravilhas (es‑
treada três anos mais tarde, em 2007). Tal 
como a ópera, também o ciclo se baseia 
nos livros de Lewis Carroll sobre Alice, 
tendo, aliás, todas as canções do ciclo (ex‑
cepto a primeira) sido mais tarde incorpo‑
radas na ópera. Originalmente orquestral, 
o ciclo é hoje ouvido num arranjo camerís‑
tico (para um grupo reduzido de 11 instru‑
mentistas), da autoria de June Young Joo.

Apesar de todas as cinco canções terem 
por origem o mesmo universo de Lewis 
Carrol – um universo simultaneamente 
lógico e absurdo, fantástico e humorísti‑
co –, elas são radicalmente diferentes umas 
das outras. A primeira é nostálgica, onírica 
e encantatória; a segunda representa um 
estado de confusão e angústia; a terceira 
é sombria e absurda; a quarta, grotesca e 
caótica; a quinta, essencialmente lúdica.

Essas diferenças estão directamente as‑
sociadas a diferenças no carácter dos pró‑
prios textos. Assim, na primeira canção – 
“Alice – Acróstico” – Chin vai de encontro 
às imagens oníricas (“A Vida, o que é senão 
um Sonho?”) e nostálgicas (“Há muito em‑
palideceu aquele céu solarengo / Esmore‑
cem os ecos e as memórias vão morrendo”) 
que povoam o poema de Carroll (retirado 
da conclusão de Alice do outro lado do es‑
pelho). Fá ‑lo através das figuras baloiçan‑

tAN DuN

si mao (hunan, china), 18 de agosto de 1957

Circle, para três trios, maestro e público

“Embora Tan Dun pertença à geração 
mais jovem de compositores, a sua in‑
dividualidade e a profundidade da sua 
substância musical vão já para além 
da sua geração. Acredito que ele é um 
dos compositores mais notáveis da ac‑
tualidade. (…) Com um sentido da van‑
guarda, a sua música revela ‑nos a voz da 
alma humana”. (Takemitsu, 1996)

Assim falava Toru Takemitsu – o consagra‑
do compositor japonês – sobre Tan Dun – o 
então emergente compositor chinês. Este 
testemunho capta dois traços fundamen‑
tais da música de Tan Dun: um lado van‑
guardista (a abertura a ideias experimen‑
tais, na linha de John Cage); e a intensidade 
expressiva (um lado mais directo e comuni‑
cativo, na linha de Mahler e Chostakovitch).

Outro aspecto importante da sua obra é 
o cruzamento entre esses elementos – fun‑
damentalmente ocidentais – e elementos 
orientais. Estes últimos devem muito às 
suas origens, numa região da China com 
forte identidade linguística e folclórica, 
e muito marcada por práticas de magia e 
culto da natureza. Não será de surpreen‑
der, assim, que nutra um especial interesse 
pelo lado ritual e mágico da música.

A obra que hoje ouvimos espelha bem 
estes aspectos, em especial a dimensão 
ritual. Ela é, aliás, especificamente reque‑
rida na partitura, onde se pede que o maes‑
tro dirija “com um sentido de ritual, como 
um sumo ‑sacerdote”. Associa ‑se, também, 
a aspectos comunitários bem presen‑

tes nesta obra: a partilha de uma mesma 
melodia por todos os músicos, em dife‑
rentes momentos (uns tocando ‑a, outros 
cantando ‑a); e a intervenção do próprio 
público. Este último, de facto, é chamado 
a intervir em três momentos, emitindo – 
de acordo com as especificações do com‑
positor – vários tipos de som com a voz. 
Para possibilitar esta tão rara experiência 
– em que participam na performance todas 
as pessoas na sala, e não apenas os músi‑
cos em palco – o maestro deve fazer um 
ensaio prévio com o público. Mais ainda, 
as especificações do compositor devem ser 
reproduzidas na própria nota de progra‑
ma, conforme fazemos ao lado.

