
Coro 
Casa da Música
Sofi Jeannin direcção musical

12 Jan 2020 · 18:00 Sala Suggia

VIVE LA FRANCE!

ANO FRANÇA

MECENAS MÚSICA CORAL



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

APOIO

Maestrina Sofi Jeannin sobre 
o programa do concerto.

https://vimeo.com/383718506



3

Guillaume de Machaut
Kyrie, da Missa de Nostre Dame (c.1362-64; c.6min)

Clément Janequin
Le Chant des Oyseaux (c.1520; c.6min)

Claude Debussy
Trois Chansons (1898/1908/1898; c.6min)

1. “Dieu! qu’il la fait bom regarder!”
2. “Quant j’ai ouy le tabourin”
3. “Yver, vous n’estes qu’un villain”

Francis Poulenc
Missa em Sol maior, para coro misto (1937; c.18min)

1. Kyrie
2. Gloria
3. Sanctus
4. Benedictus
5. Agnus Dei 

— PAUSA TÉCNICA —

Philippe Manoury
Fragments d’Héraclite, para coro de câmara (2002-03; c.12min)*

1. Prologue
2. Cycle du feu et du fleuve
3. Cycle de la morte et du sommeil
4. Épilogue 

Pierre Villette
O sacrum convivium, op. 27 (1959; c.4min)

Maurice Ravel
“Le Jardin Féerique”, de Ma Mère l’Oye (1908-10/2005; c.4min)
[transcrição para coro de Thierry Machuel com texto de Benoît Richter]

*Estreia em Portugal. 

Textos originais e traduções nas páginas 9 a 16. 
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Guillaume de Machaut
REIMS OU MACHAUT, C.1300¬ 

REIMS, ABRIL DE 1377

Numa viagem pelo percurso da música fran‑
cesa a cappella, não é de estranhar que a 
famosa missa de Machaut marque presença 
numa primeira etapa, sendo relevada tanto 
pelas suas qualidades instrínsecas como 
a propósito do seu lugar de destaque no 
contexto da história da música europeia. A 
Messe de Nostre Dame, escrita a 4 vozes, 
constitui o exemplo mais antigo que conhe‑
cemos de uma abordagem polifónica à totali‑
dade do Ordinário da Missa escrita por um só 
compositor, de nome identificado. Guillaume 
de Machaut escreveu ‑a em honra de Nossa 
Senhora em data incerta, entre 1362 e 1364, 
para a catedral de Notre Dame de Reims, 
onde era pároco. O Kyrie toma como base 
a melodia do chamado Kyrie “cunctipotens 
genitor” do Kyriale Gregoriano, utilizando ‑a 
como cantus firmus (aqui exposta, como era 
comum na época, na voz do tenor ao longo de 
toda a partitura). O Kyrie é escrito em estilo de 
motete, aplicando a técnica da isorritmia, em 
que determinados trechos rítmicos (taleas) de 
uma ou várias vozes surgem reiterados como 
elemento estrutural unificador. Frequente‑
mente há pares de vozes que interagem e se 
complementam (dando sentido, por exemplo, 
à designação tenor e contratenor). Caracte‑
rísticas como estas são exemplificativas do 
século da ars nova, mas da escrita de Machaut 
ressaltam a variedade e a angulosidade das 
linhas melódicas, bem como a sumptuosa 
paleta de conjugações harmónicas, confe‑
rindo especial brilho a este ex  libris monumen‑
tal da música sacra da Idade Média.

Clément Janequin
CHÂTELLERAULT, C.1485

PARIS, C.1560

Embora Machaut tenha cultivado também 
géneros seculares como é o caso da chanson 
polifónica a cappella, esta teria o seu auge de 
maturidade e popularidade mais tarde, nos 
séculos XV e XVI. Na era quinhentista, eram 
já obsoletos vários dos pressupostos compo‑
sicionais medievais (como o cantus firmus 
e a isorritmia, entre outros) e os composito‑
res dispunham de uma liberdade técnica e 
formal que os levou a explorar outras possi‑
bilidades de estruturação da composição, 
como a imitação disposta por todas as vozes 
ou a organização do discurso com base em 
pequenas células (motivos), não esquecendo 
a aposta numa maior margem para contrastes 
de textura. A chanson não foi excepção, como 
comprovam as mais de 250 obras compostas 
no género por Clément Janequin. Percorri‑
das por uma especial vivacidade e de grande 
virtuosidade rítmica, as chansons de Janequin 
ficaram particularmente famosas pela forma 
como emulavam sons do quotidiano, desde 
toques de guerra até ao som de um grupo de 
muheres a conversar, fazendo frequente uso 
de onomatopeias. Le Chant des Oyseaux, 
composta por volta de 1520 e integrada na 
publicação que o impressor Pierre Attaignant 
dedicou integralmente a música de Janequin 
(Chansons de maistre Clement Janequin, 
1528), mimetiza o canto dos pássaros. 

A peça desenrola ‑se numa alternância 
entre secções em jeito de refrão (corres‑
pondentes ao dístico inicial e ao terceto) e 
outras que funcionam como episódios. Cada 
uma delas passa de uma textura inicialmente 
baseada em imitação motívica para um tecido 
mais livre e repleto de sons de pássaros. 
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Abundam nos momentos mais exuberantes 
as notas repetidas e velozes, trechos de pala‑
vras e de frases que se entrelaçam, polirrit‑
mias (como na passagem onomatopaica da 
estrofe dedicada ao rouxinol) e muitos outros 
detalhes que contribuem para uma sensação 
de leveza, frescura e humor. 

