
Compositoresteve no Porto
a assistir à suanova obra
CASADAMÚSICAApenas dez
dias após a estreia absoluta
do seu Concerto paraPiano
emMunique Harrison
Birtwistle esteve no Porto

Foi quase uma parada de estrelas
quando no final da execução do
novíssimo Concerto paraPiano de
HarrisonBirtwistle 80 anos com
pletados a 15 de julho a obra es
treou se há dez dias e teve na Casa

daMúsica a segunda execução ab
soluta o maestro e compositor
Peter Eötvös chamou ao palco
Harrison Birtwistle himself Mo
mentos depois lado a lado Pier
re LaurentAimard solista dedica
tário da obra Eötvös e Birtwistle
colhendo os aplausos

O Concerto no entanto dei
xou nos umaimpressão ambiva
lente ou desencontrada pois
que considerando as suas premis
sas não pudemos deixarde sentir
que a relação entre o solista e a or
questra não é sempre de equiva
lentenível inventivo isto é a escri
ta pianística nem sempre é rele
vante ou pregnante pelo menos
da forma como a orquestral o é
praticamente sempre Esta de fac
to demonstra à saciedade ames
tria atingidaporBirtwistle na escri
ta para umgrande efetivo orques
tral dos jogos de massas às máxi
mas subtilezas Mas o piano nem
sempre logra acompanhar esses
cumes digamos que perante a
cordilheira cerradadaorquestra o
piano apresenta vales mais pro
fundos

Antes a Sinfónica do Porto in
terpretarao raro mas tão agradável
Concerto em ré para cordas de
Stravinsky prova da sofisticação e
concisão que atingira o estilo neo
clássico do compositor em 1946
Execução precisa de articulação e
equilibrada mas que pela suapró
pria natureza se perde umpouco
nas dimensões da SalaSuggia

Na segunda parte Atlantis de
Eötvös magnetizou quantos se
achavamna sala Com a ressalva da
escrita para o barítono solista a
nosso ver o calcanhar deAquiles
da obra o dispositivo orquestral
que é ao mesmo tempo a glória e

a tragédia desta obra pelacomple
xidade e dimensões que apresenta
é provido de tais efeitos de talva

riedade taismaravilhas de escrita
que se sobrepõe a tudo o mais
criando uma impressão tão fre
quentemente avassaladora quan
to poética

E ainda uma outra estrela se
achavadiscretamente naplateia a
violoncelistaMadalenaSáeCosta
prestes a completar 99 anos
BERNARDOMARIANO
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