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Brad Lubman direcção musical 
Stephanie Wagner flauta

1ª Parte

Bruno Mantovani
Le Sette Chiese, para grande ensemble  [2002; c.37min.]

[parte i]

1. A Praça Santo Stefano
2. Igreja de S. João Baptista –
3. A Cripta
4. A Basílica do Sepulcro

[parte ii]

5. Basílica dos Santos Vitale e Agricola –
6. O Pátio de Pilatos –
7. Igreja do Martírio –
8. O Claustro –
9. A Capela da Congregação da Virgem Maria

2º Parte

Pierre Boulez
Mémoriale, para flauta e ensemble  [1985; c.7min.]

Éclat, para ensemble  [1964 ‑65; c.8min.]

Cummings ist der Dichter, para coro e grande ensemble  
[1970/rev.1986; c.13min.]

Portrait Pierre Boulez vii: Artista em Associação 2012

frança 2012

Notas ao programa disponíveis em www.casadamusica.com, 
na página do concerto ou no separador downloads.

Brad Lubman direcção musical

O maestro e compositor Brad Lubman conquistou largo re‑
conhecimento ao longo das últimas duas décadas, pela sua 
versatilidade, técnica apurada e interpretações profundas.

Os compromissos de Brad Lubman como maestro con‑
vidado levaram ‑no a dirigir as orquestras das rádios da 
Suécia, Holanda, França, Munique e Estugarda, Orques‑
tra de Câmara Holandesa, American Composers Orches‑
tra, New World Symphony e Orquestra de Câmara St. Paul, 
com um amplo repertório cobrindo obras orquestrais des‑
de o período Clássico até aos nossos dias. Trabalhou tam‑
bém com importantes agrupamentos de música contem‑
porânea europeus e americanos, incluindo o Klangforum 
Wien e o asko Ensemble de Amesterdão, bem como o Los 
Angeles Philharmonic New Music Group, Boston Sym‑
phony Chamber Players e Steve Reich and Musicians.

Brad Lubman é Professor Associado de Direcção e En‑
sembles na Eastman School of Music em Rochester, Nova 
Iorque, onde dirige o ensemble Musica Nova. É também 
membro do Bang ‑on ‑a ‑Can Summer Institute.

Na temporada de 2012/13, regressa como convida‑
do à Sinfónica Alemã de Berlim e à rkf, bem como à 
Tonkünstler ‑Orchester Niederösterreich (Festival Wien 
Modern), e estreia ‑se com a Sinfónica ndr de Hambur‑
go. Com a London Sinfonietta, apresenta um programa 
de Steve Reich em digressão por Inglaterra, incluindo uma 
estreia mundial. Para assinalar o centenário de A Sagração 
da Primavera de Stravinski, dirige como convidado a nova‑
‑iorquina Orchestra of St. Luke’s na Carolina do Norte.

Stephanie Wagner flauta

Natural de Lisboa, Stephanie Wagner estudou no New En‑
gland Conservatory de Boston (eua) com Fenwick Smith 
(Bachelor of Music com distinção em 1997) e na Hoch‑
schule für Musik und Theater em Munique (Alemanha) 
com Klaus Schochow, terminando os estudos com o grau 
máximo de “Meisterklasse”. Ainda enquanto estudante 
iniciou o trabalho em orquestras como a Sinfónica de Lon‑
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dres, a Filarmónica de Boston, as Sinfónicas de Nurember‑
ga e Munique, tocando também regularmente com a Or‑
questra Gulbenkian e a Orquestra Sinfónica Portuguesa.

Participou em gravações para a rádio e em cd nos estú‑
dios mode Records em Nova Iorque. Apresentou ‑se como 
solista nos festivais de Salzburgo, de Tanglewood e no Fes‑
tival “Serate mozartiane” na Sardenha. Foi bolseira da Villa 
Musica de 1999 até 2003. É solista do Remix Ensemble.

Stephanie Wagner divide a sua vida entre Portugal e a 
Alemanha, país em que completou recentemente um cur‑
so em Gestão de Artes e se dedica à flauta barroca sob 
orientação de Karl Kaiser em Freiburg. Desde 2011 ensina 
da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa.

remix ensemble casa da música

Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix Ensemble apre‑
sentou em estreia absoluta mais de setenta obras e foi di‑
rigido pelos maestros Stefan Asbury, Ilan Volkov, Kasper 
de Roo, Pierre ‑André Valade, Rolf Gupta, Peter Rundel, 
Jonathan Stockhammer, Jurjen Hempel, Matthias Pin‑
tscher, Franck Ollu, Reinbert de Leeuw, Diego Masson, 
Emilio Pomàrico e Paul Hillier, entre outros. 

