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Günter Neuhold direcção musical
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CASA DA MÚSICA

MECENAS CASA DA MÚSICA APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA

1ª Parte

Wolfgang Amadeus Mozart
Abertura e Marcha de O Rapto do Serralho, K.384 [1782; c.8min.]

Luís de Freitas Branco
Vathek, poema sinfónico [1914; c.27min.]

1. Toque de introdução
2. Tema e prólogo
3. Variação I
4. Variação II
5. Variação III
6. Variação IV
7. Variação V
8. Epílogo

2ª Parte

Betty Olivero
Merkavo’t [1999; c.19min.; estreia nacional]

1. Tenuo’t –
2. Kave’i ‑O’r

Gustav Holst
Beni Mora, suite oriental [1909‑10; c.15min.]

1. Primeira dança
2. Segunda dança
3. Finale: Na rua de Ouled Naïls

Richard Strauss
“Dança dos Sete Véus” da ópera Salomé [1905; c.11min.]

oriente 2014

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

Na Fila I no 5 foi colocada uma obra de João Ferro Martins 
(Mike, 2014) que integra a exposição do Prémio Novos Artistas 
da Fundação EDP. A exposição está patente na Galeria da Fun‑
dação EDP até 23 de Março.

Günter Neuhold direcção musical

Günter Neuhold nasceu em Graz, Áustria, em 1947. Es‑
tudou Direcção de Orquestra no Conservatório de Graz, 
em Roma com Franco Ferrara e em Viena com Hans Swa‑
rowsky. Entre 1972 e 1980 trabalhou em vários teatros de 
ópera alemães e foi Kapellmeister em Hanôver e Dort‑
mund. Ganhou diversos concursos (Florença, San Remo, 
Viena, Salzburgo e Milão) e, a partir de 1981, exerceu 
cargos de Direcção Musical e Artística no Teatro Regio 
di Parma, Orchestra Sinfonica “Arturo Toscanini”, Filar‑
mónica Real da Flandres em Antuérpia, Badisches Staats‑
theater Karlsruhe, Theater der Freien Hansestadt Bre‑
men e Orquestra Sinfónica de Bilbau.

Dirigiu inúmeras orquestras em todo o mundo, incluin‑
do a Filarmónica e a Sinfónica de Viena, Staatskapelle de 
Dresden, Philharmonia Orchestra, Orchestre National de 
France, as mais importantes orquestras das rádios ale‑
mãs, Orquestra do Estado de Budapeste, várias orquestras 
italianas (RAI, Turim, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro 
Massimo de Palermo, Sicília, La Fenice de Veneza), france‑
sas (Capitole Toulouse, Bordeaux Aquitaine) e espanholas 
(Madrid, Sevilha, Barcelona, Bilbau, San Sebastian, Tene‑
rife, Gran Canaria, Granada), Gulbenkian, Malmö, Malá‑
sia, Xangai, Metropolitana de Tóquio, Buenos Aires, São 
Paulo, Rio de Janeiro, México, Vancouver, Austrália e mui‑
tas outras. Dirige nos principais teatros de ópera europeus 
e realizou digressões aos EUA, Japão e Rússia.

Tem participado em festivais como o Salzburger Fest‑
spiele, Festival da Radio France ‑Montpellier, Flandres, 
Biennale di Venezia, Festival Enescu de Bucareste, Mu‑
sikfestspiele e Festival Strauss de Dresden, Colorado Mu‑
sic Festival, Festival de Granada e Festival de Santander.

A extensa discografia de Günter Neuhold inclui obras 
como a Paixão segundo S. Mateus de Bach, Castelo do Bar
ba Azul e Concerto para orquestra de Bartók, 3 Peças para 
orquestra op.6 de Berg, La Damnation de Faust de Berlioz, 
Sinfonias de Brahms, Bruckner, Franck e Mahler, A Sa
gração da Primavera de Stravinski, Requiem de Verdi, Anel 
de Wagner, primeiras gravações de Rihm e muitas outras.

Em 1999 foi condecorado com a Medalha de Honra de 
Prata da República Austríaca.

