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Helmut Lachenmann
ESTUGARDA, 1935

Helmut Lachenmann nasceu em Estugarda, 
em 1935. Estudou piano, teoria e contra‑
ponto no Conservatório de Música da sua 
cidade, entre 1955 e 1958, e composição com 
Luigi Nono em Veneza entre 1958 e 1960. As 
primeiras interpretações públicas de obras 
suas ocorreram na Biennale de Veneza, em 
1962, e no Cursos Internacionais de Verão 
de Nova Música em Darmstadt. Ensinou na 
Universidade de Ludwigsburg, e foi depois 
professor de composição nos Conserva‑
tórios de Música de Hanôver (1976 ‑81) e 
de Estugarda (1981 ‑99). Orientou ainda 
vários seminários, workshops e master‑
classes na Alemanha e noutros países – foi 
presença recorrente nos Cursos de Verão 
de Darmstadt entre 1978 e 2006. Em 2008, 
Lachenmann ensinou como “Fromm Visi‑
ting Professor” na Universidade de Harvard, 
Cambridge/MA. Em 2010 tornou ‑se membro 
do Royal College of Music, em Londres.

Recebeu numerosos prémios pelas suas 
composições, entre os quais o Siemens 
Musikpreis em 1997, o Royal Philharmonic 
Society Award (Londres) em 2004 e o 
Berliner Kunstpreis em 2008, bem como o 
Leone d’oro da Biennale de Veneza.

Helmut Lachenmann tem doutoramentos 
honoris causa atribuídos pelos Conser‑
vatórios de Música de Hanôver, Dresden 
e Colónia, e é membro das Academias de 
Artes de Berlim, Bruxelas, Hamburgo, Leipzig, 
Mannheim e Munique. As suas obras são 
apresentadas em numerosos festivais e 
ciclos de concertos na Alemanha e noutros 
países. 

«…zwei Gefühle…», Musik mit Leonardo

À entrada do monte Etna, à volta do ano de 
1500, Leonardo da Vinci hesita, flecte ligei‑
ramente as pernas, apoia a mão esquerda 
no joelho esquerdo, curva as costas em 
arco, coloca a mão direita sobre os olhos, 
cerrando as sobrancelhas para ver melhor 
o interior do vulcão. Após alguns instantes, 
durante os quais não consegue vislumbrar 
coisa nenhuma, é invadido por dois senti‑
mentos opostos: medo e curiosidade – medo 
da escuridão ameaçadora e curiosidade de 
saber que coisas maravilhosas ali se pode‑
riam ocultar. Medo e desejo de conheci‑
mento: estes são os dois sentimentos a que 
o título da obra de Helmut Lachenmann  
«…zwei Gefühle…», Musik mit Leonardo faz 
alusão explícita. Composta em 1991/92 
na casa vazia de Luigi Nono na Sardenha,  
«…dois sentimentos…», música com Leonardo 
é uma obra dedicada à memória de Luigi 
Nono, o professor e amigo de Helmut 
Lachenmann falecido em 1990. “Sem dúvida 
alguma que a sua lembrança influenciou deci‑
sivamente a concepção desta obra”, declarou 
o compositor em 1995.

Originalmente, «…zwei Gefühle…» foi pen‑
sado como parte integrante da ópera Das 
Mädchen mit den Schwefelhölzern (A Menina 
dos fósforos) baseada no texto homónimo de 
Hans Christian Andersen, mas referindo ‑se 
em realidade a Gudrun Ensslin, uma jovem 
conhecida de Helmut Lachenmann que, 
tendo ‑se unido à Fracção Armada Verme‑
lha (RAF), incendiaria um centro comercial, 
vindo a morrer em 1977 “vítima duma civili‑
zação indiferente”. “O texto de Leonardo da 
Vinci”, declarou Lachenmann em entrevista 
a Peter Szendy, “permitia introduzir um ele‑
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mento meridional na história escandinava e 
sentimental de Andersen; ele fala do enxofre 
dos vulcões (a matéria com a qual se fabri‑
cam fósforos), das forças da natureza, das 
erupções do vento, do mar, que equivalem 
à inquietude da pesquisa. O homem, cons‑
ciente da sua ignorância, encontra ‑se dentro 
duma gruta, com o seu medo da escuridão e o 
seu desejo de conhecimento”.

Do ponto de vista estritamente musical, 
«…zwei Gefühle…» reflecte, numa linguagem 
completamente diferente, uma das mais 
importantes lições fundadoras do pensa‑
mento de Luigi Nono: a fusão da escuta 
estrutural objectiva com uma imagética 
interior subjectiva. “A percepção e a obser‑
vação do que está a soar aqui e agora, mas 
também as relações que o estruturam, 
estão ligadas a imagens interiores e a senti‑
mentos que não só não distraem do processo 
de observação, como permanecem indis‑
sociavelmente unidas a este, conferindo‑
‑lhe uma intensidade particular”, escreveu 
Lachenmann, reafirmando uma posição esté‑
tica longínqua de qualquer reconfortante ou 
decorativa ‘música pura’. A versão original 
de «…zwei Gefühle…» é para dois recitantes, 
duas partes quase complementares dum 
mesmo viandante imaginário em contínuo 
estado de surpresa. Alternativamente, as 
duas partes podem ser recitadas por uma 
só pessoa, como acontece hoje. O texto 
de Leonardo da Vinci (dois fragmentos do 
Codice Arundel), na tradução alemã de Kurt 
Gerstenberg, é musicalmente subdividido em 
quatro secções, separadas entre si por três 
interlúdios instrumentais, que correspondem 
a diferentes caracterizações musicais das 
imagens implicitamente sugeridas pelo texto. 
A música não é simplesmente sobreposta 
à dramaturgia dos acontecimentos, funcio‑