O sentido de envolvimento comunitário 
que esta obra proporciona é intensifica‑
do, ainda, pela disposição dos músicos na 
sala. Em vez de estarem todos em palco, 
radicalmente separados do público (como 
habitualmente acontece), distribuem ‑se à 
volta da sala, em quatro trios. Consequen‑
temente, ao longo da obra, o som viaja li‑
teralmente no espaço: por vezes ouvem ‑se 
todos os músicos; outras vezes, sons iso‑
lados, surgindo imprevisivelmente de um 
ou outro ponto da sala; outras vezes ainda, 
ouve ‑se apenas um dos trios.

Fundamentalmente, a peça põe em jogo 
dois tipos de elementos musicais: sons iso‑
lados e pequenos fragmentos, num am‑
biente globalmente dissonante e comple‑
xo (vanguardista); e a já referida melodia, 
simples e consonante (e com sabor popu‑
lar), que é partilhada por todos os músicos.

daniel moreira [2014]
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1. alice – acróstico*
Um barco sob um céu solarengo, 
Lentamente balouçando sonhadoramente 
Numa tardinha de Julho

Três crianças que se aconchegam perto, 
Olhar ansioso e ouvido desejoso, 
Satisfeitas por ouvir um simples conto

Há muito empalideceu aquele céu 
    solarengo 
Esmorecem os ecos e as memórias vão 
    morrendo: 
As geadas de Outono assassinaram Julho. 

Ainda assim ela me assombra, como um 
    fantasma, 
Alice movendo ‑se sob o céu
Nunca vista por olhos em vigília. 

As crianças contudo, ao ouvir o conto, 
Olhar ansioso e ouvido desejoso, 
Ternamente se aconchegam perto. 

No País das Maravilhas se deitam, 
Sonhando enquanto os dias passam, 
Sonhando enquanto os Verões acabam: 

Sempre à deriva pela riacho
Lentamente pelo brilho dourado
A Vida, o que é senão um Sonho? 

*NT: No original em inglês encontra ‑se o acrós‑
tico “Alice Pleasance Liddell”, não reproduzido 
na tradução em português.

2. Quem é que eu sou?
Quem é que eu sou?
Ah, esse é que é o grande enigma!
Tenho a certeza que não sou a Ada,
pois o cabelo dela tem caracóis tão longos,
o meu não tem nenhum caracol mesmo;
Tenho a certeza que não sou a Mabel,
pois eu sei muitas coisas,
e ela, oh, ela sabe tão poucochinho!
Além disso, ela é ela e eu sou eu!
Quem é que eu sou?
Será que eu era a mesma 
quando me levantei de manhã?
Ah, esse é que é o grande enigma!

Quatro vezes cinco são doze,
quatro vezes seis são treze,
quatro vezes sete são catorze,
quatro vezes oito são quinze,
quatro vezes nove são dezasseis,
quatro vezes dez são dezassete,
quatro vezes onze dezoito,
Ai, ai, assim não chego ao vinte!

Como o pequeno crocodilo
agita a sua cauda brilhante,
e espalha as águas do Nilo,
em cada escama dourada!
Tão alegremente parece sorrir,
tão elegantemente estica as garras,
e convida os pequenos peixes a entrar,
com um sorriso gentil nas mandíbulas!
Tenho a certeza que essas não são as 
    palavras certas,
tenho a certeza que essas 
não são as notas certas,
devo ter ‑me transformado na Mabel!
Então, quem é que eu sou?
Primeiro diz ‑me isso,
se eu gostar de ser essa pessoa, apareço:
se não fico aqui até ser outra pessoa.
Oh céus!

ternando notas graves, marcadas e impe‑
tuosas, com verdadeiros gritos no registo 
agudo), como a parte orquestral (também 
pesada e agressiva).

O texto da última canção – “Twinkle, 
twinkle, little star” (Brilha, brilha, estreli‑
ta) – é uma paródia da célebre canção in‑
fantil inglesa com o mesmo nome. Chin 
parodia também a música dessa canção, 
como se poderá reconhecer logo no início. 
Aos poucos, o carácter inicialmente sim‑
ples e infantil tende a diluir ‑se, à medida 
que a escrita orquestral se torna cada vez 
mais densa e complexa.

