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James Dillon
GLASGOW, 29 DE OUTUBRO DE 1950

Compositor autodidacta, James Dillon escreve 
essencialmente obras orquestrais, de câmara, 
corais, vocais e para piano, que têm sido apre
sentadas por todo o mundo. Numa fase inicial 
esteve ligado à música tradicional para gaitas
de foles e tocou com a sua banda Influx, no 
final da década de 1960. Estudou arte e design 
na Glasgow School of Art (1968), linguística na 
University College London (1970) e piano com 
Eleanor Purse (1970 71). Mais tarde estudou 
acústica na Universidade do Norte de Londres 
(1971), ritmos de música indiana com Punita 
Gupta (1971 72) e matemática com Gordon Millar 
no Tavistock Institute of Human Relations em 
Londres (1972). Frequentou seminários sobre 
música electrónica no IRCAM em Paris (1984
85). A Universidade de Huddersfield atribuiu
lhe um doutoramento honorário em 2003.

O reconhecimento de que tem sido alvo 
inclui o Primeiro Prémio no concurso do Festi
val de Música Contemporânea de Hudders
field em West Yorkshire (1978), o Kranichsteiner 
Musikpreis nos Cursos de Verão de Darmstadt 
(1982) e o título de Músico Clássico do Ano pelo 
The Sunday Times (Londres, 1989). Mais tarde 
ganhou quatro prémios nos Royal Philharmonic 
Society Music Awards. Retrospectivas da sua 
música têm tido lugar em Paris, Oslo, Toulouse, 
Bruxelas e Nova Iorque. A sua ópera Philomela 
foi estreada no Porto e tocada em digressão 
europeia pelo Remix Ensemble, que a gravou 
depois para a AEON conquistando o prémio 
de melhor gravação de ópera contemporânea.

No início dos anos 80, o nome de Dillon foi 
associado ao chamado movimento da Nova 
Complexidade em Londres – algo que o próprio 
sempre questionou já que a sua música tem 

um carácter multifacetado e independente, 
desafiando as categorias. Tem raízes na tradi
ção clássica europeia mas é influenciada pela 
exposição do compositor à música tradicional 
escocesa e por outros géneros, do jazz e delta 
blues à tradição Hindustani e música oriental 
– sem contudo qualquer indulgência exótica. 
James Dillon ensinou nos Cursos de Verão de 
Darmstadt e na Academia de Verão de Gotem
burgo, e foi Co Compositor em Residência na 
Fundação Royaumont em 1996. Leccionou nas 
Universidades de Londres, Birmingham, Nova 
Iorque e Minnesota.

Stabat Mater dolorosa, cantata para 12 
vozes, ensemble de câmara e electrónica1

“Para mim, ela é a mulher que chora. 
Durante muitos anos pintei ‑a com formas 
torturadas, não por sadismo ou prazer, 
obedecendo apenas a uma visão que se 
me impunha. Era a realidade profunda, e 
não a superficial.” – Pablo Picasso

 Esta obra é composta sobre uma parte do texto 
Stabat Mater dolorosa, uma meditação sobre os 
lamentos de Maria aos pés da cruz. Atribuído ao 
frade franciscano do século XIII Jacopone da 
Todi, o poema tornar se ia central, mais tarde, 
no contexto dos cultos marianos.

Ainda antes de serem cantados os versos 
do Stabat Mater, a obra inicia se com uma cola
gem de outros materiais relacionados mas 
radicalmente fragmentados (reduzidos na 
essência a uma espécie de fonostesia2), liga
dos pelo tema do ‘choro’. Entre estes materiais 

1 Obra galardoada com o BASCA British Composer 
Award em 2015.
2 N. T. – Do inglês Phonaesthesia, termo usado em 
linguística para classificar a correspondência entre 
o som de uma palavra e o seu significado. 
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destacam se excertos do ensaio Hérétique 
de l’amour, da filósofa francesa Julia Kristeva 
– uma contemplação do texto do Stabat Mater 
fundida com as suas memórias de quando deu 
à luz o seu filho e com a sua meditação sobre 
o nascimento da Virgem. Neste texto, a autora 
evoca ainda o Stabat Mater de Pergolesi, uma 
obra que cito brevemente. Entre os outros 
escritos incluem se fragmentos de Visões de 
Cristo – um ciclo de poemas do alemão Rainer 
Maria Rilke –, uma declaração de Pablo Picasso 
explicando o seu fascínio pelo tema (na sua 
obra) da ‘mulher chorosa’, onde descreve a 
mulher como uma “máquina de choro”, e final
mente um poema sobre as mágoas do amor – 
A Valediction of Weeping de John Donne.

