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Brahms, a música vocal 
e os Quatro quartetos, op. 92

Entre os compositores românticos, foi Johan‑
nes Brahms (1833 ‑1897) quem mais cultivou 
a escrita de canções para ensembles vocais 
(embora Schumann tenha feito também algu‑
mas incursões de sucesso neste campo). Não é 
de estranhar o investimento especial de Brahms 
em música vocal se pensarmos que estava 
habituado a dirigir coros de músicos amado‑
res e profissionais desde a adolescência. Por 
um lado, a sua devoção pelo legado da música 
vocal renascentista e, por outro, o seu apreço 
pela música de compositores do passado da 
música vocal germânica, como Bach e Schütz, 
justificam o afinco com que o compositor se 
entregou às particularidades expressivas e 
texturais da escrita para vozes. Brahms acaba‑
ria por conferir ao lied para ensemble vocal e 
piano um refinamento comparável ao que Schu‑
bert logrou com o lied para solo e piano. As suas 
obras para quarteto vocal e piano têm mantido 
especial popularidade neste contexto.

Em termos estilísticos, os Quatro quarte‑
tos op. 92 estão mais próximos das obras do 
último período do compositor, com os seus 
traços melancólicos e contemplativos (nesta 
obra particularmente nocturnos). A sua publi‑
cação deu ‑se em 1884, mas a composição é 
seguramente dos anos anteriores. 

A primeira das canções, O schöne Nacht 
(“Oh, bela noite”) remonta a 1877 e é a penúl‑
tima incursão de Brahms por versos do poeta 
Georg Friedrich Daumer (1800 ‑1875), aqui 
retratando um cenário nocturno (com um piano 
delicadamente arpejado), com a madrugada e 
o rouxinol que a simboliza, havendo ainda uma 
discreta evocação amorosa no final (e nesse 
momento um delicioso contraste na palavra 

“sacht” (“furtivo”), que facilmente nos recorda 
as mudanças abruptas de textura típicas dos 
madrigais antigos. Em Spätherbst (“Fim de 
Outono”), com versos de Hermann Allmers 
(1821 ‑1902), a atmosfera resignada por sobre 
as subtis tercinas do piano é brevemente 
interrompida por momentos de intensifica‑
ção emocional mais vigorosos, que rapida‑
mente acalmam, efeito tão inesperado quanto 
expressivo. Abendlied (“Canção nocturna”) traz 
uma postura mais serena, interrompida pela 
segunda estrofe, que no poema de Friedrich 
Hebbel (1813 ‑1863) invoca fugazmente a dor e a 
alegria. A última canção é feita sobre versos de 
J. W. Goethe (1749 ‑1832) e traz momentos inci‑
sivos e instáveis (particularmente na palavra‑
‑título) em escrita profundamente imitativa. A 
resposta musical é uma variação dos motivos 
anteriores, noutra métrica e noutro compasso, 
que bem expressa a mudança de perspectiva 
evocada pelos versos.
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Outono na música vocal secular de 
Brahms:  as Cinco canções, op. 104

As op. 104 são as últimas canções da produção 
secular brahmsiana a cappella, sobre textos 
que evocam a juventude perdida e metáforas 
do fim da vida. Datadas dos Verões de 1886 
(no caso da 4ª canção) e 1888 (canções 1 ‑3), 
exibem as marcas inequívocas do seu estilo 
mais tardio, como o tom resignado e austero a 
par da economia de meios, sempre escrupulo‑
samente doseados. A ousadia surge em passa‑
gens de forte apelo sensorial e poético que nos 
lembram que estamos perante um composi‑
tor da fase mais avançada do Romantismo. Ao 
mesmo tempo, o cuidado na incorporação de 
um pensamento contrapontístico sumamente 
controlado, de onde nascem passagens anti‑
fonais, denuncia o legado da polifonia sacra 
europeia numa conciliação admirável. Equiva‑
lente no plano coral às Quatro canções sérias 
no plano do lied, trazem um pensamento formal 
claro e conciso, bem como deixam transpare‑
cer a mesma melancolia latente que reconhe‑
cemos naquelas que seriam as últimas séries 
de obras para piano de Brahms (opp. 116 ‑119).

O ciclo abre com Nachtwache I (“Vigília I”), 
sobre versos de Friedrich Rückert (1788 ‑1866). 
Esta é, na verdade, a segunda composição feita 
por Brahms sobre este poema (cerca de vinte 
anos depois de uma primeira). Nela pode‑
mos encontrar a alternância entre grupos de 
1 soprano + 2 contraltos vs. 1 tenor + 2 baixos, 
numa escrita em cânone. Os detalhes da repe‑
tição da palavra “seufzend” (“suspirando”) em 
cromatismos e do efeito harmónico disso‑
nante na palavra “zurück” (“de volta”) confe‑
rem à peça significados poéticos cativantes. 

Nachtwache II, também sobre versos de 
Rückert, chega ‑nos em tons mais luminosos 
e vivos do que a anterior. O trecho correspon‑

dente ao último verso, com uma harmonia que 
evoca o repicar de sinos, foi cantado no funeral 
do próprio compositor: “Apaga a luz tranquila‑
mente, cobre ‑te de paz”. Na rigorosa compo‑
sição, Brahms tira partido de jogos retóricos 
eficazes, como ilumina a relação entre pergunta 
e resposta em “Ruh’n sie?” (“Repousam?”, com 
um intervalo de 4ª descendente) e “Sie ruhn!” 
(“Repousam!”, com 4ª agora ascendente).

Seguem ‑se os versos que Max Kalbeck 
ofereceu a Brahms e que tão bem acaba‑
riam por ilustrar essa Letztes Glück (“Última 
Alegria”). O tom lamentoso é evidente nesta 
canção em que vozes masculinas e femininas 
respondem entre si e onde abundam recursos 
que sugerem um tom quase sacro, como os 
retardos cadenciais no final, particularmente 
expressivos (“esperança vã”).

A “Juventude Perdida” é cantada a partir de 
versos que Joseph Weinzig publicara com base 
em material popular eslovaco. Deles Brahms 
omitiu uma estrofe para obter a configuração 
formal que ficaria na partitura: estrofes ímpares 
em ritmo mais agitado e tonalidade menor, ao 
passo que as estrofes pares surgem em tona‑
lidade maior e em tempo mais lento.

