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Sir Harrison Birtwistle – Compositor em Resi‑
dência na Casa da Música em 2017 – é um 
verdadeiro decano da música contemporâ‑
nea britânica: a sua carreira conta já com seis 
décadas e, aos 82 anos de idade, o seu ritmo 
de trabalho não dá sinais de abrandamento. 
Compositor há muito consagrado (o título de 
Sir foi ‑lhe atribuído em 1988), começou a sua 
carreira, no final da década de 1950, como 
um autêntico rebelde – uma voz dissonante 
na cena musical britânica. Fê ‑lo ao introdu‑
zir, nas suas obras, muitas das linguagens 
vanguardistas do pós ‑guerra a que a música 
britânica tinha, até então, permanecido prati‑
camente imune (uma imunidade que uns 
quantos lamentavam, como sintoma de um 
deplorável atraso, mas que muitos defendiam 
como a manifestação do bom senso britâ‑
nico face aos desmandos intelectualóides de 
compositores continentais como Messiaen, 
Boulez e Stockhausen). Não foi um trabalho, 
de resto, que Birtwistle tivesse feito sozinho: 
acompanharam ‑no, de forma igualmente deci‑
siva, os compositores Alexander Goehr e Peter 
Maxwell Davies, seus amigos próximos, oriun‑
dos, como ele, de Manchester.

A música britânica nunca mais foi a mesma 
desde então. A partir desse impulso pioneiro 
da Escola de Manchester, inúmeras correntes 
têm florescido, umas mais radicais e, se quiser‑
mos, elitistas (como a nova complexidade de 
Ferneyhough e Dillon), outras mais moderadas 
e acessíveis (como o modernismo mais trans‑
parente e melódico de Benjamin e Harvey, ou o 
pós ‑modernismo ecléctico de Adès e Turnage). 
A música britânica é, hoje, das mais dinâmicas 
em todo o mundo, e parece ter, inclusivamente, 
características próprias que a diferenciam de 
outros centros (como França ou Alemanha): por 
exemplo, praticamente todos os compositores 
ingleses parecem preocupar ‑se, cada um à sua 

maneira, com as ideias de melodia e de contra‑
ponto (sobreposição de várias linhas melódicas).

O concerto de hoje dá ‑nos uma amostra 
desse dinamismo musical britânico, ao incluir 
uma obra relativamente recente de Birtwistle e 
duas obras recentíssimas de compositores mais 
jovens que, embora sejam da mesma geração, 
são muito diferentes estilisticamente. Residente 
em Berlim, Rebecca Saunders é esteticamente 
próxima de Rihm e Lachenmann, figuras cimei‑
ras da música alemã (Saunders foi, aliás, aluna 
de Rihm). Julian Anderson é mais influenciado 
pela música francesa (sobretudo de Tristan 
Murail, que foi seu professor) e próximo de tradi‑
ções especificamente britânicas, como a da 
música coral (a que tem dedicado uma parcela 
muito substancial da sua obra: veja ‑se Bell Mass, 
Alleluia e Heaven is Shy of Earth, para mencio‑
nar apenas alguns exemplos recentes de peças 
para coro).

Cada uma destas três obras é representa‑
tiva do estilo dos respectivos compositores. No 
caso de Skin, embora a peça  tenha a novidade 
de ser a primeira de Rebecca Saunders a incluir 
a voz humana, encontramos nela a sua carac‑
terística preocupação com a exploração do 
timbre, recorrendo a técnicas não ‑convencio‑
nais de execução instrumental e vocal, de que 
resultam sonoridades extremamente evoca‑
tivas e originais. Além disso, um dos textos 
apresentados pela soprano solista é de um 
fragmento do Ulisses de James Joyce a que 
Saunders tinha já aludido em peças anteriores 
(nomeadamente em Molly’s Song).

Quanto a Van Gogh Blue, a obra (inspi‑
rada em quadros e cartas de Van Gogh, como 
o compositor explica em detalhe na nota de 
programa nas páginas seguintes) é igual‑
mente típica de Julian Anderson, acima de tudo 
pelas sonoridades límpidas e translúcidas que 
frequentemente nos apresenta (sobretudo no 
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primeiro e no quarto andamento). Além disso, 
Van Gogh Blue relaciona ‑se com duas outras 
obras suas, esse conjunto completando uma 
trilogia sobre a cor azul.

Finalmente, Theseus Game revela muitas 
das obsessões de Birtwistle, como Jonathan 
Cross explica em detalhe no seu texto mais à 
frente: a referência a mitos gregos; o carácter 
dramático e teatral (especialmente evidente 
no facto de os músicos se movimentarem em 
palco durante a execução da peça); e a ideia 
de uma melodia sem fim (neste caso passando 
por vários instrumentos), ideia essa que tem 
tido uma presença frequente nas obras de 
Birtwistle compostas no novo milénio.