Claude Debussy
SAINT-GERMAN-EN-LAYE, 22 DE AGOSTO DE 1862

PARIS, 25 DE MARÇO DE 1918

Com o declínio nos finais do século XVI, a 
arte da chanson polifónica ficou longamente 
esquecida. Em finais no século XIX, quando 
ganhavam força as investidas de compo‑
sitores que propunham uma alternativa à 
exacerbação romântica (especialmente a 
germânica), servindo ‑se da exploração de 
exotismos, arcaísmos e tradições nacionais, 
o género teve como afigurar ‑se revisitável na 
imaginação inquieta de Claude Debussy. A 
par da conhecida predilecção que nutria pela 
exploração dos efeitos harmónicos e tímbri‑
cos, que tornaria a sua linguagem referência 
incontornável para as gerações seguintes, 
procurou evocar elementos musicais anti‑
gos e não se coibiu de reconhecer a marca do 
passado musical francês. As três canções que 
compôs entre 1898 e 1908 a partir de poemas 
escritos no século XV pelo duque Charles 
d’Orléans constituem a sua única obra publi‑
cada para coro a cappella e honram de forma 
requintada esse património musical. 

“Dieu! qu’il la fait bon regarder”, a 4 vozes, 
faz um retrato feminino ao jeito do amor 
cortês. A referência ao modo mixolídio é 
clara, permeada pelos arabescos tercinados e 
pelas surpresas harmónicas típicas da lingua‑
gem de Debussy, das quais é especialmente 

expressiva a modulação para a última enun‑
ciação da palavra “Dieu” (com um singelo 
intervalo de quinta “vazia”, numa clara alusão 
ao legado medieval). 

“Quand j’ai ouy la tambourin” é escrita sem 
sopranos e requer contralto solista. Evocando 
o tamboril numa subtil aproximação à música 
dançante da era do poeta, os restantes naipes 
estão frequentemente divididos para conferir 
os contrastes de textura e as harmonias ricas 
com que iluminam delicadamente os versos 
de indiferença. 

“Yver, vous n’estes qu’un villain” retoma os 
quatro naipes, exacerbando os contrastes 
do texto através da forma tripartida que faz 
oposição entre as secções limítrofes, marca‑
das pela assertividade rítmica e dinâmica (do 
“vilão” Inverno) e a expressão tranquila e mais 
despojada da secção central (do “agradável e 
gentil” Verão). A herança da tradição polifónica 
é sublinhada ao chegar a secção final, em que 
as vozes articulam uma textura imitativa ao 
jeito renascentista, rapidamente dissipada.

 

Francis Poulenc
PARIS, 7 DE JANEIRO DE 1899

PARIS, 30 DE JANEIRO DE 1963

Entre os compositores do chamado “Grupo 
dos Seis”, no seio do qual se propunha, após 
a 1.ª Grande Guerra, um enfoque mais assu‑
midamente neoclassicista e declaradamente 
centrado na tradição francesa em detri‑
mento de outras influências, o caso de Fran‑
cis Poulenc distinguiu ‑se por uma abertura 
estilística pouco dada a ortodoxias dogmáti‑
cas. Compõs a Missa em Sol em 1937, pouco 
depois de se reconverter ao Catolicismo, e 
dedicou ‑a à memória do pai. A reverência 
à tradição da música sacra surge aliada ao 
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deleite harmónico herdado do exemplo de 
Debussy, no qual residem os sentidos comple‑
xos do resultado musical. 

O Kyrie, que começa numa clara aproxi‑
mação ao cantochão, prima depois por uma 
expressão gradualmente mais assertiva, 
com contrastes acentuados entre texturas, 
ora com trechos enunciados em bloco, ora 
com passagens mais esparsas, de polifonia 
bem mais linear. Por todo o Kyrie, a explora‑
ção dinâmica é de especial impacto. O Gloria 
traz um carácter inusitadamente ritmado, 
em que há trocas de motivos curtos que 
perpassam a textura, num ambiente que é 
quebrado de forma arrebatadora ao chegar o 
verso “Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris”, 
em que o gosto impressionista da harmonia 
é evidente. Sem incluir o Credo que teria lugar 
neste ponto do Ordinário da Missa, a partitura 
prossegue com um Sanctus que surpreende 
pela radiante leveza de um coro que se divide 
em oito (“um carrilhão de vozes”, nas pala‑
vras do compositor). Apenas no “Hosanna” 
final há lugar a uma enunciação mais pausada 
e solene. O Benedictus começa com uma 
limpidez serena, diatónico e singelo, que 
aos poucos se metamorfoseia com harmo‑
nias tensas e mais torturadas, coroado com 
uma coda em que a articulação incisiva do 
Hosanna sugere uma expressão de triunfo. O   
contemplativo Agnus Dei, em que se destaca a 
voz de soprano solo no registo agudo, foi para 
Poulenc “o símbolo da alma cristã, confiante 
na vida celeste” e o resultado muito orgulhou o 
compositor: “é seguramente uma das páginas 
em que melhor realizei o que pretendia”.

