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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



Silvestre Revueltas
Ocho por Radio (1933; c.6min)

Homenaje a Federico García Lorca (1936; c.13min)
1. Baile
2. Duelo
3. Son

Igor Stravinski
Concerto em Mi bemol, “Dumbarton Oaks” (1937-38; c.12min)

1. Tempo giusto —
2. Allegretto —
3. Con moto

Alberto Ginastera
Variações concertantes, op. 23 (1953; c.21min)

1. Tema para violoncelo e harpa —
2. Interlúdio para cordas —
3. Variação jocosa para flauta —
4. Variação em modo de scherzo para clarinete
5. Variação dramática para viola 
6. Variação canónica para oboé e fagote
7. Variação rítmica para trompetes e trombone —
8. Variação em modo de moto perpetuo para violino
9. Variação pastoral para trompa
10. Interlúdio para sopros
11. Repetição do tema para contrabaixo
12. Variação final em modo de rondo para orquestra
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O programa do presente concerto é dedicado 
a obras estreadas nas Américas na primeira 
metade do século XX, apresentando a varie-
dade de abordagens ao Modernismo por com-
positores do México, da Rússia e da Argentina.

Silvestre Revueltas 
SANTIAGO PAPASQUIARO, 31 DE DEZEMBRO DE 1899 

CIDADE DO MÉXICO, 5 DE OUTUBRO DE 1940

Começamos a viagem com obras de Silvestre 
Revueltas, compositor e maestro mexicano 
associado à criação de uma música de cariz 
modernista que se inspira no passado histórico 
do seu país, misturando-o com tendências pri-
mitivistas. Ocho por Radio e Homenaje a Fede-
rico García Lorca foram escritas na década 
de 1930, quando Revueltas residia na Cidade 
do México. Lá, leccionava violino, dirigia uma 
orquestra de antigos alunos do Conservatório 
e era maestro assistente da Orquestra Sinfóni-
ca Mexicana. Nesse percurso, a relação com 
Carlos Chávez, figura tutelar dos modernismos 
do México, foi determinante. 

Ocho por Radio

Ocho por Radio foi escrita em 1933 e estreada 
no Teatro Hidalgo, a 13 de Outubro desse ano, 
pela Orquestra do Conservatório da Cidade do 
México. A obra, para oito instrumentos, foi des-
tinada a emissão radiofónica, meio emergente 
na época e que potenciou a criação e a disse-
minação de obras musicais. Nela, o compositor 
recorre a técnicas de colagem e sobreposição 
que justapõem a música popular mexicana a 
elementos contrastantes, criando contextos 
dissonantes e em permanente transformação. 
Evocando o trabalho de Stravinski, Revueltas 
atribui destaque ao trompete e à percussão, 

importantíssimos na música popular mexicana. 
A secção viva e percussiva que dá início a Ocho 
por Radio é sucedida por uma secção lenta e líri-
ca contrastante. O ostinato marca o regresso da 
atmosfera do início, em que tonalidades e moti-
vos são sobrepostos num movimento perpétuo.

Homenaje a Federico García Lorca

O fuzilamento do poeta andaluz Federico Gar-
cía Lorca, no início da Guerra Civil Espanhola, 
consternou a comunidade artística hispânica. 
Homenaje a Federico García Lorca foi concebi-
da como uma meditação sobre a morte desse 
poeta. Contudo, algumas secções foram escri-
tas antes do acontecimento. Revueltas foi um 
antifascista convicto e dirigiu a secção musical 
da Liga de Escritores e Artistas Revolucioná-
rios, agremiação de intelectuais mexicanos que 
contribuiu para uma arte politizada. Em 1937, a 
Liga enviou uma delegação a Espanha, como 
indicador do seu apoio às forças republicanas, 
da qual Revueltas fazia parte.

Em Homenaje a Federico García Lorca, 
estreada a 14 de Novembro de 1936, o trompe-
te funciona como elo de ligação entre secções, 
encarnando a figura do narrador. O primeiro 
andamento chama-se “Baile” e é introduzido por 
esse instrumento. O piano junta-se ao lamen-
to inicial, antecipando a sobreposição de ele-
mentos heterogéneos que caracteriza a obra 
de Revueltas. A dissonância enfatizada pelos 
portamenti antecipa o regresso do trompete 
e conduz ao andamento seguinte. “Duelo por 
García Lorca” começa com um ambiente mis-
terioso que se transforma numa secção que 
evoca o flamenco, música da Andaluzia que 
Lorca tanto apreciava e da qual era estudioso. 
O trompete apresenta uma melodia sobre um 
ostinato protagonizado pelas cordas; a sucessão 
de diversos temas transforma o ambiente até 
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ao regresso da secção inicial. “Son” incorpora o 
contributo da música popular da América Cen-
tral no Modernismo. Inspirado no género que lhe 
dá o nome, o andamento consiste na adição de 
camadas que se tornam mais dissonantes, sobre 
um ritmo vivo que impulsiona a obra.

