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Tradicional sueca (arr. Hugo Alfvén)
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Jaakko Mäntyjärvi 
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4. Saarella palaa
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Hino Finlandia (1899/arr.1938-48)

Einojuhani Rautavaara 
Suite de Lorca (1973)

1. Canción del jinete
2. El Grito
3. La luna asoma
4. Malagueña

Lars Johan Werle 
Canzone 126 di Francesco Petrarca  (1967)

Carl Ersson Bössa (arr. Hans Gardemar) 
Slängpolska efter Byss-Kalle (2005)
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A música coral da Suécia e da 
Finlândia no “longo século XX”

O programa do presente concerto apresenta 
obras corais de compositores suecos e fin-
landeses escritas entre 1895 e 2005. Assim, 
é um mostruário de tendências estilísticas 
que se estendem do Romantismo tardio às 
vanguardas dos séculos XX e XXI. Uma longa 
história une a Suécia e a Finlândia. Da Idade 
Média ao início do século XIX, a Finlândia inte-
grou a Suécia. Entre 1809 e a independência 
declarada durante a Primeira Guerra Mundial, 
o Grão-Ducado da Finlândia fez parte do Impé-
rio Russo. O uso do sueco como língua oficial 
e o grande peso do Luteranismo contribuíram 
para o desenvolvimento de uma tradição coral 
comum aos dois territórios em que espirituali-
dade e interioridade se fundem de uma forma 
particular. Paralelamente, a proximidade entre 
práticas musicais tradicionais imprimiu carac-
terísticas próprias à música desses países. 

Contudo, a afirmação da Finlândia como 
estado-nação cultural transformou essas prá-
ticas: o século XIX assistiu à revitalização do 
finlandês e à articulação de mitos literários 
locais, compilados por filólogos e colectores. 
A publicação do Kalevala e do Kanteletar por 
Elias Lönnrot desempenhou um papel central 
nesse processo, apresentando um universo 
folclórico e mitológico sobre o qual basear a 
identidade finlandesa.

O património musical da Suécia foi muito impor-
tante na criação da sua música coral. A canção 
tradicional Och jungfrun hon går i ringen foi 
arranjada pelo compositor e maestro Hugo Alf-
vén (1872-1960) em 1941. A carreira de Alfvén 
encontra-se estreitamente ligada ao movimento 
coral amador, no qual desempenhou um papel 
preponderante. Entre 1904 e 1957, dirigiu o Coro 

Siljan, constituído por vários coros paroquiais 
e regionais. Paralelamente, liderou o coro mas-
culino Orphei Drängar durante quase quatro 
décadas. Essa actividade impulsionou a escrita 
coral de Alfvén, que apresentou as suas obras 
em muitas digressões europeias, divulgando 
a música do seu país. Och jungfrun hon går i 
ringen baseia-se num poema tradicional sobre 
uma donzela e o noivo que participam numa 
dança em círculo. A leveza da melodia é enfati-
zada pela regularidade métrica, associada a um 
texto apresentado de forma silábica. O modalis-
mo da música tradicional permeia a peça, enri-
quecida pelas articulações e pelas intervenções 
dos diversos naipes sobre o acompanhamento 
dos restantes cantores.

Apesar do título, En midsommarnattsdröm 
não está relacionado com a visão shakespea-
riana de Sonho de uma Noite de Verão. Escri-
ta por Anders Hillborg (1954-) em 2002, tem 
como ponto de partida a canção de sabor fol-
clórico “Visa vid midsommartid”, criada em 1941 
por Håkan Norléns (música) e Rune Lindströms 
(letra). O poema versa sobre a paisagem cam-
pestre da Suécia no solstício de Verão, onde as 
mulheres dominam. Hillborg é uma referência 
das vanguardas suecas, tendo incorporado 
elementos diversificados na sua linguagem. 
En midsommarnattsdröm remete para a micro-
polifonia, baseando-se na sobreposição de 
melodias próximas. Assim, consegue um equi-
líbrio entre movimento e estatismo, assente na 
contracção e distensão de uma massa sonora 
em que uma melodia principal diatónica emer-
ge numa matriz dissonante. Os ostinati tornam 
o acompanhamento mais vivo, criando efeitos 
semelhantes aos da música electroacústica, 
por meios corais, antes do regresso da atmos-
fera bucólica inicial.
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O Ordinário da Missa foi musicado por muitos 
compositores. A partir de 1993, o sueco Jan 
Sandström (1954-) dedicou-se a criar uma 
versão coral contemporânea desses textos. 
O Gloria data de 1995 e apresenta a letra de 
forma simultânea, aproveitando efeitos de res-
sonância. Sobre esse fundo textural, emergem 
pontualmente solistas que interagem com os 
naipes do coro, por vezes cantando com a boca 
fechada. A organização vocal é organizada 
de forma particular, usando o diferimento das 
resoluções como forma de criar tensão.