Para os versos do seu amigo Klaus Groth 
em “Im Herbst” (“No Outono”), Brahms provi‑
denciou aquela que é a mais emblemática peça 
do ciclo. Rigor técnico e contenção aliam ‑se a 
colorido harmónico e intensidade emocional, 
surgindo em perfeita união nesta partitura que 
se cinge às quatro vozes tradicionais (SATB). A 
aceitação expressa na estrofe final é assina‑
lada com uma belíssima mudança para tonali‑
dade maior. Resignação e raios de esperança 
surgem com a naturalidade que só um compo‑
sitor no auge da sua maturidade e experiência 
poderia garantir.
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Florent Schmitt, 
La Mort du Rossignol e Par la Tempête

A música do compositor francês Florent 
Schmitt (1870 ‑1958) é ainda pouco difundida 
perante o grande público nos dias de hoje, mas 
foi celebrada no seu tempo de forma significa‑
tiva. Aluno do Conservatório de Paris – onde 
estudou composição com Massenet e, de 
forma mais marcante, com Fauré –, partilhou 
com alguns dos seus mais notáveis contem‑
porâneos o fascínio pelo exótico, particular‑
mente evidenciado por traços de orientalismo 
em algumas das suas obras. Manteve ‑se 
próximo dos vultos mais marcantes da compo‑
sição francesa da época e integrou o colectivo 
dos chamados “Apaches”, do qual fazia parte 
também Maurice Ravel, com quem estabe‑
leceu relação de amizade. Em vida obteve 
reconhecimento a ponto de – como viria a 
acontecer com Lili Boulanger, a abordar mais 
tarde neste programa – lhe ser atribuído o 
famoso Prix de Rome em 1900. O bailado 
A Tragédia de Salomé, repleto de audácias 
rítmicas, métricas e tonais pouco ortodoxas, 
tem sido apontado como importante precursor 
dos traços mais celebrados de Stravinski (que à 
época chegou a entusiasmar ‑se com a música 
de Schmitt). Algumas obras corais foram igual‑
mente importantes na consolidação da sua 
reputação (mais notoriamente o Salmo XLVII, 
estreado em 1906), e nelas também o ritmo se 
revela factor preponderante. 

La mort du rossignol é a quinta das seis 
pequenas peças para ensemble vocal sem 
acompanhamento que Schmitt intitulou En 
Bonnes Voix, op. 91. Concebidas para vozes 
femininas (alternativamente vozes de crian‑
ças) ou masculinas, foram apresentadas em 
Paris em 1938 pelo Chorale Elisabeth Brasseur. 
Já depois da Segunda Guerra Mundial seria 

estreada uma versão para coro misto, pelo 
Coral Planel. As seis peças são muito diversas 
entre si, assim como os textos nas quais se 
baseiam. No caso específico deste La Mort du 
Rossignol, trata ‑se de um texto popular inglês. 
Neste concerto ouvir ‑se ‑á a versão para vozes 
femininas (duas partes de soprano e uma de 
contralto). A sua linguagem, bastante aberta 
em termos estilísticos, tanto revela as expectá‑
veis influências impressionistas (desde logo no 
início, de sugestões modalizantes, ou nas figu‑
ras ondulantes que surgem mais adiante como 
preenchimento) como também se deixa conta‑
giar por elementos fortemente cromáticos, 
numa conjugação verdadeiramente pessoal 
que congrega várias das técnicas mais avan‑
çadas do seu tempo.

As peças que compõem os Três coros 
a cappella op. 40 de Florent Schmitt, apesar 
de publicadas conjuntamente, foram compos‑
tas em momentos diferentes do percurso do 
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compositor, num amplo intervalo de dezasseis 
anos, entre 1897 e 1913. Par la Tempête (“Pela 
Tempestade”) é a segunda delas, datada preci‑
samente desse ano mais recente, o mesmo ano 
em que se estreava A Sagração da Primavera 
de Stravinski. A versão musicada por Schmitt 
dos versos de Théophile Gautier (1811 ‑1872) 
recorre à disposição que aparece designada na 
partitura por “orquestra vocal em dois coros”, de 
onde emerge ocasionalmente uma voz solista. 
Neste retrato de tempestade, a instabilidade e 
a densidade de movimento, quase sinestési‑
cas, dão lugar a uma escrita mais vertical por 
ocasião das preces feitas a Nossa Senhora. 
Contudo, os contrastes, de textura como de 
harmonia, são abundantes por toda a peça, 
sendo notório o emprego de algumas células 
fortemente influenciadas por Debussy, cujo 
exemplo paira também, subtilmente, por sobre 
muitas das soluções que Schmitt alcança por 
meio de uma rica e sugestiva paleta harmónica.

Lili Boulanger e a música coral

O nome Boulanger ressoará certamente no 
imaginário de uma boa parte do público a 
propósito do legado pedagógico de Nadia 
Boulanger, irmã de Lili e professora de figu‑
ras marcantes no meio musical erudito 
do século XX. No entanto, a música de Lili 
Boulanger (1893 ‑1918) tem sido resgatada do 
esquecimento aos poucos. Foi ‑lhe apontada 
“uma sensibilidade aguda e prodigiosamente 
humana servida na sua expressão pela gama 
completa dos dons naturais, desde a graça, a 
cor, o charme e a subtileza até ao lirismo alado, 
à força clara, suave e profunda. Virtudes tão 
raramente conjugadas em benefício de um 
só temperamento criador” (palavras de Louis 
Vuillemin). Foi Lili Boulanger a primeira mulher 
a ser galardoada com o Prix de Rome, em 1913. 

Mas a carreira promissora que se avizinhava 
acabaria por ser invulgarmente curta: ainda 
antes de completar 25 anos, no ano da morte 
de Debussy, Lili sucumbia à doença termi‑
nal (diagnosticada como “tuberculose intes‑
tinal”) e o mundo da música perdia uma figura 
muito singular. A pedagoga portuguesa Teresa 
Macedo, ex ‑aluna de Nadia Boulanger, recorda 
em entrevista a primeira visita à casa de Nadia: 
“Até que se abriu a porta e apareceu a Nadia 
Boulanger, com a sua saia preta de pregas, o 
casaco preto, uma blusa branca. Geralmente 
ela andava vestida assim, desde que tinha fale‑
cido a irmã, que era uma pessoa extraordiná‑
ria e por quem ela tinha uma veneração imensa, 
a ponto de todos os anos, no dia do aniversá‑
rio da sua morte, haver uma missa especial à 
qual todos os alunos assistiam. Formávamos 
um coro, cantávamos a missa e cantávamos 
um Salmo dela, porque era compositora. Real‑
mente o que ela deixou é de altíssima quali‑
dade”. Neste programa figura uma selecção 
da sua música coral.

