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Olivier Messiaen
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus (1944; c.2h)

1. Regard du Père (Extrêmement lent — mystérieux, avec amour)
2. Regard de l’étoile (Modéré)
3. L’échange (Bien modéré) 
4. Regard de la Vierge (Bien modéré) 
5. Regard du Fils sur le Fils (Très lent)
6. Par Lui tout a été fait (Modéré, presque vif)
7. Regard de la Croix (Bien modéré)
8. Regard des Hauteurs (Vif)
9. Regard du Temps (Modéré)
10. Regard de l’Esprit de Joie (Presque vif)

PAUSA TÉCNICA — 5 MIN

11. Première communion de la vierge (Très lent) 
12. La parole toute puissante (Un peu vif)
13. Noël (Très vif, joyeux) 
14. Regard des anges (Très vif)
15. Le baiser de l’enfant-Jésus (Très lent, calme)
16. Regard des prophètes, des Bergers et des Mages (Modéré) 
17. Regard du silence (Très modéré)
18. Regard de l’Onction terrible (Modéré)
19. Je dors, mais mon cœur veille (Lent)
20. Regard de l’église d’amour (Presque vif)



2

Olivier Messiaen
AVIGNON, 10 DE DEZEMBRO DE 1908

PARIS, 28 DE ABRIL DE 1992

 
O nome de Olivier Messiaen evoca, no domínio 
da composição musical, a emancipação do ritmo 
como parâmetro da composição. O músico fran-
cês faz parte de um grupo de criadores bastante 
amplo, evidentemente, na medida em que esse 
fenómeno — a exploração da interacção entre 
ritmo e métrica — é característico da música 
do século XX. Assim, a Iberia de Isaac Albéniz, 
a Sonata para flauta, viola e harpa de Debussy 
ou a Sagração da Primavera de Stravinski, obras 
fundamentais do século XX, ofereceram-lhe um 
fundamental estímulo. No entanto, Messiaen 
marcou a diferença porque também se dedicou 
ao seu estudo desde uma perspectiva teórica, 
analisando numerosas fontes e tradições musi-
cais. Abriu a porta a uma música “a-métrica” e, 
portanto, a um estilo de composição típico da 
vanguarda dos anos 50. 

Ainda, Messiaen, católico convicto, fez da 
composição musical uma espécie de teologia. 
Na sua música transparece uma profunda fé 
religiosa, sendo que a sua obra criativa pode 
ser considerada como uma interpretação sim-
bólica dos principais dogmas católicos, dos 
quais se apropriou como fundamento para a 
sua música, de uma forma ao mesmo tempo 
mística e estética. A ligação entre espirituali-
dade e sensualidade constitui o eixo central da 
música de Messiaen. As imagens sonoras que 
criou baseiam-se numa concepção puramente 
sensorial do som, ao mesmo tempo que se con-
cretizam em objectos que adquirem um signi-
ficado espiritual. No que diz respeito ao piano, 
do ponto de vista da técnica, Messiaen requer 
uma riquíssima paleta de ataques, assim como 
combinações rítmicas assombrosas que exigem 
dos seus intérpretes uma grande virtuosidade.

Transcorridas quase três décadas após o 
seu falecimento, o universo criativo de Messiaen 
continua a ser tão fascinante como na altura em 
que cada uma das suas obras foi estreada. A sua 
marcada personalidade deu-lhe um lugar parti-
cular na história das artes do século XX: ao longo 
de sete décadas de vida dedicadas à música, foi 
capaz de assimilar, acompanhar, criar e instigar 
algumas das novidades mais importantes da 
composição contemporânea, ao mesmo tempo 
que se manteve fiel à sua individualidade, sem 
nunca renunciar aos princípios religiosos que, 
como já apontámos, nortearam o seu percurso 
criativo. Messiaen desempenhou na música do 
século XX um papel muito relevante que não 
se limitou ao âmbito da composição musical. 
Distinguiu-se igualmente como teórico, peda-
gogo e intérprete. Ao longo da década de 40, a 
actividade pedagógica mais inovadora de Mes-
siaen foi desenvolvida fora do Conservatório, em 
seminários livres ou em aulas privadas de com-
posição e análise musical e, posteriormente, 
nos Cursos de Verão de Darmstadt, que foram 
frequentados por alguns jovens compositores 
que se destacariam de forma notável a partir 
da década de 50. A influência do seu magistério 
nos compositores mais jovens (Pierre Boulez, 
Iánnis Xenákis, Karlheinz Stockhausen, entre 
outros) foi imensa. Foi neste âmbito que nasceu 
a célebre peça para piano Mode de valeurs et 
d’intensités, escrita em Darmstadt em 1949 e 
que teve uma notável influência como ante-
cedente do serialismo integral, aplicado pelos 
mencionados Boulez e Stockhausen nas suas 
primeiras obras da década de 50. 

