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Hámúsica que fica bem em qualquer
altura do ano e há outra que ganha mais
significado em datas específicas Entre o
copioso repertório destinado à Semana
Santa José Carlos Fernandes recomenda
As Sete ÚltimasPalavras de Cristo na Cruz

Em 1761 aos31 anos Joseph

Haydn assumiu o posto de vicemestre de capela da poderosa
família Esterházy ao serviço da
qual passaria três décadas parte

delasem condições de semiisolamento no magnífico palácio
queo príncipeNikolausEsterházy
fezconstruir em Esterháza
Nikolaus mudou se para lá coma
sua corte em 1766e aí permaneceu
atéàmorte em 1790 Embora
Haydn promovido a mestre de
capelaem1766 nãotivessemãos
amedir para assegurar a
intensíssima vida musical da
corte a sua fama foi difundindo se
pela Europa eas encomendas de
obras iamchegando lhe umpouco
de todoo lado
Uma dasmais invulgares veio

da Hermandad de la Santa Cueva
que se reunia numa capela
construída numa gruta emCádiz
A confraria era dirigida porJosé
Saénz de Santamaria Marquês
de Valde Inigo que gastou
uma fortuna a embelezar a

dita capela entre cujos
tesouros figuram três obras
deGoya Para as cerimónias
deSexta FeiraSanta
encomendou a Haydn uma
peça orquestral em sete
andamentos
um por cada
uma das
sete últimas
frases de
Cristo na cruz

a que o

compositor
adicionaria uma
introdução e um epílogo A
encomenda especificava que

todos os andamentos deveriam
ter uma atmosfera de solenidade
o que não é fácil de manter
durante os 70minutos de

duração prevista sem cair na
monotonia O compositor parece
ter ficado satisfeito com o
resultado pois nomesmo ano
da estreia em Cádiz 1787 fez
publicar em Viena não só a
versão original para orquestra
de cordas como transcrições
para piano solo e quarteto de
cordaseem 1795 prepararia uma
versão para solistas coro e
orquestra

E esta última que poderá ouvirse no Domingo de Páscoa num
arranjo em que a parte orquestral
é assegurada pelo piano
confiado a deElsa Marques
Silva um aligeiramento que
porá uma responsabilidade
adicional sobre os solistas e o

Coro Casa da Música
sob a direcção de
PaulHillier

Coro Casa

daMúsica
Domingo 22 na

Casa da Música
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