O Hymne au Soleil (“Hino ao Sol”) data de 
1912 (tinha Lili 19 anos) e é dedicado ao conde 
de San Marino e Valperga, amigo da família 
Boulanger, que organizava com frequência 
soirées musicais. O texto é de Jean ‑François 
Casimir Delavigne, extraído da peça Paria, em 
torno da história da Índia. São de destacar os 
milagres sugestivos da harmonia, que tanto 
devem a Debussy nas gradações de luz e cor: 
logo desde o primeiro compasso, como que 
simbolizando o nascer do sol, bem como na 
secção central, ao acompanhar a solista antes 
do regresso ao material inicial.

Renouveau (“Renovação” [da Natureza]), 
com texto de Armand Silvestre, escrita para a 
eliminatória preliminar do Prix de Rome de 1912, 
é uma música leve, dançante e jovial, de cele‑
bração da volta da Primavera, que nem por isso 
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deixa de incorporar recursos típicos de escrita 
coral, como a imitação, ou mesmo uma cita‑
ção do famoso Prelúdio à sesta de um fauno, 
de Debussy.

La Source (“A Nascente”, 1912) é contempo‑
rânea do Hino ao Sol e tem versos de Leconte 
de Lisle em que a paz impera. O piano dese‑
nha diante de qualquer ouvinte uma fonte gene‑
rosa e cristalina no início da peça, sobre a qual 
podem florir entradas do coro, cada vez com 
mais fulgor. Alguns traços de Borodin (princi‑
palmente das melodias das Danças Polovtsia‑
nas d’O Príncipe Igor) são notórios, em especial 
na parte solística das vozes masculinas. Pouco 
depois os materiais voltam a aparecer.

Também associada à água, mas de outra 
forma, temos Les Sirènes (“As Sereias”, 1911), 
para soprano e coro a três partes. A peça é 
dedicada a Mme. Jane Engel Bathorh, conhe‑
cida por apoiar muitos jovens artistas e compo‑
sitores. As suas harmonias conferem um toque 
de mistério e as notas sustentadas nos agudos 
parecem traduzir um maravilhamento expec‑
tável (e lembram ‑nos o terceiro Nocturno de 
Debussy, intitulado Sereias, associação que 
os vocalizos sem texto reforçam facilmente).

Pendant la tempête (“Durante a tempes‑
tade”), estreada postumamente em 2000, 
baseia ‑se no mesmo poema da peça de Schmitt 
anteriormente abordada. No caso desta canção, 
Boulanger omite alguns versos que fazem alusão 
muito específica a rituais católicos. O coro 
masculino fica aqui exposto (as vozes femini‑
nas não entram). De acordo com os naturalis‑
mos das restantes peças, o piano metaforiza as 
ondas em arpejos amplos desde o início da obra, 
acompanhando frases mais incisivas nos graves.

Soir sur la plaine (“Noite na Planície”), com 
texto de Albert Victor Samain, mantém a 
aura naturalista e o toque impressionista do 
restante programa, tendo no entanto propor‑

ções e personalidade mais ambiciosas. Veja‑
‑se o efeito surpreendente e arrebatador da 
entrada do coro após a intervenção inicial da 
solista; ou quando a voz desta dá lugar à do 
tenor solo. Por toda a peça estão generosa‑
mente distribuídos momentos de um deleite 
harmónico e tímbrico muito evidente e esti‑
mulante. Interessante detalhe é o de, na última 
estrofe, os cromatismos aparecerem por 
breves instantes num contexto mais próximo 
do romântico, antes de voltarmos a receber um 
eco de Debussy; um momento que completa na 
perfeição o círculo de um tempo simultanea‑
mente nostálgico, inexorável, perecível e pací‑
fico que perpassou as obras deste programa. 
Enfim cessam todas as tempestades e angús‑
tias, numa tradução sublime de comunhão com 
o pulsar do mundo.

PEDRO ALMEIDA, 2018
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Johannes Brahms

Quatro quartetos, op. 92

1. O schöne Nacht 
(Georg Friedrich Daumer)

O schöne Nacht! 
Am Himmel märchenhaft
Erglänzt der Mond in seiner ganzen Pracht;
Um ihn der kleinen Sterne liebliche
Genossenschaft.

Es schimmert hell der Tau 
Am grünen Halm; mit Macht 
Im Fliederbusche schlägt die Nachtigall;
Der Knabe schleicht zu seiner Liebsten sacht
O schöne Nacht!

2. Spätherbst 
(Hermann Allmers)

Der graue Nebel tropft so still 
Herab auf Feld und Wald und Heide, 
Als ob der Himmel weinen will 
In übergroßem Leide.

Die Blumen wollen nicht mehr blühn, 
Die Vöglein schweigen in den Hainen, 
Es starb sogar das letzte Grün, 
Da mag er auch wohl weinen.

3. Abendlied 
(Friedrich Hebbel)

Friedlich bekämpfen 
Nacht sich und Tag; 
Wie das zu dämpfen, 
Wie das zu lösen vermag.

Der mich bedrückte, 
Schläfst du schon, Schmerz?
Was mich beglückte, 
Sage, was war’s doch, mein Herz?

Oh, bela noite 

Oh, bela noite! 
No fabuloso céu
Brilha a lua em todo o seu esplendor;
À volta dela a encantadora companhia 
Das pequenas estrelas.

O orvalho cintila luzente 
No verde relvado; majestoso, 
Ecoa dos lilases o canto do rouxinol;
Furtivamente o rapaz esgueira ‑se até à sua amada
Oh, bela noite!

Fim de Outono

Pingos da bruma cinzenta caem tão silenciosamente
Sobre campos, florestas e charnecas,
Como se o céu quisesse chorar
A sua desmesurada mágoa.

As flores já não querem florir,
Os pássaros emudecem nos bosques,
Até o último verde se desvanece,
O céu devia mesmo chorar.