nando antes sim como um estrato comple‑
mentar, reconstituindo e reproduzindo de 
maneira autónoma a narração exposta nos 
fragmentos de Da Vinci. Na arquitectura geral 
as quatro partes do texto acompanham a 
visão longínqua do monte Mongibello (o Etna), 
o vagabundear perdido na Natureza, a aproxi‑
mação ao vulcão e a chegada ao seu umbral 
de entrada. Cada uma destas etapas mani‑
festa progressivamente mais calma, menos 
actividade sonora e mais silêncio. Deste 
modo Lachenmann consegue eficazmente 
aumentar uma qualidade ‘misteriosa’, estabe‑
lecendo as condições para o aparecimento 
de dois sentimentos contraditórios: medo e 
curiosidade. Os interlúdios puramente instru‑
mentais têm um papel quase programá‑
tico, reflectindo o primeiro (colocado entre o 
primeiro e o segundo parágrafo do texto) uma 
atmosfera grave e agitada, o segundo (entre o 
segundo e o terceiro parágrafo) um ambiente 
etéreo e rarefeito, assente num género de 
‘pizzicato global’ de todos os instrumentos 
e contendo passagens não dirigidas pelo 
maestro; o terceiro e último dos interlú‑
dios parece sugerir sonoridades vulcânicas, 
tornando audível a imagem da escuridão 
ameaçadora, ao mesmo tempo que desperta 
o desejo de ver com os próprios olhos esse 
mundo maravilhoso que Leonardo da Vinci, 
aliás Helmut Lachenmann, nos dão apenas, 
mas brilhantemente a intuir.

«…zwei Gefühle…», Musik mit Leonardo foi 
estreado em Estugarda a 9 de Outubro de 
1992, pelo Ensemble Modern, sob a direcção 
de Peter Eötvös.
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Desejo de Conhecimento

O mar tempestuoso não soa assim, quando a 
nortada cortante com as suas ondas a rugir 
atiram tudo entre o Scylla e o Charybdis, 
nem o Stromboli ou o Etna, quando os fogos 
de enxofre com toda a sua força rasgam a 
grande montanha, para projectarem pedras 
e terra juntamente com as chamas a saírem 
e a voarem pelos ares, nem as cavernas em 
brasa do Mongibello, quando expulsam o 
elemento mal mantido e rebentam com todo 
e qualquer obstáculo que se lhes depara na 
sua ira descontrolada (...)

Mas eu vagueio sem rumo, levado pelo meu 
desejo ardente de sentir a grande confusão 
das diferentes e variadas formas criadas 
pela sensual natureza. 

Dirigi ‑me por momentos por entre 
penhascos sombrios, até que cheguei à 
entrada de uma grande caverna, perante a 
qual, atingido pelo sentimento da ignorância, 
esperei durante algum tempo. Estava 
sentado com as costas curvadas. Com 
a minha mão cansada apoiada no joelho, 
ensombrei com a mão direita as pestanas 
descidas e fechadas. E agora, uma vez que 
me dobrava muitas vezes para olhar para 
dentro da caverna e para aí algo distinguir, 
isso era ‑me vedado pela grande escuridão 
que ali havia. 

Após ter esperado muito tempo, surgiram 
em mim dois sentimentos:
Medo e Desejo. Medo da escuridão 
ameaçadora da caverna, desejo de ver com 
os próprios olhos o que poderá ali haver de 
maravilhoso.

TRADUÇÃO DE RICHARD BRUNNER 

Mouvement ( ‑ vor der Erstarrung)

Mouvement ( ‑ vor der Erstarrung) foi estre‑
 ado a 12 de Novembro de 1984 em Paris, no 
Théâtre du Rond ‑Point, numa interpretação 
do Ensemble intercontemporain, dirigido por 
Peter Eötvös, maestro a quem a partitura é 
dedicada. Desde então tornou ‑se uma das 
peças mais conhecidas e mais executadas 
de Helmut Lachenmann, falando mesmo Jürg 
Stenzl de “obra de êxito”. Também Wolfgang 
Rihm manifestou a sua profunda emoção 
após ter ouvido esta peça, tendo escrito 
publicamente que “…uma música com tanta 
claridade é ‑me totalmente desconhecida no 
panorama da música contemporânea; mas 
trata ‑se duma claridade cortante, metá‑
lica, acutilante como só recordo em algumas 
partituras de Schoenberg, como na Suite 
op. 29 ou na ópera Von Heute auf Morgen.”