DANIEL MOREIRA, 2017

Julian Anderson
LONDRES, 6 DE ABRIL DE 1967

Van Gogh Blue

Vincent Van Gogh foi um dos pintores mais 
prolíficos e originais do seu tempo, mas 
também escrevia cartas de forma brilhante: 
a sua correspondência revela uma enorme e 
agradável personalidade, alerta e sempre viva, 
naïve no bom sentido – desenvolto, esponta‑
neamente entusiástico, sem traços de auto‑
comiseração. Estas cartas não são “loucas”, e 
muito provavelmente também Van Gogh não 
o era. Uma das muitas ironias da vida de Van 
Gogh é o facto de os incidentes mais famosos 
com ela relacionados – o corte da orelha e o 
presumível suicídio – não terem sido infligidos 
pelo próprio, segundo hoje se pensa. (Gaugin 
foi o provável responsável pela ferida na orelha 
numa rixa; enquanto a morte de Van Gogh foi, 
quase garantidamente, um homicídio involun‑
tário cometido por um adolescente que brin‑
cava com uma pistola durante as suas férias.) 

O ponto de partida para esta obra foram 
alguns quadros de Van Gogh e sobretudo 
várias das suas cartas mais inspiradas, com 
descrições nítidas mas muito práticas dos seus 
projectos artísticos numa linguagem maravi‑
lhosamente transparente, evitando a presun‑
ção artística e a superficialidade. Muitas cartas 
testemunham o amor intenso que nutria pela 
cor enquanto cor apenas. De modo recor‑
rente, os temas das pinturas era escolhidos 
meramente pela sua cor. Van Gogh escreve 
ao seu irmão, descrevendo os seus projectos 
de então (25 de Junho de 1888): “Os campos de 
trigo ofereceram uma oportunidade de traba‑
lho tão boa quanto os pomares em flor. E tenho 
tempo à justa para preparar a minha próxima 
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campanha, as vinhas. Os pomares simbo‑
lizam o cor ‑de ‑rosa e o branco; os campos 
de trigo, o amarelo; as paisagens marítimas, 
o azul; talvez para a próxima vá à procura de 
alguns verdes. O Outono traz agora o espectro 
completo das cores.” Azul – azul cobalto, azul 
celeste, azul profundo, turquesas, cerúleos, etc. 
– era um amor especial mencionado de forma 
mais entusiástica do que qualquer outra cor. 
Ligando isto às minhas duas peças imedia‑
tamente anteriores, ambas centradas na cor 
azul – In lieblicher Blaue para violino e orques‑
tra e Catalan Peasant with Guitar para guitarra 
solo –, decidi compor Van Gogh Blue como 
obra final de uma trilogia de obras ‘azuis’.

As interpretações precisas da cor na 
música são manifestamente impossíveis, ou no 
mínimo muito subjectivas. Contudo, a música 
pode tentar convocar imagens ou contextos 
nos quais surge a cor. Apesar de os cinco anda‑

mentos de Van Gogh Blue poderem ser ouvidos 
como música puramente abstracta do início ao 
fim, poderá ser útil aos ouvintes saber o que eu 
tinha em mente quando os compus. Pretendi 
homenagear o mais profundamente humano 
dos artistas. O título evoca os ambientes e 
cores da obra enquanto sugere que um tom 
de azul deveria ter sido nomeado em honra de 
Van Gogh. Uma vez que não o foi, a minha peça 
encarrega ‑se também dessa tarefa.

Os cinco andamentos progridem do 
amanhecer até à noite. Os títulos, tal como as 
cartas de Van Gogh, estão em francês.

1. l’Aube, soleil naissant. A adoração de Van 
Gogh pelo sol e o seu fascínio pela luz cres‑
cente do amanhecer inspiraram este anda‑
mento inicial, construído com uma expansão 
gradual de harmonias, melodias e espectro 
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sonoro. É evocada a sensação de descoberta 
do mundo como se fora a primeira vez, algo 
que Van Gogh tanto apreciava no amanhecer. 
Aqui emergem pela primeira vez muitas figu‑
ras melódicas e harmónicas que serão usadas 
ao longo da obra.

2. Les Vignobles. Van Gogh valorizava as 
vindimas pela característica animação, vita‑
lidade e cores ricas. Este andamento é polir‑
rítmico e ilustra musicalmente tanto a vindima 
(camadas de ostinatos com carácter de dança) 
como a transformação das uvas em vinho 
(melodias fluentes no final do andamento). 

3. Les Alpilles. A cordilheira que ondu‑
lava na proximidade de Arles e Saint ‑Remy é 
evocada em muitas das pinturas de Van Gogh, 
que captam a sua aparência curiosamente azul 
em justaposição com o céu provençal, cuja 
cor parece intensificar. Figuras caprichosas 
e flutuantes separadas por pausas no início e 
no final do andamento evocam a ondulação 
distante dos Alpilles; a parte central tem uma 
energia crescente e corresponde à interacção 
irregular e vigorosa das montanhas com o céu, 
árvores e sobretudo o vento mistral.

4. Eygalières. Nos arredores da pequena 
povoação de Eygalières há uma paisagem 
serena que Van Gogh pintou muitas vezes em 
algumas das suas telas mais famosas (como 
Campo de Trigo com Ciprestes que se encon‑
tra na National Gallery, Londres). Este anda‑
mento procura evocar o estado de ‘repouso 
imperturbável’ mencionado repetidamente por 
Van Gogh como um dos seus objectivos artís‑
ticos. É uma peça essencialmente harmónica 
com uma superfície muito focada.