Canção nocturna

Pacatamente 
Noite e dia debatem ‑se;
Como podem conter ‑se, 
Como podem soltar ‑se.

Tu que me deprimias, 
Já adormeceste, ó dor?
Aquilo que me fazia feliz, 
Diz ‑me, o que era, meu coração?
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Freude wie Kummer, 
Fühl ich, zerran,
Aber den Schlummer 
Führten sie leise heran.

Und im Entschweben, 
Immer empor,
Kommt mir das Leben 
Ganz wie ein Schlummerlied vor.

4. Warum?
(Johann Wolfgang von Goethe)

Warum doch erschallen 
Himmelwärts die Lieder? 
Zögen gerne nieder 
Sterne, die droben 
Blinken und wallen, 
Zögen sich Lunas 
Lieblich Umarmen, 
Zögen die warmen, 
Wonnigen Tage 
Seliger Götter 
Gern uns herab!

Cinco canções op. 104

1. Nachtwache I
(Friedrich Rückert)

Leise Töne der Brust,
Geweckt vom Odem der Liebe,
Hauchet zitternd hinaus,
Ob sich euch öffen ein Ohr,
öff’n ein liebendes Herz,
und wenn sich keines euch öffnet,
trag ein Nachtwind euch  

seufzend in meines zurück.

Alegria e agonia, 
Sinto que se evadiram,
Mas trouxeram ‑me de mansinho 
A sonolência.

E ao pairar suspenso, 
Subindo sempre,
A vida parece ‑me 
Uma canção de embalar.

4. Porquê?

Porque ecoam então
As canções em direcção ao céu?
Gostariam de puxar
As estrelas que lá em cima 
Piscam e flutuam,
De puxar o abraço 
Doce da lua,
De nos trazer os dias 
Quentes, deliciosos
Dos gloriosos deuses
Cá para baixo!

1. Vigília I

Os sons delicados da alma,
Inspirados pelo sopro do amor,
Exalam ‑se tremendo.
Se abrires um ouvido,
abre ‑se um coração apaixonado, 
e se nada se abrir para ti,
que o vento da noite te traga  

suspirando de volta para mim.
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2. Nachtwache II
(Friedrich Rückert)

Ruhn sie? Rufet das Horn des Wächters 
drüben aus Westen,

Und aus Osten das Horn rufet entgegen:  
Sie ruhn!

Hörst du, zagendes Herz, die flüsternden 
Stimmen der Engel?

Lösche die Lampe getrost, hülle in Frieden 
dich ein.

3. Letztes Glück
(Max Kalbeck)

Leblos gleitet Blatt um Blatt
Still und traurig von den Bäumen;
Seines Hoffens nimmer satt,
Lebt das Herz in Frühlingsträumen.  

Noch verweilt ein Sonnenblick
Bei den späten Hagerosen,
Wie bei einem letzten Glück,
Einem süßen, hoffnungslosen.

4. Verlorene Jugend
(segundo Josef Wenzig da Boémia)

Brausten alle Berge, 
Sauste rings der Wald
Meine jungen Tage, 
Wo sind sie so bald?

Jugend, teure Jugend, 
Flohest mir dahin;
O du holde Jugend, 
Achtlos war mein Sinn.

Ich verlor dich leider, 
Wie wenn einen Stein
Jemand von sich schleudert 
In die Flut hinein.

2. Vigília II

Repousam? O som da corneta do guardião 
chama lá do oeste,

E a leste a corneta responde:  
eles repousam!

Ouves, coração vacilante, as vozes 
sussurrantes dos anjos?

Apaga a luz tranquilamente, cobre ‑te de paz.

3. Última Alegria

Inanimadas, as folhas caem uma a uma
Em silêncio e tristes das árvores;
Mas, nunca perdendo a esperança,
O coração vive nos sonhos da Primavera.

Ainda se detém um olhar ensolarado
Nos arbustos de rosas tardias,
Como uma derradeira ventura,
Uma doce esperança vã.

4. Juventude Perdida

Bradam todas as montanhas, 
A floresta toda sibila.
Os meus dias de juventude, 
Para onde foram tão cedo?

Juventude, preciosa juventude,
Tu escapaste ‑me;
Oh, deliciosa juventude, 
Quão leviano fui.

Perdi ‑te, infelizmente, 
Como quem atira uma pedra
Para dentro da torrente, 
Para longe de si.
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Wendet sich der Stein auch 
Um in tiefer Flut,
Weiß ich, dass die Jugend 
Doch kein Gleiches tut.

5. Im Herbst
(Klaus Groth)

Ernst ist der Herbst
Und wenn die Blätter fallen,
Sinkt auch das Herz 
Zu trübem Weh herab.
Still ist die Flur,
Und nach dem Süden wallen
Die Sänger stumm, 
Wie nach dem Grab.

Bleich ist der Tag,
Und blasse Nebel schleiern
Die Sonne wie die Herzen, ein.
Früh kommt die Nacht:
Denn alle Kräfte feiern,
Und tief verschlossen ruht das Sein.

Sanft wird der Mensch.
Er sieht die Sonne sinken,
Er ahnt des Lebens 
Wie des Jahres Schluß.
Feucht wird das Aug,
Doch in der Träne Blinken 
Entströmt des Herzens 
Seligster Erguß.

Possa embora a pedra voltar 
Das profundezas com a corrente, 
Bem sei que a juventude 
Tal nunca fará.

5. No Outono

É sombrio o Outono,
E quando as folhas caem
Também o coração 
Se afunda na turva dor.
O campo está tranquilo,
E partem para o sul,
Em silêncio, os cantores, 
Como para o túmulo.

É pálido o dia,
E desbotados nevoeiros encobrem
O sol e amortalham os corações.
A noite vem cedo:
Pois todas as forças se detêm,
E a existência repousa em profundo silêncio.

O Homem fica em paz,
Vê o sol afundar ‑se,
Pressente que a vida 
É como o fim de um ano.
Os olhos humedecem ‑se,
Mas por entre as lágrimas brilhantes
Emana do coração 
A mais ditosa efusão.
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Florent Schmitt

La mort du rossignol
(sobre um texto anónimo inglês)

Qui fit mourir le rossignol? 
C’est moi, le vautour,
D’un coup de mon grand bec, 
J’ai tué le rossignol.