PEDRO ALMEIDA, 2020

Philippe Manoury
TULLE, 19 DE JUNHO DE 1952

Os Fragments d’Héraclite (Fragmentos de 
Heráclito) foram compostos no mês de Dezem‑
bro de 2002. Esta é a minha segunda colabora‑
ção com o coro Accentus depois de Slova.

Em primeiro lugar, fiz uma seleção dos 136 
fragmentos conhecidos deste filósofo grego, 
reunindo ‑os em grupos de ciclos temáti‑
cos. Um filósofo profissional poderá talvez 
censurar ‑me por ter escolhido uma tradução 
em vez de outra. Responderei que foi sobre‑
tudo o ritmo musical da frase e o seu poder 
evocativo que chamaram a minha atenção 
nessa escolha.

Três temas estão presentes, cada um 
deles apresentando uma oposição entre duas 
ideias principais: o fogo e o rio; a guerra e a 
unidade [tema não incluído nesta interpreta‑
ção]; a morte e o sono. Cada tema constitui 
um ciclo que reúne 9 fragmentos. O conjunto 
é precedido por um prólogo e termina com um 
epílogo, sendo apenas utilizado um fragmento 
em cada um deles.

A escrita musical desenvolve uma técnica 
de coro triplo: o coro I está no centro e os coros 
II e III nas extremidades. Cada coro é composto 
por um grupo misto de cerca de 12 cantores. 
Alguns cantores têm instrumentos de percus‑
são que produzem sons de altura indetermi‑
nada, ora sublinhando as sílabas cantadas ora 
causando explosões sonoras. O objectivo é 
criar uma matéria sonora heterogénea que 
não actue como uma extensão das vozes, mas 
sim como uma espécie de “arcaísmo”. 

Porém, esse arcaísmo não pretende ser 
popular. Não se trata de criar uma Antiguidade 
sonora imaginária ou uma música “sem idade”. 
Estes textos reflectem certos fundamen‑
tos da nossa civilização e permanecem, por 
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conseguinte, surpreendentemente modernos 
para os nossos ouvidos. Esses fundamentos 
são transformados nos componentes sono‑
ros que formam as palavras, aqui na tradução 
francesa (não me parece que se saiba exac‑
tamente como eram pronunciados no idioma 
original). Assim, o mesmo texto é decomposto 
em diferentes níveis sobrepostos, dessincro‑
nizando e ressincronizando as consoantes e 
as vogais, antes de ser enunciado numa forma 
compreensível. Frequentemente, os fragmen‑
tos emergem do seu próprio material fonético. 
As texturas são muitas vezes compostas de 
forma polifónica, misturando diferentes cama‑
das do mesmo material. O aspecto “fragmen‑
tado” destes textos (trata ‑se provavelmente 
de fragmentos de um livro desaparecido), 
bem como a selecção que fiz, influenciaram o 
meu trabalho numa divisão que nem sempre 
apresenta soluções de continuidade. Cada 
fragmento é composto como se estivesse 
centrado em si mesmo, sem preparação nem 
desenvolvimento. Também tentei ajustar 
cuidadosamente a espacialização dos even‑
tos sonoros, bem como a sua distribuição em 
cada um dos três grupos de vozes.

PHILIPPE MANOURY, 2003

Pierre Villette
DUCLAIR (NORMANDIA), 7 DE FEVEREIRO DE 1926

AIX-EN-PROVENCE, 6 DE MARÇO DE 1998

Após a geração de Poulenc e dos “Seis”, Pierre 
Villette foi um dos compositores franceses 
mais celebrizados pela sua produção coral. 
Aluno de Duruflé e contemporâneo do enfant 
terrible Boulez, distinguiu ‑se deste por prefe‑
rir uma linguagem permeável a uma varie‑
dade de influências que mais o aproximam 
de outros casos já referidos neste programa:  
deixa transparecer a marca do cantochão e 
da música medieval, mas também do jazz ou 
do legado de Stravinski. 

Villette escreveu este O sacrum convivium 
em 1959, quando ainda dirigia o Conservató‑
rio de Besançon. A peça abre com um singelo 
acorde maior (facilmente confundível com 
um primeiro acorde de uma obra renascen‑
tista) que depois se expande em movimento 
contrário, proporcionando uma miríade de 
cores harmónicas suaves que é comum a 
toda a partitura. Quem conhecer a música de 
Messiaen notará aqui o impacto do seu legado, 
desde logo em questões gerais de linguagem 
(não apenas na harmonia, que Villette equilibra 
numa expressão subtil entre o impressionismo, 
o jazz e a linguagem desse outro mestre, como 
também nas configurações melódicas, que se 
aproximam das suas construções idiossincráti‑
cas). Há mesmo oportunidade para uma tributo 
explícito, reconhecível nas palavras “mens 
impletur gratia” (“em que a alma se enche de 
graça”), que reproduzem o motivo melódico 
inicial da peça homónima de Messiaen. Por 
toda a peça, até ao místico acorde final, há uma 
variedade de nuances de pulsação igualmente 
refinadas e subtis, que acentuam o efeito de 
organicidade anunciado desde logo na desdo‑
bragem harmónica dos primeiros compassos.
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Maurice Ravel
CIBOURE, 7 DE MARÇO DE 1875