A poesia inglesa ocupa um lugar proeminente 
na vida de Jaakko Mäntyjärvi (1963-), com-
positor com formação em música, filologia 
inglesa e linguística — as Quatro canções de 
Shakespeare fundem os seus interesses. Com-
postas em 1984, mostram vários registos do 
poeta inglês, entre a melancolia e o drama-
tismo renascentistas. A melodia sinuosa de 
“Come Away, Death” encerra mistério e sur-
presa numa estrutura vertical que se repete. 
O foco na morte remete para o movimento 
madrigalístico do Renascimento inglês. “Lulla-
by” centra-se no contraponto imitativo em que 
uma figura cromaticamente descendente per-
corre as vozes. O ritmo regular e o acompanha-
mento em ostinato imprimem uma cadência 
regular a esta canção de embalar retirada da 
peça de teatro Sonho de uma Noite de Verão. 
A vitalidade rítmica e uma acumulação aditiva 
de vozes pontificam em “Double, Double Toil 
and Trouble”, cujo texto foi retirado da famosa 
cena das Três Bruxas, de Macbeth. Os naipes 
sobrepõem-se de forma assimétrica aumen-
tando a dissonância. Uma passagem sussur-
rada remete para a praga rogada pelas bruxas, 
precipitando o regresso da atmosfera inicial 
protagonizada por vozes agudas, que conduz 
a canção ao clímax final. “Full Fathom Five” é 

uma canção retirada da peça A Tempestade 
cujo ambiente estático resulta da sobreposição 
de uma textura vertical sobre uma nota pedal.

Jean Sibelius (1865-1957) é uma personalida-
de central na criação patriótica de uma música 
finlandesa. Nascido em Hämeenlinna numa 
família de cultura sueca, estudou em Helsín-
quia, Berlim e Viena. A estadia na capital do 
Império Austro -Húngaro, onde contactou com 
os modelos tardo-românticos de Wagner e Bru-
ckner com maior intensidade, alimentou a incli-
nação de Sibelius para a música orquestral. 
Dessa forma, foi central para desenvolver o seu 
estilo em géneros aos quais o seu nome ficará 
sempre associado. Paralelamente, dedicou-se 
à escrita de música coral. Foi nesse contexto 
de transformação estilística que escreveu as 
Seis canções, op. 18, das quais iremos ouvir 
três. “Sortunut ääni”, escrita em 1898, apre-
senta um poema do Kanteletar que retrata 
uma voz calada pela tristeza, comparando-
-a a um rio parado. O diatonismo e a verticali-
dade dominam a canção, que contrasta com 
“Saarella palaa”, composta em 1895 e arranjada 
para coro em 1898. Nesta última, as melodias 
sinuosas destacam os esquemas de pergun-
ta-resposta da escrita coral. Com um poema 
igualmente retirado de Kanteletar, conta a his-
tória de um noivo que acendeu o fogo numa ilha 
para melhor decorar o trenó para transpor-
tar a sua amada. “Sydämeni laulu” baseia-se 
num texto de Aleksis Kivi, pioneiro oitocentista 
da literatura em finlandês. Evocando Tuone-
la (o submundo na mitologia finlandesa) e os 
seus bosques perigosos, contrasta passagens 
verticais com elementos contrapontísticos, 
recorrendo ao cromatismo para enfatizar a 
condução melódica. 

Um dos primeiros sucessos orquestrais 
de Sibelius foi o poema sinfónico Finlandia, 
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estreado em 1900. Este procurava ilustrar ele-
mentos do passado glorioso desse território, 
alimentando o espírito da independência. Um 
episódio dessa obra teve tanto sucesso que 
Sibelius fez um arranjo para coro, criando o 
que veio a ser um hino oficioso do país. A peça 
teve várias letras e foi revista até 1948, cristali-
zando-se neste momento patriótico. A soleni-
dade de Finlandia remete para a austeridade 
das cerimónias religiosas luteranas em que a 
música desempenhava um papel central na 
criação de uma ideia de colectivo.

Federico García Lorca é um dos maiores 
poetas do Modernismo espanhol, cuja obra 
foi altamente influenciada pelas tradições da 
Andaluzia. Em 1973, Einojuhani Rautavaara 
(1928-2016) compôs uma suite coral basea-
da em poemas de Lorca. Rautavaara é uma 
das grandes referências da música finlandesa 
contemporânea, ligando a geração de Sibelius 
às criações das vanguardas emergentes após 
a Segunda Guerra Mundial. A obra começa 
com “Canción del jinete”, que conta a história 
de um cavaleiro que morre a caminho de Cór-
dova. O tratamento musical do poema assen-
ta num ostinato sobre a palavra “Córdoba” ao 
qual Rautavaara sobrepõe texturas e registos 
contrastantes. “El Grito” conta os efeitos de um 
grito na noite na paisagem rural espanhola. O 
recurso aos portamentos e à dissonância nas 
vozes agudas, obtida através de movimentos 
divergentes, emulam o ressoar do grito nos oli-
vais de Espanha, ao qual se segue uma respos-
ta pelas vozes graves. “La luna asoma” medita 
sobre as transformações operadas com a che-
gada da noite. A melodia desenrola-se em torno 
de uma nota principal, que depois é harmoni-
zada pelas vozes agudas. As restantes vozes 
entram em contraponto cedendo lugar a um 
solo de soprano. A “Malagueña” é uma dança 

tradicional de Málaga. No poema, Lorca retrata 
a sordidez de uma taberna, misturando o som 
da guitarra com os cheiros característicos e a 
ideia de morte. Rautavaara sobrepõe ritmos 
assimétricos de forma a estilizar a dança espa-
nhola, criando uma sensação de desconforto. 
Com os baixos em ostinati e as vozes superio-
res em movimentos paralelos, a textura evoca 
uma Málaga fantasmagórica.