Qui vit mourir le rossignol?
Moi, le pinson:
Du coin de mon petit oeil rond, 
J’ai vu mourir le rossignol.

Qui donc a tissé son linceul?
Moi, l’araignée, 
Avec mon fil de soie, 
J’ai tissé son linceul. 

Et moi, le hibou.
Tandis que, 
Avec ma petite pelle, 
Je creuserai sa tombe.

Qui de nous mènera le deuil?
Moi, la colombe:
Je pleure celui que j’aime:
Je mènerai le deluil. 

Qui de nous mènera le deuil?
Qui mènera le cortège?
C’est la tendre colombe 
Qui mènerai le deuil.

Tous les oiseaux du ciel, 
En larmes et gémissements,
Pleurent dans la forêt, 
La mort du rossignol.

A morte do rouxinol

Quem causou a morte do rouxinol? 
Fui eu, o abutre,
Que com um golpe do meu grande bico, 
Matei o rouxinol.

Quem viu morrer o rouxinol?
Eu, o tentilhão:
Que do canto do meu olhinho redondo, 
Vi morrer o rouxinol.

Quem teceu então o seu sudário?
Eu, a aranha, 
Que com o meu fio de seda
Teci o seu sudário. 

E eu, a coruja,
Entretanto, 
Com a minha pequena pá, 
Vou cavar o seu túmulo.

Qual de nós fará o luto?
Eu, a pomba:
Eu choro porque amo:
Eu farei o luto. 

Qual de nós fará o luto?
Quem vai à frente do cortejo?
É a doce pomba 
Que fará o luto.

Todas as aves do céu, 
Em lágrimas e gemidos,
Choram, na floresta, 
A morte do rouxinol.



13

Par la tempête 
(Théophile Gautier)

La barque est petite et la mer immense,
La vague nous jette au ciel en courroux,
Le ciel nous renvoie au flot au démence.
Près du mât rompu prions à genoux!
Prions, prions !

De nous à la tombe il n’est qu’une planche.
Peut ‑être ce soir, dans un lit amer,
Sous un froid linceul, fait d’écume blanche,
Irons ‑nous dormir, veillés par l’éclair!

Fleur du paradis, Sainte Notre Dame
Si bonne aux marins en péril de mort,
Apaise le vent, fais taire la lame,
Et pousse du doigt notre esquif au port.

Près du mât rompu prions à genoux!
Prions, prions!

O fleur du paradis, Sainte Notre Dame
si bonne aux marins en péril de mort,
apaise le vent fais taire la lame, 
et pousse du doigt notre esquif au port.

Pela tempestade 

O barco é pequeno e o mar imenso,
A onda lança ‑nos ao céu em fúria,
O céu devolve ‑nos à corrente infernal.
Perto do mastro quebrado, oremos de joelhos!
Oremos, oremos!

Entre nós e o túmulo, há apenas uma tábua:
Talvez esta noite, numa cama salgada,
Sob um lençol frio de espuma branca,
Consigamos dormir, velados pelos relâmpagos!

Flor do Paraíso, Nossa Senhora,
Tão boa com os marinheiros em perigo de morte,
acalma o vento, silencia as ondas,
e empurra com o dedo o nosso esquife até ao porto.

Perto do mastro quebrado, oremos de joelhos!
Oremos, oremos!

Ó Flor do Paraíso, Nossa Senhora,
tão boa com os marinheiros em perigo de morte,
acalma o vento, silencia as ondas, 
e empurra com o dedo o nosso esquife até ao porto.



14

Lili Boulanger

Hymne au Soleil 
(Jean ‑François Casimir Delavigne)

Du soleil qui renaît bénissons la puissance.
Avec tout l’univers célébrons son retour.
Couronné de splendeur, il se lève, il s’élance.
Le réveil de la terre est un hymne d’amour.

Sept coursiers qu’en partant  
le Dieu contient à peine,

Enflamment l’horizon  
de leur brûlante haleine.

O soleil fécond, tu parais!

Avec ses champs en fleurs,  
ses monts, ses bois épais,

La vaste mer de tes feux embrasée,
L’univers plus jeune et plus frais,
Des vapeurs de matin sont brillants de rosée.

Renoveau 
(Armand Silvestre) 

Mesdames et Messieurs, c’est moi:  
moi le Printemps!

Moi le Printemps, dont le sourire clair charme 
les plus moroses.

Qui mets des rayons d’or dans les lys éclatants
Et cache des baisers sous les lèvres des roses.

J’arrive de l’azur et ne suis pas farouche,
Éveillant sur mes pas les sons et les couleurs.
Je revêts de beauté tout ce que ma main 

touche
Et ma bouche s’empourpre au calice des fleurs.

Hino ao Sol 

Abençoemos o poder do sol que renasce.
Celebremos o seu regresso com todo o universo.
Cheio de esplendor, nasce e lança ‑se ao seu auge.
O despertar da terra é um hino de amor.

Sete cavalos que partindo  
Deus dificilmente segura,

Inflamam o horizonte  
com o seu fôlego ardente.

Ó sol fecundo, apareceste!

Com os seus campos em flor,  
as montanhas, os bosques frondosos,

O vasto mar em brasa com o teu fogo,
O universo mais jovem e mais fresco,
Dos vapores da manhã que brilham com o orvalho.

Renovação [da Natureza]

Minhas Senhoras e Meus Senhores, sou eu:  
eu, a Primavera!

Eu, a Primavera, cujo sorriso brilhante encanta  
os mais taciturnos.

Que coloca raios dourados em lírios esplendorosos
E esconde beijos sob os lábios das rosas.

Eu venho do universo e não sou tímido,
Os meus passos despertam sons e cores.
Transmito beleza a tudo o que a minha mão 

toca
E a minha boca fica rubescente com o cálice 

das flores.



15

Je peuple les jardins et je tisse les nids,
J’apprends des airs nouveaux aux pinsons 

comme aux merles
Et dans les ruisseaux bleus qu’Octobre avait 

ternis,
J’égrène des colliers de saphirs et de perles.

J’ouvre les coeurs sur terre et dans le ciel, 
les ailes

Au velours des iris, sur le bord des étangs,
Je promène le sol des vertes demoiselles.

