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Johann Sebastian Bach 
Motete Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225 (1726  ‑27; c.14min)

1. Singet dem Hern ein neues Lied
2. Wie sich ein Vater erbarmet
3. Lobet den Herrn in seinen Taten

Michael Gordon
A Western (2018; c.24min)*

1. Prelude to A Western –
2. When I was a boy I played with guns –
3. I wanna be a cowboy (Part 1) –
4. A Western (Part 1) –
5. A television commercial, 1958 –
6. I made my toy guns out of wood –
7. I wanna be a cowboy (Part 2) –
8. A Western (Part 2) –
9. The Showdown

Johann Sebastian Bach 
Motete Jesu, meine Freude, BWV 227 (1723‑27; c.20min)

1. Jesu, meine Freude
2. Es ist nun nichts Verdammliches
3. Unter deinem Schirmen
4. Denn das Gesetz
5. Trotz dem alten Drachen
6. Ihr aber seid nicht fleischlich
7. Weg mit allen Schätzen
8. So aber Christus in euch ist
9. Gute Nacht, o Wesen
10. So nun der Geist
11. Weicht, ihr Trauergeister

*Estreia em Portugal; encomenda Casa da Música e Theatre of Voices.

Textos originais e traduções nas páginas 10 a 16.
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A longa e complexa evolução do motete, uma 
das principais formas de polifonia vocal entre 
os séculos XIII e XVIII, torna difícil sintetizar 
as suas características e retraçar a sua longa 
história. Um elemento que talvez possa servir 
de fio condutor é a relação que, nesta forma, a 
música estabelece com o texto, como o indica 
desde logo a etimologia do termo “motete”, que 
derivaria do francês mot, ou seja “palavra”.

De facto, o termo motetus designava, 
durante o século XIII, algumas das melodias 
com um novo texto que se sobrepunham aos 
fragmentos de canto gregoriano (denominado 
de tenor) – fragmentos estes que, à semelhança 
das relíquias sobre as quais se erguiam as basíli‑
cas da cristandade, constituíam as bases sobre 
as quais se poderia começar a construir os 
primeiros edifícios da música polifónica. Uma 
maior complexidade foi gradualmente alcan‑
çada graças à sobreposição de novas vozes 
(que geralmente se moviam num ritmo mais 
rápido) e, consequentemente, de novos textos, 
muitas vezes de carácter profano e em diferen‑
tes línguas (por exemplo, latim ou francês). O 
motete afirmava ‑se assim como uma polifo‑
nia complexa e requintada, não apenas musi‑
cal, mas também textual.

Desligando ‑se paulatinamente da prática 
litúrgica, o motete tornou ‑se um campo de 
experimentação quando, na mudança de gosto 
do século XIV (período da Ars Nova), começou 
a usar (além da técnica do hoquetus e de partes 
instrumentais) critérios estruturais de natureza 
principalmente musical como a isorritmia, ou 
seja a combinação de repetições de frases 
melódicas com repetições de frases rítmicas 
nas diferentes vozes do enredo polifónico: a 
música começava assim a sua emancipação 
da ancilla theologie, de instrumento ao serviço 
do “verbo” à verdadeira ars. 

No processo de transformação que verá, no 
século seguinte, a passagem das técnicas arsno‑
vísticas ao estilo renascentista, o motete parece 
reencontrar os seus laços com a liturgia come‑
çando a ser usado também por ocasião de sole‑
nidades especiais. Gradualmente abandonando 
a politextualidade, a isorritmia e a adopção do 
tenor gregoriano, o motete torna ‑se sobretudo, 
graças à chamada escola franco ‑flamenga, 
terreno para as mais complexas e refinadas 
elaborações contrapontísticas que encontra‑
riam o seu ponto mais alto e, ao mesmo tempo, 
a sua síntese clássica em Josquin Desprez.

Sobre esta solidez técnica, o motete renas‑
centista, que entretanto se ressentia das 
influências do estilo da chanson, da missa e 
mais tarde do madrigal, prosseguirá rumo a 
uma simplificação do contraponto, uma sábia 
alternância de polifonia e homofonia e, sobre‑
tudo, uma maior ligação ao significado do texto. 
A austera e sóbria grandeza dos motetes a que 
chegará a escola romana de Pierluigi da Pales‑
trina permanecerá associada à expressão 
“estilo a cappella” (ou seja, com vozes solistas 
sem acompanhamento), enquanto a escola 
veneziana de Andrea e Giovanni Gabrieli 
abrirá gradualmente esta forma ao gosto pela 
cor vocal e instrumental, pela policoralidade e 
pelo estilo concertante.