No plano internacional, apresentou ‑se em Valência, Ro‑
terdão, Huddersfield, Barcelona, Estrasburgo, Paris, Or‑
leães, Bourges, Reims, Antuérpia, Madrid, Budapeste, Norr‑
köping, Viena, Witten, Berlim, Amesterdão e Bruxelas. No 
último trimestre de 2011, o projecto The Ring Saga, com mú‑
sica de Richard Wagner adaptada por Jonathan Dove, levou 
o Remix Ensemble ao Festival Musica de Estrasburgo, Cité 
de la Musique em Paris, Saint ‑Quentin ‑en ‑Yvelines, Théâtre 
de Nîmes, Le Théâtre de Caen, Grand Théâtre du Luxem‑
bourg e Grand Théâtre de Reims. Em 2012 apresentou ‑se 
na Fundação Gulbenkian em Lisboa, no Berliner Festspiele/
MaerzMusik e no Festival Musica de Estrasburgo.

O Remix tem oito discos editados com obras de Pauset, 
Azguime, Côrte ‑Real, Peixinho, Dillon, Jorgensen, Staud, 
Nunes, Bernhard Lang, Pinho Vargas e Wolfgang Mitterer.

schola heidelberg

Walter Nußbaum director artístico

O ensemble vocal Schola Heidelberg foi fundado por 
Walter Nußbaum em 1992, e interpreta essencialmen‑
te música dos séculos xx e xxi  e dos séculos xv e xvi. 
Um dos aspectos mais importantes do seu trabalho é a 
interpretação perfeita dos vários estilos, o uso de diver‑
sas afinações (incluindo microtonal) e de técnicas vocais 
contemporâneas tais como os ruídos de respiração e a 
voz falada. O ensemble tem estabelecido ligações próxi‑
mas com compositores da vanguarda (como por exemplo 
Heinz Holliger, Helmut Lachenmann, Caspar Johannes 
Walter, Hans Zender, Carola Backholt, Erik Oña) e deu 
origem a muitas novas obras encomendadas.

A Schola Heidelberg apresenta ‑se regularmente em Hei‑
delberg e recebe convites de festivais e salas em Witten, 
Salzburgo, Berlim, Lucerna, Veneza, Munique, Kassel, Ha‑
nôver, Leipzig, Frankfurt, Birmingham e Coreia. As suas 
gravações de música de Helmut Lachenmann (Kairos) e 
obras vocais do século xx (bis) foram aclamadas entusias‑
ticamente e receberam vários prémios internacionais. 

Walter Nußbaum preparação coral

Depois de estudar e trabalhar como “cantor” em Heidel‑
berg, Walter Nußbaum foi nomeado professor de direc‑
ção coral na Escola Superior de Música de Hanôver, em 
1992. Estudou direcção com Manfred Schreier e colabo‑
rou com Peter Eötvös e Michael Gielen. É director artísti‑
co e maestro titular da Schola Heidelberg e do ensemble 
aisthesis. Tem sido convidado para trabalhar com en‑
sembles vocais e instrumentais na Alemanha e noutros 
países. Em 2009 dirigiu a estreia mundial da ópera Mon‑
tezuma de Bernhard Lang. Ensina na Filarmónica de Jo‑
vens Alemã. Para além do interesse pela música antiga, 
dedica especial atenção a obras contemporâneas e fez vá‑
rias estreias absolutas. Interessa ‑se pela história da inter‑
pretação no séc. xx.
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3“(Aquando da composição de Le Marteau sans Maî‑
tre, em 1954) eu não queria voltar ao sistema dodeca‑
fónico [desenvolvido inicialmente por Schönberg, Berg 
e Webern], pois o seu quadro restrito de possibilidades 
parecia ‑me demasiado limitador. Por isso, comecei a de‑
senvolver um sistema em que a liberdade podia encontrar 
o seu lugar. (...).

“Tentei juntar duas partes do mundo musical [ligadas, 
respectivamente, a Schönberg e Debussy] que eram an‑
tes incompatíveis e que, inclusivamente, se olhavam com 
distância. Schönberg achava o ponto de vista de Debus‑
sy demasiado livre, sem suficiente construção. (...) Para 
mim, pelo contrário, o construtivismo dos três vienenses 
[Schönberg, Berg e Webern] era, aqui e ali, um fardo. A in‑
ventividade, o engenho e a espontaneidade da música de 
Debussy eram ‑me extremamente necessários. (...) Para 
mim, era muito importante a junção entre construtivis‑
mo e espontaneidade: há um equilíbrio a estabelecer en‑
tre essas duas dimensões”.

pierre boulez (entrevista à Universal Edition, 2011)

Neste concerto, ouvimos três peças bem diferentes de 
Pierre Boulez (Artista em Associação 2012 da Casa da 
Música), cada uma das quais evidencia essa busca de um 
diálogo entre o rigor da construção racional e a flexibili‑
dade da imaginação.