O Renascimento italiano inspirou Lars Johan 
Werle (1926-2001) a escrever a Canzone 126 
di Francesco Petrarca, em 1967. Werle teve 
uma formação autodidacta e tocava num gru-
po de jazz. Frequentou a Universidade de Upp-
sala e, em 1958, ocupou um lugar importante 
na Rádio Suécia, a emissora nacional. Canzo-
ne 126 di Francesco Petrarca espelha o con-
tacto de Werle com as vanguardas musicais 
da época, misturando técnicas tardo-renas-
centistas com elementos contemporâneos. 
Dessa forma, oscila entre o madrigalismo do 
Renascimento e a prática coral do século XX. 
Para isso contribui o texto, que coloca o sujeito 
poético contemplando a sua amada enquan-
to esta se banha no rio. Assim, uma evocação 
de Petrarca e da musa Laura transformou-se 
no poema mais conhecido do autor. A obra 
tem um carácter rapsódico que enfatiza o con-
traste entre tempos históricos. O recurso ao 
contraponto imitativo, ao cromatismo e à dis-
sonância remetem para a polifonia italiana, em 
especial a obra de Monteverdi. Nessa época, 
a discussão entre o poder da música e o da 
palavra era um assunto central que alimentou 
o desenvolvimento da ópera. A valorização do 
texto encontra-se patente em Canzone 126 di 
Francesco Petrarca, pois o tratamento musi-
cal encontra-se condicionado pela métrica 
e pelo sentido do poema. Simultaneamente, 
alguns elementos remetem para a música da 
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segunda metade do século XX, como a explo-
ração do registo contínuo da voz humana. A 
troca de materiais e a independência de vozes 
fundem-se numa obra que contrapõe secções 
faladas e cantadas.

A nyckelharpa encontra-se umbilicalmente 
ligada à música tradicional sueca. Esse ins-
trumento consiste num cordofone com teclas 
que é friccionado por um arco. Assim, situa-
-se entre a sanfona e as violas. Pensa-se que 
a nyckelharpa se difundiu na Escandinávia a 
partir da Idade Média Tardia. No século XX, o 
instrumento ocupou um lugar central na revi-
vificação dos repertórios tradicionais suecos. 
Carl Ersson Bössa, conhecido por Byss-Calle 
(1783-1847), foi um importante intérprete de 
nyckelharpa que deixou melodias como Släng-
polska efter Byss-Kalle1. O arranjo coral aqui 
apresentado é da autoria de Hans Gardemar 
— um nome sonante da música popular sue-
ca que participou como músico, arranjador e 
produtor em trabalhos de grupos proeminentes 
da cena pop-rock internacional — e destinou-
-se ao coro Allmänna Sången, que o apresen-
tou no banquete de celebração dos laureados 
com o Prémio Nobel em 2005. O movimento 
perpétuo da melodia da nyckelharpa e a tex-
tura regular de dança são intensificados pela 
repetição dos melismas sem texto atribuídos 
ao coro. Assim, as vozes emulam a música ins-
trumental dos bailes suecos, num momento de 
grande efusividade.

JOÃO SILVA, 2021

1 A slängpolska é uma dança social de ritmo terná-

rio, muito popular nos séculos XVIII e XIX.
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Tradicional sueca (arr. Hugo Alfvén) 
Och jungfrun hon går i ringen 

Och jungfrun hon går i ringen  
med rödan gullband

Det binder hon om sin kärastes arm.
Men kära min lilla jungfru, 

 knyt inte så hårdt
Jag ämnar ej att rymma bort.
Och jungfru hon går och lossar på 

rödan gullband
Så hastigt den skälmen åt skogen då sprang
Då sköto de efter honom med femton gevär.
Och vill ni mig något, så ha ni mig här.

Anders Hillborg 
En midsommarnattsdröm
(Poema: Rune Lindström)

Du lindar av olvon 
En midsommarkrans, 
Och hänger den om ditt hår. 

Du skrattar åt mångubbens
Benvita glans, 
Som högt över tallen står.

I natt skall du dansa vid Svartrama tjärn, 
I långdans, i språngdans på glödande järn. 

I natt är du bjuden av dimman till dans, 
Där Ull-Stina, Kull-Lina går.

E a donzela junta-se à roda,  
com a faixa vermelha,

Amarrando-a ao braço do seu amado.
Mas, minha querida donzela,  

não a ates com tanta força,
Pois não pretendo fugir. 
E assim que a donzela desamarra  

a faixa vermelha,
O malvado larga a correr para a floresta,
Enquanto sobre si disparam quinze espingardas.
E, se me quiseres, eu estou aqui. 

Com rosas-de-gueldres entrelaças
Uma coroa de Verão
Que colocas no teu cabelo. 

Ris-te do brilho pálido como osso
Do homem da Lua,
Que se ergue bem acima dos pinheiros.

Hoje à noite, dançarás junto ao lago Svartrama,
Bailarás por muito tempo, saltarás sobre os 

ferros em brasa. 

Esta noite, a névoa convida-te a dançar
Onde Ull-Stina e Kull-Lina caminham.
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Jan Sandström 
Gloria 

Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te. 
Gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens. 

Jaakko Mäntyjärvi
Four Shakespeare Songs

1. Come Away, Death 
(Twelfth Night, II:4) 

Come away, come away, Death, 
And in sad cypress let me be laid. 
Fly away, fly away, breath, 
I am slain by a fair cruel maid. 
  My shroud of white, stuck all with yew, 
  O prepare it. 
  My part of death, no one so true 
  Did share it. 