No século XVII, o motete, cada vez mais 
aberto às novidades musicais da época, acaba 
por perder as suas características tradicio‑
nais, bem como a sua centralidade no repertó‑
rio, tornando ‑se, no entanto, o ponto de partida 
de novos géneros e contribuindo, em particu‑
lar, para a afirmação da cantata. Prova disso 
é o facto de que o termo motete muitas vezes 
parece indicar genericamente qualquer tipo de 
composição vocal ligada à liturgia, bem como 
um estilo de composição que, no contexto da 
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música sacra, olha para o passado e, em parti‑
cular, para a tradição de Palestrina, estilo este 
que se pode encontrar também em formas dife‑
rentes do motete.

No século XVII, a situação da Alema‑
nha, que tinha sido atravessada por conflitos 
políticos e religiosos e cuja falta de unidade 
parece reflectir ‑se também na falta de auto‑
‑identificação musical nacional, tornava os 
seus músicos mais receptivos e capazes de 
assimilar as inovações e as influências vindas 
do estrangeiro. O Norte protestante mostrava‑
‑se mais ligado ao gosto pela complexidade 
polifónica e pela elaboração do coral lute‑
rano, enquanto o Sul católico se mantinha 
mais próximo do estilo e das inovações italia‑
nas. As duas linhas principais em torno das 
quais a tradição do motete evoluiu ao longo do 
século encontram ‑se, por exemplo, na obra de 
Heinrich Schütz: o motete elaborado sobre o 
coral luterano (chorale motet), por um lado, e o 
concerto vocal, por outro. Este último tinha sido 
inaugurado no início do século com os Cento 
Concerti Ecclesiastici de Lodovico Grossi da 
Viadana, que podem ser considerados verda‑
deiros motetes com a junção de uma parte de 
acompanhamento – o baixo contínuo realizado 
pelo órgão – e nos quais algumas peças eram 
escritas no estilo recitativo da ópera florentina.

A fluidez do que era definido como motete, 
ainda na época de J. S. Bach, pode ser teste‑
munhada, entre outros, pela definição que 
nos deu, em 1732, Johann Gottfried Walther, 
no seu Musicalisches Lexicon: “O motete (...) 
é propriamente uma composição musical 
escrita sobre um Spruch (versículo) bíblico, 
para ser cantada sem instrumentos (excepto 
o baixo contínuo), ricamente ornamentada 
com fugas e imitações. Mas as partes vocais 
podem ser realizadas e fortalecidas com dife‑

rentes instrumentos. Hoje em dia, os estrangei‑
ros estendem o significado do termo motete 
para uma composição sacra cujo texto é em 
latim, composta de árias e recitativos, e para 
a qual são utilizados vários instrumentos (...).”

Seria suficiente apenas este exemplo para 
testemunhar como, ao contrário do que se 
tem pensado durante muito tempo, a produ‑
ção motetística de Bach é substancialmente 
coerente com as convenções da cultura musi‑
cal e com as tradições alemãs da época, repre‑
sentando, como muitas vezes acontece na obra 
deste compositor, uma síntese admirável e o 
ponto mais alto alcançado neste género.

Os sete motetes de Johann Sebastian Bach 
(Eisenach,  1685 – Leipzig, 1750) que chega‑
ram até nós, escritos para ocasiões especiais 
que nem sempre são possíveis de reconstruir 
através das fontes hoje disponíveis, colocam 
mais uma vez a palavra no centro da obra, de 
maneira que o texto parece determinar as dife‑
rentes formas e os meios musicais usados em 
cada um deles.

Em Singet dem Herrn ein neues Lied 
(“Cantai ao Senhor um cântico novo”), BWV 225, 
por exemplo, a estrutura tripartida corresponde 
à estrutura do concerto instrumental barroco 
em três movimentos, sendo os dois anda‑
mentos extremos rápidos e o central lento. O 
texto do primeiro destes é fornecido pelos três 
primeiros versículos do Salmo 149 e a escrita 
entrelaça as oito vozes do coro duplo – enfa‑
tizando e fazendo com que a palavra‑chave 
Singet ecoe – para se desenvolver, em seguida, 
numa fuga grandiosa. A alegria exuberante do 
andamento inicial contrasta com a simplicidade 
meditativa do segundo andamento que entre‑
laça o texto de um coral tradicional com outro 
texto de autor desconhecido. No final, retorna‑
mos ao clima de alegria e a um texto extraído do 
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saltério (alguns versículos do Salmo 150), sendo 
o coro duplo usado na mais usual maneira anti‑
fónica (alternada), convergindo, na imponente 
fuga final, num único coro que entoa o mais 
fervoroso louvor ao Senhor.