Mouvement ( ‑ vor der Erstarrung) é uma 
obra cujo título – Movimento ( ‑ antes da para‑
lisação) – não configura uma simples intenção 
poética, mas revela sim a essência mesma 
dos acontecimentos compositivos em jogo. 
Toda a peça caminha dialecticamente dum 
estado de movimento para um estado de 
rigidez, cabendo às figuras mais frené‑
ticas o papel de se anularem mutuamente 
umas às outras, sem contudo desapare‑
cerem completamente. Helmut Lachenmann 
trabalha e desenvolve até ao absurdo vários 
elementos musicais convencionais, tais como 
trilos, glissandos, escalas e ritmos agitados, 
decompondo ‑os ou fazendo ‑os entrar em 
acelerada rotação até criarem a sensação 
auditiva contrária, isto é, de estagnação do 
movimento, de inércia, de rigidez absoluta: 
imobilidade entendida assim como reverso 
da medalha do delirante movimento original.
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A primeira parte de Mouvement expõe um 
complexo jogo de sonetos musicais, sonetos 
que reemergem repetidas vezes poste‑
riormente, dando a esta obra uma unidade 
global contínua que se sobrepõe ao “ruído” 
constante, quase ininterrupto da orquestra. 
O carácter de ‘alarme’ crescente que vai 
contrariando a tendência para a rigidez e 
que vai pouco a pouco invadindo Mouve‑
ment ( ‑ vor der Erstarrung) alimenta ‑se de 
processos complexos, que se servem não 
só da invenção ‘pura’ do compositor, mas 
também dum oculto confronto dialéctico com 
a tradição: Lachenmann emprega a canção 
popular “O, Du lieber Augustin, alles ist hin…”, 
citando ‑a não apenas literalmente, mas 
usando também o seu ritmo de scherzo como 
elemento caracterizador de toda a obra.  
“O, Du lieber Augustin” tinha sido já empregue 
numa importante obra da primeira moder‑
nidade, concretamente no Quarteto nº 2 em 
Fá sustenido menor op. 10 (1907) de Arnold 
Schoenberg, obra que parodiava essa canção 
popular de Viena, usando ‑a como ‘aviso da 
catástrofe’. A sonoridade “perfurada” do 
início de Mouvement ( ‑ vor der Erstarrung) vai 
progressivamente sendo transposta ao nível 
instrumental, segundo um princípio de conti‑
nuidade: todos os instrumentos produzem 
sons e ruídos idênticos, desaparecendo em 
grande parte a tipologia individual de cada 
instrumento singular, ao mesmo tempo que 
ouvimos nascer uma nova e inaudita sonori‑
dade orquestral.

PAULO DE ASSIS, 2007

Richard Wagner
LEIPZIG, 1813 – VENEZA, 1883

Excertos de O Anel do Nibelungo,
versão de Jonathan Dove/ Graham Vick

“Temos de aprender a morrer, a morrer no 

sentido mais completo da palavra.  

O medo do fim é a fonte de toda a ausência 

de amor, e surge apenas quando o próprio 

amor já começa a desvanecer. Como foi que 

a humanidade perdeu o contacto com este 

mensageiro da felicidade maior para todos 

os seres vivos, de tal modo que no final, 

tudo aquilo que se fez, todos os projectos e 

realizações foram motivados apenas pelo 

medo do fim?”

RICHARD WAGNER,  

CARTA A AUGUST RÖCKEL, 1854

A emancipação de uma humanidade livre da 
opressão praticada pelos poderes instituídos 
era um dos grandes desígnios dos revolu‑
cionários de 1848, que através da Europa 
e particularmente na Alemanha procu‑
raram sem sucesso mudar o estado das 
coisas – das condições de trabalho à liber‑
dade de imprensa, passando pela unificação 
dos estados germânicos. Richard Wagner 
envolveu ‑se fortemente nos levantamentos 
realizados na capital da Saxónia, Dresden, 
o que lhe valeu o exílio em Zurique nos anos 
seguintes. Sobreviveu, contudo, o ideal social 
e político, influenciado pelo pensamento do 
filósofo bávaro Ludwig Feuerbach. Segundo 
as teses que este publicou em A Essência 
da Cristandade (1841) – e que fascinaram 
Marx –, nada mais existe senão a natureza 
e o homem, e as fantasias religiosas não 
passam de um reflexo da nossa essência, 
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da nossa própria natureza. A libertação que 
este pensamento representa está também 
na base do longo poema que Wagner termina 
em 1853, em Zurique: O Anel do Nibelungo. 
O medo da morte será assim um elemento 
fundamental no surgimento dos sentimentos 
de cobiça, da sede de poder, do ataque ao 
equilíbrio da natureza – o roubo do ouro às 
Filhas do Reno – que irá desencadear toda 
a saga do Anel. Trata ‑se também da insa‑
ciável vontade postulada por Schopenhauer, 
uma cadeia incessante de aspirações que 
é inerente à necessidade de preservação 
do homem. Esta vontade é impeditiva da 
conquista da felicidade. A ascese, sim, será o 
caminho mais seguro para a felicidade plena 
– e o final do Anel representa essa renúncia 
ao desejo e a libertação do medo de morrer, 
no momento em que o equilíbrio das coisas 
é reencontrado com a devolução do ouro à 
natureza e o crepúsculo dos deuses.