Em alguns aspectos, SnagS&Snarls 
poderá parecer uma obra pouco represen‑
tativa de Unsuk Chin, sobretudo por ser 
mais acessível e directa que outras obras. 
Se isso é certo, não é menos verdade que 
é bem paradigmática de muitos aspectos 
do seu estilo e atitude estética: a atracção 
pelo sonho e pelo fantástico; o gosto por 
jogos; a atracção pelo absurdo; e o diálo‑
go irónico com material pré ‑existente (es‑
pecialmente visível na última canção). Já 
que todos esses aspectos se encontram 
também nos livros de Lewis Carroll, não 
é de surpreender que tal afinidade a tenha 
levado ao encontro de Alice no País das Ma‑
ravilhas, nomeadamente neste ciclo e na 
ópera que se lhe seguiu.

daniel moreira [2014]

tes e gentis na flauta e clarinete, que iniciam 
a canção; de notas agudas, quase isoladas 
umas das outras e em ritmos irregulares, que 
aparecem no violino e no piano; e do próprio 
canto, delicado e fluido, evocando um pouco 
uma canção infantil. Em geral, a música é re‑
lativamente simples e consonante.

Após esta introdução, ouvimos, nas res‑
tantes canções, poemas retirados de dife‑
rentes capítulos de Alice no País das Ma‑
ravilhas. Na segunda canção – “Who in 
the world am I?” (Quem é que eu sou?) –, 
Alice, que acaba de chegar ao país das ma‑
ravilhas, experiencia mudanças radicais – 
entre outras, no tamanho do seu corpo – 
que a conduzem a uma crise aguda de iden‑
tidade. A música, em que predominam 
sons curtos e secos (com sílabas entrecor‑
tadas no canto), tem um carácter nervoso 
e imprevisível, sugerindo o estado de es‑
pírito de Alice (confuso e amedrontado).

Na terceira canção – “The Tale ‑Tail of the 
Mouse” (A lenga ‑longa ‑cauda do Rato) – o 
texto é ainda mais assumidamente absur‑
do: a Fúria (uma figura mítica) quer levar o 
rato a julgamento e condená ‑lo à morte. A 
essa temática mais sombria (e, claro, absur‑
da) corresponde a canção mais dissonante 
e atonal até este ponto, com um carácter 
escuro e ameaçador, associado à utilização 
do Sprechgesang (técnica vocal expressionis‑
ta, a meio caminho entre o falado e o canta‑
do) e à presença de uma textura orquestral 
mais fragmentada (cada instrumento tende 
a tocar pequenos fragmentos).

A quarta canção – “Speak roughly to your 
little boy” (Ralha com o teu menino) – tem o 
carácter rude e violento que o título sugere. 
Nela, a duquesa canta uma espécie de paró‑
dia – grotesca e terrível – de uma canção de 
embalar. Toda a música sugere um carácter 
de fúria e maldade: tanto a linha vocal (al‑
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PEtER RuNDEL dIrecção mUSIcAL 

A profundidade da sua abordagem a par‑
tituras complexas de todos os estilos e 
épocas, a par de uma grande criatividade 
dramatúrgica, tornou Peter Rundel um dos 
maestros mais requisitados pelas princi‑
pais orquestras europeias. Dirigiu es‑
treias mundiais de produções na Ópera do 
Estado da Baviera, Festwochen de Viena, 
Ópera Alemã de Berlim e Festival de Bre‑
genz. O seu trabalho na ópera inclui o re‑
pertório tradicional e também produções 
de teatro musical contemporâneo ino‑
vador como Donnerstag do ciclo Licht de 
Stock hausen, Massacre de Wolfgang Mitte‑
rer e as estreias das óperas Nacht de Georg 
Friedrich Haas, Ein Atemzug – die Odyssee 
de Isabel Mundry e Das Märchen e La Douce 
de Emmanuel Nunes.

Peter Rundel nasceu em Friedrichsha‑
fen, Alemanha, e estudou violino com Igor 
Ozim e Ramy Shevelov em Colónia, Hanô‑
ver e Nova Iorque, e direcção com Michael 
Gielen e Peter Eötvös. O compositor Jack 
Brimberg foi também um dos seus men‑
tores em Nova Iorque. Entre 1984 e 1996, 
integrou como violinista a formação do En‑
semble Modern, com o qual mantém uma 
relação próxima como maestro. Na área da 
música contemporânea tem desenvolvido 
colaborações com o Ensemble Recherche, 
Asko|Schönberg Ensemble e Klangforum 
Wien. É convidado regular do Ensemble 
Resonanz, Ensemble intercontemporain 
e musikFabrik.

