
29 NOV | 2013

ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
21:30 SALA SUGGIA

Lothar Zagrosek direcção musical 

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MECENAS PRINCIPAL
CASA DA MÚSICA

MECENAS CASA DA MÚSICA APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA

Sergei Prokofieff
Suite de O Bufão, op.21a 
[excertos; bailado 1915; suite 1922; c.15min.]

1. O Bufão e a sua mulher
2. A jovem mulher transforma ‑se em cabra
3. Quinto entreacto e o enterro da cabra
4. O Bufão e a briga com o mercador
5. Dança final

Zoltán Kodály
Suite de Háry János [ópera 1926; suite 1927; c.23min.]

1. Prelúdio: a história começa
2. O relógio musical de Viena
3. Canção
4. Batalha e derrota de Napoleão
5. Intermezzo
6. Entrada do imperador e da sua corte

Richard Strauss
Don Juan, poema sinfónico op.20 [1889; c.18min.]

Concerto sem intervalo

20:15 | Cibermúsica 
Palestra pré‑concerto por Rui Pereira

Notas ao programa disponíveis em www.casadamusica.com, 
na página do concerto ou no separador downloads.

Lothar Zagrosek direcção musical 

O maestro alemão Lothar Zagrosek estudou direcção 
com Hans Swarovsky, Istvàn Kertész, Bruno Maderna e 
Herbert von Karajan. Depois dos primeiros trabalhos na 
Alemanha, foi Maestro Titular da Orquestra Sinfónica da 
Rádio Austríaca em Viena, Director Musical da Ópera de 
Paris, Maestro Convidado Principal da Sinfónica da BBC 
e Director Musical Geral da Ópera de Leipzig. Entre 1997 
e 2006 foi Director Musical Geral da Ópera Estatal de Es‑
tugarda. Durante o seu bem ‑sucedido mandato, conquis‑
tou por duas vezes o prémio “Maestro do Ano” atribuído 
pela crítica. Entre 2006 e 2011 foi Maestro Titular da Or‑
questra da Konzerthaus de Berlim.

Aclamado internacionalmente pelo seu trabalho em 
ópera, dirigiu em importantes teatros de todo o mundo, 
entre os quais os de Viena, Munique, Berlim, Dresden, 
Frankfurt, Bruxelas, Londres, Veneza e Festival de Glyn‑
debourne. Em concerto, Lothar Zagrosek trabalhou com 
muitas das principais orquestras do mundo, tais como 
a Orquestra da Gewandhaus de Leipzig, Filarmónica de 
Berlim, Sinfónica da Rádio da Baviera, Orquestra do Con‑
certgebouw, Filarmónica de Londres, Orquestra da Acca‑
demia di Santa Cecilia, Orquestra Nacional de França, 
Sinfónica de Atlanta, Sinfónica de Montréal e Sinfónica 
NHK de Tóquio. 

Lothar Zagrosek é um apoiante conhecido da música 
contemporânea e tem causado sensação com interpreta‑
ções de compositores como Rihm, Nono e Lachenmann. 
Mais recentemente, foi reeleito “Maestro do Ano” com 
a ópera Das Mädchen mit den Schwefelhölzern de La‑
chenmann, na Ópera Alemã de Berlim. Vários álbuns da 
sua extensa discografia receberam grandes prémios in‑
ternacionais, e os seus CDs para o ciclo Entartete Musik 
da Decca são considerados referências.