5. la nuit, peindre les étoiles (le 25 mai 1889, 
4:40 am). Para Van Gogh, pintar o céu estre‑
lado era uma forma de culto espiritual: ‘Quando 
tenho uma forte necessidade da religião, vou 
para a rua de noite e pinto as estrelas.’ Era um 
leitor ávido de astronomia popular e orgulhava‑
‑se de saber a localização precisa das estrelas, 
planetas e lua. Recentemente, foi descoberto 
pelo astrofísico Jean ‑Pierre Luminet que 
A Noite Estrelada de Van Gogh foi esboçada em 
Saint ‑Remy na data e hora precisa menciona‑
das acima. A pintura, nada serena, é astrono‑
micamente exacta e inclui representações de 
nebulosas, fenómeno que tinha sido descoberto 
havia pouco tempo. O meu andamento começa 
com fragmentos de som como pontos isolados 
de luz, com referência também às cigarras e aos 
grilos cantando na noite da Provença – sons 
queridos por Van Gogh. Desenvolve ‑se numa 
espécie de ‘dança cósmica’ numa afinação não 
padrão – figuras musicais rodam alegremente 
sobre si mesmas e umas sobre as outras, como 
se estivessem ligadas num planetário girató‑
rio. A dança torna ‑se cada vez mais obsessiva 
e brutal, conduzindo à coda que lentamente 
escurece e termina Van Gogh Blue com um 
lamento persistente.

A obra foi encomendada pela Serge Kous‑
sevitzsky Music Foundation in the Library of 
Congress e dedicada à memória de Serge 
e Natalie Koussevitzky; Wigmore Hall com 
o apoio de André Hoffmann, presidente da 
Fondation Hoffmann; e Casa da Música.

JULIAN ANDERSON, 2015

Tradução: Fernando P. Lima
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Rebecca Saunders
LONDRES, 19 DE DEZEMBRO DE 1967

Skin

skin /Skin/ n. [pele]
cobertura ou camada externa contínua, 
flexível e tensa sobre um corpo ou coisa;
película assemelhada a pele na superfície de 
um líquido ou um sólido;
pele de um animal esfolado com ou sem pêlo.
 
n. membrana delicada que separa o corpo 
e o seu ambiente – subentende o fenómeno 
do tacto, um dos cinco sentidos externos, 
através do qual as modalidades sensoriais 
subsidiárias (temperatura, dor e vibração) 
são parcialmente percebidas.
 

Toque, sensação somática, tacto ou 
recepção mecânica: percepção neural 
geralmente na pele, mas também na 
língua, garganta e mucosa. Os receptores 
respondem a variações de velocidade e 
pressão (firme, pincelada, contínua, etc.). adj. 
somático, táctil.
 
skin /Skin/ v. [pelar]
pelar, descascar a superfície de; retirar a 
pele a um animal.
Under one’s skin: tão profundamente 
penetrante ao ponto de irritar, estimular, 
fazer pensar ou excitar. 
Under the skin: para lá das aparências 
superficiais: fundamentalmente. 
Skin’ como metáfora de efemeridade – o 
processo contínuo em que a pele morta cai e 
é substituída com nascimento de nova pele. 
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Impressionada pela gravação de uma produção 
antiga da peça para televisão The Ghost Trio de 
Samuel Beckett (escrita em 1975 e transmitida 
pela primeira vez em 1977), o seguinte texto, 
dito por um narrador no I Acto, foi o estímulo 
absoluto para a escrita desta peça:

 
...this is the room’s essence
not being
now look closer
mere dust
dust is the skin of a room
history is a skin
the older it gets the more impressions 
are left on its surface
look again...

...esta é a essência do quarto
não ser
olha agora mais de perto
mero pó
o pó é a pele de um quarto
a história é uma pele
quanto mais velha se torna, mais são as 
marcas deixadas na sua superfície
olha de novo...

O essencial do texto de Skin é escrito por mim e 
materializou ‑se gradualmente durante o longo 
processo composicional, parcialmente inspi‑
rado pelas sessões de colaboração com Juliet 
Fraser. No final é citado um excerto do Ulisses 
de James Joyce, nomeadamente a passagem 
final do Monólogo de Molly Bloom. 

REBECCA SAUNDERS, 2016

Tradução: Fernando P. Lima

Harrison Birtwistle
ACCRINGTON (LANCASHIRE), 15 DE JULHO DE 1934

Theseus Game

Harrison Birtwistle sempre foi fascinado pelo 
teatro. Para além do tempo dedicado à compo‑
sição de óperas – com sucessos que vão de 
Punch and Judy (1966 ‑67) a The Cure (2015) –, 
foi Director Musical do National Theatre em 
Londres nos anos 70 e 80. Aí, entre outras 
coisas, colaborou numa produção aclamada da 
trilogia Oresteia (1981) de Aeschylus. Mas este 
fascínio verteu também para as suas obras de 
concerto: a primeira tentativa de uma espé‑
cie embrionária de ‘teatro musical’ é mesmo 
anterior à sua primeira ópera. A peça Tragoe‑
dia (1965), para ensemble, é emoldurada pelas 
categorias formais da tragédia grega da Anti‑
guidade (Prólogo, Episódio, Stasimon, etc.). O 
resultado é um drama musical poderoso mas 
abstracto destinado à sala de concerto. Em 
Verses for Ensembles (1968 ‑69), levou esta 
ideia de drama um pouco mais longe instruindo 
os músicos para se moverem pelo palco, repre‑
sentando a estrutura da peça e mesmo rituali‑
zando a experiência do concerto. E numa das 
mais conhecidas obras para ensemble, Secret 
Theatre (1984), o drama é focado na oposição 
de dois grupos a que chama ‘cantus’ (melo‑
dia sem fim que percorre toda a peça) e ‘conti‑
nuum’ (‘acompanhando’ música de natureza 
mais vertical); aqui, o movimento dos intérpre‑
tes pelo palco dramatiza a relação entre os dois 
grupos em constante mudança.