Maestro Günter Neuhold 
sobre o programa do concerto

www.vimeo.com/85332107



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, Leopold Hager, Michail Jurowski, An‑
dris Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Jeremie 
Rohrer, Peter Rundel, Tugan Sokhiev, John Storgårds, Jo‑
seph Swensen, Gilbert Varga, Antoni Wit, Takuo Yuasa ou 
Lothar Zagrosek. Entre os solistas que colaboraram recen‑
temente com a orquestra constam os nomes de Midori, Vi‑
viane Hagner, Natalia Gutman, Truls Mørk, Steven Isserlis, 
Kim Kashkashian, Ana Bela Chaves, Felicity Lott, Chris‑
tian Lindberg, António Meneses, Simon Trpčeski, Sequei‑
ra Costa, Jean ‑Efflam Bavouzet, Lise de la Salle, Cyprien 
Katsaris, Alban Gerhardt ou o Quarteto Arditti. 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, Pascal Dusapin 
e Luca Francesconi. 

A Orquestra tem vindo a incrementar as actuações fora 
de portas. Nas últimas temporadas apresentou ‑se nas mais 
prestigiadas salas de concerto de Viena, Estrasburgo, Lu‑
xemburgo, Antuérpia, Roterdão, Madrid 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 fil‑
mes e aos concertos comentados, bem como a diversas ac‑
ções educativas, incluindo o projecto “A Orquestra vai à es‑
cola”, workshops de composição para jovens compositores 
e a masterclasses de direcção com o maestro Jorma 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 2013 foram editados os con‑
certos para piano de Lopes ‑Graça pela editora Naxos. Na 
temporada de 2014, a Orquestra é dirigida pela primeira 
vez por maestros como Peter Eötvös e Ilan Volkov, e inter‑
preta uma nova obra de Unsuk Chin em estreia mundial.

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 de‑
signações. Engloba um número permanente de 94 instru‑
mentistas, o que lhe permite executar todo o repertório 
sinfónico desde o Classicismo ao Século XXI. É parte inte‑
grante da Fundação Casa da Música desde Julho de 2006.

DILIVA – Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A., é patrono 

do Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
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3WOLFGANG AMAdeuS MOzART 

salzburgo, 5 de janeiro de 1756

viena, 5 de dezembro de 1791

Abertura e Marcha de O Rapto do Serralho, K.384

Depois do sucesso obtido em Munique com a estreia de 
Idomenée, em 1781, o reencontro com o Arcebispo Collo‑
redo que se encontrava em Viena para a coroação do Im‑
perador Joseph II revelou ‑se para Wolfgang Amadeus 
Mozart como motivo de ofensa e ressentimento pelo fac‑
to de aquele o tratar como um serviçal e o impedir de 
tocar na cidade. O pedido de demissão de Mozart seria 
aceite, em forma de despedimento, a 8 de Junho, “com 
um pontapé no meu traseiro...”, segundo o relato do pró‑
prio compositor em carta a seu pai escrita no dia seguin‑
te. No final desse mesmo ano, contudo, Mozart acaba‑
ria por se afirmar como o melhor intérprete de piano de 
Viena e ganharia, finalmente, coragem para comunicar a 
seu pai a intenção de casar com Constanze Weber.

O Imperador Joseph II, monarca iluminista, procura‑
va implementar produções em língua germânica, o que 
no domínio musical se reflectia na produção de Singspiel, 
ainda que a ópera italiana continuasse a ser preferida pe‑
las audiências vienenses que a consideravam mais so‑
fisticada. Mozart, no entanto, havia escrito apenas dois 
Singspiel: Bastien und Bastienne (1786), quando contava 
apenas 12 anos, e a incompleta Zaide (1779), cuja temá‑
tica, uma “ópera de salvação” ambientada na Turquia, 
pode ser vista como uma antecâmara para Die Entführung 
aus dem Serail. O Rapto do Serralho apresenta ‑se como a 
mais importante obra composta por Mozart neste pe‑
ríodo e trata ‑se da sua primeira ópera após a mudança 
para Viena, cidade onde iria permanecer durante o res‑
to da vida. Era importante impressionar Joseph II, a cor‑
te de Viena e o meio musical de forma a promover a sua 
carreira enquanto compositor. Mozart começou a com‑
por a partir de um libreto de Christoph Friedrich Bretz‑
ner para Johann André, adaptado, com alguma contesta‑
ção dos autores originais, por Johann Gottlieb Stephanie, 
em Junho de 1781. O Singspiel levava a cabo uma verda‑
deira ridicularização dos turcos, numa altura em que se 
aguardava a visita do Grão ‑Duque Paulo, filho de Cata‑
rina, a Grande, e herdeiro do trono russo, e que a Euro‑
pa se debatia com o domínio territorial crescente do Im‑
pério Otomano. A narrativa de O Rapto do Serralho tem 
lugar numa Turquia setecentista, problemática em ter‑
mos políticos e militares mas fonte de enorme fascínio 
cultural, onde os banhos turcos, a beleza feminina, a ar‑
quitectura faziam parte do imaginário. O tema envolvia a 
história de dois homens, o nobre espanhol Belmonte e o 
criado Pedrillo, que tentam salvar as suas amadas, Cons‑
tanze e sua aia Blonde, que haviam sido raptadas e ven‑
didas para um harém de um paxá turco, Selim. O entu‑
siasmo com que Mozart se dedicou a esta obra reflecte ‑se 
na correspondência e na rapidez com que compôs mui‑
tos dos seus números. Numa das duas cartas, refere ‑se 
à “Abertura” afirmando pretender compô ‑la curta e com 
alternâncias entre forte e piano, com música “turca” nos 