“Tudo se pode contar com o Anel, isso é 
que é extraordinário. O tema principal do Anel 
é a cobiça. Está em toda a parte. É totalmente 
materializada na cobiça do outro, da riqueza, 
mas encarna  ‑se igualmente no desejo de 
poder de umas personagens sobre as outras, 
na atracção sexual... Há uma pulsão perma‑
nente, todos cobiçam todos, com todos os 
meios possíveis: o furto, o poder, as poções... 
É também uma história de bandos, o bando 
dos deuses contra o bando dos anões, cada 
qual lutando pelo governo do mundo, que 
parecia quase apaziguado num primeiro 
momento, e se deteriora com o roubo do ouro. 
Na segunda fase, é a ideia de transmissão: 
esses bandos organizados não só combatem, 
como criam a sua própria descendência, pelo 
que permanecem antagonistas até ao fim.”  
(Antoine Gindt, encenador da produção Ring 
Saga, 2011)

A versão do Anel que está na origem dos 
excertos apresentados neste concerto 
foi apresentada pelo Remix Ensemble em 
Setembro de 2011, na Casa da Música e 
em digressão por vários teatros europeus, 
numa produção conjunta com o T&M ‑Paris 
e que recebeu o epíteto Ring Saga. Trata ‑se 
de uma adaptação realizada por Jonathan 
Dove e Graham Vick em 1990, por enco‑
menda da City of Birmingham Touring Opera, 
e que concentrou a obra monumental em 
nove horas (das mais de 15 originais), redu‑
zindo a orquestra de mais de uma centena 
de instrumentistas a apenas dezoito músicos. 
As novas possibilidades proporcionadas por 
este projecto foram assim apresentadas pelo 
encenador Antoine Gindt:

“A primeira é a de recuperar a ideia inicial 
de Festival, concentrando as quatro óperas 
num curto período. (…) A segunda, mais 
técnica mas não menos fundamental, diz 
respeito ao estilo vocal. As vozes não têm de 
enfrentar uma orquestra de muito grandes 
dimensões, pelo que nos é permitido um 
recrutamento original de cantores.”

 
Sobre a instrumentação reduzida desta 
versão, vale a pena dar a palavra ao maestro 
Peter Rundel, que dirigiu Ring Saga nas suas 
sucessivas representações: “A colossal 
orquestra wagneriana reduz  ‑se a um 
pequeno ensemble que inclui um quinteto 
de cordas, madeiras e metais sem duplica‑
ções, um órgão, uma harpa e um percus‑
sionista. À primeira vista, sem dúvida que 
a ideia parece um pouco chocante, porque 
Wagner é também apreciado pelo som luxu‑
riante e opulento da sua orquestra. Nem eu 
próprio estava no início convencido de que 
isto poderia funcionar. Mas logo que vi a parti‑
tura do arranjo, recordei  ‑me das que se culti‑
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vava no círculo de Schoenberg no âmbito da 
Associação para as Apresentações Musicais 
Privadas – o seu objectivo era o de realizar e 
interpretar com uma formação reduzida, a 
título exemplar, obras orquestrais de maiores 
dimensões. Lembro  ‑me bem de dirigir esse 
repertório, que sempre me fez aprender e me 
inspirou, dado que esse tipo de redução exige 
do ‘arranjador’ decisões ao nível da compo‑
sição e da instrumentação que colocam a 
obra sob uma outra luz, ainda que continue a 
tratar  ‑se da mesma peça.”

No caso particular deste ciclo de Wagner, 
é comum escolher ‑se para apresentar em 
concerto as cenas finais das jornadas que o 
constituem. Assim o obriga o inovador estilo 
de composição desenvolvido pelo compo‑
sitor, que prescinde das separações entre 
recitativos e árias, tão marcantes na ópera 
até então, para criar um estilo de drama 
contínuo onde o Leitmotif – motivos asso‑
ciados a personagens ou a ideias como o 
destino, a maldição, etc. – ganha definitivo 
protagonismo. Assume também um papel 
fundamental, por esta via, a própria orquestra, 
que não só sublinha o conteúdo dramático 
exposto pelas personagens, como se ante‑
cipa a estas ou as substitui na evocação de 
pressentimentos e reminiscências de ideias 
e momentos cruciais do drama – um método 
teorizado previamente por Wagner no 
ensaio Ópera e Drama (1851), muito antes da 
conclusão do ciclo (1874).

Os excertos hoje apresentados são as 
cenas finais das duas últimas jornadas do 
Anel: Siegfried e O Crepúsculo dos Deuses, 
na versão de Dove/Vick. A valquíria Brünn‑
hilde foi privada da sua divindade e está apri‑
sionada num sono mágico. O Despertar de 
Brünnhilde acontece quando Siegfried, cujo 

nascimento fora profetizado por si, se revela 
como o herói capaz de a resgatar. Deslum‑
brados, descrevem a descoberta do amor 
sensual e do desejo carnal no Dueto de Amor. 
Nesta versão de Dove/Vick, o dueto é larga‑
mente abreviado.