La Source
(Leconte de Lisle – excerto de Poèmes antiques)

Une eau vive étincelle en la forêt muette,
Dérobée aux ardeurs du jour;
Et le roseau s’y ploie, et fleurissent autor
L’hyacinthe et la violette.

Ni les chèvres paissent les cytises amers
Aux pentes des proches collines,
Ni les pasteurs chantant sur les flûtes divines,
N’ont troublé la source aux flots clairs.

Les noirs chênes, aimés des abeilles fidèles,
En ce beau lieu versent la paix,
Et les ramiers, blottis dans le feuillage épais,
Ont ployé leur col sous leurs ailes.

Les grands cerfs indolents, par les halliers 
mousseux,

Hument les tardives rosées;
Sous le dais lumineux des feuilles reposées
Dorment les sylvains paresseux.

(…)

Povoo os jardins e construo os ninhos,
Ensino novas melodias aos tentilhões e aos 

melros
E nos riachos azuis que Outubro tinha 

ensombrado,
Solto colares de safiras e pérolas.

Abro os corações na terra e no céu,  
as asas

De veludo dos íris na beira das lagoas,
E percorro o chão das libelinhas verdes.

A Nascente

Uma água viva brilha na floresta silenciosa,
Privada do calor do dia;
Fazendo dobrar a cana e florescer em volta
O jacinto e a violeta.

Nem as cabras pastando as acácias amargas
Nas encostas das colinas circundantes,
Nem os pastores cantando com flautas divinas,
Perturbaram a nascente de águas cristalinas.

Os carvalhos negros, amados pelas fiéis abelhas,
Trazem paz a este belo lugar,
E os pombos ‑torcaz, aninhados na folhagem densa,
Cobrem o pescoço com as asas.

Os grandes cervos indolentes, através dos 
arbustos muscíneos,

Cheiram o orvalho tardio;
Sob o dossel brilhante das folhas tranquilas
Dormem os preguiçosos habitantes das 

florestas.

(…)
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Les Sirènes 
(Charles Grandmougin)

Nous sommes la beauté qui charme les plus forts,
Les fleurs tremblantes de l’écume
Et de la brume,
Nos baisers fugitifs sont le rêve des morts!

Parmi nos chevelures blondes
L’eau miroite en larmes d’argent,
Nos regards à l’éclat changeant
Sont verts et bleus comme les ondes!

Avec un bruit pareil
Aux délicats frissons
Des moissons
Nous voltigeons
Sans avoir d’ailes;

Nous cherchons de tendres vainqueurs,
Nous sommes les sœurs immortelles
Offertes aux désirs de vos terrestres cœurs!

As Sereias 

Nós somos a beleza que encanta os mais fortes,
As flores trémulas da espuma
E da bruma,
Os nossos beijos efémeros são o sonho dos 

mortos!

Nos nossos cabelos loiros
A água reflecte lágrimas prateadas,
Os nossos olhares com brilho volúvel
São verdes e azuis como as ondas!

Com um som idêntico
Aos delicados arrepios
Da época das colheitas
Flutuamos
Sem asas;

Estamos à procura de vencedores sensíveis,
Somos as irmãs imortais
Que se oferecem aos desejos dos vossos 

corações terrestres!
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Pendant la tempête
(Théophile Gautier – excerto de Poésis nouvelles) 

La barque est petite et la mer immense;
La vague nous jette au ciel en courroux,
Le ciel nous renvoie au flot en démence:
Près du mât rompu prions à genoux!

De nous à la tombe, il n’est qu’une planche.
Peut ‑être ce soir, dans un lit amer,
Sous un froid linceul fait d’écume blanche,
Irons ‑nous dormir, veillés par l’éclair !

Fleur du paradis, sainte Notre ‑Dame,
Si bonne aux marins en péril de mort,
Apaise le vent, fais taire la lame,
Et pousse du doigt notre esquif au port.

Nous te donnerons, si tu nous délivres,
Une belle robe en papier d’argent,
Un cierge à festons pesant quatre livres,
Et, pour ton Jésus, un petit saint Jean.

(…)

Durante a tempestade

O barco é pequeno e o mar imenso;
A onda lança ‑nos ao céu em fúria,
O céu devolve ‑nos à corrente infernal:
Perto do mastro quebrado, oremos de joelhos!

Entre nós e o túmulo, há apenas uma tábua.
Talvez esta noite, numa cama salgada,
Sob um lençol frio de espuma branca,
Consigamos dormir, velados pelos relâmpagos!

Flor do Paraíso, Nossa Senhora,
Tão boa com os marinheiros em perigo de morte,
Acalma o vento, silencia as ondas,
E empurra com o dedo o nosso esquife até ao 

porto.

Se nos salvares, dar ‑te ‑emos
Um lindo manto em papel prateado,
Uma vela com fita bordada pesando quatro libras,
E para o teu Jesus, um pequeno São João.

(…)
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Soir sur la plaine 
(Albert Samain)

Vers l’occident, là ‑bas, le ciel est tout en or;
Le long des prés déserts où le sentier dévale
La pénétrante odeur des foins coupés s’exhale,
Et c’est l’heure émouvante où la terre s’endort.

Las d’avoir, tout un jour, penché mon front 
qui brûle,

Comme on pose un fardeau, j’ai quitté la maison.
J’ai soif de grande ligne et de vaste horizon,
Et devant moi s’étend la plaine au crépuscule.

Une solennité douce flotte dans l’air,
Ma poitrine se gonfle au vent rude qui passe;
Et mon coeur, on dirait, grandit avec l’espace,
Car la plaine infinie est pareille à la mer.

La faux des moissonneurs a passé sur les terres,
Et le repos succède aux travaux des longs 

jours;
Parfois une charrue, oubliée aux labours,
Sort, comme un bras levé, des sillons solitaires.

L’angélus au loin sonne, et, simple en son 
devoir,

La glèbe écoute au ciel tinter la cloche pure,
Et comme une humble vieille en sa robe de bure
Semble dire tout bas sa prière du soir.

Noite na planície 

Para oeste, ali, o céu está todo dourado;
Ao longo dos prados desertos onde o trilho desce,
O aroma penetrante do feno cortado exala‑se,
E este é o momento comovente em que a terra 

adormece.

Cansado de ter, o dia todo, inclinado a minha 
testa ardente,

Como se transportasse um fardo, saí de casa.
Estou ávido de grandes espaços e vasto horizonte
E diante de mim estende ‑se a planície ao 

crepúsculo.