Igor Stravinski
ORANIENBAUM (RÚSSIA), 17 DE JUNHO DE 1882

NOVA IORQUE, 6 DE ABRIL DE 1971

Concerto em Mi bemol, “Dumbarton Oaks”

O mecenato ocupa um lugar central na produ-
ção cultural dos Estados Unidos da América. 
Nesse contexto, o apoio à criação contempo-
rânea passou por pessoas como Mildred Bliss, 
mulher do diplomata e coleccionador de arte 
Robert Woods Bliss. O casal adquiriu uma casa 
histórica em Washington DC à qual chamou 
Dumbarton Oaks. A propriedade foi renovada 
e passou a albergar um instituto de investiga-
ção. Para celebrar o trigésimo aniversário de 
casamento, Mildred Bliss encomendou a Igor 
Stravinski uma obra para orquestra de câmara 
inspirada nos Concertos Brandeburgueses, de 
Johann Sebastian Bach. 

Estreada na casa que lhe dá o nome, a 8 
de Maio de 1938, Dumbarton Oaks foi a última 
obra do compositor a ser terminada na Euro-
pa. Após várias digressões bem-sucedidas 
pelos Estados Unidos da América, Stravinski 
fixou-se nesse país em 1939, quando os primei-
ros momentos da Segunda Guerra Mundial se 
faziam sentir na Europa. A obra estiliza a músi-
ca barroca, misturando-a com uma aborda-
gem modernista ao ritmo e à orquestração. O 
primeiro andamento é marcado por acentua-
ções assimétricas que impulsionam os jogos 
contrapontísticos entre os instrumentos. Aqui, 

destacam-se a sobreposição de dissonâncias 
e o recurso ao contraponto. O andamento lento 
assenta numa dança de métrica regular cuja 
textura esparsa enfatiza a condução da melo-
dia, na qual se destacam a flauta e o fagote. O 
concerto termina com um andamento baseado 
em ostinati com as acentuações assimétricas 
típicas de Stravinski, interpoladas por uma sec-
ção lírica que nos remete para o universo do 
bailado romântico russo.

Alberto Ginastera 
BUENOS AIRES, 11 DE ABRIL DE 1916

GENEBRA, 25 DE JUNHO DE 1983

Variações concertantes, op. 23

O compositor argentino Alberto Ginastera con-
tribuiu para criar um modernismo baseado em 
materiais sul-americanos. Dessa forma, inspi-
rou-se na música popular e tradicional argen-
tinas a partir de uma perspectiva folclorista. O 
mundo rural do seu país, povoado pelos gaú-
chos, informou a fase inicial da sua obra. Nas 
Variações concertantes, que datam do final do 
seu primeiro período criativo, Ginastera empre-
ga os materiais tradicionais, mas incorpora-os 
de forma mais distante e abstracta que em 
obras anteriores, como os bailados. Escritas 
para orquestra de câmara em 1953, as Varia-
ções foram estreadas a 2 de Junho desse ano 
pela Orquestra da Asociación Amigos de la 
Música, dirigida por Igor Markevitch. A ascen-
são do populista conservador Juan Perón ao 
poder, em 1946, criou obstáculos a Ginastera, 
que foi expulso do cargo de professor no Con-
servatório de La Plata por se opor ao regime. O 
compositor teve de aguardar pela deposição 
de Perón para retomar o seu posto. Assim, a 
obra foi apresentada num período difícil.
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As Variações concertantes destacam diver-
sos instrumentistas ao longo do desenrolar 
da obra, enfatizando as suas especificidades. 
Tal como Dumbarton Oaks, evocam a música 
concertante do passado à qual adicionam tra-
ços estilísticos próprios. O estilo rapsódico, os 
ritmos irregulares, os contrastes assimétricos 
e o recurso a um acorde baseado na afinação 
natural da guitarra são elementos recorrentes 
na peça. O acorde desempenha uma função 
estrutural como impulsionador das variações, 
pois a sua nota principal é o mi, em torno do 
qual se desenvolvem outras áreas sonoras. 

A obra começa com a harpa, instrumento 
levado da Europa que os americanos adop-
taram e transformaram. Sobre esse fundo, o 
violoncelo expõe uma melodia lírica, à qual se 
segue um episódio em que pontificam o estatis-
mo e a circularidade. Nele, as cordas executam 
acordes paralelos de sabor modal. A variação 
que atribui destaque à flauta, um andamento 
leve e movimentado, transforma o ambiente. 
As melodias angulares são repartidas entre 
solista e ensemble e a atmosfera prossegue 
na variação seguinte, que concede protago-
nismo ao clarinete. Em forma ABA, a secção 
intermédia é mais lírica, contrastando com a 
animação das partes extremas. Segue-se um 
longo recitativo cujo carácter contemplativo 
encarna na viola de arco. A tensão é criada 
através do diferimento das resoluções, mas 
dissipa-se no final. O contraponto estrito faz a 
sua entrada numa secção dedicada ao oboé 
e ao fagote, que entrelaçam as suas melodias 
em imitação sobre uma pulsação regular. A 
variação seguinte é dominada pelas fanfar-
ras, atribuindo primazia aos sopros de bocal. 
Esses instrumentos participam em jogos de 
pergunta-resposta com as cordas sob acom-
panhamento da percussão. Segue-se uma 
dança viva e rústica, introduzida pelo violino. 