Birtwistle considera Theseus Game (2002‑
‑03) uma outra versão da ideia apresentada 
em Secret Theatre. A distribuição dos músicos 
em palco está cuidadosamente indicada, com 
as cordas à frente e a percussão em platafor‑
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mas elevadas atrás. A melodia praticamente 
contínua que está no centro da obra é tocada 
por uma sucessão de solistas, todos eles se 
revezando na posição de solista em frente ao 
ensemble. Há ainda duas mesas no fundo para 
as quais, de quando em vez, os instrumentistas 
de metais sobem para toques antifonais que se 
sobrepõem ao ensemble. É deste modo que 
a dramaturgia da peça se vê representada 
perante o público.

Birtwistle não escrevia para dois maestros 
desde a tragédia lírica The Mask of Orpheus 
(1973 ‑84), para uma formação de enorme 
dimensão. Agora, o ensemble é dividido em 
dois grupos, cada um seguindo o tempo de 
um dos maestros, o que resulta em duas linhas 
de tempo independentes mas simultâneas. 
A identidade de cada grupo, contudo, muda 
continuamente porque os instrumentistas 
deixam ocasionalmente de seguir um maes‑
tro, passando para o outro. Ao contar com dois 
maestros, o compositor liberta ‑se também da 
necessidade de escrever música demasiado 
complexa, embora uma complexidade cati‑
vante surja da intersecção dos dois grupos. O 
seu material é frequentemente similar, mas a 
sua separação continua a ser importante: parte 
do sentido dramático da peça provém de se 
ouvir como a distância ou a proximidade entre 
os dois grupos é algo em constante mudança.

O título da obra alude ao mito grego de 
Teseu, que escapou do labirinto do Minotauro 
seguindo um fio dado pela sua amante, Ariadne. 
Em Theseus Game, o fio de Ariadne é a melodia 
interminável que vai ziguezagueando através 
do ‘labirinto’ do ensemble. Birtwistle afirmou 
que o seu interesse aqui é “a ideia de algo que 
nunca acaba”: é este estrato melódico que dá 
à obra um sentido de continuidade, como se 
a música estivesse num estado permanente 
de transição. A música para o ensemble foi 

concebida em blocos e parece regressar repe‑
tidamente ao mesmo local (como aconteceria 
num labirinto); assim, a presença da melodia 
permite ‑nos ouvir o nosso caminho através da 
complexidade.

O primeiro músico a ocupar a posição de 
solista é o primeiro violino, muito perto do 
início da peça, logo que o ensemble impõe a 
sua presença. Fisicamente liberto do ensemble, 
o solo ou ‘cantus’ tem também uma frequente 
independência em relação aos tempos dos 
maestros. Quando o solista seguinte (flauta) 
vem para a frente, o início do seu solo sobrepõe‑
‑se ao solo do violino. O fio prossegue então: 
trompa, fagote, oboé… uma linha virtuosa atrás 
da outra. O compositor descreve ‑o, adequada‑
mente, como “um superconcerto para orques‑
tra”. O último solista é o corne inglês, cuja linha 
em repetição se fragmenta gradualmente e, em 
dueto com o violino, conduz a obra ao final. Há 
um claro sentimento de chegada ao destino, 
porquanto o ensemble converge lentamente 
para a nota mi (a nota ‘favorita’ do compositor) 
e a música se desvanece para o nada. Talvez, 
no final, também nós – como Teseu – tenhamos 
conseguido escapar do labirinto.

JONATHAN CROSS, 2004/2017

Tradução: Fernando P. Lima
(nota de programa escrita originalmente para a 

apresentação da obra nos BBC Proms em 2004)
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Rebecca Saunders
Skin, para soprano e 13 instrumentos

Imagem textual A

i) No more. Quite quietly. Trick steady shit. 
Quantities oh. Skin that awful deep down.
One below and burning. Biting of the 
skin and. Melt, melt. Fabulous, it is 

wonderful. 
(Charging thoughts remnants.)

ii) Shielded well sometimes like a secret. 
Disclosure still. And saw me. So, so, so. 
Quite simple. Quite stirring.

iii) One below and burning. Biting. Melt, 
melt. Fabulous. So still, so, so. Stay so, 
stay, more dust. More skin.

iv) Quite never understood. Biting of the 
skin. Melt, melt. Fabulous.