PARIS, 28 DE DEZEMBRO DE 1937

Por fim, um item muito especial: um arranjo 
coral do último número da famosa suite Ma 
Mère l’Oye, de Maurice Ravel, de grande singe‑
leza e poder comunicativo. A suite consis‑
tia originalmente de cinco peças baseadas 
em contos infantis, escritas em 1908 ‑1910 
para piano a 4 mãos e dedicadas aos filhos 
de um casal amigo. Mais famosa é a versão 
para orquestra, feita pelo próprio Ravel em 
1911, quando expandiu a partitura com novas 
peças, configurando a obra como bailado. 
Thierry Machuel elaborou esta versão para 
coro em parceria com Benoît Richter, cujo 
texto preenche com simplicidade e sensua‑
lidade a distância entre o som mais percus‑
sivo do piano e o som aveludado das vozes, 
que aqui incluem momentos de destaque para 
soprano solista. O Jardim feérico desenrola‑
‑se de forma lenta e encantadora, brotando 
do mais simples aconchego ao mais lumi‑
noso esplendor para evocar o beijo com que 
o príncipe desperta a Bela Adormecida, na 
presença das personagens de outros contos 
(evocados nas peças anteriores da suite). 

A candura do regresso ao imaginário 
infantil resulta particularmente poética como 
destino final desta viagem por lugares da 
música coral francesa, que tantas vezes soube 
reencontrar o seu lugar de reconciliação com 
o passado, qual “jardim tranquilo distante nas 
nossas memórias”.

PEDRO ALMEIDA, 2020



9

Guillaume de Machaut: Kyrie

Kyrie eleison. 
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Clément Janequin: Le chant des oiseaux

Réveillez vo’ cueurs endormis,
Le dieu d’amours vous sonne.

A ce premier jour de may
Oyseaulx feront merveilles
Pour vous mettre hors d’esmay
Destoupez voz oreilles
Et farirariron fere ly joly
Vous serez tous en joye mis
Car la saison est bonne.
Chacun s’i habandonne.

Vous orrez a mon advis
Une doulce musique/Que fera le roy mauvis
Le merle aussi, l’estournel sera parmy 
Dune voix autentique
Ti ti pyti pyti, chou chou chou ti thouy,
Tu que di, que di tu.
Le petit sansonnet de Paris
Saige courtois et bien apris
Sus madame a la messe
Le petit mignon saincte teste dieu
Le petit sansonnet dan din
Q’uest las bas passe villain
Quio quio, le petit mignon
Il est temps d’aller boyre
Il est temps au sermon ma maistresse
Guillemette, Colinette petite
Saincte coquette qui caquette
A saint Trotin voir saint Robin
Monstrer le tétin/Le doulx musequin
Rire & gaudir cest mon devis 
Chacun si habandonne.

Senhor, tem piedade. 
Cristo, tem piedade.
Senhor, tem piedade.

Acordem, corações adormecidos,
O deus dos amores clama por vós.

Neste primeiro dia de Maio
Pássaros farão maravilhas
Para vos emocionar
Destapem os ouvidos
E farirarirão feré li joli
Imbuídos de muita alegria
Sendo propícia a presente estação.
Todos aqui se vão divertir.

Parece ‑me que ouvirão
Música muito suave/Cantada pelo tordo
E ainda pelo melro, e o estorninho também 
Com a sua voz autêntica
Ti ti piti piti, chou chou chou ti tui,
Tu que di, que di tu.
O pequeno estorninho de Paris
Calmo, cortês, bem ensinado
Vai à missa com a dama
O querido pequeno, santo deus
O pequeno estorninho den dan
Quem vem lá? Passa vilão
Cui cui, querido pequeno
Está na hora de beber
Está na hora, minha dama, do sermão
Guillemette, pequena codorniz
Santa coquete que cacareja
Em Saint Trotin para ver Saint Robin
Mostrar o mamilo/O doce focinho
Rir e brincar é o meu devir
Todos aqui se vão divertir.
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Rousignol du boys joly,
A qui la voix resonne,
Pour vous mettre hors d’ennuy
Vostre gorge jargonne.
Frian frian tar tar tar tu
Velecu ticun tu tu, qui lara fereli fy fy
Coqui oy ty trr, turri huit teo
Frian frian tycun, et huit huit
quio fouquet quibi fi fi
Fuiez regretz pleurs et souci,
Car la saison est bonne.

Arriere maistre coqu,
Sortez de no chapitre
Chacun vous est mal tenu,
Car vous n’estes qu’un traistre
Coqu coqu coqu coqu
Par traison en chacun nid
Pondez sans qu’on vous sonne.
Réveillez vous cueurs endormis,
Le dieu d’amours vous sonne.

Claude Debussy: Trois chansons 
(Poemas de Charles d’Orléans)

1.
Dieu! qu’il la fait bon regarder
La gracieuse bonne et belle;

Pour les grans biens que sont en elle
Chascun est prest de la loüer.
Qui se pourroit d’elle lasser?
Tousjours sa beauté renouvelle.

Dieu! qu’il la fait bon regarder
La gracieuse bonne et belle!

Par de ça ne de là, la mer
Ne scay dame ne damoiselle
Qui soit en tous bien parfais telle.
C’est ung songe que d’i penser:
Dieu! qu’il la fait bon regarder!

