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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



Maurice Ravel
Ma Mère l’Oye, 5 peças infantis (1908, orq.1911; c.16min)

1. Pavana da Bela Adormecida no Bosque
2. Pequeno Polegar
3. Laideronnette, Imperatriz dos Pagodes
4. Diálogos entre a Bela e o Monstro
5. O Jardim feérico

 
Emmanuel Chabrier
“Dança eslava” de Le roi malgré lui (1887; c.5min)

Gabriel Fauré
Pavane, op. 50 (1887; c.7min)

Emmanuel Chabrier
“Festa polaca” de Le roi malgré lui (1887; c.10min)

Samuel Barber
Adagio para cordas (1936; c.8min)

Alexander Borodin
Abertura de Príncipe Igor (1869-88; c.10min)



2

O conto de fadas é um género literário criado 
pelo escritor francês Charles Perrault (1628
1703), um distinto membrofundador da Acade
mia Francesa de Ciências e, mais tarde, membro 
eleito para a Academia Francesa de Letras. 
Com uma obra extensa e marcada pela erudi
ção, a sua entrada neste universo das histórias 
de encantar deuse tardiamente, ao completar 
70 anos. As suas recolhas de lendas popula
res deram forma a contos literários marcados 
pela fantasia e por uma mensagem moral, que 
registou no famoso livro Contes de ma mère 
l’Oye (Contos da minha Mãe Gansa), de 1697. 
Passados mais de 300 anos, o cruzamento da 
imaginação popular e de Perrault ainda ressoa 
facilmente nas nossas memórias de infância: 
A Bela Adormecida no Bosque, O Capuchi-
nho Vermelho, O Barba Azul, O Gato de Botas, 
A Gata Borralheira, O Pequeno Polegar...

Quando Maurice Ravel (18751937) quis 
dedicar uma peça para piano a quatro mãos 
aos filhos de um casal amigo, escolheu como 
tema dos cinco andamentos alguns célebres 
contos de fadas desta e de outras fontes, man
tendo a referência fundamental em título — a 
Mãe Ganso é uma personagem dos contos de 
fadas que representa uma camponesa detento
ra da memória colectiva e contadora de histó
rias. A obra foi estreada em 1910, e logo no ano 
seguinte o editor de Ravel encomendoulhe um 
arranjo para orquestra, estreado no mesmo ano 
— e um bailado que subiria a palco em 1912. A 
maior amplitude tímbrica da orquestra permite 
ao compositor, como se poderá ouvir, a explo
ração das imagens sugeridas pelas narrativas 
de modo especialmente sedutor, ou não fosse 
Ravel um admirável orquestrador.

A suite começa com a curta “Pavana da Bela 
Adormecida no Bosque”, e logo aqui é notória 
a mestria do compositor em moldar o ambien
te sonoro: primeiro, os sopros acompanhados 

de pizzicatos nas cordas fazemnos imergir na 
natureza bucólica, para depois a entrada dos 
violinos com surdina sugerir o mundo fantás
tico em que nos encontramos. 

A segunda peça, “Pequeno Polegar”, come
ça por não apresentar grande contraste com 
o ambiente inicial, dando suporte ao caminhar 
cauteloso da personagem pelo bosque, e o sus
to que o surpreende quando se vê perdido dá o 
mote para o desenvolvimento musical da peça, 
quando apenas o chilrear dos pássaros lhe pode 
dar algum conforto. Na partitura, Ravel incluiu o 
seguinte excerto do conto: “Ele acreditava que 
encontraria facilmente o caminho por intermé
dio do pão que havia espalhado por todo o lado 
onde passara; mas apanhou uma grande sur
presa quando não encontrou nenhuma miga
lha; os pássaros vieram e comeram nas todas.”

Seguese “Laideronnette, Imperatriz dos 
Pagodes”, peça inspirada num excerto do con
to Serpentin Vert da Condessa de Aulnay, de 
1698 — contemporânea, portanto, de Perrault: 
“Ela despe se e mete se no banho. De imediato, 
Pagodes e Pagodines começam a cantar e a 
tocar instrumentos; uns com tiorbas feitas de 
casca de noz, outros violas feitas de cascas 
de amêndoa; porque era necessário fazer cor
responder os instrumentos ao seu tamanho”. 
A música faz uso de elementos como as esca
las pentatónicas (que lembram sonoridades 
asiáticas) e de instrumentos como a celesta, o 
glockenspiel, o xilofone e a harpa para sugerir 
o ambiente fantástico de um palácio oriental 
cheio de flores, fontes e árvores raras, em que 
personagens em miniatura cobertas de ouro 
vêm entreter a protagonista.