momentos forte. “Música turca”, nesta acepção, tratava‑
‑se na verdade de um estilo musical, “alla turca”, muito em 
voga nos séculos XVII e XVIII, convenção estilizada que ia 
ao encontro do estereótipo da música das bandas milita‑
res turcas e cuja indumentária e instrumentação acaba‑
riam por influenciar profundamente as bandas europeias. 

Originalmente planeado para ser terminado em Setem‑
bro de 1781, a estreia de Belmont und Constanze, oder Die 
Entführung aus dem Serail teve lugar a 16 de Julho de 1782 
no Burgtheater, em Viena, com enorme sucesso. 

A “Abertura”, de grande brilhantismo, assenta numa 
estrutura influenciada pela tradição da ópera italiana, 
um tripartido presto ‑andante ‑presto, que faz contrastar o 
agitado presto em Dó maior onde se expõe a “música tur‑
ca” com um delicado andante em Dó menor. Como forma 
de criação de cor local, Mozart segue a tradição de uma 
concepção imaginada de música turca, que se reflecte so‑
bretudo na utilização da percussão (nomeadamente flau‑
tim, triângulo, tímpanos, bombo e címbalos). Na ópera, 
a “Abertura” liga directamente ao primeiro número vo‑
cal, a ária “Hier sol ich dich denn sehen” de Belmonte, 
cujo tema havia sido já apresentado na abertura, contu‑
do com propósitos concertísticos. Johann André, que se 
tornaria editor da música de Mozart após a morte des‑
te, elaboraria o final concertístico que hoje conhecemos.

LuíS de FReITAS BRANCO

lisboa, 12 de outubro de 1890

lisboa, 27 de novembro de 1955

Vathek, poema sinfónico

Luís de Freitas Branco pode ser considerado uma das 
mais importantes figuras da cultura portuguesa. Teóri‑
co, musicólogo, pedagogo, conferencista, crítico, com‑
positor, Freitas Branco deixou um legado de grande ri‑
queza e eclectismo. Estudou inicialmente com Augusto 
Machado, Tomás Borba e com o organista belga Desiré 
Pâque, vendo as suas canções atingirem grande popula‑
ridade desde muito cedo (aos 14 anos compôs, por exem‑
plo, “Aquela Moça”, tema que gozaria de enorme suces‑
so durante largas décadas). Foi também desde jovem que 
começou por exercer funções como crítico musical, num 
primeiro momento no Diário Ilustrado e no decurso da 
sua carreira no Diário de Lisboa, Diário de Notícias e n’O 
Século. Em 1910 viajou para Berlim onde estudou músi‑
ca antiga, metodologia da história da música e onde foi 
aluno de Humperdinck, seguindo em 1911 para Paris 
onde contactou com Debussy e se familiarizou com o im‑
pressionismo musical, estudando com Gabriel Grovlez. 
Nomeado, em 1916, professor no Conservatório de Lis‑
boa onde exerceu funções de subdirector de 1919 a 1924, 
Freitas Branco foi, juntamente com Viana da Mota, res‑
ponsável por uma extensa reforma do ensino no Conser‑
vatório, com o objectivo de criação de uma instituição 
mais moderna e eficaz.