A especial ligação de Messiaen com Portu-
gal vincula-se com a Fundação Gulbenkian: por 
exemplo, em 1965, o compositor recebeu a enco-
menda para compor uma obra em memória do 
seu fundador, Calouste Gulbenkian. O resultado 
deste convite foi La Transfiguration de Notre 
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Seigneur Jésus-Christ, para coro misto, sete 
instrumentos solistas e orquestra sinfónica, que 
foi estreada em Lisboa em 1969.

A década de 40, a época em que escre-
veu a obra que preenche o programa deste 
concerto, foi uma fase crítica na vida do com-
positor. Pouco depois do início da Segunda 
Guerra Mundial, foi recrutado. Foi capturado 
em Maio de 1940 e permaneceu durante um 
ano num campo de prisioneiros de guerra. Ali 
viu a luz uma das suas obras mais conhecidas: 
o Quarteto para o fim do tempo. Escrita nas 
duras condições do campo de prisioneiros, 
foi estreada, perante uma plateia de milita-
res capturados, com o próprio compositor ao 
piano em companhia de três instrumentistas 
também eles prisioneiros de guerra. Messiaen 
foi libertado e repatriado na Primavera de 1941. 
Foi então convidado pelo director do Conser-
vatório de Paris para orientar cursos livres de 
harmonia. Após dois anos de silêncio criativo, 
em 1943 concluiu Visões do Amém, para dois 
pianos, e, no ano seguinte, para além de com-
por os Vinte olhares sobre o Menino Jesus, 
publicou o mencionado estudo, Técnica da 
minha linguagem musical. Data desta época 
o seu encontro com a pianista Yvonne Loriod, 
que frequentava os seminários que Messiaen 
orientava. Loriod estreou os Vinte olhares sobre 
o Menino Jesus na Sala Gaveau em 1945. Uma 
parte significativa das obras compostas por 
Messiaen durante a década de 40 encontrou 
inspiração na então jovem pianista e na sua 
pessoal e brilhante técnica. Loriod foi, de facto, 
uma menina-prodígio que, contando apenas 
12 anos, tocava de cor todas as sonatas de 
Beethoven e, ainda, os concertos para piano 
de Mozart.

Como já adiantámos, falar de Messiaen é falar 
acerca do ritmo como parâmetro fundamental 
na composição. Messiaen — “compositeur et 

rythmicien”, como ele próprio gostava de se 
apresentar — dedicou uma boa parte da sua 
vida à investigação das relações entre duração 
(durée) e tempo musical. Serviu-se de diferen-
tes durações e células rítmicas que desenvol-
via livremente dando lugar a linhas melódicas 
muito complexas. Evitando a métrica regular, 
conseguiu superar os modos convencionais de 
organização temporal. A sua técnica baseou-se 
no “esmiuçamento” das divisões tradicionais em 
valores mais pequenos, formando assim figuras 
rítmicas muito variadas. Messiaen reformulava 
estes padrões básicos mediante a adição, a 
retrogradação, a aumentação ou a diminuição 
das figuras que os compunham. Contribuiu igual-
mente para o desenvolvimento da sua lingua-
gem musical um profundo conhecimento das 
diversas tradições musicais extra-europeias, 
particularmente da indiana clássica, e da métrica 
grega, assim como a sua paixão pela ornitologia, 
que o levou a copiar “do natural” os cantos dos 
pássaros e a utilizá-los como fonte directa para 
a composição. Os Vinte olhares sobre o Menino 
Jesus são um bom exemplo destes elementos 
que estruturam o estilo do compositor. 

Esta música vincula-se com uma sensibilidade 
católica essencialmente pietista, que coloca 
Cristo no centro da devoção, estabelecendo 
com ele uma relação muito íntima que dá uma 
enorme importância ao seu carácter simulta-
neamente divino e humano. O elemento visual 
tem, portanto, grande relevância, já que a visão 
é o sentido que permite constatar a incarnação 
do Filho de Deus num corpo humano: de Cristo 
como o Verbo feito carne, na expressão do evan-
gelista São João. Daqui se deriva, como é evi-
dente, a importância dos “olhares” celebrados 
por Messiaen na partitura, que se inserem numa 
poética cultivada por outros crentes, alguns 
dos quais são mencionados pelo compositor 
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no prefácio da sua partitura. Um deles é Dom 
Columba Marmion (1858-1923), monge bene-
ditino beatificado em 2000, cujas conferências 
espirituais foram difundidas através de nume-
rosas línguas, incluindo o português.