O quarto número da suite, “Diálogos entre 
a Bela e o Monstro”, tem como fonte, natural
mente, o conto A Bela e o Monstro — escrito 
originalmente por GabrielleSuzanne Barbot 
de Villeneuve (1740) e, na versão que se tornou 
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mais conhecida, por JeanneMarie Leprince 
de Beaumont (1756). (Na verdade, estudos 
recentes apontam para uma origem muito mais 
ancestral de grande parte dos contos tradicio
nais, atribuindo a este, em particular, a idade de 
4.000 anos!) A peça de Ravel tem como refe
rência três excertos do diálogo entre a Bela e 
o Monstro, e não será necessário mais do que 
a sua leitura para percebermos como o com
positor transferiu para a música as diferentes 
personagens e emoções: (1) “Quando penso no 
vosso bom coração, não me pareceis assim tão 
feio.” — “Oh, senhora! Sim, tenho bom coração, 
mas sou um monstro.” — “Há muitos homens 
que são mais monstruosos que vós.” — “Se eu 
tivesse ânimo, farvosia um grande louvor para 
vos agradecer, mas não passo de uma bes
ta.”  (2) “Bela, quereis casar comigo?” — “Não, 
Monstro!…” (3) “Morro contente porque tenho 
o prazer de vos rever mais uma vez.” — “Não, 
meu querido Monstro, não morrereis: vivereis 
para vos tornardes meu esposo!” “O Monstro 
desapareceu e ela viu aos seus pés um príncipe 
mais bonito que o Amor, que lhe agradece por 
ela ter posto fim ao feitiço.”

O final da suite, “O Jardim feérico”, é o regres
so ao bosque florido da Bela Adormecida que 
nos introduziu nestes mundos mágicos, repre
sentando a chegada do Príncipe, o despertar 
da Bela e a celebração de um final feliz com o 
casal unido e abençoado pela Fada Madrinha.

Emmanuel Chabrier (18411894) não fez o per
curso académico e artístico dos compositores 
franceses mais destacados seus contemporâ
neos, tendo estudado direito por imposição da 
família e ocupado um cargo na administração 
pública até aos 39 anos de idade. Ainda assim, 
manteve os estudos musicais iniciados aos seis 
anos e criou fortes laços com a comunidade 
artística parisiense. Como compositor livre de 

amarras académicas, influenciou a geração de 
Debussy e Ravel; como pianista, impressionava 
pela sofisticação e pelo controlo expressivo.

Chabrier compôs completa ou parcialmen
te cerca de uma dezena de óperas e operetas. 
A sua terceira ópera completa foi Le roi mal-
gré lui, de 1887, que acabou por não se fixar no 
repertório dos teatros. O libreto é um enredo 
cómico baseado num episódio do século XVI. 
Henri de Valois é o futuro rei Henrique III de 
França, e preparase para ser coroado rei da 
Polónia. No entanto, consumido pelas saudades 
do seu país, disfarçase e apoia uma conspi
ração contra o trono. A abertura do II acto da 
ópera é conhecida como “Festa Polaca”, na 
sua versão como peça orquestral autónoma. 
Tratase de um baile que decorre num palácio 
de Cracóvia, e a música é uma sucessão ine
briante de danças, passando pela valsa e pela 
mazurka. A “Dança Eslava” é outro momento 
da ópera que se mantém no repertório de con
certo. Colocada logo após a abertura do III acto, 
na sua versão original faz sobressair o coro e 
alguns solistas. A versão orquestral combina 
as fanfarras com uma orquestração brilhante 
que sublinha o momento do enredo em que se 
insere: os preparativos para a chegada do rei.