Uma solenidade suave flutua no ar,
O meu peito incha com o vento forte que passa;
E parece que o meu coração cresce com o espaço,
Já que a planície infinita é como o mar.

A foice dos ceifeiros passou por estas planícies,
Seguindo ‑se o repouso aos trabalhos dos longos 

dias;
Ocasionalmente um arado, esquecido na lavra,
Emerge, como um braço levantado, dos sulcos 

solitários.

O toque do Angelus ouve ‑se ao longe e, 
simples no seu dever,

A gleba escuta no céu o toque do sino puro,
E como uma humilde velha nas suas vestes de lã
Parece sussurrar a sua oração da noite.
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La nuit à l’orient verse sa cendre fine;
Seule au couchant s’attarde une barre de 

feu ;
Et dans l’obscurité qui s’accroît peu à peu
La blancheur de la route à peine se devine.

Puis tout sombre et s’enfonce en la grande 
unité.

Le ciel enténébré rejoint la plaine immense...
Écoute!... un grand soupir traverse le silence...
Et voici que le coeur du jour s’est arrêté !

Et mon âme a frémi de se sentir trop seule,
Et tout à coup s’allège à retrouver là ‑bas,
Énorme et toute rose en son halo lilas,
La lune qui se lève au ‑dessus d’une meule.

A noite, a leste, espalha a sua cinza fina;
Ao pôr ‑do ‑sol, apenas uma linha de fogo 

permanece sozinha;
E na escuridão que aumenta paulatinamente
A alvura da estrada quase não se adivinha.

Então tudo escurece e se afunda na grande 
unidade.

O céu escuro une ‑se à imensa planície…
Ouve!… um grande suspiro atravessa o silêncio…
E eis que o coração do dia parou!

E a minha alma estremeceu ao sentir ‑se tão só,
Mas de repente iluminou ‑se ao ver ao longe,
Enorme e em tons de rosa no seu halo lilás,
A lua que surge acima de um monte de feno.

Traduções: Luísa Lara (alemão) e Carla Basto (francês)
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Nicolas Fink direcção musical

O maestro suíço Nicolas Fink tem vindo a 
apresentar ‑se com os Coros das Rádios de 
Berlim, MDR de Leipzig, WDR de Colónia, 
Radio France, Vocalconsort Berlin, Coro Casa 
da Música, Coro do Palau de La Música (Barce‑
lona), Edvard Grieg Kor, entre muitos outros. É 
regularmente convidado para fazer a prepara‑
ção coral de obras dirigidas por maestros distin‑
tos como Sir Simon Rattle, Marek Janowski e 
Daniele Gatti. Dirige o Coro do Festival de 
Schleswig ‑Holstein desde 2014.

Os momentos altos da temporada 2017 
incluem uma produção de Figure Humaine 
de Sasha Waltz, com o Vocalconsort Berlim 
na pré ‑abertura do novo Elbphilharmonie em 
Hamburgo; e Nightingale de Ugis Praulins com 
o Coro da Rádio WDR no chor.com (Dortmund). 
Dirige um concerto a capella com o Coro da 
Rádio de Berlim, e apresenta A Criação de 
Haydn com 400 cantores no European Choir 
Games de Riga. Os concertos com o Vocalcon‑
sort Berlin (Figure Humaine) e com o Coro do 
Festival Schleswig ‑Holstein (obras de Brahms 
e Boulanger) foram transmitidos em directo 
na rádio. Foi membro do júri do primeiro Euro‑
vision Choir Contest, ao lado de John Rutter 
e Elīna Garanča, apresentado por Eric Whita‑
cre. Regressa aos Coros da Rádio MDR e da 
Radio France como responsável por prepara‑
ções corais. 

Nicolas Fink interessa ‑se especialmente por 
procurar uma nova perspectiva sobre a música 
coral e em criar novos tipos de experiências na 
performance. Dirigiu o Coro da Rádio de Berlim 
na aclamada produção de Human Requiem 
no 44º Festival de Artes de Hong Kong e no 
Klara Festival, em Bruxelas. Em Bergen, numa 
estreita colaboração com o fotógrafo norue‑

guês Magnus Skrede, dirigiu a estreia de Le Vin 
Herbé de Frank Martin, num concerto multi‑
média com o Edvard Grieg Kor. Dirigiu a acla‑
mada produção coreografada das Vésperas 
de Rachmaninoff com o Coro da Rádio WDR 
de Colónia.

Nicolas Fink foi aclamado pela crítica pelas 
gravações da editora Carus de Liturgy of St. John 
Chrysostom com o Coro da Rádio de Berlim e 
das Vésperas com o Coro da Rádio WDR de 
Colónia. Esta gravação foi usada numa produ‑
ção televisiva com direcção cénica de Enrique 
Sánchez Lansch (Rythm is it) e foi nomeada para 
diversos prémios. Outras gravações incluem 
os Quatro motetes para o tempo de Natal de 
Poulenc com o Coro da Rádio de Berlim.

Enquanto educador, Nicolas Fink realiza 
workshops de direcção em Hong Kong e na 
Indonésia, e co ‑dirige a masterclasses de direc‑
ção coral no Schleswig ‑Holstein Festival com 
Simon Halsey. Depois da colaboração bem‑
‑sucedida com o Edvard Grieg Ungdomskor 
na Noruega, prossegue o trabalho com agru‑
pamentos de jovens, entre os quais o Coro de 
Jovens da Suíça.

Nicolas Fink estudou na Academia de 
Música de Lucerna e diplomou ‑se com distin‑
ção em direcção coral e canto (barítono). 
Frequentou numerosas masterclasses em todo 
o mundo, de direcção e canto, e foi bolseiro do 
Tanglewood Music Center em 2006.
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Philip Mayers piano

Philip Mayers é um músico australiano de notá‑
vel versatilidade, com uma reputação invejável 
como parceiro de música de câmara, acompa‑
nhador, vocal coach, maestro e pianista. Nesta 
última qualidade é especialmente procurado 
no domínio da nova música, tendo participado 
na estreia de mais de uma centena de novas 
obras. Actuou em festivais de renome tais 
como os de Montreux, Aldeburgh, La Roque 
d’Anthéron, La Folle Journée (Nantes), Wratis‑
lavia Cantans (Polónia), Schleswig‑Holstein, 
White Light Festival de Nova Iorque e até o 
Festival Primavera de Abril em Pyongyang, na 
Coreia do Norte. 