No final do ciclo, Siegfried foi assassi‑
nado na posse do anel. Na Cena da Imolação, 
um longo e emotivo monólogo, Brünnhilde 
presta ‑lhe homenagem e ordena que se 
faça uma grande fogueira para queimar o 
corpo, na qual deseja ser igualmente consu‑
mida, após colocar o anel amaldiçoado no 
dedo. Lança ‑se a cavalo à fogueira, que 
destrói também o palácio terrestre onde se 
encontra e o palácio celeste dos deuses. O 
ouro regressa ao Reno, e nos escombros 
dos poderes corrompidos começa a era dos 
homens.

FERNANDO PIRES DE LIMA, 2015

Despertar de Brünnhilde  
e Dueto de Amor

SIEGFRIED

Divina solidão 
a deste cume radioso!

Oh! Como é belo!
As nuvens cintilantes
envolvem como ondas
o claro lago do céu;
o sorriso luminoso
do Sol brilhante
atravessa o mar de nuvens!

O seu peito arqueia
com a respiração:
devo quebrar a couraça que o aperta?
Vamos, espada, rompe o metal!
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Mas, não é um homem!
Um fogo mágico
arde no meu coração;
um temor ardente
turba o meu olhar:
tremo e desfaleço!
Um doce tremor passa
pela sua boca encantadora.
Como me encanta
e ao mesmo tempo me faz tremer!
Ah! O perfume
da sua inebriante respiração!
Acorda! Acorda!
Mulher divina!
Não me ouve.
Então aspiro a vida
desses doces lábios,
nem que depois tenha de morrer!

BRÜNNHILDE

Louvado sejas, Sol!
Louvada sejas, luz!
E tu também, dia luminoso!
O meu sono foi longo,
acordei.
Quem é o herói
que me despertou? 

SIEGFRIED

Atravessei o fogo
que envolvia o rochedo;
forcei a tua forte armadura:
sou Siegfried,
eu te despertei.

BRÜNNHILDE

Louvados sejam, deuses!
Louvado tu, mundo!
Louvada sejas, terra esplendorosa!

O meu sono chegou ao fim;
ao despertar vi
Siegfried
que me acordou!

SIEGFRIED

Louvada a mãe
que me gerou;
louvada a terra
que me alimentou!
Por agora poder contemplar, 
bem ‑aventurado,
estes olhos que me sorriem!

BRÜNNHILDE

Louvada a mãe
que te gerou;
louvada a terra
que te alimentou!
Só os teus olhos me podiam contemplar,
só para ti deveria despertar!
(…)

Não tens medo, Siegfried,
não temes esta mulher 
feroz e descontrolada?

SIEGFRIED

Ah!
Quando os rios do meu sangue se acendem,
quando o brilho dos teus olhos me fere,
quando os braços se apertam com força,
então regressa
a minha coragem
e o medo, ai…
que nunca consegui aprender,
o medo, que tu
quase me ensinaste,
o medo – parece ‑me
que, estúpido, já nem sei como ele era! 
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BRÜNNHILDE

Jovem herói!
Rapaz divino!
Ingénuo poço 
de feitos heróicos!
Alegre, devo amar ‑te,
Alegre, devo cegar,
Alegres, ambos sucumbiremos,
Alegres, morreremos! 

Desaparece mundo luminoso
do Valhala!
Que o teu orgulhoso castelo 
se desfaça em pó!
Adeus, fausto resplandecente
dos deuses!
Raça eterna,
morre em alegria!
Nornas, rompam
o fio das runas!
Que chegue
o crepúsculo dos deuses!
Noite do aniquilamento
espalha a tua névoa!

Nesta hora brilha para mim
a estrela de Siegfried.
Ele é ‑me eterno,
para sempre,
minha herança e minha posse,
o único e o todo.
Amor luminoso,
risonha morte!

SIEGFRIED

Em alegria tu despertaste,
ó sublime mulher:
Brünnhilde vive,
Brünnhilde ri!
Louvado o dia
que nos ilumina!
Louvado o Sol
que nos dá luz!
Louvada a luz
que irradia na noite!
Louvado o mundo
em que vive Brünnhilde!
Está acordada, ama,
e para mim ri.
A estrela de Brünnhilde
brilha para mim!
Ela é ‑me eterna
para sempre,
minha herança e minha posse
a única e o todo.
Amor luminoso,
risonha morte! 

Cena da Imolação

BRÜNNHILDE

Ergam além
uma grande pira
nas margens do Reno!
Que o braseiro
de grande e viva chama
consuma o corpo nobre
do mais sublime herói!
Conduzam aqui o seu cavalo
para que comigo siga o seu senhor,
pois o meu próprio corpo
aspira partilhar
a honra suprema do herói.
Cumpra ‑se a vontade de Brünnhilde!
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Como raios claros do Sol
brilha para mim a sua luz;
foi ele, o mais puro,
quem me traiu!
Traiu a sua esposa
– sendo fiel ao seu amigo –
A sua espada separou ‑o
da sua amada,
a única que lhe era querida.
Nunca ninguém
prestou juramento mais leal;
nunca ninguém
foi tão fiel aos seus pactos;
nunca ninguém
foi tão intenso no seu amor.
E contudo nunca ninguém como ele
traiu todas as juras, todos os pactos
e o mais sincero amor!