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

orquestra sinfónica do porto casa da música
Christoph König maestro titular 

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música tem sido 
dirigida por reputados maestros, de entre os quais se des‑
tacam Olari Elts, Michail Jurowski, Andris Nelsons, Vassily 
Petrenko, Emilio Pomàrico, Jeremie Rohrer, Peter Rundel, 
Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swensen, Gilbert 
Varga, Antoni Wit ou Takuo Yuasa. Entre os solistas que 
colaboraram recentemente com a orquestra constam os 
nomes de Midori, Viviane Hagner, Natalia Gutman, Truls 
Mørk, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, Ana Bela Chaves, 
Felicity Lott, Christian Lindberg, António Meneses, Simon 
Trpčeski, Sequeira Costa, Jean ‑Efflam Bavouzet, Lise de la 
Salle, Cyprien Katsaris, Alban Gerhardt ou o Quarteto Ar‑
ditti. Diversos compositores trabalharam também com 
a orquestra, no âmbito das suas residências artísticas na 
Casa da Música, destacando ‑se os nomes de Emmanuel 
Nunes, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lind‑
berg e Pascal Dusapin. 

A Orquestra tem vindo a incrementar as actuações fora 
de portas. Nas últimas temporadas apresentou ‑se nas 
mais prestigiadas salas de concerto de Viena, Estrasbur‑
go, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão e no Brasil, e é re‑
gularmente convidada a tocar em Santiago de Composte‑
la e no Auditório Gulbenkian. Para além da apresentação 
regular do repertório sinfónico, a orquestra demonstra a 
sua versatilidade com abordagens aos universos do jazz, 
fado ou hip ‑hop, ao acompanhamento de projecção de 

filmes e aos concertos comentados, bem como a diversas 
acções educativas, incluindo o projecto “A Orquestra vai 
à escola”, workshops de composição para jovens compo‑
sitores e a masterclasses de direcção com o maestro Jor‑
ma Panula.

A interpretação da integral das sinfonias de Mahler 
marcou as temporadas de 2010 e 2011. Em 2011, o ál‑
bum “Follow the Songlines”, gravado com Mário Laginha 
e Maria João com David Linx e Diederik Wissels, ganhou 
a categoria de Jazz dos prestigiados prémios Victoires de 
la musique, em França. Em 2012, a Orquestra fez várias 
estreias mundiais, entre as quais se destaca o Concerto 
para dois pianos de Bruno Mantovani, que apresentou 
no Porto e no Festival Musica de Estrasburgo.

Em 2013 a Orquestra será dirigida pela primeira vez por 
maestros como Lothar Zagrosek, Jonathan Stockham‑
mer e Kees Bakels e realizará uma digressão em Espa‑
nha com passagem por Madrid e Valladolid, no ano em 
que são editados os concertos para piano de Lopes ‑Graça 
pela editora Naxos.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano em que 
foi constituída a Orquestra Sinfónica do Conservatório 
de Música do Porto, que desde então passou por diversas 
designações. Engloba um número permanente de 94 ins‑
trumentistas, o que lhe permite executar todo o repertó‑
rio sinfónico desde o Classicismo ao Século XXI. É par‑
te integrante da Fundação Casa da Música desde Julho 
de 2006.
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3Sergei Prokofieff

sontsovke (ucrânia), 23 de abril de 1891

nikolina gora (moscovo), 5 de março de 1953

O Bufão (Chout, no original) foi o primeiro bailado de 
Prokofieff apresentado pelos Ballets Russes de Sergei 
Diaghilev. “A história do Bufão que escarneceu de outros 
sete”, texto na origem do bailado, foi retirado da recolha 
de contos tradicionais russos de Afanassieff, a mesma 
onde Stravinski encontrou os argumentos para A raposa e 
A história do soldado. Terá sido mesmo Stravinski a suge‑
rir a Diaghilev a história de O Bufão para um bailado, mas 
a encomenda do célebre empresário foi feita a Prokofieff. 
A partitura foi escrita em 1915 mas só viria a ser apresen‑
tada em Paris seis anos mais tarde, em 1921. Neste inter‑
regno teve lugar a Revolução Russa de 1917.

O bailado conta a história de um bufão que convence 
outros sete de que é capaz de fazer ressuscitar as suas 
mulheres com um chicote mágico. Estes assassinam ‑nas, 
mas o feitiço prometido falha. Juram então vingança e 
o primeiro bufão tenta fugir disfarçando ‑se de mulher, 
sendo escolhido para casar com um mercador. Acaba por 
conseguir fugir, sem antes deixar de burlar o mercador 
em 300 rublos. 