A primeira fase da obra de Luís de Freitas Branco é con‑
temporânea de Schönberg, de Amadeo de Souza Cardo‑



4so ou de Kandinsky e, apesar de não haver uma comuni‑
cação próxima entre autores, é possível de alguma forma 
paralelizar a produção de Freitas Branco com a produção 
literária “modernista” da época, nomeadamente através 
das obras de figuras como Fernando Pessoa ou Mário de 
Sá Carneiro e de algumas opções temáticas mais ligadas 
ao “sensacionismo”, de que são exemplos os poemas sin‑
fónicos Paraísos Artificiais (de 1910, obra polémica que 
seria um marco no que diz respeito à introdução das cor‑
rentes modernistas no contexto da música orquestral 
portuguesa, inspirada na novela Confissões de um opióma
no de Thomas de Quincey, através da tradução de Baude‑
laire intitulada Les Paradis Artificiels) e Vathek, compos‑
to entre 1913 e 1914, sobre texto homónimo de William 
Beckford, autor dos finais do século XVIII com grande li‑
gação a Portugal, país que visitou e observou de perto. O 
texto de Beckford narra a história do Califa Vathek, das 
suas transgressões e dos seus cinco palácios dos senti‑
dos. A obra de Luís de Freitas Branco, que viria a ser pro‑
fusamente revista na década de 40, compõe ‑se de oito 
partes, que incluem as cinco variações que representam 
os cinco palácios: “Toque de Introdução”, “Tema e Pró‑
logo”, “Variação I”, “Variação II”, “Variação III”, “Varia‑
ção IV”, “Variação V”, “Epílogo”. O exotismo, orientalis‑
mo, a cor local representaram tendências estéticas que, 
no domínio musical, se revelam abundantes na Europa, 
pelo menos desde o século XVIII, altura em que é difun‑
dida a recolha de contos Mil e Uma Noites, inspiradora de 
Beckford. Narrativa plena de sentido de erotismo, odalis‑
cas sedutoras e ambientes luxuriantes, Vathek descreve 
detalhadamente os cinco palácios construídos pelo Ca‑
lifa, num oriente mitificado: o “Banquete Eterno” onde 
se evocam os prazeres insaciáveis da mesa; o “Tempo da 
melodia” ou “Néctar da alma”, repleto de poetas e mú‑
sicos; o “Deleite dos olhos”, onde se admiram pinturas 
e estátuas; o “Palácio dos perfumes” também chama‑
do de “Incentivo ao prazer” com as suas lâmpadas aro‑
máticas; e o “Retiro do regozijo”, onde se encontravam 
jovens donzelas com a função de entreter o Califa e os 
seus convidados. Mas a insaciável sede de Vathek não era 
só de prazer, mas também de conhecimento. A morali‑
dade da narrativa, de carácter faustiano, termina com o 
castigo pelas paixões desenfreadas e crueldades infligi‑
das em nome dos seus desejos. É de remorso eterno o fi‑
nal da história e, se é verdade que Luís de Freitas Branco 
não tem como objectivo seguir à risca a narrativa do tex‑
to inspirador, a sobriedade e melancolia do “Epílogo” re‑
metem para o desencantamento decadentista da obra li‑
terária, o “Oriente” como um sonho longínquo... 

O compositor teria usado, como base, um tema ára‑
be, transcrito da História da Música (1882) de August 
Wilhelm Ambros. As variações, antecedidas por uma 
fanfarra introdutória, são de carácter contrastante e con‑
firmam, com a diversidade da cor orquestral e tímbrica, 
as múltiplas sensações dos palácios de Vathek. Com uma 
escrita que podemos descrever como impressionista, são 
de salientar contudo os traços expressionistas da obra, 
bem como a influência da escrita wagneriana e subli‑
nháveis aproximações à escrita atonal através de sobre‑
posições cromáticas. O surpreendente contrapontístico 

fugato da Variação III, em 59 partes, nas cordas, é um mo‑
mento fundamental da uma obra que termina com uma 
“re ‑exposição” precedente de um acorde final.

BeTTy OLIVeRO

telavive, 16 de maio de 1954

Merkavo’t

Betty Olivero nasceu em Israel na cidade de Telavive, onde 
se graduou em Música na Academia de Música Rubin, em 
1978. Aluna de Ilona Vincze ‑Kraus (piano) e Yizhak Sa‑
dai e Leon Schidlowsky (composição), prosseguiu os es‑
tudos na Universidade de Yale com Jacob Druckman, Ber‑
nard Rands e Gilbert Amy (1981). De 1983 a 1986, estudou 
em Florença com Luciano Berio e deu início à sua carreira 
europeia enquanto compositora. De regresso a Israel, em 
2002, onde assumiu a cátedra de composição na Universi‑
dade Bar ‑Ilan, tornou ‑se em 2004 compositora residente 
da Orquestra Sinfónica de Jerusalém.