Rouxinol do lindo bosque,
Cuja voz tão bem ressoa,
Para se livrar do perigo
Tem a garganta que canta.
Frian frian tar tar tar tu
Velecu ticun tu tu, qui lara fereli fi fi
Coqui oi ti trr, turri uit teo
Frian frian ticun, e uit uit
Quio fuqué quibi fi fi
Fujam remorsos, cadilhos e choros,
Sendo propícia a presente estação.

Para trás mestre cuco,
Saia da nossa assembleia
Que ninguém aqui o quer,
Pois não passa de um traidor
Cucu cucu cucu cucu
À traição em cada ninho
Ponha um ovo bem escondido.
Acordem, corações adormecidos,
O deus dos amores clama por vós.

Deus! que a fez bela de se ver
Graciosa, linda e esbelta;

Pelo bem que nela está
Cada um a quer louvar.
Ninguém se pode cansar
Tal a beleza renova.

Deus! que a fez bela de se ver
Graciosa, linda e esbelta!

Aquém e além ‑mar
Não há dama ou donzela
Que seja perfeita assim.
Pensar nela é um sonho:
Deus! que a fez bela de se ver!
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2.
Quant j’ai ouy la tabourin
Sonner, pour s’en aller au may,

En mon lit n’en ay fait affray
Ne levé mon chief du coissin;
En disant: il est trop matin
Ung peu je me rendormiray:

Quant j’ay ouy le tabourin
Sonner pour s’en aller au may,

Jeunes gens partent leur butin;
De non chaloir m’accointeray
A lui je m’abutineray
Trouvé l’ay plus prouchain voisin;

Quant j’ay ouy le tabourin
Sonner pour s’en aller au may
En mon lit n’en ay fait affray
Ne levé mon chief du coissin.

3.
Yver, vous n’estes qu’un villain;
Esté est plaisant et gentil
En témoing de may et d’avril 
Qui l’accompaignent soir et main.
Esté revet champs, bois et fleurs
De sa livrée de verdure
Et de maintes autres couleurs
Par l’ordonnance de nature.
Mais vous, Yver, trop estes plein 
De nège, vent, pluye et grézil.
On vous deust banir en éxil.
Sans point flater je parle plein :
Yver, vous n’estes qu’un villain.

Quando ouvi o tamborim
Tocar para celebrar Maio,

Na cama, não me assustei
Nem deixei a almofada;
Dizendo: ainda é muito cedo
Vou dormir mais um bocado:

Quando ouvi o tamborim
Tocar para celebrar Maio,

Os jovens partilham trunfos;
Com indiferença me guardo
E todo a ele me apegarei
Ao próximo amor vizinho;

Quando ouvi o tamborim
Tocar para celebrar Maio
Na cama, não me assustei
Nem deixei a almofada.

Inverno, sois um malandro;
O Verão é agradável e simpático
Como se vê em Maio e Abril
Que de manhã à noite o acompanham.
O Verão cobre os campos, bosques e flores
Do seu manto de verdura
E de muitas outras cores
É a ordem da natureza.
Mas vós, Inverno, sois repleto
De neve, vento, chuva e granizo.
Deveríamos exilar ‑vos.
Digo sempre aquilo que penso:
Inverno, sois um malandro.
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Francis Poulenc: Missa em Sol maior

1. Kyrie
Kyrie eleison. 
Christe eleison.
Kyrie eleison.

2. Gloria
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater Omnipotens,
Domine Fili unigenite Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus, tu solus altissimus,
Jesus Christe.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.

3. Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloriae tua.
Hosanna in excelsis.

4. Benedictus 
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis.

Senhor, tem piedade. 
Cristo, tem piedade.
Senhor, tem piedade.

Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens de boa vontade.
Nós te louvamos, nós te bendizemos,
Nós te adoramos, nós te glorificamos.
Damos graças a ti
pela tua glória infinita.
Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai omnipotente,
Senhor Jesus Cristo, filho único de Deus,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai.

Tu que tiras os pecados do mundo,
tem piedade de nós.
Tu que tiras os pecados do mundo
aceita nossa súplica.
Tu que estás sentado à direita do Pai
tem piedade de nós.
Porque só tu és santo,
só tu és o Senhor, só tu o altíssimo,
Jesus Cristo.
Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai.
Ámen.

Santo, santo, santo é o Senhor,
Senhor Deus do Universo.
Cheios estão os céus e a terra de tua glória.
Hossana nas alturas.

Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hossana nas alturas.
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5. Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Philippe Manoury: Fragments d’Héraclite

– Prólogo

FRAGMENTO 74

Il ne faut pas agir en enfants des ancêtres, 
c’est ‑à ‑dire, tout uniment, en suivant la 
tradition. 

– Ciclo do fogo e do rio

FRAGMENTO 30

Ce monde ‑ci, dans son ordre, le même 
pour tous les êtres, aucun des dieux ni des 
hommes ne l’a fait, mais il a toujours été, et il 
est, et il sera, feu toujours vivant, qui s’allume 
avec mesure et s’éteint avec mesure. 

FRAGMENTO 36

Pour les âmes, mourir, c’est se changer en 
eau, pour l’eau, mourir, c’est devenir terre. Et 
de la terre vient l’eau, et de l’eau vient l’âme.