O motete para 5 vozes Jesu, meine Freude, 
BWV 227, foi composto provavelmente para 
uma cerimónia fúnebre e trata ‑se do maior e 
mais complexo motete de Bach que chegou 
até nós. A sua estrutura em onze secções 
configura ‑se como uma espécie de palín‑
dromo, criado graças aos paralelismos entre a 
primeira e a última secção, a segunda e a penúl‑
tima e assim por diante até à secção central, a 
única a não ter correspondente. Há também 
um paralelismo com base nos diferentes textos 
utilizados. Os versos de Johann Frank para um 
coral de Johann Crüger reflectem ‑se numa 
escrita musical que visa amplificar a expressão 
de devoção simples e ardente neles expressos. 
Nas secções baseadas em algumas partes da 
Epístola de São Paulo aos Romanos, a maior 
complexidade teológica do texto reflecte ‑se 
musicalmente numa maior complexidade da 
textura contrapontística. Além da estrutura, 
também os procedimentos musicais usados 
por Bach contêm alusões simbólicas, nume‑
rológicas e teológicas e uma variedade de 
formas que vão da elaboração da melodia do 
coral (desde a simples elaboração em 4 partes 
ao uso como cantus firmus) à inclusão de dois 
trios (um para vozes agudas e outro para vozes 
graves), passando pela ampla fuga de grande 
lirismo na secção central. Esta obra oferece‑
‑nos, como tantas vezes acontece nos últi‑
mos trabalhos de Bach, uma exemplificação 
do que se poderia realizar dentro do género 
do motete e, ao mesmo tempo, na expressão 
de um sincero e fervente sentimento religioso.

FRANCESCO ESPOSITO, 2019

Michael Gordon (Florida, 1956) é especial‑
mente conhecido pelo seu papel crucial nos 
movimentos da nova música desenvolvida em 
Nova Iorque a partir dos anos 80, e pela sua 
ligação ao Bang on a Can – festival, ensemble 
e instituição nova  ‑iorquina da qual foi co  ‑fun‑
dador há 32 anos. Natural da Florida, cres‑
ceu na Nicarágua e viveu a adolescência em 
Miami. Em 1980 ingressou em Yale para estu‑
dar composição, e em simultâneo desenvolvia 
os seus projectos underground e experimen‑
tais. Nas últimas décadas, tornou ‑se um nome 
fundamental da música norte ‑americana, com 
um repertório que se estende da música para 
grande orquestra a cruzamentos com o cinema, 
a dança e outras artes, além do teatro musical.

Para responder a uma proposta de Paul 
Hillier, sob encomenda da Casa da Música e 
do Theatre of Voices, Michael Gordon tomou 
como ponto de partida um grande clássico de 
Hollywood, High Noon (baptizado em Portugal 
como O Comboio Apitou Três Vezes), western 
com Gary Cooper, realizado por Fred Zinne‑
mann sobre um argumento de Carl Foreman. 
O filme de 1952 apresenta algumas caracte‑
rísticas notáveis que vale a pena mencionar, 
já que são evocadas ao longo desta obra para 
coro a seis partes:

1. O modo como o tempo é medido ao longo 
da narrativa: a história contada no filme passa‑
‑se no tempo quase exacto de duração do filme, 
pouco mais de uma hora. Assim, o especta‑
dor encontra ‑se inserido no tempo do próprio 
filme, o que o aproxima das sensações vividas 
pelas personagens. Para assinalar este facto, 
o filme é pontuado pelos planos de vários reló‑
gios, que vão acrescentando tensão conforme 
se aproxima a hora crucial, o meio ‑dia, hora do 
comboio que trará o temível vilão à cidade. Este 
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elemento é introduzido por Michael Gordon no 
oitavo andamento da sua obra A Western. 

2. A música surge no filme com um trata‑
mento muito diferente do que era a prática 
de Hollywood na época – as grandes massas 
orquestrais, particularmente na abertura dos 
filmes. Aqui, pelo contrário, é uma canção 
singela a dar o mote, o que é outro elemento 
que nos coloca mais perto da acção, num 
ambiente mais realista e imediatamente fami‑
liarizados com o argumento: a voz do cantor 
Tex Ritter, um pioneiro do country, entoa os 
versos “Do not forsake me, oh my darlin’/On 
this, our weddin’ day”, revelando logo à partida 
o dilema do homem, acabado de casar, que se 
sente na obrigação de encarar o vilão pres‑
tes a regressar com sede de vingança – uma 
abertura à maneira de tragédia grega, em que 
o Coro enuncia o drama antes de se dar início 
à acção. O motivo de base desta canção – uma 
melodia ascendente com as notas sol ‑dó ‑ré ‑mi 
ouvir ‑se ‑á recorrentemente na obra de Michael 
Gordon, mais claramente na entrada do 4º e do 
8º andamento (transposto, ou seja, iniciando 
noutras notas, mas mantendo o mesmo dese‑
nho melódico e a mesma sonoridade). De resto, 
em praticamente toda a obra é explorado um 
intervalo melódico muito significativo relacio‑
nado com este motivo – a 3ª maior, distância 
entre as notas dó e mi. Este é o grande ponto 
de ligação entre a música do filme – que usa 
também extensivamente o motivo, não só 
através da canção mas também nos arranjos 
orquestrais – e a peça de Gordon. 