As obras de Betty Olivero têm sido interpretadas inter‑
nacionalmente por orquestras e ensembles que incluem a 
Orquestra Sinfónica da BBC, o Juilliard Ensemble, a Or‑
questra Sinfónica de Chicago, a Filarmónica de Nova Ior‑
que, a Sinfonietta de Londres, a Orquestra Filarmónica 
de Israel, a Israel Camerata ou o Quarteto Arditti. Rece‑
beu inúmeros prémios e bolsas de que se destacam a Bol‑
sa Leonard Bernstein, o Prémio Koussevitzky e Bibliote‑
ca do Congresso de Washington (EUA, 2000) ou o Prémio 
ACUM (Israel, 2004 e 2010). O seu vasto número de com‑
posições, que abrange obras para orquestra, ensemble ca‑
merístico, instrumento solista e voz, inclui, como exem‑
plos, Pan para 5 flautas (1984, revisto em 1988), Presenze 
para 10 instrumentos (1986), Sofim (Endings) para piano 
(1991), Der Golem, suite para clarinete e quarteto de cor‑
das (1997) ou Neharót Neharót para viola solo, acordeão, 
percussão, duas orquestras de corda e fita magnética 
(2006 ‑2007).

As obras de Betty Olivero fazem convergir materiais 
musicais provenientes da música tradicional, da recolha 
etnomusicológica e da tradição oral com as técnicas da 
composição contemporânea ocidental através de proces‑
sos de desenvolvimento, transformação, adaptação e as‑
similação, congregando e justapondo dicotomias como 
“Ocidente”/“Oriente”, sagrado/profano, tradição/con‑
temporaneidade, preservação/mudança. Transformar os 
materiais e manter as suas características intrínsecas é a 
forma usada por Olivero para conjugar, num estilo coe‑
rente (que envolve heterofonia e complexidade das tex‑
turas rítmicas e da orquestração), a linguagem da com‑
posição contemporânea com a inspiração das antigas 
tradições judaicas, sefarditas, arábicas.

Merkavo’t trata ‑se de uma obra para orquestra sinfóni‑
ca composta em 1999 para a Orquestra Sinfónica de Je‑
rusalém, que fez a sua primeira apresentação no Festi‑
val de Israel, e foi publicada no mesmo ano pela Ricordi, 
casa editora da obra da compositora (a par com o Insti‑
tuto de Música de Israel). Merkavo’t, que em português 



5poderíamos traduzir por “carruagens” ou “coches”, deri‑
va da raiz hebraica “Racho’v” que remete para movimento. 
Mas a palavra “Merkava” (igualmente nome de um famoso 
tanque de guerra israelita) é encontrada também na litera‑
tura cabalística como metáfora da criação. A peça divide ‑se 
em dois andamentos interligados tematicamente: “Te
nuo’t” (traduzível por “movimentos” ou “gestos”) e “Kave’i
O’r” (“linhas de luz”). O primeiro andamento, que articula 
relações simultaneamente contrastantes e complementa‑
res entre a orquestra e um pequeno ensemble instrumental 
de características camerísticas (mas que se insere dentro 
da orquestra – quarteto e quinteto de cordas, por exemplo), 
apresenta blocos orquestrais que intercalam com elemen‑
tos sonoros de grande delicadeza, os quais revelam, con‑
tudo, um movimento de continuidade entre si (apesar do 
seu carácter fragmentário). O segundo andamento, “Kave’i
O’r”, funciona como um “reflexo abstracto” do primeiro e 
é baseado na peça Kave’i Avi’r (1995) da compositora, que 
partiu de um esboço de Luciano Berio. Os acordes de base 
servem de material melódico e harmónico tendo uma fun‑
ção estrutural e uma forte presença da especificidade da 
sua cor harmónica.