O andamento inicial (incipit) consiste apenas 
neste material extra radicalmente recor
tado e acoplado a seis acordes, tratados 
como ‘momentos’ individuais e separados por 
suspensões de duração pré estabelecida. A 
cada acorde está atribuída uma orquestra
ção, e os seis acordes estão organizados numa 
sequência de durações decrescentes.3

‘Colagens’ textuais ou intertextualitdades 
(um termo criado originalmente por Kristeva) 
alude à prática barroca de acoplar excertos de 
textos (geralmente retirados da Bíblia). A estra
nha mas fascinante metáfora de Picasso sobre 
a ‘máquina de choro’ torna se uma imagem 
central na obra, através da qual lanço a mecâ
nica do luto como uma máquina lenta, uma 
música que se desvenda em câmara lenta. 
O emprego da electrónica, embora não seja 

3 Em cada um dos seis ‘momentos’/acordes – A, B, 
C, D ou E – que formam este andamento, os canto‑
res escolhem uma única sílaba, uma palavra ou 
uma frase do texto associado a esse ‘momento’, 
prolongando ‑a o máximo de tempo possível num 
único fôlego, sem ultrapassar contudo a duração 
pré ‑determinada para cada um dos acordes.

insignificante, restringe se à lenta espaciali
zação do som e aplica se apenas às secções 
corais. Este movimento do som é definido quer 
por uma geometria de arcos que se intersec
tam (ichthys) quer por espaço cruzado (chias‑
mus). A obsessão de Picasso com o tema do 
‘choro’ é uma clara referência a uma longa 
tradição descritiva da Virgem chorosa (Dolo‑
rosas) na pintura e escultura, particularmente 
na arte espanhola dos séculos XVII e XVIII. 
São também evocadas convenções barrocas 
tais como a aria da capo, recitativo, fantasia, 
canzona, etc., entrelaçando se como se em 
oscilações maquinais de uma forma ritornello 
em grande escala. 

O corpo ‘coral’ central da obra trata o texto 
Stabat Mater dolorosa na sua forma original, 
em latim, em alternância com secções pura
mente instrumentais. Apesar de os andamen
tos instrumentais tenderem inicialmente a uma 
volatilidade de mercúrio, de dança, os anda
mentos corais são mantidos estritamente em 
espírito de lamentação. Com o desenvolvi
mento da obra, estas secções instrumentais 
esgotam se progressivamente no sentido da 
deploração do enunciado. 

JAMES DILLON

Tradução: Fernando P. Lima
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Incipit (aperire)

A – mujeres… llora… máquinas que sufren… 
emblémes… Ihre Trauer zu teilen… je soupire… 
autre souffle… sans visage… tête… much 
griefe… Narcisse… muscles… cheveux… 
virgin… liberado de… ketten des todes… 
fibres… bursting veins… étendues… spaces…

B – il s’agit… überlauf... there is... vulnerum... 
gekreuzigt... teares mixt... mujer que llora... 
death teares doe... copulation sexuelle... 
usé... laissez ‑moi... me... tiens... deuil... sexe... 
décès... nous pouvons seulement supporter 
à peine... que sus ojos lloraban sin cesar...

C – toutes ces... ahora el rugido... all over... 
sans temps... como... aquí es mis lágrimas 
antes de que... storm... un silence... touched... 
I do not weepe... nothing... s’effondrer... the 
eye picks up... no damos a luz... l’oreille reste 
sourd... da lugar a dolor...

D – she is... mujer en lágrimas... J’ai peint des 
formes torturées... pas sadisme... pas de plaisir... 
Obéissant à une vision... réalité... Maria... wird... 
your grief... de las aves... corps à corps... mes 
cheveux... mon corps... doublés... saignements... 
is covered... la douleur... la douleur...

E – tous... slowly... ombragé... shape gathers... 
virginité... mother... the pain... gritos... my 
body... Sancta Mater... let me stand... et le 
deuil... belleza...  rien... O more than moone...

F – un clin d’oeil... un ton de voix... un geste... à 
l’odeur... Je n’entends rien... nothing... Virgen 
de todas las vírgenes... as if... J’avais donné 
naissance... gritos... tourment... la lumière 
congelés... fruits of much griefe... tilt head... 
que sus ojos lloraban sin cesar...

mulheres… chora… máquinas que sofrem… 
símbolos… Partilhar o seu luto… eu suspiro… 
outro fôlego… sem rosto… cabeça… grande 
pesar… Narciso… músculos… cabelo… virgem… 
livre de… prender a morte… fibras… veias a 
rebentar… amplas… espaços…

é preciso… vazadouro... há... chaga... 
crucificado... lágrimas misturadas... mulher que 
chora... lágrimas da morte... cópula sexual... 
usado... deixem me... eu... tenho... luto... sexo... 
óbito... podemos apenas suportar o castigo... 
os seus olhos choravam sem parar...