Not a flower, not a flower sweet 
On my black coffin let there be strown. 
Not a friend, not a friend greet 
My poor corpse, where my bones shall be 

thrown. 
  A thousand thousand sighs to save, 
  Lay me O where 
  Sad true lover never find my grave, 
  To weep there.

Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens de boa vontade.
Nós te louvamos, nós te bendizemos.
Nós te adoramos, nós te glorificamos.
Nós te damos graças 
por tua imensa glória.
Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai Todo-Poderoso.

Vinde cá, vinde cá ó Morte, 
E em fúnebre cipreste me deitai. 
Ide-vos, ide-vos sopro meu, 
Uma bela e cruel donzela me matou. 
  A minha alva mortalha, de teixo adornada, 
  Oh, preparai-a. 
  Desta morte, nunca ninguém tão fiel 
  partilhou tal sorte. 

Nem uma flor, nem uma doce grinalda
Ao meu negro caixão seja atirada. 
Nem um amigo, nenhum último adeus 
Ao meu pobre corpo, onde os meus ossos 

repousarem. 
  Mil milhares de suspiros poupados, 
  Sepultai-me, oh, onde 
  Jamais um amante triste a minha 

campa encontre,
 Para aí verter suas lágrimas.
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2. Lullaby 
(A Midsummer Night’s Dream, II:2) 

You spotted snakes with double tongue, 
Thorny hedgehogs, be not seen. 
Newts and blind-worms, do no wrong: 
Come not near our fairy queen. 
  Philomel, with melody 
  Sing in our sweet lullaby: 
  Lulla, lulla, lullaby, 
  Lulla, lulla, lullaby. 

  Never harm nor spell nor charm 
  Come our lovely lady nigh. 
  So good night with lullaby. 

Weaving spiders, come not here. 
Hence, you long-legged spinners, hence! 
Beetles black, approach not near; 
Worm nor snail, do no offence. 
  Philomel, with melody 
  Sing in our sweet lullaby: 
  Lulla, lulla, lullaby, 
  Lulla, lulla, lullaby. 

3. Double, Double Toil and Trouble 
(Macbeth, IV:1)

Thrice the brinded cat hath mew’d. 
Thrice, and once the hedge-pig whin’d. 
Harpier cries: ’Tis time, ’tis time. 

Round about the cauldron go, 
In the poison’d entrails throw: 
Toad that under cold stone 
Days and nights had thirty-one 
Swelter’d venom, sleeping got, 
Boil thou first in the charmed pot. 
  Double, double toil and trouble, 
  Fire burn and cauldron bubble. 

Serpentes pintadas de língua bifurcada, 
Ouriços espinhosos, que não vos vejamos. 
Tritões e cobras, mal não façais: 
Não vos aproximeis da nossa rainha das fadas. 
  Rouxinol, com tua melodia 
  Acompanha a nossa doce canção de embalar: 
  Embala, embala, embalar, 
  Embala, embala, embalar. 

  Jamais mal ou feitiço ou encantamento 
  Da nossa adorável senhora cheguem perto. 
  Boa noite com uma canção de embalar. 

Aranhas tecedeiras, aqui não vinde. 
Fora, fiandeiras de pernas compridas, fora! 
Besouros negros, não vos aproximeis; 
Minhocas e caracóis, não vos chegueis. 
  Rouxinol, com tua melodia 
  Acompanha a nossa doce canção de embalar: 
  Embala, embala, embalar, 
  Embala, embala, embalar. 

Três vezes o gato malhado miou. 
Três, e mais uma o porco-espinho guinchou. 
A harpia gritou: Está na hora, está na hora. 

À volta do caldeirão vamos agora, 
E nele venenosas entranhas se deitem: 
Sapo que debaixo de pedra fria
Trinta e um dias e noites passou 
Suando veneno, dormindo ficou, 
Ferve primeiro na panela encantada. 
  Dobrem, dobrem labuta e confusão, 
  Arda o fogo e fervilhe o caldeirão. 
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Fillet of a fenny snake 
In the cauldron boil and bake, 
Eye of newt and toe of frog, 
Wool of bat and tongue of dog.
Adder’s fork and blind-worm’s sting, 
Lizard’s leg and owlet’s wing. 
For a charm of powerful trouble, 
Like a hell-broth boil and bubble. 
  Double, double toil and trouble, 
  Fire burn and cauldron bubble. 

Scale of dragon, tooth of wolf, 
Witch’s mummy, maw and gulf 
Of the ravin’d salt-sea shark, 
Root of hemlock, digg’d in dark. 
Liver of blaspheming Jew, 
Gall of goat and slips of yew, 
Sliver’d in the moon’s eclipse, 
Nose of Turk and Tartar’s lips. 
Finger of birth-strangl’d babe, 
Ditch-delivered by a drab. 
Make the gruel thick and slab. 
Add thereto a tiger’s chaudron,
For ingredients for our cauldron. 
  Double, double toil and trouble, 
  Fire burn and cauldron bubble. 

By the pricking of my thumbs, 
Something wicked this way comes. 
  Open, locks, whoever knocks!

4. Full Fathom Five 
(The Tempest, I:2) 

Full fathom five thy father lies; 
Of his bones are coral made. 
Those are pearls that were his eyes —
Nothing of him that doth fade, 
  But doth suffer a sea-change 
  Into something rich and strange. 
Sea-nymphs hourly ring his knell. 
Hark! Now I hear them: Ding, dong, bell. 