Imagem textual B

So, so, so. Stay so. Not unsaid. Some 
thing. Some moment. More dust. More 
skin. More said. Yes. No more no say. 
Untold untruth. Conclude remnants 
and…

i) Chega. Muito calmamente. Truque manter 
a firmeza. Carradas oh. Esfola aquela horrível 
lá no fundo. Uma abaixo e queimando. 
Arrancando a pele com os dentes e. 
Derrete, derrete. Fantástico, é maravilhoso. 
(Carregando pensamentos reminiscentes.)

ii) Bem protegida às vezes como um segredo. 
Ainda por revelar. E viu‑me. Então, então, 
então. Muito simples. Mexendo bastante.

iii) Uma abaixo e queimando. Mordendo. 
Derrete, derrete. Fantástico. Tão calmo, então, 
então. Fica assim, fica, mais pó. Mais pele.

iv) Nunca totalmente compreendido. 
Arrancando a pele com os dentes. Derrete, 
derrete. Fantástico.

Então, então, então. Fica assim. Não 
desdito. Alguma coisa. Algum momento. 
Mais pó. Mais pele. Mais dito. Sim. Chega 
não digas. Inverdade por contar. Terminar 
reminiscências e...
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Imagem textual C

i) More said. Nor unsaid. So, so, so. Quite. 
Quite simple. So still, so. Stay, more dust. 
More skin. Untold. Untruth. Even if you 
quite. Ah! Shit no never. Quite quietly. 
One below and burning. Biting. Melt, 
melt. Fabulous oh skin!
TRICK, steady shit. Quantities of. 
Quantities of. Awful deep down. Awful 
deep down. Biting of the skin and

ii) Charging. Thought’s remnants. Some 
thing. Some moment. Yes unnamed, 
remnants and dust. Crimson crimson. No 
more no say untold untruth. Conclude 
unnamed. Clouds, breathe and dust. Nearly, 
quite quietly. Quite almost remnants, our 
shadows. Untold of dust. More dust my 
skin. Yes quite simple. Stir still so quietly. 
[More quietly. Yes] deep down. Some light. 
Some burning. This dust. Biting more dust. 
More lies. So told. So so. Quite simple, still 
so. Quite quietly. Quite melting. Yes crimson 
no more...

Imagem textual D

Fabulous I know it is wonderful. Told low. 
Marmor, dimmed in shadow. Stirring 
as if late. Oh yes and saw me. So, so. 
Quite simple. Quiet quiet. So still, so. 
Stay, more dust. More skin. Shielded 
well, sometimes like a secret. Disclosure 
still. Untold, unthuth, even if you quite 
never understood. Ah! Trick steady and 
one below and burning. Melt, melt and 
charging. Thought’s remnants. Some 
thing. Some moment. Crimson crimson, 
no? No more no say, untold unthruth. 
Conclude unnamed….

i) Mais dito. Tampouco desdito. Então, então, 
então. Muito. Muito simples. Tão calmo, então. 
Fica, mais pó. Mais pele. Por contar. Inverdade. 
Ainda que tu nunca. Ah! Merda não nunca. 
Muito calmamente. Uma abaixo e queimando. 
Mordendo. Derrete, derrete. Fantástico oh pele!
TRUQUE, manter a firmeza. Carradas. 
Carradas. Horrível lá no fundo. Horrível lá no 
fundo. Arrancando a pele com os dentes e

ii) Carregando. Reminiscências de pensamentos. 
Alguma coisa. Algum momento. Sim inominável, 
reminiscências e pó. Carmesim purpúreo. 
Chega não digas inverdade por contar. Terminar 
inominável. Nuvens, respirar e pó. Por pouco, 
muito calmamente. Verdadeiramente quase 
reminiscências, as nossas sombras. Pó por 
contar. Mais pó minha pele. Sim muito simples. 
Mexe devagar muito calmamente. [Mais devagar. 
Sim] lá no fundo. Alguma luz. Algum ardor. Este 
pó. Mordendo mais pó. Mais mentiras. Assim dito. 
Assim‑assim. Muito simples, ainda assim. Muito 
calmamente. Derretendo bastante. Sim chega 
de carmesim...

Fantástico eu sei que é maravilhoso. Dito 
baixinho. Mármore, obscurecido na sombra. 
Mexendo como se atrasado. Oh sim e viu‑me. 
Então, então. Muito simples. Calma calma. Tão 
calmo, então. Fica, mais pó. Mais pele. Bem 
protegida, às vezes como um segredo. Ainda por 
revelar. Por contar, inverdade, ainda que tu nunca 
tenhas totalmente compreendido. Ah! Truque 
firmeza e uma abaixo e queimando. Derrete, 
derrete e carregando. Reminiscências de 
pensamentos. Alguma coisa. Algum momento. 
Carmesim purpúreo, não? Chega não digas, 
inverdade por contar. Terminar inominável....
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Imagem textual E

(turbans like kings asking you to sit down 
in their little bit of a shop and) Ronda 
with the old windows of the posadas 2 
glancing eyes a lattice hid for her lover to 
kiss the iron and the wineshops half open 
at night and the castanets and the night 
we missed the boat at Algeciras the 
watchman going about serene with his 
lamp and O that awful deepdown torrent 
O and the sea crimson sometimes like 
fire and the glorious

ii) sunsets and the figtrees in the 
Alameda gardens yes and all the queer 
little streets and the sunsets and the 
figtrees in the Alameda gardens yes and 
all the queer little streets and the 

iii) pink and blue and yellow houses and 
the rosegardens and the jessamine and 
geraninums and cactuses and Gibraltar 
as a girl where I was a Flower of the 
mountain yes
when I put the rose in my hair like the 
Andalusian girls used or shall I wear a 
red yes and how he kissed me under the 
Moorish wall and I thought well as well 
him as another and then I asked him with 
my eyes to ask again yes and then he 
asked me would I yes to say

iv) yes my mountain flower and first I 
put my arms around him yes and drew 
him down to me so he could feel my 
breasts all perfume yes and his heart 
was going like mad and yes I said yes 
I will Yes.