A trompa apresenta uma melodia lírica e can-
tabile que leva a um interlúdio protagonizado 
pelos sopros. A atmosfera inicial é retomada 
numa variação onde a harpa mostra o seu papel 
na obra, acompanhando um longo solo de con-
trabaixo com a melodia original e conduzindo 
as Variações concertantes ao final: um rondó 
percussivo e animado com a participação de 
toda a orquestra.

JOÃO SILVA, 2021
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Carlos Izcaray direcção musical 

Carlos Izcaray é Director Musical da Sinfóni-
ca do Alabama e da Sinfónica Americana de 
Jovens. Aclamado pela imprensa internacional 
como artista inspirador e espirituoso, que dirige 
a orquestra com apurada sensibilidade, tem-se 
apresentado com inúmeros agrupamentos dos 
cinco continentes, estabelecendo-se como um 
dos principais maestros da sua geração. Reve-
la especial interesse e habilidade na aborda-
gem a algumas das partituras mais complexas 
do repertório sinfónico, ao mesmo tempo que 
defende a interpretação historicamente infor-
mada de obras do passado.

Carlos Izcaray tem dirigido agrupamentos 
como as Sinfónicas do Pacífico, de St. Louis, 
da Carolina do Norte, de Grand Rapids, de Kit-
chener-Waterloo, de Forth Worth, de Malmö, do 
Porto Casa da Música, da Bahia, da Colômbia, 
da Venezuela e Municipal de Caracas; as Filar-
mónicas de Nápoles, Arturo Toscanini, Bogotá, 
Kwazulu-Natal eMacedónia; as Orquestras de 
Câmara de Los Angeles, San Antonio e Lau-
sanne; a Orquestra da Komische Oper Berlin 
e a Orquestra Regional de Emilia-Romagna, 
entre outras.

Um fervoroso adepto do apoio às novas 
gerações, Carlos Izcaray tem trabalhado com 
jovens talentos e importantes instituições musi-
cais, entre as quais El Sistema no seu próprio 
país. Depois de um projecto no Interlochen 
Center for the Arts, no Verão de 2015, aí regres-
sou para um concerto com a World Youth Sym-
phony Orchestra, em 2017. Fruto da sua paixão 
pelo ensino de música, tornou-se Director Artís-
tico da American Youth Symphony em 2016.

Carlos Izcaray é também um notável vio-
loncelista: fez carreira como solista e músico 
de câmara e ocupou os cargos de Violoncelo 
Principal e Presidente Artístico da Orquestra 

Sinfónica da Venezuela, antes de se dedicar a 
tempo inteiro à direcção. Cada vez mais activo 
enquanto compositor, a sua obra Cota Mil foi 
estreada pela Orquestra Sinfónica Municipal 
de Caracas. Em 2018, a American Youth Sym-
phony estreou Strike Fugaz, encomendada 
em parceria com a Human Rights Watch. O 
seu Concerto para violoncelo foi estreado em 
Janeiro de 2020, por Santiago Cañón Valen-
cia e a Orquestra Sinfónica do Alabama, sob 
a direcção do compositor. 

Carlos Izcaray nasceu em Caracas numa 
família com várias gerações de artistas. Ini-
ciou os estudos musicais aos 3 anos, no sis-
tema de orquestras de jovens da Venezuela, 
e prosseguiu-os no Conservatório Emil Fried-
man. Estudou direcção de orquestra com o seu 
pai, desde a adolescência, e tornou-se mem-
bro da Academia Americana de Direcção em 
Aspen. Frequentou a Interlochen Arts Aca-
demy (Michigan), a New World School of the 
Arts (Florida) e a Jacobs School of Music na 
Universidade de Indiana. Tem dupla nacionali-
dade espanhola e venezuelana, dividindo o seu 
tempo entre Birmingham e Berlim.
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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, destacando-se 
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 Lopes-Gra-
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 (1989-1992), 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
Martyn Jackson
Veliyana Yordanova*
Radu Ungureanu
Tünde Hadadi
Maria Kagan
Ianina Khmelik
Evandra Gonçalves
Emília Vanguelova
Vladimir Grinman
Alan Guimarães

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Pedro Rocha
Domingos Lopes
José Paulo Jesus
Francisco Pereira de Sousa
Nikola Vasiljev

Viola
Mateusz Stasto
Anna Gonera
Jean Loup Lecomte
Luís Norberto Silva
Biliana Chamlieva
Hazel Veitch

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
João Cunha
Bruno Cardoso
Aaron Choi
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Nadia Choi
Altino Carvalho
Slawomir Marzec

Flauta
Alexander Auer
Vera Morais*

Oboé
Aldo Salvetti

Clarinete
Carlos Alves
João Moreira

Fagote
Gavin Hill

Trompa
Nuno Vaz
Hugo Carneiro

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo

Trombone
Dawid Seidenberg

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean-François Lézé

Percussão
Paulo Oliveira

Harpa
Ilaria Vivan

Piano
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas convidados 
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