Gabriel Fauré (1845 1924) estudou na École 
Niedermeyer em Paris, cujo ensino era foca
do na música religiosa de moldes clássicos. 
Aí conquistou uma série de prémios em várias 
disciplinas e foi aluno do fundador da escola, 
Louis Niedermeyer, um importante renovador 
da canção francesa. A partir de 1861 deu se a 
feliz coincidência de se tornar aluno de Saint
Saëns, compositor responsável pela intro
dução do estudo da música contemporânea 
naquela escola. Numa fase inicial da sua acti
vidade criativa, o estilo de Fauré remetia ain
da para o Classicismo, sendo que em breve 
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se tornaria uma figura essencial na transição 
da música francesa para o século XX, influen
ciando os grandes nomes do Impressionismo 
musical. Fauré distinguiu se em dois géneros 
bem distantes dos grandes recursos tipica
mente associados ao Romantismo: a canção 
e a música de câmara. A Pavane op. 50, escri
ta originalmente para uma pequena orques
tra, inclui como opção uma parte de coro e foi 
estreada em 1888, num dos Concerts Lamou
reaux, uma sociedade que se distinguiu pela 
divulgação da música francesa contemporâ
nea. Nesta obra delicada, a melodia domina 
pelo seu carácter tão sedutor quanto sóbrio 
e pela sua recorrência uma e outra vez, sobre 
nuances do acompanhamento orquestral que 
continuamente a renovam.

Samuel Barber (1910 1981) despertou para a 
composição precocemente, demonstrando 
desde a infância um enorme interesse e apti
dão para a música — com apenas dez anos 
compôs a opereta The Rose Tree. Uma das 
características da sua música é o lirismo livre
mente combinado com elementos modernistas 
— elementos estes que remetem essencial
mente para as linguagens musicais do início 
do século XX, e não propriamente para as van
guardas e técnicas seriais cultivadas a partir 
de meados do século XX. Tanto que, apesar 
de um período da sua carreira ter sido bem
sucedido, Barber acabou por se ver margi
nalizado e considerado ultrapassado numa 
fase mais avançada. Na verdade, nunca quis 
compor para se adaptar a quaisquer correntes, 
fossem elas ditadas pelos dogmas vanguar
distas, pelo público ou pelos intérpretes. Dizia 
que compunha apenas para si próprio, o que 
justifica, apesar de tudo, a variedade estética 
que se encontra na sua obra.

Samuel Barber tinha apenas 28 anos quan
do a Orquestra Sinfónica da NBC estreou a 
versão para orquestra de cordas do andamen
to lento, Adagio, do seu Quarteto de cordas 
op. 11. Rapidamente se tornou uma das melo
dias mais reconhecidas de sempre, celebriza
da tanto no cinema e na televisão como, por 
exemplo, em funerais de figuras de Estado. 
“Simples e bela”, foi o comentário de Arturo 
Toscanini logo depois do primeiro ensaio em 
que dirigia a Orquestra da NBC, que estreou 
a obra em 1938. O sucesso foi imediato, par
ticularmente nesta versão para orquestra de 
cordas escrita a pedido do célebre maestro ita
liano. Para melhor a descrever, cito as palavras 
que o musicólogo Fernando Lapa deixou num 
programa de sala já aqui editado: “O Adagio 
é uma obra de grande profundidade, mas, ao 
mesmo tempo, de uma quase chocante sim
plicidade. Não há ali artifício ou sofisticação 
inútil: apenas sinceridade. Daí a sua grande 
capacidade de comunicação. Aí radica a sua 
história de sucesso, como há poucos em todo 
o séc. XX, mesmo que a não possamos consi
derar uma obra igualmente representativa da 
expressão musical do século da modernidade. 
A inspiração barroca da escrita para cordas, 
associada a uma expressividade romântica, 
controlada passo a passo, têm no largo gesto 
formal o elemento unificador, ajudando a criar 
um arco expressivo de particular significado. 
Uma longa linha melódica conduz todo o anda
mento, aparecendo em vários registos e com 
diversas transformações. O sentido da escrita 
é horizontal e plano, levando a um desenvolvi
mento da obra no sentido da continuidade e da 
variação: o fluxo é constante. Nisso reside tam
bém a força da obra e a particular sabedoria 
da gestão dos movimentos e do seu sentido.”
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Alexander Borodin (18331887) foi um químico 
de reputação internacional, tendo desenvol
vido ampla actividade de investigação cien
tífica. Como compositor, fez parte do grupo 
“Os Cinco” que se dedicou a criar e promover 
um estilo nacional russo de música clássica. 
Dele faziam parte também Balakirev, César 
Cui, Mussorgski e RimskiKorsakoff. Foi, aliás, 
Balakirev, o líder do grupo, que instigou Borodin 
a investir na sua produção musical, relegada 
para segundo plano face à carreira científi
ca — até então, as suas obras mais significa
tivas eram para formações de câmara, sendo 
o próprio um violoncelista entusiasta. Os dois 
compositores conheceramse em 1862, e essa 
ligação resultou na escrita das duas primeiras 
sinfonias de Borodin e no seu célebre poema 
sinfónico Nas Estepes da Ásia Central. A sua 
composição mais significativa foi a ópera Prín-
cipe Igor, em que trabalhou de 1869 a 1887 mas 
que deixaria incompleta (logo após a morte do 
compositor, seria analisada e concluída por 
RimskiKorsakoff e Alexander Glazunov). O 
enredo passase no século XII e conta a his
tória da captura do príncipe e do seu filho às 
mãos de uma tribo de origem turca chamada 
polovtsianos, que pretendiam conquistar. No 
que respeita à Abertura incluída neste progra
ma, a partitura foi escrita por Glazunov a partir 
dos planos deixados por Borodin, juntando os 
temas específicos da ópera e vários elemen
tos encontrados nos rascunhos do composi
tor. Apenas os compassos conclusivos são da 
pena exclusiva de Glazunov, segundo relato 
do próprio.