Foi Director Artístico da Orquestra Fi‑
larmónica Real da Flandres e o primeiro 
Director Artístico da Kammerakademie de 
Potsdam. Em 2005 tornou ‑se maestro ti‑
tular do Remix Ensemble Casa da Música 
no Porto, e desde então tem obtido grande 

5. brilha, brilha, estrelita 
Brilha, brilha, estrelita,
Como eu penso no que tu és,
Brilha, espicha, frágil cozinhado,
Como eu trovejo o que tu és.

Brilha, brilha, estrelita,
Como eu penso no que tu és,
Brilha, brilha, pequeno morcego,
Como eu penso em que é que estás,
[...]

Brilha, brilha, estrelita,
Como eu penso no que tu és,
Brilha, escangalha, tine porco,
Como eu penso como tu escavas!
[...]

Brilha, brilha, estrelita,
Como eu penso no que tu és!
Brilha, espicha, chia Pat,
Como eu penso como és gordo!
[...]

Brilha, brilha, estrelita,
Como eu penso no que tu és!
Brilha, enrola, embrulha Bill,
Como eu penso no que tu enfardas!

Brilha, brilha, estrelita!
Como eu penso no que tu és!
Brilha, roda, chispa Ed,
Como eu penso como és doido!
[...]

Brilha, brilha, estrelita.

Textos de David Henry Hwang e Unsuk Chin, 
baseados nos livros Alice in Wonderland 
e Through the Looking Glass de Lewis Carroll; 
Tradução: Joaquim Ferreira.

Quem é que eu sou?
Ah, esse é que é o grande enigma!
Será que eu era a mesma quando me le‑
vantei de manhã?
É tudo tão confuso!
Diz ‑me quem sou eu!
Diz ‑me! Diz ‑me! Diz ‑me!

3. a lenga ‑longa ‑cauda do rato
A Fúria disse ao rato, 
que encontrou em casa, 
“Vamos os dois a tribunal:
Eu vou ‑te processar.

Vem, não aceito recusa: 
Façamos o julgamento; 
Pois logo esta manhã
Não tenho compromisso.”

Disse o rato à cobarde, 
“Tal juízo, cara Senhora, 
sem juiz ou jurado,
seria uma perca de tempo.”

“Eu serei juiz, eu serei jurado” 
disse a velha Fúria matreira: 
“Eu julgo todo o processo,
e à morte te condeno”.

4. ralha com o teu menino
Ralha com o teu menino,
e bate ‑lhe, dá ‑lhe um empurrão 
quando espirrar
ralha com o teu menino,
e bate ‑lhe, dá ‑lhe um empurrão, 
belisca ‑o quando gritar,
só o faz para irritar
porque sabe que provoca,
Uau, uau, uau, uau, uau

Eu ralho ao meu menino,
e bato ‑lhe, abano ‑o, 
empurro ‑o quando chora,
para que ele possa apreciar plenamente
a pimenta sempre que assim o desejar
Uau, uau, uau, uau, uau

Não há nada como a pimenta, digo eu…
Ainda não está metade do que é preciso,
nem sequer um quarto do que é preciso,
uma para o Missus, duas para o Gato,
três para o Bebé, quatro para a Duquesa,
uma, duas, três!
Ferve ‑a ligeiramente,
mistura ‑a gordurosamente,
mexe ‑a espirrantemente,
uma! duas!! três!!!
Uau, uau, uau, uau, uau

Ralha com o teu menino,
certifica ‑te de que conquistas o seu amor,
ensina ‑o em tom áspero e feroz,
ele pode não ficar muito tempo,
ralha com o teu menino,
empurra ‑o, belisca ‑o,
abana ‑o quando espirra,
só o faz para irritar,
porque sabe
Uau, uau, uau, uau, uau
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Hong Kong City Hall, CRR em Istambul, 
Wigmore Hall e com a Oviedo Filharmo‑
nía e a Filarmónica de Poznan.

