
Sagração
na primavera
ACasa daMúsica celebra dez anos conquista
prestígio internacional e afirma se comoa grande
instituiçãode todasasmúsicas emPortugal
TEXTOVALDEMARCRUZ FOTOGRAFIALUCÍLIAMONTEIRO

GrigorySokolov é aos 65 anos ummito em
vida O pianista nascido na entãoLenine
grado pode escolher qualquer sala domun
do onde lhe apeteça apresentar se como
solista Tem uma legião de fiéis seguidores
Cada apresentação pública significa ter a
sala esgotada comgrande antecedência
Veem nele a corporização de uma antiga e
inimitável escola de grandes pianistas Tem
omundo ao alcanceda mão e ainda assim
cultiva o inesperado prazer de reservar
numa agenda recheada um espaço um
tempo para o regular regresso à Casa da
Música CM Parao pianista russo tocar
no Porto é como um ritual cumprido com

Expresso

66/67

S/Cor

2035

131300

Nacional

Informação Geral

Semanal

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:03042015

Cultura

E



a religiosidade própria dosmais ambicio
nados cerimoniais mas de igualmodouma
festa Porventura um divertimento mesmo
se oprograma é preenchido com obras
rigorosas como uma partita de Bach ou uma
sonata deSchubert É o para ele e sobre
tudo parao público sempre disponível para
deixar a sala a abarrotar ao ponto de serem
colocadas cadeiras no palco a rodear o pia
nista Háduas semanas Sokolov regressou
Como o tem feito todos os anos Aquela
presença até pelo significado simbólico
entretanto construído teria desde logo de
ser entendida comoa primeira das prendas
da Casa para assinalar o seu décimoaniver
sário Uma prenda fora do programa oficial
Sokolov é todo ele umprograma ea Casa
daMúsica oaltar onde gostade depositar as
suas oferendas
O gesto de Sokolov está longe de constitu
ir uma bizarria de umartista excêntrico
Traduz antes umdos êxitosmaiores da CM
construídos ao longo destes dez anos de
existência Quando a 14 de abril de 2005
foi inaugurada a Casa com uma festa que
se prolongou por nove dias e incluiu a
atuação do pianista Alfred Brendel mas
tambémLou Reed PedroAbrunhosa os
Clã a então Orquestra Nacional do Porto
ou oRemix Ensemble nem as previsões
mais otimistas estariam em condições de
antecipar que uma década depois a CM
estava consolidada como uma referência
absoluta no circuito das grandes casas de
concerto europeias
O percurso não foi pacífico e os violen
tos cortes no financiamento do Estado
ocorridos nos últimos anos obrigaram a
uma sensível reformulação programática
até para como nos dizia José Manuel Dias
da Fonseca presidente do Conselho de
Administração da CM não correr o risco
de afunilamento e ficar a oferta reduzida
àmúsica erudita Tornava se essencial
continuar a cumprir aquela que fora como
que uma divisa colocada desde início por
Pedro Burmester bem no centro de todas
as hipóteses de programa a CM teria de
ser a casa de todas as músicas
Tem sido com igual intensidade o espaço
cada vez mais procurado por maestros
e instrumentistas oriundos dasmais
diversas latitudes por ser cada vez mais
evidente a qualidade do trabalho desen
volvido numa estrutura que soube sobre
viver ao tempo que lhe calhou em sorte e
antecipar futuros
Essas opções materializam se por vezes
nos detalhes Como a história que nos
contava Paulo Sarmento e Cunha dire
tor geral da CM quando com entusiasmo
se referia à próxima aquisição de um ins
trumento até há pouco inexistente e que
começou a ser concebidomais ou menos
no ano da inauguração da Casa Terá sido
apresentado pela primeira vez há cinco
anos e desde então tem vindo a ter uma