A suite completa do bailado é constituída por doze ce‑
nas, das quais escutaremos apenas cinco. Numa partitu‑
ra marcada pelo humor e pela representação do grotes‑
co, Prokofieff fez as suas primeiras incursões declaradas 
pelo folclore russo. 

Zoltán Kodály

kecskemét (hungria), 16 de dezembro de 1882

budapeste, 6 de março de 1967

Quem já ouviu uma orquestra a dar um espirro? Pois é 
precisamente com um grande espirro orquestral que tem 
início a Suite de Háry János, do compositor húngaro Zol‑
tán Kodály. Como é óbvio há uma boa razão para a or‑
questra espirrar. Segundo as palavras do próprio com‑
positor e de acordo com a tradição húngara, quando 
alguém que nos ouve espirra, confirma a veracidade dos 
factos. É uma espécie de sinal divino, digamos que invo‑
luntário, e que autentica as palavras do orador. Estamos, 
pois, preparados para acreditar e levar a sério o chorri‑
lho de histórias inacreditáveis que o soldado János tem 
para nos contar.

Háry János é um soldado, contador de histórias fantás‑
ticas, inventado pelo escritor húngaro János Garay (1812‑
‑1853) para o seu romance épico O soldado veterano. Foi 
com base neste livro que Béla Paulini e Zsolt Harsányi escre‑
veram o libreto que Kodály musicou em forma de Singspiel 
(com os diálogos falados) e que subiu aos palcos da Ópe‑
ra de Budapeste no ano de 1926. Para a suite orquestral da 
ópera, estreada no ano seguinte em Barcelona, Kodály esco‑
lheu seis cenas que ilustram a história na perfeição.

1. Prelúdio: a história começa
…e começa com o tal espirro divino. Estamos numa pra‑
ça onde um grupo de adeptos das histórias de János está 
pronto para o ouvir narrar os seus épicos da guerra. Este 
soldado do exército austríaco não é propriamente um 
mentiroso, ele apenas recorda o seu passado com tal in‑
tensidade que já não distingue a fantasia da realidade!

A primeira história leva ‑o à gélida fronteira entre a Rús‑
sia e a Hungria onde um guarda não deixa ninguém pas‑
sar sem uma infindável lista de documentos. Ouvimos as 
súplicas de uma velha camponesa, no fagote e na viola de 
arco. Nem mesmo Marie Louise, filha do imperador aus‑
tríaco e segunda esposa de Napoleão, consegue passar a 
fronteira. Bem, pelo menos até ao momento de chamar 
Háry János, que com a sua força incrível arrasta a casa 
onde Marie Louise aguarda para o outro lado da fronteira!

2. O relógio musical de Viena
Encantada com o nosso herói, caidinha mesmo, Marie 
Louise convida ‑o para a acompanhar até Viena para viver 
no palácio imperial. János acaba por aceitar. Ela insistiu 
tanto!… mas com a condição: levar a sua noiva consigo. 
Na capital, onde doma um cavalo selvagem e cura o im‑
perador com uma poção mágica, vê um relógio musical e 
fica deslumbrado com o seu mecanismo…

3. Canção
O comovente tema que se ouve é o de uma canção po‑
pular húngara sobre os rios Tisza e Danúbio. Háry János 
fala do amor que sente pela sua noiva. A meio do anda‑
mento a música muda de carácter com um solo do cím‑
balo, instrumento tradicional húngaro, num tema que 
revela as delícias da vida rural. 

4. Batalha e derrota de Napoleão
A vida corre bem ao nosso herói que até já foi promovido 
a coronel. Mas não é que Napoleão se lembra de declarar 
guerra à Áustria! Já vai ver! 