O concerto abre, contudo, com uma obra de Bruno 
Mantovani, compositor francês que se tem afirmado nes‑
te início do séc. xxi como uma das vozes mais importan‑
tes da nova música.

Bruno Mantovani

châtillon, 8 de outubro de 1974

Le Sette Chiese, para grande ensemble (2002)

Na sua estrutura e no carácter de cada andamento, esta 
obra inspira ‑se na Basílica de S. Stefano em Bolonha, tam‑
bém conhecida por Basílica das Sete Igrejas. Trata ‑se de 
um complexo arquitectónico sui generis, constituído por 
sete edifícios de épocas e estilos diversos (românico, pa‑
leocristão, bizantino, lombardo, otoniano, entre outros).

A obra revela também um pendor arquitectónico pela 
forma como o espaço da sala de concerto é utilizado. 
Mantovani divide a orquestra em quatro grupos: coloca 
de modo quase simétrico dois ensembles de oito instru‑
mentistas, um à esquerda e outro à direita; mais atrás, 
um trio de instrumentos graves; em semicírculo e acima 
do nível do chão, um sexteto. Ao longo da peça, o som 
percorre e preenche este espaço de diferentes modos: 
por exemplo, os dois ensembles maiores dialogam fre‑
quentemente em antífona, antes de eventualmente se 
juntarem numa parte mais densa ou clímax; outras ve‑
zes, o som circula no espaço, em movimentos circulares 
ou diagonais.

A obra divide ‑se em nove andamentos, ilustrando a 
experiência de um visitante (Mantovani?) que percor‑
re o complexo arquitectónico bolonhês. Corresponden‑
do ao carácter diferenciado dos edifícios, também os an‑
damentos musicais são contrastantes, como dá conta a 
breve descrição que se segue:

I. A Praça Santo Stefano: Sobrepondo várias ideias musi‑
cais, este andamento procura evocar os sons quotidianos 
de uma cidade, tal como um visitante pode ouvir antes 
de entrar no complexo religioso.

II. Igreja de S. João Baptista: O núcleo do andamento é 
marcado por movimentos ascendentes em todo o ensem‑
ble, que procuram simbolizar uma ligação entre os dois 
elementos mais característicos desta igreja: a nave e a 
abóbada. 

III. A Cripta: Com um clarinete florido em diálogo com 
outros solistas e um refrão luminoso e brilhante no re‑
gisto agudo, Mantovani procura representar este espaço 
meditativo, ricamente ornamentado e banhado de luz.

IV. A Basílica do Sepulcro: Ilustrando a oposição entre o 
sombrio aspecto e função deste espaço, face às luzes in‑
tensas que iluminam um conjunto de relíquias a meio 
dele, Mantovani opõe um carácter musical mais contem‑
plativo e desolado (nos pianos e caixas) a desenhos mais 
activos e virtuosísticos (no violino e flautim, entre ou‑
tros).

V. Basílica dos Santos Vitale e Agricola: Para este lugar 
sóbrio e rectangular, ouvimos um coral nos metais, de 
carácter solene e hierático, que conduz a um momento 
centrado nas percussões.

VI. O Pátio de Pilatos: Simbolizando a passagem neste es‑
paço exterior, em que os sons da cidade se voltam a ouvir, 
Mantovani retoma aqui ideias do primeiro andamento. 

VII. Igreja do Martírio: Andamento mais fragmentado e 
camerístico, dividido em pequenas miniaturas contras‑
tantes, incluindo uma espécie de marcha militar.

VIII. O Claustro: A disposição das arcadas do claustro 
sugeriu a Mantovani a ideia de rotação, aqui trabalhada 
através de sons contínuos que giram em redor do espaço 
da sala de concerto. 

IX. A Capela da Congregação da Virgem Maria: Anda‑
mento de sonoridades brilhantes e acordes majestosos, 
que serve de súmula do percurso através das sette chiese.

Este vasto fresco instrumental foi composto ainda no iní‑
cio da carreira de Mantovani, tendo sido estreado a 29 
de Setembro de 2002, no Festival Musica de Estrasbur‑
go, com o Ensemble Intercontemporain sob a direcção 
de Jonathan Nott.