FRAGMENTO 12

Ceux qui descendent aux mêmes fleuves, 
des eaux nouvelles les baignent.

Cordeiro de Deus
que tiras os pecados do mundo,
tem piedade de nós.

Cordeiro de Deus,
que tiras os pecados do mundo,
tem piedade de nós.

Cordeiro de Deus,
que tiras os pecados do mundo,
dá ‑nos a paz.

Não devemos agir como filhos dos 
antepassados, ou seja, seguindo 
simplesmente a tradição.

Este mundo, igual para todos, nenhum dos 
deuses e nenhum dos homens o fez, mas 
sempre foi, é e será um fogo eternamente 
vivo, acendendo ‑se e apagando ‑se em 
função das necessidades.

Para as almas, morrer é transformar ‑se em 
água; para a água, morrer é transformar ‑se 
em terra. E da terra emana a água, e da água 
emana a alma.

Quem entra nos mesmos rios é banhado por 
novas águas.
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FRAGMENTO 49A

Nous descendons et nous ne descendons 
pas le même fleuve ; nous sommes et nous ne 
sommes pas. 

FRAGMENTO 64

Il dit aussi qu’il y aura un jugement du monde 
et de tout ce qu’il contient, par le feu. Il parle 
ainsi : la foudre gouverne l’univers, c’est ‑à ‑dire 
le dirige. Il désigne par l’éclair le feu éternel. 

FRAGMENTO 65

Il dit encore que ce feu est doué de pensée 
et cause du gouvernement de l’univers, il le 
nomme indigence et satiété. Indigence est 
selon lui la formation du monde, satiété, la 
conflagration universelle. 

FRAGMENTO 49A (BIS)

Nous descendons et nous ne descendons 
pas le même fleuve ; nous sommes et nous ne 
sommes pas. 

FRAGMENTO 66

Tout sera jugé et dévoré par le feu qui vient. 

FRAGMENTO 80

Toutes choses le sont par la joute, et par elle, 
nécessitées.

– Ciclo da morte e do sono

FRAGMENTO 26

L’homme dans la nuit s’allume pour lui ‑même 
une lumière, mort et vivant pourtant. 
Dormant, il touche au mort, les yeux éteints, 
éveillé, il touche au dormant. 

Descemos e não descemos o mesmo rio; 
somos e não somos.

Também afirma que o fogo julgará o mundo 
e tudo o que ele abarca. E diz o seguinte: 
o relâmpago governa o universo, ou seja, 
controla ‑o. E por relâmpago refere ‑se ao 
fogo eterno.

Diz ainda que esse fogo é dotado de 
pensamento, sendo a causa da governação 
do universo, denominando ‑o indigência 
e saciedade. A indigência é, segundo ele, 
a formação do mundo, e a saciedade, a 
conflagração universal.

Descemos e não descemos o mesmo rio; 
somos e não somos.

Tudo será julgado e devorado pelo fogo que 
se aproxima.

Tudo acontece devido à luta e à sua 
necessidade.
 

Na noite, o homem acende para si próprio uma 
luz, morto e no entanto ainda vivo. Adormecido, 
toca no morto, de olhos desvanecidos; 
acordado, toca nos adormecidos.
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FRAGMENTO 73

Il ne faut pas agir et parler comme des 
dormeurs, car en dormant aussi nous 
croyons agir et parler. 

FRAGMENTO 21

Mort, c’est ce que nous voyons éveillés, 
sommeil, ce que nous voyons en dormant. 

FRAGMENTO 89

Pour ceux qui sont éveillés, il n’est qu’un 
seul monde commun, chacun de ceux qui 
s’endorment retourne à son propre monde. 

FRAGMENTO 62*

Immortels mortels, mortels immortels ; vivant 
de ceuxlà la mort, mourant de ceux ‑là la vie.

FRAGMENTO 76

Le feu vit la mort de la terre et l’air vit la mort 
du feu, l’eau vit la mort de l’air, la terre de l’eau. 

FRAGMENTO 75

Héraclite dit, il me semble, que les dormeurs, 
sont artisans et collaborateurs des 
événements du monde. 

FRAGMENTO 27

Ce qui attend les hommes après la mort, 
ce n’est ni ce qu’ils espèrent, ni ce qu’ils 
imaginent. 

FRAGMENTO 110

Il ne vaudrait pas mieux pour les hommes 
qu’arrivât ce qu’ils souhaitent. 

– Epílogo 

FRAGMENTO 71

Il faut aussi se souvenir de celui qui oublie où 
mène le chemin.

Não devemos agir nem falar como 
adormecidos, porque a dormir também 
pensamos que agimos e falamos.

A morte é o que vemos acordados, o sonho é 
o que vemos a dormir.

Os que estão acordados têm apenas um 
mundo comum, mas os que adormecem 
regressam cada um ao seu próprio mundo.

Imortais, mortais; mortais, imortais. A vida 
destes é a morte daqueles e a vida daqueles 
a morte destes.

O fogo vive a morte da terra e o ar vive a 
morte do fogo, a água vive a morte do ar e a 
terra a da água.

Penso que Heráclito afirma que os 
adormecidos são artesãos e colaboradores 
nos acontecimentos do mundo.

O que espera os homens depois da morte 
não é nem o que eles previam, nem o que eles 
imaginavam.

