
Umjubiloso
e abençoado
nascimento
Um concerto de Natal da Casa da Música
junta duas obras magnas do barroco
germânico Com música desta alvitra
José Carlos Fernandes até Herodes
poria de parte os seus planos infanticidas
s concertos deNatal

programamassiduamente a
oratóriadeNataldeBach que

sendouma obra prima está

barroco de temática natalícia
Quem aprecie variedade tem
razõespara festejara escolha
feita para esteconcerto do Coro
Orquestra Barroca Casa da
Músicacom direcção de Paul

Hillier a Historia deNatal
Weihnachtslústoríe de Heinrich
Schútz omaior compositor
germanico anterior a Bach
Schútz tinha a provecta idade
para os padrões doseculo XVII
de 75 anos quando a estreou em
Dresdenem 1660 entãoainda
como título deHistória do
Jubiloso eAbençoado
Nascimento de Cristo Filho de
DeuseMaria mas ainda teve
determinação e energia para
rever em 1662 1664e 1671 um
ano antes da morte aos 87 anos

Eumaobra admirável nãosó
pela sua prodigiosa invenção

musical comopelo facto de a sua
forma não ter antecedentes foi
Schiitz quem definiu os
parâmetros da oratória
germânica que Bach levaria à
perfeiçãomuitas
décadas

depois AHistória deNatal
alterna a narraçãodos eventos
pelo Evangelista com
Intermedien em queos
intervenientes na narrativa se
exprimem emdiscurso directo
com acompanhamento de
cordas nocasodosanjos ou de
sopros no caso dos homens
trompetes para Herodes flautas
para os pastores trombones
para sacerdotes e escribas
A outra peca do programa éo

Magnificai de Bach estreada no
dia deNatal de 1723 em Leipzig
oprimeiroNatal de Bach no seu
novoposto de KantorÉ natural
que tenha feito questão de
assinalar uma das datasmais
importantes do calendário

liturgiacom uma obra
memorável e logrou o
plenamente pois este cântico
de louvor a Deus porMaria
exprimindoo seu regozijo por ter
sido eleita comomãe deCristo é
hojeumadasobrasmais
populares de Bach ainda que na
versão revista datada de 1733

Orquestra Barroca
Coro Casa da Música

Domingo 20 na Casa da Música
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