Filete de cobra do pântano 
No caldeirão há-de cozer, 
Olho de salamandra e dedo de rã, 
Pêlo de morcego e língua de cão.
Língua de víbora e ferrão de licranço, 
Perna de lagarto e asa de mocho. 
Para um feitiço de poderosa confusão, 
Ferver e cozer como o caldo do inferno. 
  Dobrem, dobrem labuta e confusão, 
  Arda o fogo e fervilhe o caldeirão. 

Escama de dragão, dente de lobo, 
Múmia de bruxa, mandíbula e bucho 
Do voraz tubarão marinho, 
Raiz de cicuta, cavada à noite. 
Fígado de Judeu blasfemo, 
Fel de cabra e lascas de teixo, 
Num eclipse da lua colhidas, 
Nariz de Turco e lábios de Tártaro. 
Dedo de bebé estrangulado no parto, 
Parido numa fossa por uma puta. 
Faz a papa espessa e viscosa. 
Adicionemos as entranhas de um tigre,
Aos ingredientes no nosso panelão. 
  Dobrem, dobrem labuta e confusão, 
  Arda o fogo e fervilhe o caldeirão.

Pelo formigueiro nos meus polegares, 
Algo malévolo vem a caminho. 
  Abram, trancas, a quem bater à porta!

A cinco braças de fundura jaz teu pai; 
De coral são já os seus ossos. 
Pérolas são já os seus olhos —
Dele nada resta que pereça, 
  Mas no mar se transformou
  Num tesouro singular. 
Por ele, a cada hora as ninfas dobram os sinos. 
Escuta! Já as ouço: Dlim-dlão, tocam.
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Jean Sibelius 
Seis canções, op. 18

1. Sortunut ääni
(Da colectânea de poesia popular Kanteletar)

Mikä sorti äänen suuren,
äänen suuren ja sorian,
äänen kaunihin kaotti,
jok’ ennen jokena juoksi,
vesivirtana vilasi,
lammikkona lailatteli?

Suru sorti äänen suuren,
äänen suuren ja sorian,
äänen armahan alenti,
jott’ ei nyt jokena juokse,
vesivirtana vilaja,
lammikkona lailattele.

4. Saarella palaa
(Da colectânea de poesia popular Kanteletar)

Saarella palaa. 
Tuli saarella palavi. 

Kenpä tuolla tulta poltti? 
Sulho tuolla tulta poltti. 

Mitä sulho raatelevi?
Korjoansa kirjottavi. 

Mitä tuolla korjasella? 
Neittä tuolla korjasella. 

Mitä neito raatelevi? 
Neito kultakangasta kutoo, 
hopiaista helkyttää. 

O que calou a voz poderosa,
a voz tão grande e graciosa,
silenciando a voz tão bela,
que dantes como um rio fluía, 
como uma corrente d’água se lançava,
e como uma lagoa cantava? 

O pesar calou a voz poderosa,
a voz tão grande e graciosa,
silenciando a voz tão querida,
que como um rio já não flui, 
como uma corrente d’água já não se lança,
e como uma lagoa já não canta.

Há fogo na ilha.
Arde uma fogueira na ilha.

Quem terá o lume ateado?
Foi o noivo que o lume ateou.

Em que labuta o noivo? 
O seu trenó ele está a enfeitar.

O que pretende com esse trenó?
Nesse trenó quer a noiva levar.

Em que labuta a noiva?
Um tecido de ouro ela tece, 
um fio de prata está fiando.



11

6. Sydämeni laulu
(Poema: Aleksis Kivi)

Tuonen lehto, öinen lehto!
Siell’ on hieno hietakehto,
sinnepä lapseni saatan.

Siell’on lapsen lysti olla,
Tuonen herran vainiolla
kaitsea Tuonelan karjaa.

Siell’on lapsen lysti olla,
illan tullen tuuditella
helmassa Tuonelan immen.

Onpa kullan lysti olla,
kultakehdoss’ kellahdella,
kuullella kehrääjälintuu.

Tuonen viita, rauhan viita,
kaukana on vaino, riita,
kaukana kavala maailma.

Jean Sibelius 
Hino Finlandia
(Poema: V. A. Koskenniemi)

Oi Suomi, katso, sinun päiväs koittaa,
yön uhka karkoitettu on jo pois,
ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa,
kuin itse taivahan kansi sois.
Yön vallat aamun valkeus jo voittaa.
Sun päiväs koittaa, oi synnyinmaa.

Oi nouse, Suomi, nosta korkealle
pääs seppelöimä suurten muistojen.
Oi nouse, Suomi, näytit maailmalle,
sa että karkoitit orjuuden
ja ettet taipunut sa sorron alle.
On aamus alkanut, synnyinmaa.

Bosque de Tuoni, bosque da noite!
Aí há um fino berço de areia,
aí levarei a minha criança. 

Aí, a criança sentir-se-á bem,
no prado do senhor de Tuoni,
o gado de Tuonela apascentando. 

Aí, a criança sentir-se-á bem,
ao entardecer embalada
no colo da donzela de Tuonela.

Aí, o meu amor sentir-se-á bem,
balançando num berço de ouro,
ouvindo o noitibó.

Mata de Tuoni, mata da paz,
longe da perseguição e da briga,
longe do mundo traiçoeiro.

Ó Finlândia, vê o nascer do teu dia,
a ameaça da noite já afugentada,
e canta a cotovia na claridade da manhã,
como se o firmamento cantasse.
Os poderes da noite pela alvorada foram vencidos.
O teu dia nasce, ó pátria.