Não seria melhor para os homens se lhes 
acontecesse tudo o que desejam.

Também devemos pensar naqueles que se 
esquecem aonde o caminho leva.
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Pierre Villette: O sacrum convivium

O sacrum convivium!in quo Christus sumitur:
recolitur memoria passionis eius,
mens impletur gratia,
et futurae gloriae nobis pignus datur.
Alleluia.

Maurice Ravel: Le jardin féerique
(Poema de Benoît Richter)

Jardin paisible loin dans nos mémoires
Là où la peau nue cache un feuillage
Là où la sève monte au visage

Source nous sommes la source
Patients dans le temps de la nuit

Sans bruit veiller les feuilles et les pierres
Rester immobile allongé sur la terre
Simplement comme feraient le vent ou le 
courant

Lentement
Nous marchons sous les arbres du jardin
Nous goûtons à la vie avant la vie
Un oiseau posé sur nos branches
Silencieux
Au ‑dessus le ciel s’ouvre

Voici le monde qui passe léger dans le souffle
Nous sommes le souffle
Nous sommes souffle

Gravés sur la terre
Là où nos mots prennent vie

Ó sagrado Banquete, em que se recebe Cristo 
e se comemora a sua paixão,
em que a alma se enche de graça 
e nos é dado o penhor da futura glória.
Aleluia.

Jardim tranquilo distante nas nossas memórias
Onde a pele nua esconde a folhagem
Onde a seiva sobe até ao rosto

Fonte, nós somos a fonte
Serenos no tempo da noite

Em silêncio, ficar atento às folhas e às pedras
Ficar imóvel estendido no chão
Como o fariam o vento ou a corrente

Lentamente
Caminhamos sob as árvores do jardim
Experimentamos a vida antes da vida
Um pássaro pousado nos nossos ramos
Silencioso
Por cima o céu abre ‑se

Eis que o mundo passa suavemente para o fôlego
Nós somos o fôlego
Nós somos fôlego

Gravados na terra
Onde as nossas palavras ganham vida

Traduções do francês: Nuno Barreiro (Janequin e Debussy) e Carla Basto (Ravel e Manoury).  
O texto usado por Manoury é uma tradução francesa dos fragmentos de Heráclito por  
Abel Jeannière (Aubier) e Marcel Conche (P.U.F, assinalados com *).
Traduções do latim a partir da versão portuguesa dos textos litúrgicos.
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Sofi Jeannin direcção musical 

Aclamada pela sua técnica clara e concisa, pelo 
enorme conhecimento do repertório e pela faci‑
lidade na interpretação de todos os géneros, 
a maestrina sueca Sofi Jeannin está entre os 
especialistas em música coral mais respeita‑
dos da actualidade. É Maestrina Titular dos BBC 
Singers e Directora Musical da Maîtrise de Radio 
France. Anteriormente, foi Directora Musical do 
Coro da Rádio França. Devido ao seu trabalho 
com este coro – o maior coro sinfónico profis‑
sional da Europa – tornou‑se colaboradora 
de eleição de várias figuras ilustres, incluindo 
Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, Christoph 
Eschenbach e Valery Gergiev, trabalhando com 
agrupamentos como a Orquestra Nacional de 
França e as Filarmónicas da Rádio França e de 
Los Angeles.

Em 2008, Sofi Jeannin foi nomeada Direc‑
tora Musical da Maîtrise de Rádio França – 
o coro favorito Messiaen e Dutilleux –, onde 
continua a ter a responsabilidade musical e 
pedagógica pela actividade de 180 coralis‑
tas. Encomendou várias obras no âmbito do 
seu trabalho com este coro, colaborando com 
compositores como Kaija Saariaho, Peter 
Eötvös, John Adams e Thierry Escaich. As suas 
actuações têm sido regularmente transmitidas 
pela France Musique. Dirige frequentemente no 
Festival de St. Denis, incluindo repertório como 
Trois petites liturgies de Messiaen, Vésperas e 
Sinfonia Concertante de Mozart, com Renaud 
Capuçon e Adrien La Marca. 

Em Setembro de 2018, Sofi Jeannin iniciou 
funções enquanto Maestrina Titular dos BBC 
Singers. Na sua agenda com este agrupamento 
inclui‑se uma actuação nos BBC Proms com 
um programa dedicado ao repertório coral 
inglês dos séculos XX e XXI; colaborações com 
a Academy of Ancient Music numa interpreta‑

ção contemporânea das danças de Rameau 
e Lully, bem como interpretações da Orató‑
ria de Natal de Bach; uma gravação de Figure 
Humaine de Poulenc; a estreia de uma nova 
obra de Roderick Williams; uma actuação dos 
BBC Singers nos BBC Proms no Dubai; e um 
programa com obras de Weir, Tüür e Messiaen 
sob o tema do amor e da saudade no Milton 
Court de Londres. 

A par do seu trabalho com os BBC Singers, 
Jeannin tem um carreira preenchida como 
convidada de orquestras como a Sinfónica 
de Singapura, a Nova Filarmónica do Japão, 
a Philharmonia de Auckland, a Hallé, a Filar‑
mónica Real de Liverpool e a Sinfónica de 
Norrköping, dirigindo repertório como As Esta‑
ções de Haydn, o Requiem de Fauré, uma selec‑
ção de andamentos de oratórias e Paixões de 
Bach e o Messias de Händel. É ainda convi‑
dada de agrupamentos corais como o Coro da 
Rádio Sueca, o Coro Casa da Música, o Coro de 
Câmara da Irlanda, o Coro NFM de Wroclaw e 
a Maîtrise de Rádio França.