Sabem como tal aconteceu?
Ó vós, que eternamente zelais 
pelos juramentos!
Inclinai o vosso olhar
para a minha viva dor:
contemplai a vossa eterna culpa!
Ouve o meu lamento,
deus supremo! 
Ao executar a façanha
que tu tanto desejavas ver realizada,
condenaste ‑o à maldição
que sobre ti pesava.
O homem mais puro
tinha de me trair
para que uma mulher
tudo entendesse!

Saberei agora o que tu desejas?
Tudo, tudo, agora sei tudo,
agora tudo é claro para mim!

Também já ouço
os teus corvos a esvoaçar irrequietos; 
vou mandá ‑los ambos
para casa com a tão desejada notícia.
Descansa, descansa em paz, ó deus!

Assim recolho
a minha herança.
Maldito anel!
Anel tenebroso!
Toco no teu ouro
e vou entregá ‑lo.
Agradeço o vosso leal conselho,
sábias irmãs
das profundas águas,
filhas ondeantes do Reno.
Entrego ‑vos
o que vocês desejam:
venham buscá ‑lo
às minhas cinzas!
O fogo que há ‑de consumir ‑me,
purificará o anel da maldição!
Dissolvam ‑no
nas águas,
e guardem bem
o luminoso ouro
que para nosso mal vos foi roubado.

Ó corvos, voai para casa!
Contem ao vosso amo
o que ouvistes aqui no Reno!
De caminho passai
pelo rochedo de Brünnhilde;
Loge ainda aí crepita.
Indicai ‑lhe o Valhala!
Pois despontou agora
o crepúsculo dos deuses.
Assim lanço eu fogo
ao resplandecente castelo Valhala.
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Grane, meu corcel!
Eu te saúdo!
Sabes, meu amigo,
para onde te levo?
No meio do fogo luminoso
está o teu amo,
Siegfried, o meu sagrado herói.
Relinchas de alegria
por poderes seguir o teu amigo?

As alegres labaredas
chamam por ti?
Sente também
como arde o meu peito;
uma chama radiante
apoderou ‑se do meu coração;
quero abraçá ‑lo,
por ele ser abraçada,
e no mais intenso amor
a ele ser unida!
Heiaioho! Grane!
Saúda o teu senhor!
Siegfried! Siegfried! Vê!
Assim te saúda em êxtase a tua mulher. 

TRADUÇÃO DO LIBRETO ORIGINAL: JOÃO PAULO SANTOS 

(GENTILMENTE CEDIDA PELO TEATRO NACIONAL DE  

SÃO CARLOS); ADAPTAÇÃO: CRISTINA GUIMARÃES

Peter Rundel direcção musical

A profundidade da sua abordagem a parti‑
turas complexas de todos os estilos e épocas, 
a par de uma grande criatividade dramatúr‑
gica, tornou Peter Rundel um dos maestros 
mais requisitados pelas principais orques‑
tras europeias. Dirigiu estreias mundiais de 
produções na Ópera do Estado da Baviera, 
Festwochen de Viena, Ópera Alemã de Berlim 
e Festival de Bregenz. O seu trabalho na 
ópera inclui o repertório tradicional e também 
produções de teatro musical contemporâneo 
inovador como Donnerstag do ciclo Licht de 
Stockhausen, Massacre de Wolfgang Mitterer 
e as estreias das óperas Nacht de Georg Frie‑
drich Haas, Ein Atemzug – die Odyssee de 
Isabel Mundry e Das Märchen e La Douce de 
Emmanuel Nunes.

Peter Rundel nasceu em Friedrichsha‑
fen, Alemanha, e estudou violino com Igor 
Ozim e Ramy Shevelov em Colónia, Hanôver 
e Nova Iorque, e direcção com Michael Gielen 
e Peter Eötvös. O compositor Jack Brimberg 
foi também um dos seus mentores em Nova 
Iorque. Integrou como violinista a formação 
do Ensemble Modern, com o qual mantém 
uma relação próxima como maestro. Na área 
da música contemporânea tem desenvol‑
vido colaborações com o Ensemble Recher‑
che, Asko|Schönberg Ensemble e Klangfo‑
rum Wien. É convidado regular do Ensemble 
Resonanz, Ensemble intercontemporain e 
musikFabrik.

Foi Director Artístico da Orquestra Filar‑
mónica Real da Flandres e da Kammeraka‑
demie de Potsdam. Em 2005 tornou ‑se 
maestro titular do Remix Ensemble Casa da 
Música no Porto, e desde então tem obtido 
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grande sucesso com este agrupamento em 
importantes festivais europeus. 

