
CasadaMúsica
celebrauma década
intensa noPorto
O 10 º aniversáriopropõe
uma actividade intensa até
domingo que inclui uma
estreia de Pedro Amaral

Público

1/27

S/Cor

775

51453

Nacional

Informação Geral

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:10042015

Cultura



Surpresas ebrincadeiras
paradezanosa sério
naCasadaMúsica

PedroBoléo
O10º aniversáriodaCasa
daMúsica propõe uma
actividade intensa até
domingo que inclui uma
estreia dePedroAmaral

A Casa da Música comemora dez
anos de vida com uma série de ac
tividades que pretendemnão só en
volver todos os seus agrupamentos
e maestros mas dar conta também
de um percursomarcado por uma
diversidade de estilos e géneros
musicais A ideia é que os visitantes
possam encontrar entre concertos
e imagens actividades do Serviço
Educativo e ensaios abertos ou visi
tasguiadas os sinais de uma década
intensa emdias bem recheadosaté
domingo

No concerto de hoje 21h ouvirse á uma obra emestreia absoluta
de Pedro Amaral uma encomenda
da Casa da Música para a ocasião
Nomesmo concerto poderá ouvir
se Beethoven AConsagraçãodaCa
sa 1822 uma peça contemporânea
de JörgWidman Conbrio Abertura
de concertopara orquestra e ainda
uma surpresa de uma obra coral
sinfónica comquatro solistas ACasa
daMúsicanão dizde que peça se tra
ta mas não é difícil adivinhar
FalámoscomPedroAmaral a pro

pósitodaestreiada suaobraScherzi
pluralde scherzo Sãovárias brinca
deiras mas o compositor levou a
encomendamuito a sério Aconvite
do director artístico António Jorge
Pacheco que sugeriuque seria óp
timo que Pedro Amaral incluísse
algum elemento que se pudesse re
lacionar com o aniversário Achei
estimulante a ideia diz o compo
sitor Para um compositor com a
hereditariedade de onde eu venho
do estruturalismo da herança de
Darmstadt não é imediato compor
algo em relação directa coma reali
dade empírica com a physis Quis
tomaresteestímulocomoumdesafio
pessoal Por isso decidiu fazer algo
que nunca tinha feito explorando si
multaneamentea ideiadescherzo em
aspectos técnicos e estéticos como
fazer algo que tenha uma dimensão
lúdica A obra inclui umaespéciede
fanfarrascontemporâneas oque pa
ra mim simbolicamente representa
ummododecomemoraro aniversá
rio usandoosmetais à boamaneira
do barroco veneziano A questão
paraAmaral era como trabalharno

seu vocabulárionum scherzo Nun
ca tinha escrito umscherzo formale
se calhar não vou escrever mais
Mas odesafio émaiordoque esse
Trata sede dominar o instrumen

to que é a orquestra maravilhosa
mente plural e colorido e ondeme
sintomais à vontade actualmente
PedroAmaral dá comoexemplo um
dos scherzi Numadasbrincadeiras
peguei numa longuíssima linhamo
nódicaeprocurei construiralgoque
possaser tocadopor todaaorquestra
e que pelo jogo de construção de
ressonâncias crie não apenas uma
paleta de cores sobreo som masde
senvolvaumtrabalho sobreaprópria
acústica da escrita instrumental
É oresultadodeum cuidadoso tra

balho de orquestração que o com
positor reconhece ter desenvolvido
ainda mais nos últimos anos após
serprofessor emÉvora Podedizer
se que foi a última etapa da minha
aprendizagem diz Surge após to
dosos seusestudosemPortugal e no
estrangeiro ede umpercurso impor
tante como compositor e maestro
ainda com pouco mais de 40 anos
O Scherzo da 9 ª Sinfonia deBe

ethoven serviu de algum modo de
referência histórica para a forma
musical mas sobretudocomo uma
referência técnica Pedro Amaral
usa numa passagem por exemplo
um compasso tão rápido que a exe
cução damúsica temde serpensada
a três ou quatro compassos como
fazia Beethoven indicando na par
titura ritmo di tre batutte
Pedro Amaral considera que a

ideia de orquestração não é a de
encontrar o mais belo mas omais
funcional Orquestrar é construir
de forma eficaz dar core dar envol
vente acústica A própriapeçapode
edeveconstruir umaacústica Claro
que o que se ouvirá hoje depende

também da acústica da Sala Suggia
mas o que é importante para ocom
positor é terintegradoesseelemen
to de uma forma dinâmica na sua
forma de trabalhar

A propósito do aniversário per
guntámos a Pedro Amaral o que
pensa que foi mais importante nes
tes dezanos para alguémquevê de
fora comocidadão mas também de
dentro comomúsicoecompositor
O compositor não tem dúvidas É
umextraordinário sucesso ACasada
Música teveumaimportância inequí
voca A paisagemculturalportuense
não temcomparação
Ocompositorconsidera aindaque

a Casa foi responsável por um au
mentodaofertacultural anorteepela
disseminaçãodaculturamusical por
tuguesa Destaca aexistênciade um
veículo comonuncaexistiu aoserviço
da internacionalizaçãodamúsicapor
tuguesa oRemix Ensemble
Hojeà noite se saberáda outrasur

presa Uma obra sinfónica comcoro
e quatro solistas É capaz de ser
mesmoamais famosa Parece lógico
comemorar dez anos com fraterni
dade e alegria
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