Estas duas características e o enredo singu‑
lar de High Noon – um western parco em heróis 
e tiroteios – resultam num crescendo contí‑
nuo de tensão que explode apenas no final, aí 
sim sob o colorido de uma expressiva massa 
orquestral. No que respeita à obra de Michael 

Gordon, este crescendo de tensão não serve 
de enquadramento à totalidade da sua dura‑
ção, mas surge em ponto mais pequeno, em 
cada andamento, através de uma técnica que 
é cara ao compositor: a sobreposição de dife‑
rentes camadas que apresentam frequente‑
mente o mesmo material, mas o fazem com 
um desfasamento que resulta em diferentes 
harmonias, criando texturas complexas com 
diferentes graus de tensão. 

O texto de A Western toma como ponto de 
partida o argumento do filme e inclui algumas 
citações que apresentam novo material musi‑
cal. Isto acontece, particularmente, quando 
surgem os lamentos da mulher do protagonista, 
recém ‑casada: “You don’t have to be a hero, not 
for me.”, no 4º andamento; “You’re asking me to 
wait an hour to find out if I’m a wife or a widow. I 
won’t do it.”, no 8º andamento. Estas frases são 
introduzidas sempre nas vozes femininas, e o 
desenho das melodias é predominantemente 
descendente, contrastando com o restante 
material e acentuando o carácter lamentoso.

Michael Gordon assinala na partitura a refe‑
rência a uma outra canção country, “Git Along, 
Little Dogies”, cujo texto aparece citado no 5º 
e no 7º andamento. É apenas a letra que lhe 
serve de inspiração, já que o motivo melódico 
usado continua a estar associado ao tema musi‑
cal de High Noon e ao intervalo de 3ª maior. No 
entanto, quando usado no 5º andamento, surge 
como contraponto a uma abordagem mais 
maquinal criada para um “anúncio de televisão” 
– mais uma vez explorando intensivamente o 
intervalo de 3ª maior, todas as vozes apresen‑
tam desta vez o mesmo ritmo, sem qualquer 
desfasamento (caso único nesta obra), trans‑
mitindo o vazio emotivo que enquadra um spot 
destinado a publicitar uma arma. 

FERNANDO PIRES DE LIMA, 2019



© PETER SERLING
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1. Singet dem Hern ein neues Lied
CORO I e II

Singet dem Herrn ein neues Lied!
Die Gemeine der Heiligen sollen ihn loben,
Israel freue sich des, der ihn gemacht hat.
Die Kinder Zion sei’n fröhlich über ihrem Könige.
Sie sollen loben seinen Namen im Reihen,
mit Pauken und Harfen sollen sie ihm spielen.

2. Wie sich ein Vater erbarmet
CORO II*

Wie sich ein Vat’r erbarmet
Üb’r seine junge Kindlein klein:
So tut der Herr uns Armen,
So wir ihn kindlich fürchten rein.
Er kennt das arme Gemächte,
Gott weiß, wir sind nur Staub.
Gleichwie das Gras vom Rechen,
Ein Blum und fallendes Laub,
Der Wind nur drüber wehet,
So ist es nimmer da:
Also der Mensch vergehet,
Sein End, das ist ihm nah.

CORO I*

Gott, nimm dich ferner unser an!
Denn ohne dich ist nichts getan
mit allen unsern Sachen.
Drum sei du unser Schirm und Licht,
und trügt uns unsre Hoffnung nicht,
so wirst du’s ferner machen.
Wohl dem, der sich nur steif und fest
auf dich und deine Huld verläßt!

Cantai ao Senhor um cântico novo
A comunhão dos santos deve louvá  ‑lo,
Alegre  ‑se Israel no seu Criador.
Regozijem os filhos de Sião pelo seu Rei.
Louvem o seu nome com danças,
Cantem ao som de tímpanos e harpas.

Como um pai se compadece
Dos seus jovens e pequenos filhos,
Assim faz o Senhor connosco, os pobres,
Como nós o tememos com a pureza das crianças,
Ele conhece a sua pobre obra,
Deus sabe que somos apenas poeira.
Tal como sobre a erva do ancinho,
Uma flor e folhas mortas cadentes,
O vento apenas sopra passando,
Ele nunca está presente:
Também o Homem perece,
O seu fim está  ‑lhe próximo.

Deus, vem tratar ainda de nós!
Pois sem ti, nada se faz
com todas as nossas coisas.
Por isso, sê o nosso escudo e a nossa luz,
e não traias a nossa esperança,
assim o farás ainda.
Bem  ‑aventurado aquele que simples e firmemente
confia em ti e na tua misericórdia!

J. S. Bach: Singet dem Herrn ein neues Lied

*Textos intercalados.
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3. Lobet den Herrn in seinen Taten
CORO I e II

Lobet den Herrn in seinen Taten,
lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit.
Alles was Odem hat, lobe den Herrn,
Halleluja! 

Louvai o Senhor pelas suas obras
Louvai  ‑o pela sua infinita majestade
Tudo o que respira louve o Senhor,
Aleluia!

