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Guo Wenjing
Echoes of Heaven and Earth, para coro e percussão, op.31 
[1998; estreia nacional] 

Cornelius Cardew
The Great Learning [1970; excertos de “paragraph 5”]

1. Ode Machine 1
2. Ode Machine 7 (piano)
3. Ode Machine 8 (piano)
4. Ode Machine 2

Huang Ruo
Without Words [2002; estreia nacional]

Cornelius Cardew
“Paragraph 1” de The Great Learning [1970]

Duração aproximada: 1 hora sem intervalo

Abertura Oficial Ano do Oriente

oriente 2014

Notas ao programa e tradução dos textos originais disponíveis 
em www.casadamusica.com, na página do concerto ou no sepa-
rador 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.  

Nos espaços da Casa da Música, e no âmbito da colaboração com a 

Fundação EDP, mostram ‑se outras duas obras: do mesmo artista, 

Composição Conjugal ‑Codae, de João Mouro, Ricas Vidas. Os restantes 

artistas e obras estão patentes a público na Galeria da Fundação EDP 

(de 3ª a dom., das 13h às 18h até 23 de Março).

Paul Hillier direcção musical

Paul Hillier, Director Fundador do Hilliard Ensemble e do 
Theatre of Voices, tornou ‑se um dos principais maestros 
corais do mundo. Foi Maestro Titular do Coro de Câma‑
ra Filarmónico da Estónia (CCFE, 2001 ‑2007) e é Titular 
do Ars Nova Copenhagen desde 2003. Em 2008 tornou ‑se 
Maestro Titular do Coro de Câmara Nacional da Irlanda, e 
em 2009 assumiu o mesmo cargo no Coro Casa da Música.

As suas mais de 150 gravações em CD incluem sete re‑
citais a solo e foram aclamadas em todo o mundo, con‑
quistando numerosos prémios. Recebeu um Grammy 
Award por Da Pacem de Arvo Pärt (Melhor Gravação Co‑
ral) com o CCFE, e outro por The Little Match Girl Passion 
de David Lang com o Theatre of Voices e o Ars Nova Co‑
penhagen (Harmonia Mundi).  

Colabora regularmente com os principais coros de câ‑
mara europeus e artistas como Kronos Quartet, Peter 
Sellars, Bobbie McFerrin, Tim Rushton e Richard Alston. 
Como convidado, dirigiu a London Sinfonietta, Orques‑
tra de Câmara St. Paul, Concerto Copenhagen, Athelas 
Sinfonietta, Orquestra de Cãmara de Tallinn, Orquestra 
Barroca Irlandesa, Remix Ensemble, Concerto Palatino, 
Fretwork, Ensemble de Sopros da Holanda, I Solisti del 
Vento, Ensemble de Sopros da Suécia, Orquestra Sinfóni‑
ca Estatal da Estónia, Filarmónicas de Copenhaga e de 
Tóquio, Sinfónicas de Sønderjyllands, Taiwan e Utah e 
Sinfónica do Porto Casa da Música. 

Entre os seus compromissos recentes destacam ‑se 
concertos no Barbican Centre de Londres, BBC Proms, 
Ópera Real Dinamarquesa em Copenhaga, Carnegie Hall 
e Lincoln Centre em Nova Iorque, Musikfest Berlin com o 
Coro da Rádio de Berlim e Festival de Edimburgo.

Paul Hillier nasceu em Dorchester e estudou na Guild‑
hall School of Music and Drama em Londres. Ensinou 
na Universidade da Califórnia (Santa Cruz e Davis) e foi 
Director do Early Music Institute na Universidade de In‑
diana entre 1996 e 2003. Os seus livros sobre Arvo Pärt 
e Steve Reich, juntamente com numerosas antologias 
de música coral, são publicados pela Oxford University 
Press. Em 2006 foi condecorado com a Ordem do Impé‑
rio Britânico pelos serviços prestados à música coral.



CORO CASA DA MÚSICA

Paul Hillier maestro titular

O Coro Casa da Música estreou ‑se em 2009 sob a direc‑
ção do seu maestro titular Paul Hillier, referência incon‑
tornável da música coral a nível internacional. É constituí‑
do por uma formação regular de 20 cantores, que se alarga 
a formação média ou sinfónica em função dos programas 
apresentados. O repertório do Coro estende ‑se a todos os 
períodos históricos desde a Renascença até aos nossos 
dias, incluindo a música a cappella ou com orquestra, nes‑
te caso ao lado dos agrupamentos da Casa da Música – Or‑
questra Barroca, Orquestra Sinfónica e Remix Ensemble. 

Desde a sua fundação, o Coro Casa da Música foi di‑
rigido pelos maestros James Wood, Simon Carrington, 
Laurence Cummings, Andrew Bisantz, Kaspars Putniņš, 
Andrew Parrott, Antonio Florio, Christoph König, Peter 
Rundel, Paul Hillier, Robin Gritton, Michail Jurowski, 
Martin André e Marco Mencoboni, a que se juntam em 
2014 as estreias de Baldur Brönnimann e Olari Elts.