Ó Finlândia, ergue a tua cabeça 
coroada por grandes memórias.
Ó Finlândia, levanta-te, pois mostraste ao mundo 
que repeliste a escravidão
e não cedeste à opressão.
O teu dia já alvoreceu, ó pátria.
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Einojuhani Rautavaara 
Suite de Lorca

1. Canción del jjinete

Córdoba. 
Lejana y sola. 

Jaca negra, luna grande,
y aceitunas en mi alforja.
Aunque sepa los caminos
yo nunca llegaré a Córdoba. 

Por el llano, por el viento,
jaca negra, luna roja.
La muerte me está mirando
desde las torres de Córdoba.

¡Ay qué camino tan largo!
¡Ay mi jaca valerosa!
¡Ay, que la muerte me espera,
antes de llegar a Córdoba! 

Córdoba. 
Lejana y sola.

2. El Grito 

La elipse de un grito,
va de monte
a monte. 

Desde los olivos,
será un arco iris negro
sobre la noche azul. 
¡Ay! 

Como un arco de viola,
el grito ha hecho vibrar
largas cuerdas del viento. 
¡Ay! 

(Las gentes de las cuevas
asoman sus velones) 
¡Ay!

Córdova.
Longínqua e só.

Égua negra, lua cheia,
e azeitonas no alforge.
Embora saiba os caminhos,
nunca chegarei a Córdova.

Pelo pasto, pelo vento,
égua negra, lua vermelha.
A morte está a fitar-me
das torres de Córdova.

Ai que caminho tão longo!
Ai minha égua corajosa!
Ai que a morte espera-me,
antes de chegar a Córdova!

Córdova.
Longínqua e só.

A elipse de um grito
vai de monte
a monte.

Desde as oliveiras,
será um arco-íris negro
sobre a noite azul.
Ai!

Como um arco de viola,
o grito fez vibrar
as longas cordas do vento.
Ai!

(As pessoas das cavernas
erguem as suas velas)
Ai!
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3. La luna asoma

Cuando sale la luna
se pierden las campanas
y aparecen las sendas
impenetrables.

Cuando sale la luna,
el mar cubre la tierra
y el corazón se siente
isla en el infinito.

Nadie come naranjas
bajo la luna llena.
Es preciso comer
fruta verde y helada.

Cuando sale la luna
de cién rostros iguales,
la moneda de plata
solloza en el bolsillo.

4. Malagueña

La muerte
entra y sale 
de la taberna. 

Pasan caballos negros
y gente siniestra 
por los hondos caminos
de la guitarra. 

Y hay un olor a sal
y a sangre [de hembra]1,
en los nardos febriles
de la marina.

La muerte 
entra y sale
y sale y entra
la muerte
de la taberna.

Quando surge a lua
calam-se os sinos 
e aparecem as veredas 
impenetráveis. 

Quando surge a lua, 
o mar cobre a terra 
e o coração sente-se 
como ilha no infinito. 

Ninguém come laranjas 
sob a lua cheia. 
É preciso comer 
fruta verde e gelada. 

Quando surge a lua 
de cem rostos iguais, 
a moeda de prata 
soluça dentro do bolso.

A morte 
entra e sai 
da taberna. 

Passam cavalos negros 
e gente sinistra 
pelos profundos caminhos 
da guitarra. 

E há um odor a sal 
e a sangue de fêmea, 
nos nardos febris 
da marinha. 

A morte 
entra e sai 
e sai e entra 
a morte 
da taberna.
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Lars Johan Werle 
Canzone 126 di Francesco Petrarca

Chiare, fresche et dolci acque,
ove le belle membra
pose colei che sola a me par donna;
gentil ramo ove piacque
(con sospir’ mi rimembra)
a lei di fare al bel fiancho colonna;
herba et fior’ che la gonna
leggiadra ricoverse
co l’angelico seno;
aere sacro, sereno,
ove Amor co’ begli occhi il cor m’aperse:
date udïenzia insieme
a le dolenti mie parole extreme.

S’egli è pur mio destino,
e ’l cielo in ciò s’adopra,
ch’Amor quest’occhi lagrimando chiuda,
qualche gratia il meschino
corpo fra voi ricopra,
e torni l’alma al proprio albergo ignuda.
La morte fia men cruda
se questa spene porto
a quel dubbioso passo:
ché lo spirito lasso
non poria mai in più riposato porto
né in più tranquilla fossa
fuggir la carne travagliata et l’ossa.

Tempo verrà anchor forse
ch’a l’usato soggiorno
torni la fera bella et mansüeta,
et là ’v’ella mi scorse
nel benedetto giorno,
volga la vista disïosa et lieta,
cercandomi: et, o pietà!,
già terra in fra le pietre
vedendo, Amor l’inspiri
in guisa che sospiri
sì dolcemente che mercé m’impetre,

Ó claras, frescas e doces águas,
onde banhou os seus belos membros 
aquela que para mim apenas é mulher; 
ó gentil ramo onde lhe agradava
(e recordo-o entre suspiros)
apoiar-se como a uma coluna;
ó ervas e flores que a saia 
graciosa cobria
com o seio angelical;
ó ar sagrado, sereno,
onde Amor com belos olhos o coração me abriu:
escutai todos juntos 
as minhas últimas e desoladas palavras.