A musicalidade comunicativa de Mei 
Yi dá origem a convites frequentes de fes‑
tivais internacionais tais como o Castle‑
town na Virgínia, Ultraschall em Berlim, 
Das Neue Werk em Hamburgo, Mänttä 
na Finlândia, O/Modernt na Suécia, Fun‑
dação Pharos Arts em Chipre, Festival 
de Hudders field, Festival Internacional 
de Música de Câmara de Lincolnshire e 
Britten ‑Pears em Aldeburgh. Tem ‑se apre‑
sentado em palcos internacionais como a 
Sala Finlandia, Megaron de Atenas, Filhar‑
monica de Verona e Salle Gaveau, entre 
outras. Mei Yi cultiva também a música de 
câmara, trabalhando com Dimitri Ashke‑
nazy, Nicolas Dautricourt, Shlomy Do‑
brinsky, Patricia Kopatchinskaya, Antti 
Siirala, Hugo Ticciati, Matthew Trusler, 
Bartosz Woroch e Ashley Wass.

Colaborando com maestros como Chris‑
tian Arming, Darrell Ang, Matthias Bamert, 
Martyn Brabbins, Claus Peter Flor, János 
Fürst, Kirill Karabits, John Storgårds e 
Christopher Warren ‑Green, já se apresen‑
tou com a BBC Concert Orchestra, Sinfóni‑
ca da Bretanha, Sinfónica de Fort Worth, 
Filarmónica de Helsínquia e Orquestra de 
Câmara de Londres. A sua facilidade de 
comunicação com outros músicos leva ‑a 
também a dirigir orquestras, tais como a Fi‑
larmónica da Malásia e os Russian Virtuosi.

A sua exploração da música contempo‑
rânea, desenvolvendo colaborações pró‑
ximas com compositores da actualida‑
de, como Dai Fujikura, Richard Baker, 
Chris Harman e especialmente Unsuk 
Chin, chamou as atenções internacio‑
nais quando o seu álbum premiado Musi‑
cal Toys se tornou rapidamente um êxito: 

semble com Peter Rundel (excertos de 
Pli selon Pli de Pierre Boulez). Na tempo‑
rada de 2013/14 destacam ‑se concertos 
na Academia do Festival de Lucerna com 
Pablo Heras ‑Casado, Exsultate, Jubilate 
de Mozart com a Orquestra de Câmara 
de Württemberg em Heilbronn, Almira, 
Rainha de Castela no Handel Festival, bem 
como Three Settings of Celan de Birtwistle 
com o LA Phil New Music Group dirigido 
por Jeffrey Milarsky.

A estreia discográfica de Yeree Suh 
– Musik der Hamburger Pfeffersäcke –, com 
a Elbipolis Barockorchester, surgiu em 
2008 e foi aclamada pela crítica. Entretan‑
to gravou Belinda em Dido and Aeneas de 
Purcell (Ambronay), dirigida por Leonardo 
García Alarcón, Oratória de Páscoa de Bach 
com Sigiswald Kuijken e La Petite Bande, 
obras de Judith Bingham (Resonus), Dixit 
Dominus de Händel com Pierre Cao e Can‑
tata para soprano solo (BWV 52) e outras 
cantatas de Bach.

Em Março de 2015 participa nas celebra‑
ções do 90º Aniversário de Pierre Boulez 
ao lado da Sinfónica da BBC sob a direcção 
de François Xavier‑Roth.

MEI YI Foo pIAno

Mei Yi Foo foi vencedora do Prémio Reve‑
lação do Ano BBC em 2013, pelo seu álbum 
Musical Toys. A sua agenda futura inclui 
apresentações no Teatro Real em Madrid, 
Casa da Música no Porto, Festival Piano‑
drom em Tirana, Festival Internacional de 
Piano de Liepaja (Letónia), Royal Festival 
Hall com a Orquestra Philharmonia e Fes‑
tival de Música Contemporânea de Hud‑
dersfield, entre outros. Na última tempo‑
rada, estreou ‑se no Festival de Lucerna, 