Diplomado com distinção pelo Conserva‑
tório de Música de Queensland, estudou piano 
com Max Olding.  Depois de ganhar o prémio 
de piano do concurso Young Performer of the 
Year, transmitido pelo canal de televisão ABC, 
e com o apoio  de uma bolsa do Conselho das 
Artes do governo australiano, estudou em 
Berlim com Phillip Moll e em Nova Iorque com 
Zelma Bodzin.

A residir actualmente em Berlim, Philip 
Mayers toca regularmente em vários países 
da Europa, na América do Norte e na Ásia. 
Tem trabalhado cada vez mais no âmbito da 
música coral, com numerosos concertos e 
gravações premiadas, destacando ‑se as cola‑
borações com o RIAS‑Kammerchor, o Coro 
da Rádio de Berlim e o Cappella Amsterdam. 
Enquanto Director Musical, trabalhou com o 
festival Kammeroper Schloss Rheinsberg, o 
Schwetzinger Festspiele e a companhia Berli‑
ner Kammeroper (incluindo a estreia mundial da 
ópera a cappella The Blind de Lera Auerbach). 
Esta última foi responsável também pela estreia 
da sua ópera de câmara Triest,  lançando uma 

carreira de compositor que resultou, mais 
recentemente, em projectos tão variados como 
a criação da banda sonora para o filme mudo 
La passion de Jeanne d’arc (com solistas do 
RIAS‑Kammerchor) e um musical infantil (enco‑
menda do Stadttheater Klagenfurt).

O seu trabalho como compositor e arran‑
jador de música popular e de cabaret é visí‑
vel sobretudo na sua parceria com a cantora 
inglesa Mary Carewe, com quem tem actuado 
em salas importantes como o Purcell Room 
em Londres, o Thêatre du Chatelet em Paris, 
o Concertgebouw de Amesterdão e o Festi‑
val Butxaca em Barcelona, além de realizar 
digressões na Grã ‑Bretanha, na Austrália e 
na América do Sul. Gravaram juntos três CD, 
o último dos quais, A Crush on You, é centrado 
em canções de Gershwin arranjadas por Philip 
Mayers para voz e orquestra de cordas, tendo 
sido editado pela Coviello Classics.
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Coro Casa da Música
Paul Hillier maestro titular
 
Desde a sua fundação em 2009, o Coro Casa 
da Música foi dirigido pelos maestros Simon 
Carrington, Nicolas Fink, Antonio Florio, Robin 
Gritton, Andrew Parrott, Marco Mencoboni, 
Kaspars Putniņš, Gregory Rose, James Wood, 
Douglas Boyd, Martin André, Baldur Brönni‑
mann, Laurence Cummings, Olari Elts, Leopold 
Hager, Michail Jurowski, Christoph König, Peter 
Rundel, Vassily Sinaisky e Takuo Yuasa, para 
além do seu maestro titular, Paul Hillier. Ecléc‑
tico no seu repertório, o Coro é constituído por 
uma formação regular de 18 cantores, a qual 
se alarga a formação média ou sinfónica em 
função dos programas apresentados.

Colaborou com os agrupamentos instru‑
mentais da Casa da Música na interpretação 
de obras como Missa em Dó menor e Requiem 
de Mozart, O Cântico Eterno de Janáček, 
Sinfonia Coral e Missa Solemnis de Beetho‑
ven, Requiem Alemão de Brahms, 3ª Sinfo‑
nia de Mahler, Messias de Händel, Te Deum de 
Charpentier, Oratória de Natal, Magnificat e 
Cantatas de Bach, História de Natal de Schütz, 
Requiem de Verdi, A Criação de Haydn, Missa 
para o Santíssimo Natal de Alessandro Scarla‑
tti, grandes obras corais ‑sinfónicas de Proko‑
fieff e Chostakovitch e Requiem de Schnittke.

A música portuguesa tem sido um dos focos 
de atenção do Coro, com programas dedicados 
ao período de ouro da polifonia renascentista, 
a Lopes ‑Graça ou a obras corais ‑sinfónicas 
como o Requiem à memória de Camões de 
Bomtempo e o Te Deum de António Teixeira. As 
criações dos séculos XX e XXI têm também um 
peso importante no seu repertório, que incluiu 
a estreia nacional do Stabat Mater de James 
Dillon e do Moth Requiem de Harrison Birtwistle, 

além de obras de Lachenmann, Schoenberg, 
Stockhausen, Gubaidulina ou Cage.

Na temporada de 2018, o Coro apresenta 
obras ‑primas da história da música junto 
dos agrupamentos instrumentais da Casa 
da Música, entre as quais Gurre ‑Lieder de 
Schoenberg, Te Deum de Bruckner, As Esta‑
ções de Haydn, Missa em Si menor de Bach, 
Cantatas de Webern ou Sinfonia Ressurrei‑
ção de Mahler. Os programas a cappella ofere‑
cem um panorama muito alargado da melhor 
música coral, desde a escola franco ‑flamenga 
do século XV a Arvö Part, passando por obras 
sacras do Barroco italiano e música francesa 
de inspiração impressionista.

O Coro Casa da Música faz digressões regu‑
lares, tendo actuado no Festival de Música 
Antiga de Úbeda y Baeza (Espanha), no Festi‑
val Laus Polyphoniae em Antuérpia, no Festi‑
val Handel de Londres, no Festival de Música 
Contemporânea de Huddersfield, no Festival 
Tenso Days em Marselha, nos Concertos de 
Natal de Ourense e em várias salas portuguesas.
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Sopranos
Ana Caseiro
Ângela Alves
Eva Braga Simões
Joana Pereira
Rita Venda

Contraltos 
Ana Calheiros
Brígida Silva 
Iris Oja
Joana Valente

Tenores
Almeno Gonçalves 
André Lacerda
Luís Toscano
Vítor Sousa

Baixos
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes 
Pedro Guedes Marques
Ricardo Torres

Maestrina co-repetidora
Iris Oja

Pianista co-repetidora
Elsa Silva



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONALPATROCÍNIO VERÃO 
NA CASA SUPER BOCK