Michael Gordon: A Western
Texto de Michael Gordon baseado no enredo de High Noon (1952) 

e na canção tradicional “Git Along, Little Dogies”

1. Prelude to A Western
cowboys buffalo 
sunsets rattlesnakes
gamblers covered ‑wagons 
tumbleweed hustlers
indians Gary Cooper 
Apaches dance ‑hall ‑girls
drifters pioneers outlaws 
barroom ‑brawl stampede

2. When I was a boy I played with guns
When I was a boy I played with guns.

3. I wanna be a cowboy (Part 1)
I wanna be a cowboy.

4. A Western (Part 1)
A small town Marshall just married that 
morning, hears a gang of gunslingers arrive 
on the noon train seeking revenge. The 
Marshall’s new bride is a devout pacifist. She 
pleads with the Marshall to get out of town. 
“They’re making me run,” says the Marshall. 
“I’ve never run from anybody before.” Bride: 
“You don’t have to be a hero, not for me.”

Prelúdio para um Western
cowboys búfalos 
pores ‑do ‑sol cascavéis
jogadores carroças cobertas 
plantas rolantes vigaristas
índios Gary Cooper 
Apaches raparigas dos salões de dança
viandantes pioneiros fora ‑da ‑lei 
rixas de bar debandadas

Quando era rapaz brincava com pistolas
Quando era rapaz brincava com pistolas.

Eu quero ser um cowboy (Parte 1)
Eu quero ser um cowboy.

Um Western (Parte 1)
O Xerife de uma pequena cidade, acabado 
de se casar nessa manhã, ouve que um 
bando de pistoleiros vai chegar no comboio 
do meio ‑dia procurando vingança. A noiva 
do Xerife é uma pacifista devota. Ela suplica 
ao Xerife que saiam da cidade. “Eles querem 
que eu fuja,” diz o Xerife. “Eu nunca fugi de 
ninguém.” Noiva: “Tu não tens de ser um herói, 
não para mim.”
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5. A television commercial, 1958
You are watching a demonstration of the 
most authentic cap pistol in the world. It 
has exclusive fanning action and shoots 
safe shootin’ shells with Beenie Stick ‑em 
caps. The gun and hip ‑slung American 
holster are specially made for a fast draw. 
All of American’s shoot ‑in’ shell fanners and 
holsters carry the true stamp of the Old West. 
And every boy will walk tall when he wears a 
holster and pistol with the American brand.

6. I made my toy guns 
out of wood
Whose parents had the money 
to buy those toys?
I made my toy guns out of wood 
and I yelled “bang bang, you’re dead!”

7. I wanna be a cowboy (Part 2)
I wanna be a cowboy. 
I want to ride in the saddle ’til the day is done.
I want to sit round the fire 
and sing this song.
Whoppee ti yi yo git along little dogies.

8. A Western (Part 2)
As the clock ticks down toward high noon, 
the Marshall tries to round up a posse.
One by one the members of the town refuse to 
help. His new bride says, “You’re asking me to 
wait an hour to find out if I’m a wife or a widow. 
I won’t do it.”

Um anúncio publicitário de televisão, 1958
Você está a assistir à demonstração da mais 
autêntica pistola de fulminantes do mundo. 
Tem um engatilhamento exclusivo e dispara 
cartuchos seguros com fulminantes Beenie 
Stick ‑em. A pistola e coldre de pendurar à 
cintura American foram feitos especialmente 
para um saque rápido. Todos os revólveres 
de fulminantes e coldres American contêm 
um selo autêntico do Velho Oeste. E todos os 
rapazes caminharão altivos usando coldres e 
pistolas da marca American.

Eu fazia as minhas pistolas de brincar  
de madeira
Que pais tinham dinheiro 
para comprar estes brinquedos?
Eu fazia as minhas pistolas de brincar de madeira 
e gritava “bang bang, estás morto!”

Eu quero ser um cowboy (Parte 2)
Eu quero ser um cowboy. 
Eu quero cavalgar na sela até o dia acabar.
Eu quero sentar ‑me à volta da fogueira 
e cantar esta canção.
‘Whoppee ti yi yo git along little dogies’.

Um Western (Parte 2)
À medida que o relógio se aproxima do meio ‑dia, 
o Xerife tenta arregimentar uma milícia.
Um por um, os habitantes da cidade recusam‑
‑se a ajudar. A sua noiva diz, “Estás a pedir ‑me 
que espere uma hora para saber se sou uma 
esposa ou uma viúva. Não vou fazer isso.”
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9. The Showdown
Both the Marshall and the gunmen carried 
the Colt 1873 Single Action Army Revolver.
“The gun that Won the West.” 
Also known as The Peacemaker, 
The Frontiersman, The Colt 45.

Bride: I hear guns. Two gunmen lie dead in the 
street. I pick up the Colt 45 and fire.
It’s over. The town comes out of hiding. 
The Marshall throws his tin star in the dirt.
It’s my wedding day.