4Pierre Boulez

montbrison (loire), 26 de março de 1925

Mémoriale, para flauta e ensemble (1985)

É longa a história desta peça. Tudo começou em 1972, 
pouco depois da morte de Igor Stravinski, quando a revis‑
ta britânica Tempo publicou um conjunto de “cânones 
e epitáfios” em homenagem ao compositor russo. Para 
esse efeito, Boulez escreveu ...explosante ‑fixe..., uma pe‑
quena obra aberta, sem instrumentação definida, cuja 
partitura apresentava um conjunto de sequências musi‑
cais e especificava instruções para possíveis realizações. 

Num típico exemplo de work in progress, Boulez com‑
pôs ao longo dos anos várias versões mais elaboradas de 
...explosante ‑fixe..., utilizando instrumentações diversas, 
mas incluindo sempre uma flauta solista, electrónica e 
um grupo de câmara. Não tendo ficado satisfeito com as 
primeiras versões, trabalhadas em 1973 e 1974, já que o 
estágio tecnológico de desenvolvimento da electrónica 
não lhe permitia ainda materializar as suas ideias, viria a 
finalizar em 1993 uma nova versão com uma tecnologia 
mais avançada, trabalhada no ircam. Paralelamente, a 
partir de material apresentado na partitura inicial, com‑
pôs ainda duas outras obras: Rituel (em 1975) e Mémoriale 
(em 1985). Assim se forma um verdadeiro ciclo de obras, 
em que, para além das múltiplas versões, obras mais pe‑
quenas descendem de obras de maior envergadura. 
 Mémoriale, que hoje ouvimos, é uma homenagem a 
Larry Beauregard, flautista do Ensemble Intercontem‑
porain que faleceu em Setembro de 1985. Descrito por 
Boulez como o “modelo do que devia ser, idealmente, o 
músico do futuro”, Beauregard tinha trabalhado com o 
compositor e outros investigadores do ircam no sentido 
de reformular a antiga versão de ...explosante ‑fixe... 

A flauta é sempre central em Mémoriale. De facto, des‑
tacando certas notas ou servindo de eco ou reverbera‑
ção da linha principal, o resto do ensemble forma uma 
espécie de halo sonoro discreto em torno do solista. Tal 
é conseguido através do uso de surdinas nas trompas e 
cordas (neste caso, surdinas especiais que cortam com‑
pletamente o seu brilho característico).

De carácter sempre delicado e subtil, a peça vai alter‑
nando momentos de carácter diferenciado, que incluem: 
linhas expressivas em andamento moderado; partes 
mais animadas, em pulsação rítmica regular; partes tam‑
bém vivas, mas com um carácter mais irregular e vaci‑
lante; uma espécie de refrão, em que se ouve uma melo‑
dia lenta na flauta, com trilos, acompanhada por acordes 
em bloco do ensemble. Estes quatro caracteres contras‑
tantes são apresentados logo no início da peça, surgindo 
mais à frente outras ideias ainda. Apesar dos cortes en‑
tre cada um destes momentos, a peça não soa fragmen‑
tada, prevalecendo uma forte continuidade: isso deve ‑se, 
em larga medida, ao facto de Boulez usar sempre as mes‑
mas notas, dando particular ênfase a um mi bemol gra‑
ve. Essa nota era já enfatizada na versão original, poden‑
do ser vista como uma homenagem a Stravinski ( já que a 
nota mi bemol corresponde, em alemão, à letra S).
Éclat, para ensemble (1964 ‑65)

“Éclat é uma palavra muito ambígua. Por vezes, escolho 
os títulos de modo a que tenham múltiplas acepções. Des‑
de logo, éclat significa fragmento. (...) Há também o sen‑
tido de éclat ‑explosão e o sentido de reflexos de luz, re‑
flexos muito fugidios. Todas essas palavras têm sentidos 
diferentes que se aplicam tanto à forma da música como 
à sua substância e expressão poética”.

Assim explica Boulez (em “Par volonté et par hasard”) o 
sentido do título desta obra ímpar, plena de luz e poe‑
sia. Esse carácter é indissociável da subtil utilização que 
o compositor faz de um conjunto de instrumentos so‑
listas, todos eles ressonantes: uns de ressonância longa 
(piano, vibrafone e sinos), outros média (glockenspiel e 
harpa), outros curta (bandolim e guitarra). Esse conjunto 
destaca ‑se de um outro ensemble colocado em segundo 
plano (com flauta e corne inglês, trompete e trombone, 
viola e violoncelo). Entre os dois grupos, há uma diferen‑
ça fundamental: enquanto que os instrumentistas des‑
te último grupo controlam sempre a evolução do som 
ao longo do tempo, já nos instrumentos solistas encon‑
tramos uma fase em que o timbre evolui de modo mais 
aleatório, sem intervenção do instrumentista: tal sucede 
após o ataque, enquanto se dá um gradual decaimento 
do som até à extinção final da ressonância.