todas aquelas... agora o rugido... por todo o 
lado... sem tempo... como... aqui estão as minhas 
lágrimas antes que... tempestade... um silêncio... 
tocado... Não choro... nada... desmoronar se... os 
olhos reconhecem... não damos à luz... o ouvido 
fica surdo... dá lugar à dor...

ela é... mulher em lágrimas... Pintei formas 
torturadas... nem sadismo... nem prazer... 
Obediente a uma visão... realidade... Maria... 
sendo... teu luto... das aves... corpo a corpo... 
os meus cabelos... o meu corpo... dobrado... 
sangramentos... está coberto... a dor... a dor...

todos... lentamente... sombrio... amontoado de 
formas... virgindade... mãe... a dor... gritos... o meu 
corpo... Santa Mãe... deixem me estar em pé... e o 
luto... beleza...  nada... Oh, mais do que lamentação...

uma piscadela de olho... um tom de voz... um 
gesto... odor... Não ouço nada... nada... Virgem de 
todas as virgens... como se... Eu tivesse dado à 
luz... gritos... tormento... a luz congelada... frutos 
de muito sofrimento... cabeça inclinada... os seus 
olhos choravam sem parar...
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I
Stabat mater dolorosa
juxta Crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.

Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta,
mater Unigeniti!

Quae mœrebat et dolebat,
pia Mater, dum videbat
nati pœnas inclyti.

Quis est homo qui non fleret,
matrem Christi si videret
in tanto supplicio?

II
Quis non posset contristari
Christi Matrem contemplari
dolentem cum Filio?

Pro peccatis suæ gentis
vidit Iesum in tormentis,
et flagellis subditum.

III
Eia, Mater, fons amoris
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum
ut sibi complaceam.

Estava a mãe dolorosa
Chorando junto da cruz
Da qual o seu Filho pendia.

A sua alma a gemer,
Contristada e angustiada,
Era trespassada por uma espada.

Oh! tão triste e aflita
Estava a Mãe bendita
Do Filho unigénito!

Gemendo e suspirando,
Piedosa ao ver
O tormento do seu Filho.

Quem conteria as lágrimas
Vendo a Mãe de Cristo
Sofrendo tamanho suplício?

Quem poderia não se entristecer
Ao contemplar a mãe de Cristo
Dolorida junto do seu Filho?

Pelos pecados de seu povo
Viu Jesus no tormento,
Flagelado por seus súbditos.

Oh, Mãe, fonte de amor,
Faz me sentir todas as tuas dores
Para que eu chore contigo.

Faz com que meu coração arda
No amor por Cristo, meu Deus,
Para que eu possa consolá lo.
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IV
Fac me tecum pie flere,
crucifixo condolere,
donec ego vixero.

Juxta Crucem tecum stare,
et me tibi sociare
in planctu desidero.

Virgo virginum præclara,
mihi iam [non sis amara,
fac me tecum plangere.]

V
Fac me plagis vulnerari,
fac me Cruce inebriari,
et cruore Filii.

Flammis ne urar succensus,
per te, [Virgo, sim defensus
in die iudicii].

Faz me chorar verdadeiramente contigo,
Compadecer me da sua cruz
enquanto dure a minha existência.

Quero estar junto da cruz,
Unir me a ti livremente
chorando junto a ti.

Virgem ilustre entre as virgens,
não sejas rigorosa comigo,
deixa me chorar junto a ti.

Faz me venerar as suas feridas,
Inebriar me da cruz
e do amor do teu Filho.

Do consumo pelas chamas
por ti [seja eu defendido, Virgem,
no dia do juízo].

Tradução: Tiago Pereira de Melo
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Peter Rundel direcção musical 

A profundidade da sua abordagem a partitu
ras complexas de todos os estilos e épocas, 
a par de uma grande criatividade dramatúr
gica, tornou Peter Rundel um dos maestros 
mais requisitados pelas principais orquestras 
europeias. É convidado regularmente para diri
gir a Orquestra da Rádio da Baviera, Orques
tra Sinfónica Alemã e Orquestra Sinfónica da 
Rádio de Berlim, Sinfónica da Rádio de Estu
garda, Sinfónica WDR de Colónia e orquestras 
das rádios de Hamburgo, SWR de Baden
Baden, Frankfurt, Saarland, ORF de Viena e 
Orquestra Nacional da RAI de Turim.

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, traba
lhando com encenadores prestigiados como 
Peter Konwitschny, Peter Mussbach, Philippe 
Arlaud, Heiner Goebbels, Reinhild Hoffmann, 
Carlus Padrissa (La Fura dels Baus) e Willy 
Decker. O seu trabalho na ópera inclui o repertó
rio tradicional (dirigiu A Flauta Mágica na Ópera 
Alemã de Berlim e König Kandaules, Hänsel und 
Gretel e As Bodas de Fígaro na Volksoper de 
Viena) 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 produção 
espectacular de Prometheus, que Rundel diri
giu na Ruhrtriennale, foi premiada com o Carl
Orff Preis em 2013.