Marshall: It’s over. Four gunmen lie dead in the 
street. The town comes out of hiding. I throw 
my tin star in the dirt. We ride out of that dusty 
town our wedding day. We ride out of that 
dusty town.

O Duelo
Tanto o Xerife como os pistoleiros traziam 
o Colt 1873 Single Action Army Revolver.
“A arma que Conquistou o Oeste.” 
Também conhecido como O Pacificador, 
O Fronteiriço, O Colt 45.

Noiva: Ouço tiros. Dois dos pistoleiros jazem 
mortos na rua. Pego no Colt 45 e disparo.
Acabou. A cidade sai do seu esconderijo. 
O Xerife atira a sua estrela de lata ao chão.
É o dia do meu casamento.

Xerife: Acabou. Quatro pistoleiros jazem mortos 
na rua. A cidade sai do seu esconderijo. Atiro a 
minha estrela de lata ao chão. Saímos daquela 
cidade empoeirada no dia do nosso casamento. 
Saímos daquela cidade empoeirada.
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J. S. Bach: Jesu meine Freude

1. Jesu, meine Freude
Jesu, meine Freude,
meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier!
Ach wie lang, ach lange,
ist dem Herzen bange 
und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
außer dir soll mir auf Erden
nichts sonst Liebers werden.

2. Es ist nun nichts Verdammliches
Es ist nun nichts Verdammliches an denen, 
die in Christo Jesu sind,
die nicht nach dem Fleische wandeln, 
sondern nach dem Geist. 

3. Unter deinem Schirmen
Unter deinen Schirmen
bin ich für den Stürmen
aller Feinde frei.
Laß den Satan wittern,
laß den Feind erbittern,
mir steht Jesus bei.
Ob es itzt gleich kracht und blitzt,
ob gleich Sünd und Hölle schrekken,
Jesus will mich dekken.

4. Denn das Gesetz
Denn das Gesetz des Geistes, 
der da lebendig machet in Christo Jesu, 
hat mich frei gemacht von dem 
gesetz der Sünde und des Todes. 

Jesus, minha alegria,
prado do meu coração,
Jesus, minha riqueza!
Oh, há quanto tempo, há quanto tempo
suspira o meu coração
e por ti anseia!
Cordeiro de Deus, meu noivo,
nenhum outro nesta terra
me pode ser mais caro do que tu!

Não há mais qualquer condenação, 
para aquele que está em Cristo Jesus, 
que não caminha mais pela carne, 
mas sim pelo espírito.

Sob a tua protecção
estou livre para enfrentar as tempestades
de todos os inimigos.
Deixa que Satanás fumegue de ira,
deixa que os inimigos se exasperem,
pois tenho Jesus do meu lado.
Quer faísque, relampeje ou troveje,
e o pecado e o inferno me assombrem,
Jesus lá estará para me amparar.

Pois a lei do espírito, 
que dá a vida em Cristo Jesus, 
libertou  ‑me do espírito 
do pecado e da morte.
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5. Trotz dem alten Drachen
Trotz dem alten Drachen,
trotz des Todes Rachen,
trotz der Furcht dazu!
Tobe, Welt, und springe;
ich steh hier und singe,
in gar sichrer Ruh!
Gottes Macht hält mich in acht;
erd und Abgrund muß verstummen,
ob sie noch so brummen.

6. Ihr aber seid nicht fleischlich
Ihr aber seid nicht fleischlich, 
sondern geistlich, 
so anders Gottes Geist
in euch wohnet. 
Wer aber Christi Geist nicht hat, 
der ist nicht sein. 

7. Weg mit allen Schätzen
Weg mit allen Schätzen,
du bist mein Ergötzen,
Jesu, meine Lust!
Weg, ihr eitlen Ehren,
ich mag euch nicht hören,
bleibt mir unbewußt!
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod
soll mich, ob ich viel muß leiden,
nicht von Jesu scheiden.

8. So aber Christus in euch ist
So aber Christus in euch ist, 
so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, 
der Geist aber ist das Leben um der 

Gerechtigkeit willen. 

Apesar do velho dragão,
apesar da goela da morte,
apesar também do medo!
Enfurece  ‑te, terra, e treme;
que eu aqui fico e canto,
tranquilo, calmo e seguro!
O poder de Deus mantém  ‑me atento;
terra e abismo deverão aquietar  ‑se,
por mais que zoem e resmunguem.

Vós não sois mais carnais, 
porém espirituais, 
pois um outro espírito, o de Deus,
em vós habita agora. 
Mas aquele que não tem o Espírito de Cristo, 
nele não se encontra.

Afasta de mim todas as riquezas,
tu és o meu feitiço,
Jesus, o meu anseio!
Afastem  ‑se de mim vãs honrarias,
não mais vos quero ouvir,
fiquem no meu inconsciente!
Miséria, tormento, humilhação e morte,
por maior que seja o meu sofrimento,
não me separarão de Jesus.