GuSTAV HOLST

cheltenham, 21 de setembro de 1874

londres, 25 de maio de 1934

Beni Mora, suite oriental

A biografia e obra de Gustav Holst revela uma miríade de 
influências e interesses. Da literatura ocidental, de que é 
de destacar o exemplo de Walt Whitman que lhe inspirou 
várias obras, ao exotismo em voga na época, o percurso 
de Holst, que havia estudado no Royal College of Music 
com Charles Villiers Stanford, aponta para uma série de 
referências imprescindíveis para a compreensão da sua 
ecléctica obra. Um dos seus primeiros fascínios revelou‑
‑se no interesse pela cultura hindu que o levou a estudar 
a fundo, entre outros, os hinos do Rig Veda, ingressando 
inclusivamente na University College de Londres com o 
propósito de estudar hindi tendo como finalidade poder 
fazer as suas próprias traduções, que inspiraram compo‑
sições como a ópera em três actos Sita (1899 ‑1906) ou a 
ópera de câmara Savitri (1908). Por outro lado, a partir 
de finais do século XIX, surgira em Inglaterra um gran‑
de interesse pela música tradicional que visava, de algu‑
ma forma, participar na criação de uma “voz nacional” 
no domínio da composição. Ralph Vaughan Williams foi 
um grande entusiasta do movimento encabeçado por Ce‑
cil Sharp, então denominado de “English Folksong Revi
val” e que Gustav Holst também abraçou, sendo de refe‑
rir neste contexto a sua The Somerset Rhapsody (1906 ‑07), 
obra que constituiu um verdadeiro sucesso. Poucos anos 
mais tarde, surgia o interesse pela música renascentista 
e barroca inglesa, que vinha igualmente na linha da recu‑
peração da tradição inglesa, desta feita a tradição histó‑
rica de carácter erudito, e a que não seria alheia a página 
da biografia de Holst que inclui a edição e primeira inter‑

pretação moderna, no Old Vic Theater, de Fairy Queen de 
Henry Purcel, em conjunto com os seus alunos do Mor‑
ley College (1911).

Após a profunda decepção com o resultado do Prémio 
Ricordi a que Holst se havia candidatado com a sua ópe‑
ra Sita, na qual se havia empenhado durante seis anos, o 
compositor era vivamente aconselhado, pelo seu médi‑
co de então, a viajar como forma de tratar a asma e a de‑
pressão que o assolavam. Com o apoio de Ralph Vaughan 
Williams, a Argélia foi o destino e, habituado Holst a lon‑
gas caminhadas, decidiu desta feita empreender uma 
viagem de bicicleta pelo deserto, com início na Sexta‑
‑feira Santa de 1908. Holst começou a compôr Beni Mora, 
op.29 nº 1 (1909 ‑1910), numa altura em que estava tam‑
bém empenhado na composição da Suite em Mi bemol 
para Banda Militar. Se Os Planetas, suite orquestral ins‑
pirada no seu fascínio pela astrologia, ocupam um lugar 
de destaque no repertório da música erudita inglesa, a 
Suite Japonesa e Beni Mora (as três obras compostas entre 
1909 e 1916) representam uma emancipação da lingua‑
gem de Holst das influências wagnerianas da sua juven‑
tude, numa linha que passa pelo entusiasmo pela músi‑
ca tradicional, tanto através da “English Folksong Revival” 
como do fascínio pelo exotismo oriental, também com‑
preensível dada a época, e que vai ao encontro dos inte‑
resses recentes do compositor. A composição do primei‑
ro andamento da obra que inicialmente apelidou de “suite 
oriental” antecedeu, no ano seguinte, outros dois anda‑
mentos, que deram origem a Beni Mora, título extraído do 
romance de Robert Hitchens O Jardim de Alá (1905). Beni 
Mora inspirou ‑se na música tradicional argelina e se o seu 
“orientalismo” nos parece hoje bastante “ocidentalizado”, 
a verdade é que o próprio Holst relata a sua percepção do 
lugar como “uma mistura de Este e Oeste”, segundo o seu 
próprio testemunho numa carta que dirigiu à sua esposa, 
algures entre o exotismo das mulheres que saem das mes‑
quitas e os anúncios cinematográficos americanos, igual‑
mente extraordinários na altura. 