cantoras mais versáteis e requisitadas nos 
repertórios barroco e contemporâneo. Es‑
tudou na Universidade de Seul, Universi‑
dade das Artes de Berlim, em Leipzig e 
na Schola Cantorum Basiliensis. Actuou 
com Andreas Spering; Andrea Marcon e 
a Orquestra Barroca de Veneza; Philippe 
Herreweghe; Ton Koopman e a Sinfónica 
Alemã de Berlim; Frieder Bernius e Ma‑
saaki Suzuki; Sinfónica de Munique; e Or‑
questra Barroca de Freiburg. Nas últimas 
temporadas interpretou Cantatas de Bach 
com a Akademie für Alte Musik Berlin 
(Coreia do Sul), Oratória de Páscoa e Can‑
tatas de Bach em digressão europeia com 
La Petite Bande e Sigiswalk Kuijken, Ora‑
tória de Natal de Bach com a Orquestra da 
Rádio Espanhola/Rubén Dubrovsky, e re‑
gressou ao Teatro da Basileia em Aria/Aria‑
dne de Wolfgang Rihm.

No âmbito da música contemporânea, 
Yeree Suh fez a estreia europeia de With 
Lilies White de Matthias Pintscher com Kent 
Nagano na Philharmonie de Berlim e Kon‑
zerthaus de Dortmund, e colaborou em pro‑
jectos do Ensemble Modern/Sian Edwards, 
Royal Philharmonic Orchestra de Londres 
no Festival do Estoril, Nieuw Ensemble 
na Bienal de Veneza, London Sinfonietta/
Baldur Brönnimann no Settembre Musica, 
e com a Sinfónica Escocesa da BBC e Ilan 
Volkov. Estreou ‑se em Nova Iorque com o 
Ensemble intercontemporain e Susanna 
Mälkki, no Lincoln Center, interpretando 
Mistérios do Macabro de Ligeti e Akrostichon‑
‑Wortspiel de Unsuk Chin.

Colaborou nos últimos anos ainda com 
Paavo Jaervi e a Sinfónica da Rádio de 
Frankfurt, Sinfónica WDR da Rádio de 
Colónia, Concerto Köln, Orquestra de 
Câmara da Basileia, Sinfónica de Muni‑
que, Konzerthaus de Viena e Remix En‑

sucesso com este agrupamento em impor‑
tantes festivais europeus. Com a aclamada 
produção Ring Saga, o ensemble fez digres‑
sões em Portugal, França e Luxemburgo 
na temporada de 2011/12.

Peter Rundel recebeu numerosos pré‑
mios pelas suas gravações de música do 
século XX, incluindo por várias vezes o 
prestigiante Preis der Deutschen Schallpla‑
ttenkritik, o Grand Prix du Disque, o ECHO 
Klassik e uma nomeação para o Grammy 
Award. Recentemente recebeu o Carl ‑Orff 
Preis (Prometheus juntamente com o ence‑
nador Heiner Goebbels).

Depois de abrir a temporada de 2014/15 
no Festival de Lucerna, Peter Rundel reali‑
za uma digressão com a Sinfónica WDR de 
Colónia a Bruges, no Outono. Como convi‑
dado, dirige também a Sinfónica da Rádio 
de Viena, a Filarmónica do Luxemburgo e 
a Sinfónica do Porto Casa da Música, bem 
como o Ensemble Resonanz, Collegium 
Novum Zürich, Plural Ensemble Madrid, 
Asko|Schönberg Ensemble (numa digres‑
são pela Holanda e Bélgica) e musikFa‑
brik, com o qual se apresenta no Concer‑
tgebouw de Amesterdão. Será retomado 
o bem ‑sucedido projecto Massacre (Wolf‑
gang Mitterer) com o Remix Ensemble. Irá 
também dirigir a estreia mundial da nova 
ópera de Hèctor Parra, Wilde, no Schwet‑
zinger Festspiele.