Esse aspecto aleatório é especialmente audível nas par‑
tes mais contemplativas da obra, que exploram múlti‑
plas combinações de ressonâncias, num universo extre‑
mamente colorido e timbricamente variado. Em algumas 
dessas partes, há ainda uma outra dimensão de aleato‑
riedade, já que o maestro é livre, dentro de um certo seg‑
mento composto por um número limitado de eventos 
musicais (geralmente 3 ou 4), de escolher a ordem em 
que os apresenta.

Esses momentos mais contemplativos e aleatórios apa‑
recem alternados com outros mais activos e dinâmicos, 
apresentando gestos musicais mais rápidos e enérgi‑
cos. A partir dessa alternância e do jogo entre a densida‑
de presente em cada momento (que vai do solo ao tutti), 
vai ‑se delineando a forma da peça, que inclui momen‑
tos centrados no piano, momentos mais fragmentados 
e com muitos elementos contrastantes, momentos mais 
rarefeitos que evocam um quadro com pequenas luzes 
fugidias, e ainda outros mais activos e densos.

De tudo isto resulta uma música fluida e imprevisível, 
de refinadíssimas sonoridades, cuja articulação tempo‑
ral – pela ausência de direccionalidade – não deixa de 
evocar um certo carácter oriental.

Cummings ist der Dichter, para coro e grande ensemble
(versão revista de 1986; original de 1970)

Desde cedo que Boulez viu na literatura moderna um po‑
deroso estímulo à sua imaginação musical. Assim se tor‑
naram Joyce, Kafka e Musil referências fundamentais 
para o compositor; além disso, abordou musicalmente a 
poesia de Char e de Mallarmé.

Foi através de John Cage que Boulez chegou ao univer‑
so do poeta americano E. E. Cummings, ainda no início 
da década de 1950. Depois de muitos anos em contacto 
próximo com essa poesia, veio a abordar musicalmente 



5o poeta em 1970. No poema utilizado nesta obra, certas 
palavras são quebradas, aparecendo divididas por vários 
versos do poema, eventualmente nunca aparecendo na 
sua totalidade. A segunda estrofe é paradigmática: tw / 
iligH( / t’s / v / vas( / vast / ness. Be) look / now / (come / 
soul; / &: and

Boulez trata as três estrofes do poema de modo bas‑
tante livre, fazendo uso de recorrentes repetições e ex‑
plorando diversas combinações: assim sucede numa das 
partes da obra, em que ouvimos, de modo intercalado ou 
simultâneo, fragmentos da primeira e segunda estrofe. 
O carácter global da peça oscila entre o onírico e o dra‑
mático, com sonoridades densas de cores fascinantes, 
em especial as mais estáticas. As duas primeiras secções 
da peça, relativamente próximas no carácter, são prota‑
gonizadas, sucessivamente, pelas vozes femininas e, de‑
pois, pelas masculinas. Segue ‑se uma parte mais frag‑
mentada, com muitos contrastes repentinos, que nos 
leva a uma sistemática alternância entre acordes estáti‑
cos, extremamente ricos e hipnóticos, e gestos musicais 
violentos, na que é a parte mais conflituosa e dramática 
da obra. Chegamos então a um momento mais contínuo 
e movimentado, com movimentos rápidos no coro e em 
alguns solistas da orquestra, que introduz gradualmen‑
te as sonoridades sustentadas (nas vozes e cordas) que 
marcam a secção final da peça; nesta, a este pano de fun‑
do, sobrepõem ‑se movimentos mais fragmentados e flo‑
ridos nas madeiras e na harpa, com um efeito verdadei‑
ramente mágico.

Circunstância curiosa é a que explica o título desta 
obra. Não tendo ainda encontrado um título satisfatório, 
e perante a insistência da instituição alemã que organiza‑
va a estreia da peça, Boulez escreveu uma carta tentando 
dizer (num alemão reconhecidamente não muito bom) 
que não tinha ainda título e que podia apenas dizer que 
o poeta era Cummings. Uma secretária da organização 
respondeu então a Boulez, presumindo que a expressão 
“Cummings é o poeta” – em alemão, “Cummings ist der 
Dichter” – era o título escolhido! Boulez concluiu que ne‑
nhum título poderia ser melhor do que este, fruto com‑
pleto do acaso.

daniel moreira

Cummings ist der Dichter
Poema: E. E. Cummings, de Poems 1923‑1954
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