Messiaen começa pelo “olhar” de Deus-Pai 
contemplando o Filho bem-amado e conclui 
com o olhar da Igreja transfigurada pelo amor, 
como efeito da “graça” que faz com que os fiéis 
amem a Deus como ele se ama a si próprio e 
superem por este meio a “noite” e a “angús-
tia”: “eis os sinos, a glória e o beijo de Deus — 
escreve Messiaen na nota introdutória — toda 
a paixão dos nossos braços arredor do Invisí-
vel…”. O compositor assinala portanto, atra-
vés dos títulos e de pequenos comentários, o 
significado devocional de cada um dos núme-
ros da obra, mas também explica quais são 
os elementos sonoros que simbolizam esses 
significados. Sublinha nos seguintes termos 
esta identidade entre símbolo e som: “procu-
rei uma linguagem de amor místico, por vezes 
variada, poderosa e terna, outras vezes brutal, 
com organizações policromáticas.”

Dá início com o chamado “Tema de Deus”, 
que simboliza o “olhar indizível do Deus-Pai” e 
que reaparece — segundo destaca o próprio 
Messiaen — nos olhares “do Filho e do Espírito 
de Alegria, no sexto número (“Por ele foi tudo 
feito”), no décimo primeiro (“Primeira comu-
nhão da Virgem”), no décimo quinto (“O abraço 
do Menino Jesus”) e, aumentado, no último (“A 
Igreja de amor”, que é o corpo de Cristo). É o 
primeiro de três temas que, sendo recorrentes, 
asseguram a unidade da obra. São os outros 
dois o “Tema da Estrela e da Cruz” e o chamado 
“Tema de acordes”, que, sempre nas palavras 
de Messiaen, “circula duma peça para outra 
fraccionado ou concentrado em arco-íris”. Este 
material primordial aparece combinado com 
outros, tais como sinos, cantos de pássaros 

e danças orientais. Os cantos dos pássaros 
são, por exemplo, usados no “Olhar das altu-
ras” (oitavo número), enquanto o orientalismo 
é evidente no número dezasseis, “Olhar dos 
profetas, dos pastores e dos Magos”. Os sinos 
ouvem-se no carrilhão de “Natal” (número treze) 
e também no último número, o esplêndido “Olhar 
da Igreja de amor”.

Messiaen é, de facto, explícito no seu simbo-
lismo sonoro, tal como podemos comprovar 
através dos comentários que proporciona na 
referida nota do autor que introduz a obra. Um 
dos mais evidentes é o já mencionado sexto 
número, que se baseia no “Tema de Deus” e 
que foi o último a ser composto. Na expressão 
de Messiaen:

“Profusão de espaços e de durações, galá-
xias, fotões, espirais contrárias, iluminações 
inversas; por “Ele” (o Verbo) tudo foi feito… 
num instante, a criação revela-nos a sombra 
luminosa da sua Voz.”

“É uma fuga. O tema nunca reaparece 
da mesma maneira: a partir da segunda 
entrada, altera-se o ritmo e o registo. Note-
-se o divertimento onde a voz superior trata 
o tema em ritmo não retrogradável e o baixo 
fortíssimo repete um fragmento do tema em 
aumentação assimétrica. Na secção média, 
valores muito breves e muito longos (o infini-
tamente pequeno, o infinitamente grande). 
A reexposição da fuga, retrogradada. Sec-
ção final misteriosa. Tema de Deus fortís-
simo: presença vitoriosa, o rosto de Deus 
por detrás da chama em ebulição. A cria-
ção retoma o canto do Tema de Deus em 
cânone de acordes.”
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Como vemos, o “Tema de Deus” é traba-
lhado em cada uma das partes habituais da 
fuga (exposição com as sucessivas entradas 
do tema principal, secção média ou episódio 
e secção final ou stretto) para culminar com a 
sua “presença vitoriosa” que equivale à criação 
mesma, em que, aliás, se revela directamente 
a eterna presença de Deus. Este tipo de sim-
bolismo expande-se ao longo dos vinte núme-
ros da obra, recriando ambiências, mostrando 
imagens e transmitindo emoções que devem 
ser lidas através da devoção católica que pro-
fessava Messiaen, à qual fizemos alusão mais 
acima. Por exemplo, talvez apenas os crentes 
sejam capazes de perceber o mistério ao qual 
se refere o terceiro número, “O intercâmbio”, 
que exprime musicalmente o seguinte: “Deus 
se fez homem para nos transformar em deuses”. 
O próprio Messiaen explica que, neste ponto da 
partitura, o homem “são os fragmentos” que, in 
crescendo, chegam a ser “enormes”, enquanto 
Deus “é o traço em acordes de terceiras” que 
permanece inalterado durante todo o número. 
Este contraste mostra-se logo a partir dos pri-
meiros compassos. No entanto, estas peças 
apelam a uma dimensão sensorial e mística que 
pode ser igualmente apreciada por pessoas 
não crentes. Como ficar estático quando se 
ouve a dança jubilosa do “Olhar do Espírito de 
alegria” (número dez) ou indiferente perante a 
amorosa calma de “Durmo, mas o meu coração 
vela” (número dezanove)?