Sofi Jeannin estudou direcção e canto 
no Royal College of Music de Estocolmo, no 
Conservatório de Nice e com Paul Spicer 
no Royal College of Music de Londres. A sua 
primeira actuação transmitida pela BBC 
Radio 3 foi a estreia britânica de Consolation I 
de Helmut Lachenmann, em 2006, e preparou 
o Coro do Royal College of Music para maes‑
tros como Bernard Haitink, Peter Schreier e 
David Willcocks.

Sofi Jeannin dedica ‑se também a projec‑
tos educativos e comunitários: trabalhou com 
o coro e a orquestra de Kinshasa (Congo) e com 
El Sistema na Grécia desde 2017. Dá regular‑
mente workshops e masterclasses em vários 
pontos do globo. 
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Coro Casa da Música

Paul Hillier maestro emérito

 
Fundado em 2009, o Coro Casa da Música 
contou até 2019 com Paul Hillier no cargo de 
maestro titular. Apresenta ‑se regularmente 
na Casa da Música e em digressão, e tem 
sido também dirigido pelos maestros Simon 
Carrington, Nicolas Fink, Antonio Florio, 
Robin Gritton, Andrew Parrott, Marco Menco‑
boni, Kaspars Putniņš, Gregory Rose, James 
Wood, Douglas Boyd, Martin André, Baldur 
Brönnimann, Laurence Cummings, Olari Elts, 
Leopold Hager, Michail Jurowski, Michael 
Sanderling, Christoph König, Peter Rundel, 
Vassily Sinaisky, Takuo Yuasa, Paul McCreesh 
e Stefan Blunier. Ao longo de 2020, intensifica 
as colaborações com os maestros convida‑
dos Stephen Layton e Nils Schweckendiek, 
que se estreiam à frente do agrupamento, e 
também Sofi Jeannin. Ecléctico no seu reper‑
tório, o Coro é constituído por uma forma‑
ção 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 Gurre ‑Lieder de Schoenberg, 
Te Deum de Bruckner, As Estações e A Cria‑
ção de Haydn, Missa em Si menor de Bach, 
Sinfonias de Mahler, Missa em Dó menor 
e Requiem de Mozart, O Cântico Eterno de 
Janáček, Sinfonia Coral e Missa Solemnis 
de Beethoven, Requiem Alemão de Brahms, 
Messias de Händel, Te Deum de Charpentier, 
Oratória de Natal, Magnificat e Cantatas de 
Bach, História de Natal de Schütz, Requiem 
de Verdi, Missa para o Santíssimo Natal de 
Alessandro Scarlatti, grandes obras corais‑
‑sinfónicas de Prokofieff e Chostakovitch, 

Requiem de Schnittke, Vésperas de Monte‑
verdi, Missa n.º 5 de Schubert, Stabat Mater 
de Dvořák e a oratória Paulus de Mendelssohn.

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 – que regressa 
à programação em 2020 – 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, com obras de Lachenmann, 
Schoenberg, Stockhausen, Gubaidulina ou 
Cage, e as estreias nacionais de Wohin bist du 
gegangen? de Georg Friedrich Haas, Stabat 
Mater de James Dillon e Moth Requiem de 
Harrison Birtwistle.

Na temporada de 2020, o Coro Casa da 
Música colabora com o Remix Ensemble 
nas estreias mundiais de uma encomenda a 
Francesco Filidei e da versão cénica de Die 
Hamletmaschine de Georges Aperghis. Com 
a Orquestra Barroca Casa da Música, o reper‑
tório centra ‑se em Marc ‑Antoine Charpentier, 
e ao lado da Sinfónica apresenta missas de 
Mozart e a Terceira Sinfonia de Mahler. 

O Coro Casa da Música faz digressões 
regulares, tendo actuado no Festival de Música 
Antiga de Úbeda y Baeza e no Auditório Nacio‑
nal de Madrid (Espanha), no Festival Laus 
Polyphoniae em Antuérpia, no Festival Handel 
de Londres, no Festival de Música Contem‑
porânea de Huddersfield, no Festival Tenso 
Days em Marselha, nos Concertos de Natal de 
Ourense e em várias salas portuguesas.
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Sopranos 
Alexandra Moura
Ana Caseiro
Cristina Pamplona
Eva Braga Simões
Joana Pereira
Luísa Barriga
Mónica Santos
Rita Venda

Contraltos 
Brígida Silva 
Gabriela Braga Simões
Joana Leite Castro
Joana Guimarães
Joana Nascimento
Joana Valente
Maria João Gomes
Marta Marques
Sara Cruz

Tenores 
Almeno Gonçalves 
André Lacerda
Bernardo Pinhal
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Fernando Guimarães
Gonçalo Limpo Faria
Ricardo Leitão Pedro
Stuart Kinsella 

Baixos 
João Barros
Nuno Mendes 
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Ricardo Rebelo da Silva
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Tiago Matos
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Maestro co ‑repetidor
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