(turbantes como reis pedindo‑nos que nos 
sentemos nas suas pequeníssimas lojas e) 
Ronda com as velhas janelas das pousadas 
2 olhos mirando uma treliça escondida para 
o seu amante que beija o ferro e as tabernas 
meio abertas à noite e as castanholas 
e a noite em que perdemos o barco em 
Algeciras o guarda andando sereno com a 
sua lanterna e Ó aquela horrível torrente que 
desabou Ó e o mar carmesim às vezes como 
fogo e os gloriosos

ii) pores‑do‑sol e as figueiras nos jardins da 
Alameda sim e todas as estranhas ruelas e 
os pores‑do‑sol e as figueiras nos jardins da 
Alameda sim e todas as estranhas ruelas 
e as 

iii) casas rosa e azul e amarelo e os roseirais 
e os jasmins e os gerânios e cactos e 
Gibraltar em menina onde eu era uma Flor 
da montanha sim
quando eu pus uma rosa no meu cabelo 
como as raparigas Andaluzas usavam ou 
será que devo pôr uma vermelha sim e 
como ele me beijou por baixo da muralha 
Mourisca e eu pensei bem tanto faz ele 
como outro e então pedi‑lhe com os meus 
olhos que pedisse outra vez sim e então ele 
perguntou‑me se eu queria sim dizer

iv) sim minha flor da montanha e primeiro eu 
coloquei os meus braços à volta dele sim e 
puxei‑o para baixo contra mim para que ele 
pudesse sentir os meus seios todos perfume 
sim e o seu coração batia como louco e sim 
eu disse sim eu quero Sim.
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Imagem textual F

i) More dust. Dust. More lies caught. 
Mine so told low. Marmor, dimmed in 
shadow. Oh yes!

ii) And saw me. So, so, quite simple. 
Tender. So still. So say. More dust, more 
skin. Shielded well, sometimes like a 
secret. Disclosure still!

iii) More said. Nor unsaid. Shadows 
untold, unthuth, even if you quite never, 
ah! Shit no never no more. Quite quietly. 
Tricky steady quantities more skin. 
Oh that awful deep down. Below and 
burning. Biting of the skin and. Melt, 
melt. Fabulous, i tis wonderful!

iv) Thought’s remnants. Some thing. 
Some moment. Yes unnamed, remnants 
and dust. Crimson crimson. No? No 
more no say. Untold, untruth. Conclude 
unnamed. Clouds. Breath and dust. 
Skin. Nearly, quite quietly, our shadows. 
Inaudible. Of no name. Untold of dust. 
More dust, my skin.

i) Mais pó. Pó. Mais mentiras apanhadas. 
Minhas portanto dito baixinho. Mármore, 
obscurecido na sombra. Oh sim!

ii) E viu‑me. Então, então, muito simples. 
Delicado. Tão calmo. Assim diz. Mais pó, 
mais pele. Bem protegida, às vezes como um 
segredo. Ainda por revelar!

iii) Mais dito. Tampouco desdito. Sombras por 
contar, inverdade, ainda que tu nunca, ah! Merda 
chega não nunca mais. Muito calmamente. 
Truque manter a firmeza carradas mais pele. Oh 
aquela horrível lá no fundo. Abaixo e queimando. 
Arrancando a pele com os dentes e. Derrete, 
derrete. Fantástico, é maravilhoso!

iv) Reminiscências de pensamentos. Alguma 
coisa. Algum momento. Sim inominável, 
reminiscências e pó. Carmesim purpúreo. 
Não? Chega não digas. Por contar, inverdade. 
Terminar inominável. Nuvens. Respirar e 
pó. Pele. Por pouco, muito calmamente, as 
nossas sombras. Inaudível. Sem nome. Pó por 
contar. Mais pó, minha pele.

Tradução: Joaquim Ferreira
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Peter Rundel direcção musical

A profundidade da sua abordagem a partituras 
complexas de todos os estilos e épocas, a par de 
uma grande criatividade dramatúrgica, tornou 
Peter Rundel um dos maestros mais requisita‑
dos pelas principais orquestras europeias.

Dirigiu estreias mundiais de produções 
na Ópera do Estado da Baviera, Festwochen 
de Viena, Ópera Alemã de Berlim, Festival de 
Bregenz e Schwetzinger SWR Festspiele. O 
seu trabalho na ópera inclui o repertório tradi‑
cional e também produções de teatro musical 
contemporâneo inovador como Donnerstag do 
ciclo Licht de Stockhausen, Massacre de Wolf‑
gang Mitterer e as estreias mundiais das óperas 
Nacht de Georg Friedrich Haas, Ein Atemzug – 
die Odyssee de Isabel Mundry e Das Märchen 
e La Douce de Emmanuel Nunes. A produ‑
ção espectacular de Prometheus, que Rundel 
dirigiu na Ruhrtriennale, foi premiada com o 
Carl ‑Orff ‑Preis em 2013.