TERESA CASCUDO, 2020
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Pierre-Laurent Aimard piano

Descrito como “um extraordinário visionário” 
pelo Washington Post e um artista pioneiro 
conhecido pelas suas ideias reveladoras, Pierre-
-Laurent Aimard recebeu o prestigiado Prémio 
Internacional de Música Ernst von Siemens, em 
2017, em reconhecimento por uma vida inteira 
ao serviço da música. 

Aclamado internacionalmente como uma 
figura-chave da música do nosso tempo, cola-
borou com muitos compositores marcantes, 
entre os quais Ligeti (tendo gravado a sua obra 
integral para piano), Stockhausen, George Ben-
jamin e Pierre Boulez. Com apenas 19 anos foi 
nomeado por Boulez pianista solo do Ensem-
ble intercontemporain. Considerado um dos 
melhores intérpretes de Messiaen do mundo, 
teve uma relação próxima com o compositor e 
com Yvonne Loriod, com quem estudou no Con-
servatório de Paris. Uma das suas gravações 
recentes foi o Catalogue d’oiseaux completo 
para a Pentatone, largamente elogiada e que 
lhe rendeu o Prémio da Crítica Discográfica 
Alemã, entre outros. Fez estreias mundiais de 
obras de Kurtág, no Teatro alla Scala; da última 
peça de Carter, Epigrams, dedicada ao próprio 
Aimard; e do Concerto para piano de Harrison 
Birtwistle, Responses: Sweet disorder and the 
carefully careless e estreou Keyboard Engine 
para dois pianos, também de Birtwistle, em 2019. 

Em 2020, Aimard foca-se na interpreta-
ção de  “Beethoven the Avant-gardist”, uma 
verdadeira tour de force cheia de descobertas 
pianísticas que transcendem as fronteiras tradi-
cionais. Na sua visão do legado de Beethoven, 
desenvolvida a propósito do 250.º aniversário 
do compositor, justapõe os clássicos vienen-
ses a composições vanguardistas, revelando 
referências cruzadas surpreendentes.

Em 2020/21, Aimard aparece como “Artist 
in Resonance” na abertura do Musikkolegium 
Winterthur. Celebrando inúmeros composito-
res diferentes durante a temporada, inaugura 
o ano com a integral dos concertos para piano 
de Beethoven, seguindo-se programas que 
incluem Bach, Mozart e Ligeti. Neste Outono, 
termina a residência na Casa da Música com 
obras de Messiaen e Dufourt. Em 2021 cele-
bra a música de Kurtág no festival aan’t IJ, que 
idealizou para o Muziekgebouw. 

Para além do seu trabalho com orques-
tras internacionais e maestros prestigiados, 
apresenta-se em recital no Auditório Nacional 
de Madrid, na Philharmonie de Paris, na Alte 
Oper de Frankfurt e na Società del Quartetto 
di Milano. Juntamente com Mark Simpson e 
Jean-Guihen Queyras, apresenta obras de Bee-
thoven e Lachenmann na Elbphilharmonie de 
Hamburgo e no Museu Reina Sofía de Madrid.

Curador inovador e intérprete único do reper-
tório para piano de todas as épocas, Aimard tem 
sido convidado para várias residências como 
curador, director e instrumentista, em projectos 
no Carnegie Hall e no Lincoln Center de Nova 
Iorque, na Konzerthaus de Viena, na Alte Oper 
de Frankfurt, no Palais de Beaux Arts de Bru-
xelas, no Festival de Lucerna, no Mozarteum de 
Salzburgo, na Cité de la Musique em Paris, no 
Tanglewood Festival e no Festival de Edimburgo. 
Foi Director Artístico do Festival de Aldeburgh 
(2009-16).

Ensina na Hochschule de Colónia e em 
workshops e palestras pelo mundo, com pers-
pectivas únicas da música de todos os períodos. 
Foi Professor Associado do Collège de France 
(Paris) e é membro da Academia Bávara das 
Belas-Artes. Relançou em 2020, juntamente 
com o Klavier-Festival Ruhr, a plataforma online 
“Explore the Score” sobre interpretação de 
música para piano de Ligeti.
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próximos concertos

23.12 quarta · 19:30 sala suggia

O NATAL DE  
CHARPENTIER

ANO FRANÇA

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

LAURENCE CUMMINGS direcção musical 

ÂNGELA ALVES soprano

LEONOR MELO soprano

ANDRÉ LACERDA haute-contre

ALMENO GONÇALVES tenor

LUÍS RENDAS PEREIRA barítono

obras de CHARPENTIER E LALANDE







MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAAPOIO INSTITUCIONAL