Recebeu numerosos prémios pelas suas 
gravações de música do século XX, incluindo 
por várias vezes o prestigiante Preis der Deut‑
schen Schallplattenkritik, o Grand Prix du Dis‑
que, o ECHO Klassik e uma nomeação para 
o Grammy Award. Recentemente recebeu o 
Carl ‑Orff Preis (Prometheus juntamente com 
o encenador Heiner Goebbels).

Depois de abrir a temporada de 2014/15 
no Festival de Lucerna, Peter Rundel realiza 
uma digressão com a Sinfónica WDR de 
Colónia a Bruges, no Outono. Como convi‑
dado, dirige também a Sinfónica da Rádio 
de Viena, a Filarmónica do Luxemburgo e 
a Sinfónica do Porto Casa da Música, bem 
como o Ensemble Resonanz, Collegium 
Novum Zürich, Plural Ensemble Madrid, 
Asko|Schönberg Ensemble (numa digressão 
pela Holanda e Bélgica) e musikFabrik, com 
o qual se apresenta no Concertgebouw de 
Amesterdão. Será retomado o bem ‑sucedido 
projecto Massacre (Wolfgang Mitterer) com o 
Remix Ensemble. Irá também dirigir a estreia 
mundial da nova ópera de Hèctor Parra, 
Wilde, no Schwetzinger Festspiele.

Brigitte Pinter soprano

A soprano austríaca Brigitte Pinter estu‑
dou na Julliard School em Nova Iorque, sob a 
recomendação pessoal do maestro Claudio 
Abbado. Após o regresso à Europa, foi pre‑
miada no Concurso Internacional de Belve‑
dere (Viena), iniciando uma bem ‑sucedida 
carreira internacional. Em 2007, Riccardo 
Muti convidou ‑a para o Teatro alla Scala, 
apresentando ‑se mais tarde no Festival de 
Ravenna, em Nova Iorque, Roma e Viena. Em 

2009, estreou ‑se no papel ‑título de Elek‑
tra de Richard Strauss no Teatro La Fenice. 
Desde então, tem vindo a apresentar ‑se nos 
principais teatros de ópera com papéis dra‑
máticos como Isolda, Brünnhilde, Kundry, 
Venus, Salomé, Färberin, Marie (Wozzeck), 
Turandot e Leonore (Fidelio). O seu reper‑
tório inclui ainda o Requiem de Verdi, Erwar‑
tung e Gurrelieder de Schoenberg, Lieder e 
Sinfonias de Mahler, Quatro Últimas Canções 
de Strauss, Wesendonck Lieder de Wagner e 
Missa Solemnis de Beethoven.

Em 2013, Brigitte Pinter estreou ‑se como 
Isolda em Tristão e Isolda, no Teatro La 
Fenice, com encenação de Myung ‑Wund e 
Paul Curran, sendo aclamada pelo público 
e crítica. Foi Brünnhilde no Anel de Wagner, 
na Ópera da Bastilha em Paris com Philippe 
Jordan e Günter Krämer. Na Konzerthaus de 
Viena interpretou os Wesendonck Lieder. 
Recebeu da Fundação Carl Orff um prémio 
especial pelo papel de Inachis em Prome‑
theus de Carl Orff, uma produção com Peter 
Rundel e Lemi Poniofasio, na Ruhtriennale. 
Apresentou ‑se no Teatro Nacional de Tóquio 
e Kozerthaus de Berlim, e desempenhou o 
papel de Frau numa nova produção de Erwar‑
tung de Schoenberg, no Théâtre du Capitole 
de Toulouse. Cantou ainda a 8ª Sinfonia de 
Mahler com a Filarmónica de Colónia.

Brigitte Pinter apresenta ‑se regularmente 
nas principais salas de concerto e ópera da 
Europa. Em 2014, estreou ‑se com grande 
sucesso na Salle Pleyel em Paris, com 
Wesendonck Lieder e a Cena da Imolação 
de Brünnhilde com a Orquestra do Conser‑
vatório de Paris, sob direcção de Emmanuel 
Krivine. Na Ópera de Frankfurt estreou ‑se 
como Marta em Tiefland de Eugene d’Albert, 
com direcção de Sebastian Weigle. 
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Jeff Martin tenor

Após terminar os estudos em Princeton e 
Cincinnati, Jeff Martin iniciou a sua carreira 
europeia na Alemanha. Apresentou ‑se em 
muitos dos teatros de ópera e salas de con‑
certo mais importantes tais como o Teatro 
Bolshoi, Óperas de Lyon, Estugarda, Dres‑
den, Hamburgo e Colónia, Opéra National du 
Rhin em Estrasburgo, Ensemble Orchestral 
de Paris (Notre Dame), Konzerthaus de Ber‑
lim, Óperas de Montpellier e da Valónia, Tea‑
tros Nacionais de Nuremberga e Mannheim e 
Teatro de Dortmund.

Nas suas colaborações com maestros 
como Friedemann Layer, Christoph Prick, 
John Nelson, Kazushi Ono e Arthur Fagan, 
obteve grande sucesso em papéis como 
Tamino (A Flauta Mágica), Ottavio (Don Gio‑
vanni), Mime e Loge (O Anel do Nibelungo), 
David (Os Mestres Cantores de Nurem‑
berga), Herodes (Salomé), Hauptmann (Woz‑
zeck) e Evangelista (Paixão segundo São 
Mateus).