Peter Rundel nasceu em Friedrichshafen, 
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 tam‑
bém um dos seus mentores em Nova Iorque. 
Entre 1984 e 1996, integrou como violinista o 
Ensemble Modern, com o qual mantém uma 
relação próxima como maestro. Na área da 
música contemporânea tem desenvolvido 
colaborações com o Ensemble Recherche, 
Asko|Schönberg Ensemble e Klangforum Wien. 
É convidado regular do Ensemble intercontem‑
porain e do musikFabrik.

Foi Director Artístico da Orquestra Filar‑
mónica Real da Flandres e o primeiro Director 
Artístico da Kammerakademie de Potsdam. 
Em 2005 tornou ‑se maestro titular do Remix 

Ensemble Casa da Música no Porto, e desde 
então tem obtido grande sucesso com este 
agrupamento em importantes festivais euro‑
peus. Depois da aclamada produção Ring Saga 
(Wagner/Dove), gravada pelo canal de televi‑
são ARTE, Rundel dirigiu a estreia mundial da 
ópera de Francesco Filidei Giordano Bruno 
no Porto, em 2015, uma co ‑produção entre 
a Casa da Música e o T&M Paris. A produ‑
ção foi ainda apresentada em Estrasburgo, 
Reggio Emilia, Milão, Caen e Paris. Em Março 
de 2016, dirigiu De Materie de Louis Andries‑
sen no Armory Hall de Nova Iorque, com ence‑
nação de Heiner Goebbels, uma produção que 
estreou na Ruhrtriennale 2014. Na temporada 
2016/2017, foi convidado pelo Teatro Argentino 
la Plata para apresentar De Materie e estreia‑
‑se no Gran Teatre del Liceu apresentando pela 
primeira vez em Espanha a ópera Quartett de 
Luca Francesconi. 

Recebeu numerosos prémios pelas suas 
gravações de música do século XX, incluindo 
por várias vezes o prestigiante Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik, o Grand Prix 
du Disque, o ECHO Klassik e uma nomeação 
para o Grammy Award.
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Pedro Neves direcção musical

Pedro Neves é Maestro Titular da Orquestra 
Clássica de Espinho e assumiu recentemente 
o cargo de Maestro Convidado da Orquestra 
Gulbenkian. É doutorando na Universidade de 
Évora, tendo como objecto de estudo as seis 
sinfonias de Joly Braga Santos.

Foi maestro titular da Orquestra do Algarve 
entre 2011 e 2013, e é convidado regularmente 
para dirigir a Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, Orquestra Sinfónica Portu‑
guesa, Orquestra Metropolitana de Lisboa, 
Filarmonia das Beiras, Orquestra da Cidade 
de Joensuu (Finlândia) e Orquestra Sinfónica 
de Porto Alegre (Brasil). Em 2012 colaborou 
pela primeira vez com a Companhia Nacio‑
nal de Bailado, dirigindo A Bela Adormecida 
de Tchaikovski.

No âmbito da música contemporânea, tem 
colaborado com o Sond’arte Electric Ensemble 
– com o qual estreou obras de vários compo‑
sitores portugueses e estrangeiros, realizando 
digressões na Coreia do Sul e no Japão –, com 
o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa 
e com o Remix Ensemble Casa da Música.

É fundador da Camerata Alma Mater, que 
se dedica à interpretação de repertório para 
orquestra de cordas e que tem sido recebi‑
da de forma elogiosa pelo público e pela crí‑
tica especializada.

Pedro Neves iniciou os estudos musicais 
na sua terra natal, estudando violoncelo com 
Isabel Boiça, Paulo Gaio Lima e Marçal Cervera, 
respectivamente no Conservatório de Música 
de Aveiro, na Academia Nacional Superior de 
Orquestra (Lisboa) e na Escuela de Música 
Juan Pedro Carrero (Barcelona), com o apoio 
da Fundação Gulbenkian. No que diz respeito 
à direcção de orquestra estudou com Jean‑

‑Marc Burfin, obtendo a licenciatura na Acade‑
mia Nacional Superior de Orquestra. Estudou 
ainda com Emilio Pomàrico em Milão e com 
Michael Zilm, do qual foi assistente. O resultado 
deste seu percurso faz com que a sua persona‑
lidade artística seja marcada pela profundidade, 
coerência e seriedade da interpretação musical.
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Juliet Fraser soprano

A soprano Juliet Fraser é reconhecida pelas 
suas interpretações de música contemporâ‑
nea e música antiga (desde o período medieval 
até ao barroco). No domínio da música contem‑
porânea tem ‑se apresentado como solista 
convidada em agrupamentos como Plus‑
‑Munis, ICTUS, We Spoke: New Music Company, 
London Sinfonietta, Sinfónica Escocesa da 
BBC, Ensemble intercontemporain e Klangfo‑
rum Wien. No âmbito da música antiga canta 
regularmente com o Collegium Vocale Gent e 
Gli Angeli Genève. É co ‑fundadora e soprano 
principal do aclamado ensemble vocal EXAUDI, 
com o qual se apresenta regularmente nos festi‑
vais de Aldeburgh, Spitalfields e Huddersfield, 
Festival d’Automne em Paris, ManiFeste/Ircam, 
Witten New Music Days e nos Cursos de Verão 
de Darmstadt. O repertório do agrupamento 
contempla algumas das maiores obras para 
vozes solistas e ensemble, como a Vigilia de 
Rihm, Finis Terrae de Ferneyhough, Interzone de 
Poppe, Dir – In Dir de Gervasoni, Cantates égale 
pays de Pesson, SCHILLER: Energische Schön‑
heit de Peter Eötvös e Tenebrae de Posadas.