Se é deveras o meu destino,
e a tal o céu se empenha,
que o Amor cerre estes olhos lacrimejantes,
uma qualquer graça o miserável
corpo entre vós cubra,
e regresse a nua alma à sua sede.
A morte será menos cruel
se conservo esta esperança
naquele duvidoso momento:
que o meu espírito alquebrado
não poderia em porto mais sereno
nem em mais tranquila sepultura
deixar a carne cansada e os ossos.

Talvez venha ainda um tempo
em que a este conhecido lugar
regresse a fera bela e pacífica,
e para lá, onde ela me viu
naquele bendito dia,
volva o olhar desejoso e feliz,
procurando-me: e, ó piedade!,
já terra entre as pedras 
vendo, Amor a inspire
que de tal forma suspire
e com tanta doçura, de forma a obter para mim 
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et faccia forza al cielo,
asciugandosi gli occhi col bel velo.

Da’ be’ rami scendea
(dolce ne la memoria)
una pioggia di fior’ sovra ’l suo grembo;
et ella si sedea
humile in tanta gloria,
coverta già de l’amoroso nembo.
Qual fior cadea sul lembo,
qual su le treccie bionde,
ch’oro forbito et perle
eran quel dì a vederle;
qual si posava in terra, et qual su l’onde;
qual con un vago errore
girando parea dir: Qui regna Amore.

Quante volte diss’io
allor pien di spavento:
Costei per fermo nacque in paradiso.
Così carco d’oblío
il divin portamento
e ’l volto e le parole e ’l dolce riso
m’aveano, et sì diviso
da l’imagine vera,
ch’i’ dicea sospirando:
Qui come venn’io, o quando?;
credendo esser in ciel, non là dov’era.
Da indi in qua mi piace
questa herba sì, ch’altrove non ò pace.

Se tu avessi ornamenti quant’ài voglia,
poresti arditamente
uscir del boscho, et gir in fra la gente.

o perdão, forçando o céu,
enxugando os olhos com o seu belo véu.

Dos belos ramos descia
(recordo-o com doçura)
uma chuva de flores sobre o seu regaço;
e ela sentava-se
humilde em tanta glória,
coberta já por aquela nuvem amorosa.
Uma flor caía sobre a orla da sua veste,
outra sobre as tranças louras,
que a vê-las naquele dia
pareciam ouro puro e pérolas;
outra pousava-se na terra, outra ainda nas águas;
e outra num belo voltear 
rodando parecia dizer: Aqui reina o Amor.

Quantas vezes eu disse
então cheio de pavor:
Esta mulher nasceu certamente no paraíso.
De esquecimento me haviam enchido 
o seu porte divino 
e o rosto e as palavras e o doce riso,
e longe da realidade, 
e da verdadeira imagem
eu dizia suspirando:
Como ou quando vim eu aqui?;
pensava estar no céu, não ali onde estava.
Desde esse momento esta erva agrada-me tanto
Que em nenhum outro lugar encontro paz. 

[Ó canção], se tu fosses adornada como queres,
poderias com coragem
sair do bosque, e ir por entre a gente.

Traduções: João Reis (sueco), Joaquim Ferreira (inglês), Mika Palo (finlandês), Bárbara Ferraz (castelhano),  
Cristina Guimarães (italiano) e versão portuguesa dos textos litúrgicos (latim).
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Sofi Jeannin direcção musical 

Aclamada pela sua técnica clara e concisa, 
pelo enorme conhecimento do repertório e pela 
facilidade na interpretação de todos os géne-
ros, a maestrina sueca Sofi Jeannin está entre 
os especialistas em música coral mais respei-
tados da actualidade. É Maestrina Titular dos 
BBC Singers e Directora Musical da Maîtrise de 
Radio France. Até 2015, foi Directora Musical 
do Coro da Radio France (o maior coro sinfóni-
co profissional da Europa), desenvolvendo um 
trabalho que a tornou colaboradora de eleição 
de figuras ilustres como Gustavo Dudamel, Ber-
nard Haitink, Christoph Eschenbach e Valery 
Gergiev, e de agrupamentos como a Orquestra 
Nacional de França e as Filarmónicas da Radio 
France e de Los Angeles.

Em 2008, Sofi Jeannin foi nomeada Direc-
tora Musical da Maîtrise de Radio France — o 
coro favorito de Messiaen e Dutilleux —, onde 
continua a ter a responsabilidade musical e 
pedagógica pela actividade de 180 coralistas. 
Encomendou várias obras no âmbito do seu 
trabalho com este coro, colaborando com com-
positores como Kaija Saariaho, Peter Eötvös, 
John Adams e Thierry Escaich. As suas actua-
ções têm sido regularmente transmitidas pela 
France Musique. Dirige frequentemente no Fes-
tival de St. Denis, incluindo repertório como 
Trois petites liturgies de Messiaen, Vésperas e 
Sinfonia Concertante de Mozart, com Renaud 
Capuçon e Adrien La Marca. 

Em Setembro de 2018, Sofi Jeannin iniciou 
funções enquanto Maestrina Titular dos BBC 
Singers. Na sua agenda com este agrupamento 
inclui-se uma actuação nos BBC Proms com 
um programa dedicado ao repertório coral 
inglês dos séculos XX e XXI; uma actuação dos 
BBC Singers nos BBC Proms no Dubai; colabo-
rações com a Academy of Ancient Music numa 

interpretação contemporânea das danças de 
Rameau e Lully, bem como interpretações da 
Oratória de Natal de Bach; a exploração de 
um vasto repertório contemporâneo incluindo 
The Path of Miracles de Joby Talbot, Requiem 
de Brahms, Missa de Bernstein e Nelson Mass 
de Haydn; uma colaboração com o pianista 
Nicolas Hodges na interpretação do Concerto 
Fantasie de Betsy Jolas.