Mas se Cristo está em vós, 
então morre o corpo por causa do pecado, 
mas o Espírito vive por causa da justiça.
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9. Gute Nacht, o Wesen
Gute Nacht, o Wesen,
das die Welt erlesen!
Mir gefällst du nicht.
Gute Nacht, ihr Sünden,
bleibet weit dahinten,
kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht!
Dir sei ganz, du Lasterleben,
gute Nacht gegeben!

10. So nun der Geist
So nun der Geist des, 
der Jesum von den Toten auferwekket hat, 
in euch wohnet, 
so wird auch derselbige, 
der Christum von den Toten auferwekket hat,
eure sterblichen Leiber lebendig machen, 
um des willen, 
daß sein Geist in euch wohnet. 

11. Weicht, ihr Trauergeister
Weicht, ihr Trauergeister,
denn mein Freudenmeister,
Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben,
muß auch ihr Betrüben
lauter Zucker sein.
Duld’ ich schon hier 
Spott und Hohn,
dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.

Boa noite, ó criaturas,
que o mundo elegeu!
Vós não me agradais.
Boa noite, ó pecados,
fiquem bem longe daqui,
não venham mais à luz!
Boa noite, tu, ó orgulho e ostentação!
Que a ti, ó vida de devassidão,
seja dada a boa noite e a escuridão!

Pois agora, o espírito que 
através de Jesus despertou da morte, 
em vós habita,
pois deverá também o mesmo espírito, 
que ressuscitou Cristo da morte, 
dar vida a vosso corpo morto
por meio do seu espírito, 
que em vós habita. 

Afastem  ‑se, ó espíritos de tristeza,
pois que o Senhor da Alegria,
Jesus, está a chegar.
Para aqueles que amam Deus,
mesmo as suas angústias
terão um doce sabor.
Mesmo que aqui suporte 
escárnio e menosprezo,
Sei que estás comigo também na dor,
Jesus, minha alegria.

Traduções: Luísa Lara (alemão) e Joaquim Ferreira (inglês)
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Paul Hillier direcção musical

Paul Hillier, Director Fundador do Hilliard 
Ensemble e do Theatre of Voices, é reconhe‑
cido pela versatilidade de uma carreira que 
passa pelo canto, a direcção, a composição e 
a musicologia. Foi Maestro Titular do Coro de 
Câmara Filarmónico da Estónia (2001 ‑2007) e 
é Titular do Ars Nova Copenhagen desde 2003. 
Em 2008 tornou ‑se Maestro Titular do Coro de 
Câmara Nacional da Irlanda, e em 2009 assu‑
miu o mesmo cargo no Coro Casa da Música. 
Nesse mesmo ano criou a sua própria editora 
– Theatre of Voices Edition (www.tov ‑edition.
com). No ano de 2009 foi Artista em Residên‑
cia no Instituto de Música Sacra da Universi‑
dade de Yale. Em 2010 recebeu o seu segundo 
Grammy – por The Little Match Girl Passion de 
David Lang.

As suas mais de 150 gravações em CD 
incluem sete recitais a solo (para a Harmonia 
Mundi, Dacapo e outras editoras) e foram acla‑
madas em todo o mundo, conquistando nume‑
rosos prémios. 

Colabora regularmente com os princi‑
pais coros de câmara europeus – Coros das 
Rádios Dinamarquesa, NDR e de Berlim, Coro 
de Câmara de Houston e Coro de Câmara 
Filarmónico da Estónia – e com orquestras 
como London Sinfonietta, St.  Paul Chamber 
Orchestra, Concerto Copenhagen, Athelas 
Sinfonietta, Orquestra de Câmara de Tallinn, 
Orquestra Barroca Irlandesa, Remix Ensemble, 
Concerto Palatino, Sinfónica Nacional da Estó‑
nia, Filarmónicas de Copenhaga, Sul da Dina‑
marca e Tóquio, e Sinfónicas de Taiwan, do 
Porto Casa da Música e de Utah. Apresentou‑
‑se em festivais como RheinVokal, Musikfest 
Berlim, BBC Proms, Festival de Edimburgo, 
Festival Internacional de Bergen e Festival das 

Artes de Hong Kong, e ainda na Ópera Real 
Dinamarquesa. Tem trabalhado com o Kronos 
Quartet, Peter Sellars, Bobbie McFerrin, Tim 
Rushton e Richard Alston.

Em 2018, estreou a obra And I heard a voice 
de Arvo Pärt com o Ars Nova Copenhagen, por 
ocasião do 800º aniversário da Universidade 
de Salamanca. Na sua agenda actual inclui‑
‑se um concerto com o Theater of Voices na 
Elbphilharmonie de Hamburgo, actuações 
com o Coro de Câmara da Irlanda no Festival 
de Artes de Kilkenny e no Festival de Fishguard 
no País de Gales, com o Ars Nova no Strings 
of Autumn em Praga, um concerto de música 
antiga e Ligeti com o Coro Casa da Música, 
um concerto com o Coro da Rádio Húngara, 
entre outros.