FERNANDO PIRES DE LIMA, 2021
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Bastien Stil direcção musical

Artista moderno e multifacetado, Bastien Stil 
tornouse rapidamente um maestro muito requi
sitado nos repertórios sinfónico e lírico, tanto em 
França como noutros países.

Na temporada 2018/19 estreouse à frente 
da Filarmónica da Radio France, da Orquestra 
Sinfónica e Lírica de Nancy, da Orquestra Nacio
nal do Capitólio de Toulouse, da Sinfónica do 
Porto Casa da Música, da Orquestra Regional da 
Normandia e da Sinfónica de Craiova (Roménia). 
Entretanto regressou à Ópera de Rouen na Nor
mandia e foi convidado para voltar, na tempora
da 2020/21, ao Ensemble intercontemporain, à 
Sinfónica do Porto Casa da Música, à Orquestra 
Nacional de BordéusAquitânia, à Ópera de Rou
en e à Orquestra Nacional do Capitólio de Tou
louse. Além destas, em temporadas anteriores 
dirigiu ainda a Orquestra Nacional de Lille, a BBC 
Concert Orchestra, a Babelsberg Filmorchester, 
a Sinfónica de Bucareste, a Orquestra Lamou
reux, a Orquestra Nacional da ÎledeFrance, a 
Filarmónica de Brno, a Orquestra de Auvergne, a 
Orquestra da Rádio Nacional Polaca e a Sinfóni
ca de Moscovo. Alguns destes concertos, reali
zados em salas prestigiadas (Barbican Centre 
de Londres, Philharmonie de Paris, Konzerthaus 
de Viena, Palais Garnier de Monte Carlo), foram 
transmitidos para toda a Europa. 

Da discografia de Bastien Stil destacamse 
gravações em que dirige a Orquestra Sinfónica 
Nacional da Ucrânia (Sinfonia n.º 1 de Chostako
vitch e Concerto para violino de Tchesnokov 
com a solista Sarah Nemtanu; Klarthe Records, 
2018), o Ensemble intercontemporain (The For-
gotten City de David Hurry; Prémio Fundação 
Siemens 2017) e a Ópera de Rouen Norman
dia (O Rapto do Serralho; NoMadMusic, 2018).

Ecléctico, polivalente e sempre em busca 
de novos desafios, Bastien Stil desenvolveu 

uma colaboração estreita com o composi
tor/contrabaixista israelita Avishai Cohen, a 
partir de 2015, enquanto director musical do 
concerto sinfónico “An evening with Avishai 
Cohen”, que percorreu a Europa. Desde 2014, 
tem também dirigido a Orquestra Nacional de 
Bordéus Aquitânia em projectos sinfónicos 
com grandes músicos de jazz da actualidade. 

Bastien Stil começou a estudar piano em 
Rouen, com Pierre Duvauchelle (aluno de Mar
guerite Long e Marcel Dupré), e depois instru
mentos de metal (trombone e tuba), composição, 
análise musical, história da música e direcção 
de orquestra (S. Billard, C. Levacher). Ingressou 
no Conservatório Nacional Superior de Música 
de Paris, onde conquistou as mais altas classi
ficações em todas as cadeiras, em 2001, pros
seguindo depois os estudos com Neil Thomson 
(Royal College of Music) e John Farrer (EUA). 
Paralelamente, estudou repertório lírico na Ópe
ra de Rouen Normandia como assistente de 
Antony Hermus.