Peter Rundel nasceu em Friedrichsha
fen, 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 também um dos seus mentores em Nova 
Iorque. Entre 1984 e 1996, integrou como violi
nista o Ensemble Modern, com o qual mantém 
uma relação próxima como maestro. Na área 
da música contemporânea tem desenvol
vido colaborações com o Ensemble Recher
che, Asko|Schönberg Ensemble e Klangforum 
Wien. É convidado regular do Ensemble inter
contemporain 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 dirigindo pela 
primeira vez em Espanha a ópera Quartett de 
Luca Francesconi. 

Peter Rundel 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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Remix Ensemble 
Casa da Música
Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix Ensem
ble 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 
Stockhammer, Jurjen Hempel, Matthias Pintscher, 
Franck Ollu, Reinbert de Leeuw, Diego Masson, 
Emilio Pomàrico, Brad Lubman, Peter Eötvös, Paul 
Hillier, Titus Engel, Baldur Brönnimann, Heinz Holli
ger, 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 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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Coro Casa da Música
Paul Hillier maestro titular

Desde a sua fundação em 2009, o Coro Casa 
da Música foi dirigido pelos maestros James 
Wood, Simon Carrington, Laurence Cummings, 
Andrew Bisantz, Kaspars Putniņš, Andrew 
Parrott, Antonio Florio, Christoph König, Peter 
Rundel, Robin Gritton, Michail Jurowski, Martin 
André, Marco Mencoboni, Baldur Brönnimann, 
Olari Elts, Gregory Rose, Takuo Yuasa, Nico
las Fink, Vassily Sinaisky e Douglas Boyd, para 
além do seu maestro titular, Paul Hillier. Ecléc
tico no seu repertório, o Coro é constituído por 
uma formação regular de 18 cantores, a qual 
se alarga a formação média ou sinfónica em 
função dos programas apresentados.

Colaborou com os agrupamentos instru
mentais da Casa da Música na interpretação 
da Missa em Dó menor de Mozart, O Cântico 
Eterno de Janáček, a Sinfonia Coral de Beetho
ven, o Requiem à memória de Camões de 
Bomtempo, o Requiem Alemão de Brahms, 
a 3ª Sinfonia de Mahler, o Messias de Handel, 
o Te Deum de Charpentier, a Oratória de Natal, 
o Magnificat e Cantatas de Bach, a História de 
Natal de Schütz, o Te Deum de António Teixeira, 
o Requiem de Verdi, A Criação de Haydn, a Missa 
para o Santíssimo Natal de Alessandro Scarlatti, 
grandes obras corais sinfónicas de Prokofieff e 
Chostakovitch e o Requiem de Schnittke.

Na temporada de 2017, entre outras obras 
favoritas do repertório coral a cappella e coral 
sinfónico, o Coro Casa da Música apresenta em 
estreia nacional o recente Stabat Mater dolo‑
rosa de James Dillon, com o Remix Ensemble, 
e o Moth Requiem de Harrison Birtwistle.

O Coro Casa da Música faz digressões regu
lares, tendo actuado no Festival de Música 
Antiga de Úbeda y Baeza (Espanha), no Festi

val Laus Polyphoniae em Antuérpia, no Festi
val Handel de Londres, no Festival de Música 
Contemporânea de Huddersfield, no Festi
val Tenso Days em Marselha, nos Concer
tos de Natal de Ourense e em várias salas 
portuguesas.

Digitópia Collective

Singular no panorama nacional, o Digitópia 
Collective é a plataforma artística da Casa 
da Música reservada à criação musical em 
suporte tecnológico. No seu trabalho, o ensem
ble desenvolve ferramentas musicais aplicando 
processos e modelos tão diversos quanto o 
design de instrumentos digitais, a concepção de 
hardware próprio, o circuit  ‑bending, a explora
ção das relações entre imagem e som, a prática 
de VJaying e DJaying, a digital media ou os 
sistemas digitais interactivos. Realiza frequen
temente formação especializada na área das 
ferramentas digitais. Dedica se também à cria
ção e disponibilização de software de explora
ção musical. Colabora regularmente com os 
agrupamentos residentes da Casa da Música, 
assumindo a realização da componente elec
trónica em tempo real na interpretação de 
repertório dos séculos XX e XXI.
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Remix Ensemble 
Casa da Música

Violino 
Angel Gimeno

Violoncelo
Oliver Parr

Contrabaixo  
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