A par do seu trabalho com os BBC Sin-
gers, Jeannin tem uma carreira preenchida 
como convidada de orquestras como a Hallé, 
a Filarmónica Real de Liverpool, a Sinfónica 
de Singapura, a Nova Filarmónica do Japão, a 
Orquestra BBC do País de Gales, a Philharmo-
nia de Auckland e a Sinfónica de Norrköping, 
dirigindo repertório como As Estações de 
Haydn, Gloria de Poulenc, Symphony of Psalms 
de Stravinski, Sinfonia de Requiem de Britten, 
Requiem de Fauré, uma selecção de andamen-
tos de oratórias e paixões de Bach e o Messias 
de Händel. É ainda convidada de agrupamen-
tos corais como o Coro da Rádio Sueca, o Coro 
Casa da Música, o DR Vokalensemblet, o Coro 
de Câmara da Irlanda, o Coro NFM de Wroclaw 
e a Maîtrise de Radio France.

Sofi Jeannin estudou direcção e canto no 
Royal College of Music de Estocolmo, no Conser-
vatório de Nice e com Paul Spicer no Royal Colle-
ge of Music de Londres. A sua primeira actuação 
transmitida pela BBC Radio 3 foi a estreia bri-
tânica de Consolation I de Lachenmann, em 
2006, e preparou o Coro do Royal College of 
Music para maestros como Bernard Haitink, 
Peter Schreier e David Willcocks.

Sofi Jeannin dedica-se também a projectos 
educativos e comunitários: trabalhou com o 
coro e a orquestra de Kinshasa (Congo) e com 
El Sistema na Grécia desde 2017. Dá regular-
mente workshops e masterclasses em vários 
pontos do globo. 
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Coro Casa da Música

Paul Hillier maestro emérito

Fundado em 2009, o Coro Casa da Música é 
constituído por uma formação regular de 18 
cantores, que se alarga a formação média ou 
sinfónica em função dos programas apresen-
tados. Contou com Paul Hillier como maestro 
titular, até 2019, e tem sido também dirigido 
por outros maestros prestigiados no âmbito da 
música coral, como Simon Carrington, Nicolas 
Fink, Antonio Florio, Robin Gritton, Sofi Jeannin, 
Andrew Parrott, Marco Mencoboni, Kaspars 
Putniņš, Nacho Rodríguez, Gregory Rose, Nils 
Schweckendiek e James Wood. As suas par-
ticipações em programas corais-sinfónicos 
levam-no a trabalhar com os maestros Martin 
André, Stefan Blunier, Douglas Boyd, Baldur 
Brönnimann, Olari Elts, Leopold Hager, Michail 
Jurowski, Michael Sanderling, Christoph König, 
Peter Rundel, Vassily Sinaisky e Takuo Yuasa, 
destacando-se ainda os programas de músi-
ca antiga com especialistas como Laurence 
Cummings, Paul McCreesh e Hervé Niquet.

As temporadas do Coro Casa da Música 
revelam um repertório ecléctico que se esten-
de desde os primórdios da polifonia medieval 
à nova música. Ao longo dos anos, apresen-
tou em estreia mundial obras de Michael Gor-
don, Gregory Rose, Manuel Hidalgo, Carlos 
Caires e ainda uma partitura reencontrada 
de Lopes-Graça. Mais recentemente, dividiu 
com o Remix Ensemble a primeira audição 
mundial do Requiem de Francesco Filidei. Fez 
ainda estreias nacionais de obras de compo-
sitores fundamentais do nosso tempo como 
Birtwistle, Manoury, Dillon, Haas ou Rihm, e tem 
interpretado outras figuras-chave dos séculos 
XX e XXI, como Lachenmann, Schoenberg, 
Stockhausen, Gubaidulina ou Cage. 

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.

O Coro Casa da Música colaborou com 
os agrupamentos instrumentais 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, Oratória de Natal, Magnificat e Canta-
tas de Bach, Sinfonias 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, 
História de Natal de Schütz, Requiem de Ver-
di, Missa para o Santíssimo Natal de Alessan-
dro Scarlatti, grandes obras corais-sinfónicas 
de Prokofieff e Chostakovitch, Requiem de 
Schnittke, Vésperas de Monteverdi, Missa n.º 5 
de Schubert, Stabat Mater de Dvořák e a ora-
tória Paulus de Mendelssohn.

Na temporada de 2021, o Coro percorre 
largos períodos da história da música coral, do 
madrigal renascentista à estreia nacional de 
uma obra de Luca Francesconi. Em parceria 
com as orquestras da Casa da Música, inter-
preta a integral da Oratória de Natal de Bach 
e o Requiem de Mozart.

O Coro Casa da Música faz digressões regu-
lares, tendo actuado no Festival de Música Anti-
ga de Úbeda y Baeza e no Auditório Nacional 
de Madrid, no Festival Laus Polyphoniae em 
Antuérpia, no Festival Handel de Londres, no 
Festival de Música Contemporânea de Hud-
dersfield, no Festival Tenso Days em Marse-
lha, nos Concertos de Natal de Ourense e em 
várias salas portuguesas.
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