Em 2018, Bastien Stil foi laureado do 1.º Con
curso Internacional de Direcção de Orquestra 
de Bucareste.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Stefan Blunier maestro titular

Christian Zacharias maestro convidado principal

Leopold Hager maestro emérito

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Stefan Blunier, Bal
dur Brönnimann, Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz 
Holliger, Elihau Inbal, Michail Jurowski, Christoph 
König, Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, Vasily 
Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, Michael 
Sanderling, Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, 
John Storgårds, Joseph Swensen, Ilan Volkov, 
Jörg Widmann, Ryan Wigglesworth, Antoni Wit, 
Christian Zacharias e Lothar Zagrosek. Diver
sos compositores trabalharam também com 
a orquestra, no âmbito das suas residências 
artísticas na Casa da Música, destacandose 
os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan Har
vey, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Pascal 
Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, Peter 
Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges Aperghis, 
Heinz Holliger, Harrison Birtwistle, Georg Fried
rich Haas, Jörg Widmann e Philippe Manoury.

A Orquestra tem pisado os palcos das mais 
prestigiadas salas de concerto de Viena, Estras
burgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valla
dolid, Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, 
estando programada para 2021 a sua primeira 
actuação na emblemática Philharmonie de Coló
nia. Ainda este ano, apresenta um ciclo dedicado 
às sinfonias de Sibelius e novas encomendas da 
Casa da Música aos compositores Luca Fran
cesconi, Francesco Filidei e Carlos Lopes.

As temporadas recentes da Orquestra foram 
marcadas pela interpretação das integrais das 
Sinfonias de Mahler, Prokofieff, Brahms e Bruck
ner; dos Concertos para piano e orquestra de 

Beethoven e Rachmaninoff; e dos Concertos 
para violino e orquestra de Mozart. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a catego
ria de Jazz dos prestigiados prémios Victoires 
de la musique, em França. Em 2013 foram edi
tados os concertos para piano de LopesGra
ça, pela Naxos, e o disco com obras de Pascal 
Dusapin foi Escolha dos Críticos na revista Gra
mophone. Nos últimos anos surgiram os dis
cos monográficos de Luca Francesconi (2014), 
Unsuk Chin (2015), Georges Aperghis (2017) e 
Harrison Birtwistle (2020), além de obras de 
compositores portugueses e da integral dos 
Concertos para piano e orquestra de Rachma
ninoff (2017), todos com gravações ao vivo na 
Casa da Música.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica do 
Conservatório de Música do Porto, que desde 
então passou por diversas designações. Após 
a extinção das Orquestras da Radiodifusão 
Portuguesa, foi fundada a Régie Cooperati
va Sinfonia (19891992), vindo posteriormen
te a ser criada a Orquestra Clássica do Porto 
e, mais tarde, a Orquestra Nacional do Porto 
(1997), alcançando a formação sinfónica com 
um quadro de 94 instrumentistas em 2000. 
A Orquestra foi integrada na Fundação Casa 
da Música em 2006, vindo a adoptar a actual 
designação em 2010.
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Violino I
Álvaro Pereira
Roumiana Badeva
José Despujols
Evandra Gonçalves
Ianina Khmelik
Vladimir Grinman
Maria Kagan
Vadim Feldblioum
Tünde Hadadi
Alan Guimarães

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Tatiana Afanasieva
Mariana Costa 
Lilit Davtyan
Domingos Lopes
Pedro Rocha
Karolina Andrzejczak
Nikola Vasiljev

Viola
Alexander Znamenskiy
Anna Gonera
Rute Azevedo
Emília Alves
Francisco Moreira
Theo Ellegiers

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Sharon Kinder
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Aaron Choi

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Altino Carvalho
Slawomir Marzec

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques

Clarinete
Carlos Alves
João Moreira

Fagote
Gavin Hill
Vasily Suprunov

Trompa
José Bernardo Silva
Hugo Carneiro
Eddy Tauber
Bohdan Sebestik

Trompete
Ivan Crespo
Rui Brito

Trombone
André Conde*
Dawid Seidenberg
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
JeanFrançois Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões

Harpa
Ilaria Vivan

Celesta
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas convidados
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