YEREE Suh SoprAno

Yeree Suh estreou ‑se profissionalmente 
com René Jacobs no Innsbrucker Festwo‑
chen, como Ninfa no Orfeo de Montever‑
di, em 2003, papel que retomou na Ópera 
Alemã de Berlim (2004) e no Theater an 
der Wien (2007). É considerada uma das 
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violino 
Angel Gimeno
José Pereira

viola
Trevor McTait
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Oliver Parr

Contrabaixo
António A. Aguiar

Flauta
Stephanie Wagner
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José Fernando Silva

Clarinete
Vítor J. Pereira
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Roberto Erculiani
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Dário Ribeiro
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Ricardo Pereira
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Percussão 
Mário Teixeira
Manuel Campos
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Jonathan Ayerst

Harpa
Carla Bos

Guitarra
Júlio Guerreiro
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Jorge Carvalho

Compositor em Residência 2011 na Casa 
da Música. O projecto The Ring Saga, com 
música de Richard Wagner adaptada por 
Jonathan Dove e Graham Vick, levou o 
Remix Ensemble ao Festival Musica de Es‑
trasburgo, Cité de la Musique em Paris, 
Saint ‑Quentin ‑en ‑Yvelines, Théâtre de 
Nîmes, Le Théâtre de Caen, Grand Théâtre 
du Luxembourg e Grand Théâtre de Reims. 
Em 2012 fez a estreia mundial do concerti‑
no para piano Jetzt genau! de Pascal Dusa‑
pin no programa de encerramento do Fes‑
tival Musica de Estrasburgo, apresentou ‑se 
na Fundação Gulbenkian em Lisboa e na 
Filarmónica de Berlim. Entre os projectos 
para 2013, mereceu destaque a ópera Quar‑
tett, de Luca Francesconi, com encenação 
de Nuno Carinhas, apresentada no Porto e 
em Estrasburgo. Em 2014 apresenta em es‑
treia mundial Le soldat inconnu de Georges 
Aperghis, uma encomenda da ECHO, e tem 
concertos agendados em Lisboa, Paris, Ou‑
rense, Madrid e Colónia.

O Remix tem dez discos editados com 
obras de Pauset, Azguime, Côrte ‑Real, Pei‑
xinho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, 
Bernhard Lang, Pinho Vargas, Wolfgang 
Mitterer, Karin Rehnqvist e Pascal Dusa‑
pin. A prestigiada revista londrina de críti‑
ca musical Gramophone incluiu o CD com 
gravações de obras de Pascal Dusapin, pelo 
Remix Ensemble e a Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música, na restrita lista‑
gem de Escolha dos Críticos do Ano 2013. 

número 3 da tabela clássica da Amazon; 
escolha das publicações The Times, The 
Examiner e Neue Zurcher Zeitung; CD da 
Semana de Lebrecht; e 5 estrelas na BBC 
Music Magazine e Klassik (Alemanha).

Para além da sua actividade como con‑
certista, Mei Yi ensina no Royal Welsh 
College of Music and Drama. Recentemen‑
te, foi homenageada com o título de Asso‑
ciate of the Royal Academy of Music, bem 
como Foundation Fellow da Wells Cathe‑
dral School. Natural da Malásia, Mei Yi re‑
cebeu a medalha Setiawan Tuanku Muhriz 
pela sua contribuição para a arte e a música 
no seu país.

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

Peter rundel maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix 
Ensemble apresentou em estreia absoluta 
mais de oitenta e cinco obras e foi dirigido 
pelos maestros Stefan Asbury, Ilan Volkov, 
Kasper de Roo, Pierre ‑André Valade, Rolf 
Gupta, Peter Rundel, Jonathan Stockham‑
mer, Jurjen Hempel, Matthias Pintscher, 
Franck Ollu, Reinbert de Leeuw, Diego 
Masson, Emilio Pomàrico, Brad Lubman 
e Paul Hillier, entre outros. 

No plano internacional, apresentou ‑se 
em Valência, Roterdão, Huddersfield, Bar‑
celona, Estrasburgo, Paris, Orleães, Bour‑
ges, Reims, Antuérpia, Madrid, Budapes‑
te, Norrköping, Viena, Witten, Berlim, 
Amesterdão, Colónia, Zurique, Luxembur‑
go e Bruxelas. Em 2011 apresentou ‑se no 
Wiener Festwochen (Viena) e no Festival 
Agora (IRCAM – Paris). Entre as obras in‑
terpretadas em estreia mundial incluíram‑
‑se duas encomendas a Wolfgang Rihm, 
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