Juliet Fraser estreou mais de uma centena 
de obras, muitas delas escritas especialmente 
para si, trabalhando de perto com composito‑
res como Michael Finnissy, Bernhard Lang, 
Rebecca Saunders, Christopher Fox, Matthew 
Shlomowitz, James Weeks e Andrew Hamil‑
ton. No domínio da ópera, estreou o papel de 
Tina em Limbus Limbo de Stefano Gervasoni 
– Festival Musica de Estrasburgo, Scènes d’Eu‑
rope em Reims e Opéra Comique – e o papel ‑
‑título de Neige, de Catherine Kontz, no Grand 
Théâtre de Luxembourg. 

Na sua carreira recente destacam ‑se os 
seguintes momentos: as estreias mundiais 

de The Lichtenberg Figures de Eva Reiter no 
Wien Modern (com Ictus), The Cold Trip, part 
II de Bernhard Lang no MaerzMusik Berlin (com 
o pianista Mark Knoop) e o ciclo de canções 
Andersen ‑Liederkreis de Michael Finnissy 
no Transit Festival 20/21 Leuven (também 
com Knoop). No Outono passado, estreou no 
Donaueschinger Musiktage e HCMF Hudders‑
field, ao lado do Klangforum Wien, uma nova 
obra para soprano e ensemble de Rebecca 
Saunders intitulada Skin, apresentada agora 
na Casa da Música com o Remix Ensemble e 
de seguida na Konzerthaus de Viena. 

Foi nomeada duas vezes para o Royal 
Philharmonic Society Award na categoria de 
Canto e é actualmente apoiada pelo programa 
de residências no ‘Open Space’ da Aldeburgh 
Music. A sua gravação de Three Voices de 
Morton Feldman foi lançada pela HatHut 
Records em Outubro de 2016. 
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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 Stockham‑
mer, Jurjen Hempel, Matthias Pintscher, Franck 
Ollu, Reinbert de Leeuw, Diego Masson, Emilio 
Pomàrico, Brad Lubman, Peter Eötvös, Paul 
Hillier, Titus Engel, Baldur Brönnimann, Heinz 
Holliger, Olari Elts e Pedro Neves, entre outros. 

No plano internacional apresentou ‑se 
em Valência, Roterdão, Huddersfield, Barce‑
lona, Estrasburgo, Paris, Orleães, Bourges, 
Toulouse, Reims, Antuérpia, Madrid, Milão, 
Ourense, Budapeste, Norrköping, Viena, 
Witten, Berlim, Amesterdão, Colónia, Zurique, 
Hamburgo, Luxemburgo e Bruxelas, incluindo 
festivais como Wiener Festwochen e Wien 
Modern (Viena), Agora (IRCAM – Paris) e Prin‑
temps des Arts (Monte Carlo). Entre as obras 
interpretadas em estreia mundial incluíram ‑se 
duas encomendas a Wolfgang Rihm, o concer‑
tino para piano Jetzt genau! de Pascal Dusa‑
pin no programa de encerramento do Festival 
Musica de Estrasburgo, Le soldat inconnu de 
Georges Aperghis (uma encomenda da ECHO), 
Da capo de Peter Eötvös e a ópera Giordano 
Bruno de Francesco Filidei, apresentada no 
Porto, Estrasburgo, Reggio Emilia e Milão. Fez 
a estreia mundial da nova produção da ópera 
Quartett de Luca Francesconi, interpretada 
no Porto e em Estrasburgo, e apresentou um 
projecto cénico sobre A Viagem de Inverno de 
Schubert na reinterpretação de Hanz Zender – 
ambos com encenação de Nuno Carinhas. Em 

2016 juntou ‑se à banda de rock Mão Morta para 
um programa com arranjos originais de Telmo 
Marques sobre o repertório do colectivo braca‑
rense. O projecto Ring Saga, com música de 
Richard Wagner adaptada por Jonathan Dove e 
Graham Vick, levou o Remix Ensemble ao Festi‑
val 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 2017, merece 
destaque a retrospectiva da obra de Harrison 
Birtwistle, a estreia nacional do Stabat Mater 
Dolorosa de James Dillon, a interpretação do 
Concerto para violino de Ligeti, por Ilya Grin‑
golts, ou ainda um cine ‑concerto com nova 
música para um clássico do cinema de terror: 
Nosferatu de F. W. Murnau.

O Remix tem treze discos editados com 
obras de Pauset, Azguime, Côrte ‑Real, Peixi‑
nho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, Bernhard 
Lang, Pinho Vargas, Wolfgang Mitterer, Karin 
Rehnqvist, Pascal Dusapin, Luca Francesconi 
e Unsuk Chin. A prestigiada revista londrina de 
crítica musical Gramophone 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.
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