Cantou no Ciclo Tchaikovski da Ópera 
de Lyon, com encenação de Peter Stein e 
direcção musical de Kirill Petrenko, em 2010. 
Em 2011, foi Astrólogo numa nova produção 
de O Galo de Ouro, no Teatro Bolshoi em 
Moscovo, dirigida por Vassily Sinaisky, e Sieg‑
fried em Ring Saga, versão adaptada do Anel 
de Wagner por Jonathan Dove e Graham 
Vick, numa digressão europeia com o Théâtre 
et Musique (Paris) e o Remix Ensemble 
(Porto) sob a direcção de Peter Rundel.

Na temporada passada cantou Valzacchi 
(O Cavaleiro da Rosa) no Teatro Bolshoi. 
Recentemente participou na ópera de 
câmara Mazltov! de Weinbergs na Konzert‑
haus de Berlim, bem como na reposição 

de Ring Saga no Teatro Valli, Reggio Emilia. 
Esta temporada inclui concertos na Casa 
da Música no Porto (A Canção da Terra e 
excertos de Siegfried), uma produção de 
Die Gezeichneten (Schreker) em Lyon, uma 
versão de concerto de Daphne (Strauss) com 
a Orquestra Sinfónica da Rádio de Berlim, e 
novas récitas d’O Cavaleiro da Rosa no Teatro 
Bolshoi.

Remix Ensemble  
Casa da Música
Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix 
Ensemble apresentou em estreia absoluta 
mais de oitenta e cinco obras e foi dirigido 
pelos maestros Stefan Asbury, Ilan Volkov, 
Kasper de Roo, Pierre ‑André Valade, Rolf 
Gupta, Peter Rundel, Jonathan Stockhammer, 
Jurjen Hempel, Matthias Pintscher, Franck 
Ollu, Reinbert de Leeuw, Diego Masson, Emilio 
Pomàrico, Brad Lubman, Peter Eötvös e Paul 
Hillier, entre outros. 

No plano internacional apresentou ‑se 
em Valência, Roterdão, Huddersfield, Barce‑
lona, Estrasburgo, Paris, Orleães, Bourges, 
Reims, Antuérpia, Madrid, Ourense, Buda‑
peste, Norrköping, Viena, Witten, Berlim, 
Amesterdão, Colónia, Zurique, Luxem‑
burgo e Bruxelas, incluindo festivais como 
o Wiener Festwochen (Viena) e o Agora 
(IRCAM – Paris). Entre as obras interpre‑
tadas em estreia mundial incluíram ‑se duas 
encomendas a Wolfgang Rihm, o concertino 
para piano Jetzt genau! de Pascal Dusapin 
no programa de encerramento do Festival 
Musica de Estrasburgo, a ópera Quartett de 
Luca Francesconi, com encenação de Nuno 
Carinhas, apresentada no Porto e em Estras‑
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burgo, Le soldat inconnu de Georges Aper‑
ghis, uma encomenda da ECHO, e Da capo 
de Peter Eötvös. O projecto Ring Saga, com 
música de Richard Wagner adaptada por 
Jonathan Dove e Graham Vick, 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 Luxembourg e 
Grand Théâtre de Reims.

Entre os projectos para 2015, merece 
destaque a estreia mundial da ópera Gior‑
dano Bruno, de Francesco Filidei, no Porto e 
em Estrasburgo. Apresenta ‑se no Printemps 
des Arts de Monte Carlo, Elbphilharmonie de 

Hamburgo e festival Wien Modern (Viena), e 
leva novamente à cena a ópera Massacre de 
Mitterer, no Théâtre du Capitole de Toulouse.

O Remix tem onze discos editados 
com obras de Pauset, Azguime, Côrte‑
‑Real, Peixinho, Dillon, Jorgensen, Staud, 
Nunes, Bernhard Lang, Pinho Vargas, Wolf‑
gang Mitterer, Karin Rehnqvist, Pascal 
Dusapin e Luca Francesconi. A prestigiada 
revista londrina de crítica musical Gramo‑
phone incluiu o CD com gravações de obras 
de Pascal Dusapin, pelo Remix Ensemble 
e a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música, na restrita listagem de Escolha dos 
Críticos do Ano 2013.  

Violino 
Angel Gimeno
José Pereira

Viola
Trevor McTait
David Lloyd

Violoncelo
Oliver Parr
Filipe Quaresma

Contrabaixo  
António A. Aguiar

Flauta
Stephanie Wagner
Ana Raquel Lima

Oboé
José Fernando Silva

Clarinete
Vítor J. Pereira
Ricardo Alves
Frederic Cardoso
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Roberto Erculiani
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Dário Ribeiro
Thomas Gomes
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Ales Klancar
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Ricardo Pereira
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Adélio Carneiro
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Mário Teixeira
Manuel Campos
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Jonathan Ayerst*
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*Klingelspiele na obra 
Mouvement
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