entrada lenta nas principais orquestras
embora sejam ainda escassos os agrupa
mentos em todo omundo que o possuem
Trata se do contraforte uma evolução do
contrafagote em construção na empresa
alemãGuntramWolf especialista emmo
dernos e antigos instrumentos de sopro
NaPenínsula Ibérica a CM será a primeira
instituiçãoa possuir este novo instrumen
to cujopreço pode atingirmais de30 mil
euros Contrafagote daOrquestradaCasada
Música o russoVasili Suprunov sublinha as
dificuldades de tocar e afinar o seu instru
mento por oposição às facilidades introdu
zidaspelocontraforte uminstrumentotodo
emmadeira que émais estável na afinação
temum registo maior e pode chegar às
cinco oitavas enquanto ocontrafagote não
passa das três oitavas emeia
O italianoRoberto Erculiani músico do
Remix sublinha que a sua aquisição pela
CM dá resposta às exigências do reportório
contemporâneo cada vez mais presente na
programação Não apenas do Remix que
quase só toca compositores contemporâ
neos mas tambémdaOrquestra
ORemix é umdos sinais de excelência
projetados pela CM com repercussões in
ternacionais De tal ordem que o Ensemble
é já visto como um dos principais agrupa
mentos de música contemporânea a atuar
na Europa Por ali passa outra vertente
essencial da CM plasmada nas encomen
das a compositores portugueses
Esta é porém uma faceta polémica
com acusações surgidas de vários sec
tores segundo os quais a Casa por vezes
privilegiaria jovens compositores de
outras nacionalidades só por estarem
integrados na redeVarese em detrimento
dos portugueses António Jorge Pache
co diretor artístico rejeita em absoluto
esta tese e assegura ser uma missão da
Casa desde que abriu criar espaço para a
afirmação dos compositores portugueses
AOrquestra e oRemix sublinha levam
ao estrangeiromuitamúsica portuguesa
e numa dimensão sem precedentes Em
mais de duas centenas de obras encomen
dadas ao longo destes 15 anos 111 têm a
assinatura de compositores portugueses
garante Pacheco

Outra das singularidades daCasa pas
sa pela diversidade dos agrupamentos
residentes com aOrquestra o Remix a
Orquestra Barroca e oCoro a que terão
de juntar se noutra dimensão os Servi
ços Educativos António Jorge Pacheco
e Dias da Fonseca asseguram ser esta
uma situação única nomundo A atuação
concertada de todos aqueles agrupamen
tos fez com que a CM se transformasse na
grande instituição musical portuguesa dos
nossos dias Não apenas pela qualidade da
oferta musical mas tambémpela singu
laridade arquitetónica do edifício pela
particularidade de uma imagemgráfica e
comunicacional de início criada por Stefan
Sagmeister e depois desenvolvida por uma
equipa interna de designers e sobretudo
pelos públicos que soube criar
Os tempos encarregaram se de retirar sig
nificado a outros focos de polémica como
a opção inicial de abdicar do fosso de or
questra o que inviabilizaria os espetáculos
de ópera Apesar de manter a vocação de
sala de concertos a CM teve já 13 óperas
com destaque natural para a Ring Saga
num fim de semana de setembro de 2011
durante o qual numa adaptação de Jona
than Dove eGraham Vick com oRemix a
ter um papel crucial foram apresentadas
as quatro óperas do O Anel doNibelun
go de Richard Wagner
Foi um acontecimento com o poder con
tido nos momentosmágicos capazes de
fazer história e ficar para a história como
de resto sucedeu em outras ocasiões
O tempo é por isso de festa com uma
intensa programação entre a próxima
quinta feira e domingo 12 de abril Atra
vés de várias iniciativas será proporcio
nada uma viagem aos grandes momentos
vividos pela Casa com exposições das
fotografias ou dos cartazes quemarcaram
visitas guiadas ensaios abertos evocação
das óperasmontadas Depois há os espe
táculos que vão desde o concerto de órgão
na igreja dos Clérigos a um concerto sur
presa pela Sinfónica e Coro na Sala Suggia
com passagempela atuação daOrquestra
Barroca ou um Club muito especial com
Tricky além de Capicua e Best Youth
Mário Laginha será acompanhado pela
Banda Sinfónica Portuguesa na interpre
tação de Rapsody in Blue de George
Gershwin e aOrquestra de Jazz deMato
sinhos apresentará umprograma comKurt
Rosenwinkel umdos nomes essenciais da
guitarra jazz contemporânea
Nãoé tudo enunca aqui tudo poderia ser
apresentado A festa éum desafio àdes
coberta comoé ao longode cada ano a
programação ancorada numa grandediver
sidade depropostas O aniversário da Casa
terá assim de ser visto como uma sagração
dasmuitasmúsicas que omundocomporta
Todos os anos pela primavera
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