Considerada a primeira obra orquestral da maturidade 
compositiva de Holst, Beni Mora é composta de três par‑
tes: “Primeira Dança”, “Segunda Dança” e “Na rua de Ou‑
led Naïls”. O primeiro andamento, onde o corne inglês 
assume particular destaque ao protagonizar os arabes‑
cos que dão cor local, precede a “Segunda dança” onde 
o fagote, os tímpanos e as flautas criam um ambiente 
de misteriosa quietude. O terceiro andamento, com tra‑
ços que hoje podemos apelidar de minimalistas, pela re‑
petição sucessiva de um tema de quatro compassos, foi 
inspirado num motivo para flauta que o compositor ha‑
via ouvido nas ruas argelinas durante horas, em registo 
quase hipnótico, e é acompanhado de variadas texturas 
harmónicas que vão criando um sentido narrativo que re‑
mete para os salões e cafés de rua. Beni Mora foi dirigida 
e gravada pelo compositor com a Orquestra Sinfónica de 
Londres, em 1922, com a etiqueta da Columbia Records.
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munique, 11 de junho de 1864

garmisch ‑partenkirchen, 8 de setembro de 1949

“dança dos Sete Véus” da ópera Salomé

Compositor e maestro, Richard Strauss, contemporâ‑
neo de Mahler, emerge como protagonista na linhagem 
da música germânica após a morte de Richard Wagner e 
Johann Brahms. Compôs ao longo de praticamente toda 
a sua vida, sendo de destacar os poemas sinfónicos de fi‑
nais do século XIX – de que são exemplos Morte e Trans
figuração (1889) ou Assim Falou Zaratustra (1896) –, e as 
óperas do início do século XX – de que salientamos, para 
além de Salomé (1905), Elektra (1909) ou O Cavaleiro da 
Rosa (1911). Os paradoxos, ansiedades, perplexidades 
da vida contemporânea (uma vida atravessada por duas 
guerras mundiais) são espelhados em toda a sua obra, 
de grande eclectismo, que pela conjugação de contempo‑
raneidade com elementos da tradição erudita manifes‑
ta um pluralismo estético que se revelará percursor para 
muitos compositores do século XX.

Richard Strauss deu por terminada a ópera em um acto 
Salomé a 20 de Junho de 1905, tendo a sua estreia tido lu‑
gar a 9 de Dezembro do mesmo ano, em Dresden, sob a 
direcção de Ernst von Schuch: a “Dança dos Sete Véus” 
trata ‑se de um excerto desta ópera. Uma das suas com‑
posições mais famosas, Salomé foi igualmente uma das 
mais controversas: o seu sucesso foi acompanhado do 
choque pelo estilo musical arrojado e moderno, sendo 
considerada por muitos um insulto moral pela forte car‑
ga sexual e insinuação de desejo incestuoso.

A peça Salomé (1892) de Oscar Wilde serviu de base ao 
compositor, que assistira à sua apresentação teatral em 
1902. Nela, a narrativa bíblica assumia contornos mórbi‑
dos e profundamente erotizados: no contexto da prisão de 
João Baptista, Salomé protagonizava uma sedutora dan‑
ça para Herodes, Rei da Judeia e seu padrasto, em troca 
da satisfação de um desejo que, para horror de Herodes, 
se viria a revelar o pedido da cabeça do profeta, por este 
a ter desprezado e ter condenado o casamento de Hero‑
dias, sua mãe, com Herodes (na verdade, irmão do seu pri‑
meiro marido). Na peça de Wilde, Salomé beijava ainda, 
em jeito de perversão, a boca ensanguentada de João Bap‑
tista, já depois de decapitado, antes de Herodes ordenar 
também a execução da protagonista, em conclusão trági‑
ca da história.

A música da dança de Salomé, a “dança dos sete véus”, 
tem início de forma arrebatadora, remetendo para as cro‑
máticas melodias ornamentadas que correspondem ao 
convencional imaginário da exótica música do Médio 
Oriente. Mas o ritmo abranda de seguida impondo uma 
cadência lânguida que, na ópera, corresponde ao momen‑
to de sedução, em que Salomé começaria a despir um a 
um os seus sete véus. Paulatinamente, a dança “oriental” 
dá lugar a uma inesperada e anacrónica valsa (seria o de‑
cadentismo de Salomé também metáfora do decadentis‑
mo vienense?) para depois a música se tornar progressiva‑
mente mais frenética e tonalmente desafiadora. As flautas 

e os oboés retomam o tema do seu desejo por João Baptis‑
ta, inegável influência da técnica do leitmotiv wagneriano 
sobejamente presente na obra, antes do abrupto e arreba‑
tador final, com Salomé aos pés de Herodes, esperando a 
sua recompensa.

rosa paula rocha pinto (2014)