Sozinho, Hárry János comanda as tropas e derrota o 
exército de Napoleão na Batalha de Milão. Este é o an‑
damento mais irónico de toda a suite. No início, os rit‑
mos gloriosos de uma marcha vitoriosa são interrompi‑
dos por súplicas patéticas. As sonoridades são grotescas. 
Os trombones e a tuba anunciam a chegada do impera‑
dor, e o célebre tema da Marselhesa aparece deturpado. 
O andamento conclui com uma marcha fúnebre na qual 
o saxofone canta um tema suplicante: é a derrota e humi‑
lhação de Napoleão. 

5. Intermezzo
Este glorioso intermezzo tem por base um ritmo de dança 
chamada ‘verbunkos’ (que esteve na origem das czardas). 
O tema principal é retirado de um método para piano da 
autoria de Istvan Gati, publicado em 1802. O tema cen‑
tral faz uma alusão ao regresso de Háry János para junto 
da sua amada, depois de recusar o pedido de casamento 
de Marie Louise! A sonoridade do címbalo dá um carác‑
ter acentuadamente popular ao andamento. 



46. Entrada do imperador e da sua corte
Um final repleto de ironia e bom humor. Representa a 
forma como o povo olha para o aparato da corte. É uma 
marcha na qual Kodály usa todos os recursos disponíveis 
da orquestra levando a pompa e circunstância do mo‑
mento solene à beira do caos. 

Richard Strauss

munique, 11 de junho de 1864

garmisch, 8 de setembro de 1949

Don Juan, poema sinfónico op.20

A lenda de Don Juan teve origem em Espanha e relatou as 
aventuras de um homem fisicamente atraente e sem es‑
crúpulos que, entre as suas muitas conquistas amorosas, 
seduziu a filha de um comandante de Sevilha. Num due‑
lo de espadas, Don Juan matou o comandante. Um dia, 
ao deparar ‑se com a estátua deste na rua, resolveu fazer 
chacota e humilhar a honra do comandante convidando 
a figura de pedra para uma festa. A história tem um des‑
fecho dramático que se enquadra num certo sentido de 
justiça divina. A estátua aparece no festim e envia Don 
Juan para o inferno.

O tema foi tratado na literatura de diferentes países, 
primeiramente em Espanha, no drama El burlador de Se‑
villa (1630) atribuído a Gabriel Téllez, em França, na peça 
de Molière Le Festin de Pierre (1665), mas depois também 
foi abordado por Byron em Don Juan e por Espronceda, 
em El estudiante de Salamanca, ente muitos outros auto‑
res.

Na literatura musical, os pontos altos da lenda de Don 
Juan encontram lugar na ópera de Mozart, Don Giovan‑
ni (1787), e no poema sinfónico de Richard Strauss, Don 
Juan (1889).

O poema sinfónico que Richard Strauss escreveu após 
a leitura de poemas do seu compatriota austríaco Niko‑
laus Lenau (1802 ‑1850), os quais descreviam sentimen‑
tos de “desejo”, “posse” e “desespero”, dá, desde o início, 
a sonoridade propícia às desventuras deste anti ‑herói. 
O entusiasmo do início e o sentimento de luta pela con‑
quista amorosa contrasta com a magia do encantamen‑
to proporcionada pela figura da pessoa amada, brilhan‑
temente apresentada pelo harpejo da harpa. Nas cordas, 
este sentimento vai afirmando ‑se com um ímpeto cres‑
cente, até que a verdadeira personalidade de Don Juan 
volta a emergir proporcionando o desenrolar do drama 
que termina com a sua morte num registo fúnebre, nas 
profundezas, numa tonalidade menor e sem esperança.

A obra teve imediata aceitação por parte do público 
aquando da sua estreia em 1889 sob a direcção do com‑
positor. Responsável pelo seu sucesso e internacionaliza‑
ção foi o grande maestro Hans Von Bülow, que dirigiu a 
estreia da obra em Berlim um ano depois.

rui pereira