Em 2006, Paul Hillier foi condecorado com 
a Ordem do Império Britânico pelos servi‑
ços prestados à música coral. Em 2007 rece‑
beu a Ordem da Estrela Branca da Estónia e 
um Grammy Award por Da Pacem de Arvo 
Pärt (Melhor Gravação Coral). Em 2013 foi 
nomeado Cavaleiro da Ordem de Dannebrog 
por Sua Majestade a Rainha Margarida II da 
Dinamarca. Paul Hillier nasceu em Dorches‑
ter e estudou na Guildhall School of Music and 
Drama em Londres. Ensinou na Universidade 
da Califórnia e foi Director do Early Music Insti‑
tute na Universidade de Indiana entre 1996 e 
2003. Os seus livros sobre Arvo Pärt e Steve 
Reich foram publicados pela Oxford Univer‑
sity Press. 



18

Coro Casa da Música
Paul Hillier maestro titular

Fundado em 2009, o Coro Casa da Música 
apresenta‑se regularmente na Casa da 
Música e em digressão sob a direcção do seu 
titular, Paul Hillier. Tem sido também dirigido 
pelos maestros Simon Carrington, Nicolas 
Fink, Antonio Florio, Robin Gritton, Andrew 
Parrott, Marco Mencoboni, Kaspars Putniņš, 
Gregory Rose, James Wood, Douglas Boyd, 
Martin André, Baldur Brönnimann, Laurence 
Cummings, Olari Elts, Leopold Hager, Michail 
Jurowski, Christoph König, Peter Rundel, 
Vassily Sinaisky, Takuo Yuasa, Paul McCreesh 
e Stefan Blunier, a que se junta em 2019 a 
estreia da maestrina Sofi Jeannin. Ecléctico 
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 
de obras como Gurre‑Lieder de Schoenberg, 
Te Deum de Bruckner, As Estações e A Criação 
de Haydn, Missa em Si menor de Bach, Sinfo‑
nias de Mahler, Missa em Dó menor e Requiem 
de Mozart, O Cântico Eterno de Janáček, 
Sinfonia Coral e Missa Solemnis de Beethoven, 
Requiem Alemão de Brahms, Messias de 
Händel, Te Deum de Charpentier, Oratória de 
Natal, Magnificat e Cantatas de Bach, História 
de Natal de Schütz, Requiem de Verdi, Missa 
para o Santíssimo Natal de Alessandro Scar‑
latti, grandes obras corais‑sinfónicas de Proko‑
fieff e Chostakovitch e Requiem de Schnittke.

A música portuguesa tem sido um dos 
focos de atenção do Coro, com programas 
dedicados ao período de ouro da polifonia 
renascentista, a Lopes‑Graça ou a obras 

corais‑sinfónicas como o Requiem à memória 
de Camões de Bomtempo e o Te Deum de 
António Teixeira. As criações dos séculos XX 
e XXI têm também um peso importante no 
seu repertório, com obras de Lachenmann, 
Schoenberg, Stockhausen, Gubaidulina ou 
Cage, e as estreias nacionais de Wohin bist du 
gegangen? de Georg Friedrich Haas, Stabat 
Mater de James Dillon e Moth Requiem de 
Harrison Birtwistle 

Na temporada de 2019, o Coro Casa da 
Música celebra o seu 10º aniversário com 
uma viagem através dos tempos que passa 
pela polifonia renascentista, marcos incon‑
tornáveis do Barroco e do Romantismo e a 
música escrita nos nossos dias. Apresenta 
obras emblemáticas da música sacra junto 
dos agrupamentos instrumentais da Casa da 
Música, entre as quais as Vésperas de Monte‑
verdi, a Missa n.º 5 de Schubert, o Stabat Mater 
de Dvořák e a oratória Paulus de Mendelssohn. 
Dos programas a cappella, destaca‑se a estreia 
portuguesa de uma encomenda da Casa da 
Música a Michael Gordon, além de obras de 
Kaija Saariaho e Karin Rehnqvist.

O Coro Casa da Música faz digressões 
regulares, tendo actuado no Festival de 
Música Antiga de Úbeda y Baeza (Espanha), 
no Festival Laus Polyphoniae em Antuérpia, 
no Festival Handel de Londres, no Festival 
de Música Contemporânea de Huddersfield, 
no Festival Tenso Days em Marselha, nos 
Concertos de Natal de Ourense e em várias 
salas portuguesas.
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Sopranos 
Ana Caseiro
Ângela Alves
Eva Braga Simões
Joana Pereira
Leonor Barbosa de Melo
Rita Venda

Contraltos 
Ana Calheiros
Brígida Silva 
Iris Oja
Joana Valente

Tenores  
Almeno Gonçalves 
André Lacerda
Luís Toscano
Vitor Sousa

Baixos 
Danny Purtell
Francisco Reis
Nuno Mendes 
Pedro Guedes Marques

Maestrina co ‑repetidora
Iris Oja
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