Entre os concertos com orquestra, interpretou a Sinfo‑
nia Coral de Beethoven, o Requiem à memória de Camões 
de Bomtempo, o Requiem Alemão de Brahms, a 3ª Sinfo‑
nia de Mahler, o Messias de Händel, o Te Deum de Char‑
pentier, a Oratória de Natal e Cantatas de Bach, o Te Deum 
de António Teixeira e o Requiem de Verdi. Em programas 
a cappella, destaca ‑se a presença regular da música por‑
tuguesa, com especial incidência nas obras dos grandes 
polifonistas do Renascimento mas também na música 
do século XX. Tem interpretado diversas obras em estreia 
nacional e fez a estreia mundial de Motetes de Carlo Ge‑
sualdo na versão reconstruída por James Wood e de uma 
nova obra de Carlos Caires.

Na temporada de 2014, o Coro Casa da Música tem 
agendadas várias estreias nacionais e colabora com os 
agrupamentos instrumentais da Casa da Música na in‑
terpretação da Missa em Dó menor de Mozart, Cantatas 
de Natal de Bach e O Cântico Eterno de Janáček.

O Coro Casa da Música faz digressões regulares, ten‑
do actuado no Festival de Música Antiga de Úbeda y Bae‑
za (Espanha), no Festival Laus Polyphoniae em Antuér‑
pia, no Festival Handel de Londres, no Festival de Música 
Contemporânea de Huddersfield, no Festival Tenso Days 
em Marselha, e em várias salas portuguesas.

Sopranos
Ângela Alves
Eva Braga Simões 
Leonor Barbosa de Melo
Mónica Monteiro
Rita Venda

Contraltos
Ana Calheiros
Brígida Silva
Iris Oja
Joana Valente

Tenores
Almeno Gonçalves
Luís Toscano 
Miguel Leitão
Pedro Silva Marques

Baixos
Jakob Soelberg
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes
Ricardo Torres

Maestrina co ‑repetidora
Iris Oja

Preparação do coro em mandarim
João Canuto

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DEPATROCINADOR 
ANO ORIENTE

APOIO ANO ORIENTE



3Guo Wenjing

chongqing (china), 1 de fevereiro de 1956

Por altura da reabertura do Conservatório Central de Mú‑
sica de Pequim, em 1978, Guo Weinjing fez parte do res‑
trito número de cem alunos admitidos e seleccionados 
entre 17.000 candidatos. Esta classe incluiu alguns dos 
músicos chineses mais conceituados da actualidade, tais 
como a violinista e compositora Chen Li (n.1953), o com‑
positor premiado com o Pulitzer Prize em 2011 Zhou Long 
(n.1953), ou, talvez aquele que é um dos nomes mais co‑
nhecidos no Ocidente graças às bandas sonoras para fil‑
mes, o compositor Tan Dun (n.1957). Ao contrário destes 
seus colegas, que cedo rumaram aos Estados Unidos, Guo 
Weinjing permaneceu na China. No entanto, a sua músi‑
ca cedo se tornou conhecida no Ocidente, nomeadamen‑
te através de peças orquestrais estreadas nos Estados Uni‑
dos na década de oitenta. A música vocal tem igualmente 
um lugar de destaque no catálogo de Weinjing, nomeada‑
mente o poema sinfónico com vozes Shu Dao Nan (1987), 
a peça para soprano e orquestra Journeys (2004), ou as 
óperas de câmara Wolf Cub Village (1994), Night Banquet 
(1997 ‑98/2001), Fengyiting (2004) ou Poet Li Bai (2007), to‑
das com argumentos de origem chinesa e que alcançaram 
grande sucesso na Europa, nos Estados Unidos e na Chi‑
na, recolhendo amplos elogios da crítica especializada. Na 
sua música, Guo Wenjing combina regularmente instru‑
mentos tradicionais chineses com os instrumentos oci‑
dentais, dando particular relevo à percussão. 

Echoes of Heaven and Hearth, para coro (5 sopranos, 4 
contraltos, 4 tenores e 5 baixos) e um percussionista (si‑
nos budistas, tambores e címbalos suspensos), data de 
Dezembro de 1998. A peça é feita de forma ininterrup‑
ta mas está dividida em cinco secções de acordo com 
a origem dos diferentes textos que inclui. O primeiro é 
uma oração da religião budista associada ao sentimen‑
to de misericórdia e compaixão. O segundo é oriundo do 
Sutra do Diamante, uma das escrituras canónicas mais 
importantes no Budismo, pertencente à tradição Zen. O 
terceiro é um dharani, um tipo de discurso ritual seme‑
lhante a um mantra. O quarto é proveniente dos escritos 
de Lie ‑Tzu, filósofo taoista chinês que terá vivido no sé‑
culo V a.C. Por fim, o quinto texto é da autoria do poeta 
contemporâneo chinês Xi Chuan (n.1963). A música tem 
uma forte componente meditativa, contribuindo a per‑
cussão e determinados solos para um carácter ritual so‑
lene. A utilização de determinadas técnicas vocais menos 
comuns, como tapar a boca com a mão ou a produção de 
um som próximo ao ruído, combinadas com a percus‑
são, tempos contrastantes e uma considerável variedade 
da densidade polifónica, são alguns dos recursos expres‑
sivos mais significativos. 

1.
Livra ‑nos dos tormentos, Bodhisattva Guan Yin de Misericórdia!
– oração comum

2.
Todos os assuntos de Pratyaya
Deveriam ser comparados a um fantasma,
A uma gota de orvalho ou um clarão de relâmpago.
É verdade. É doutrina.
– Vajra Prajnaparamita*

*“Vajra Prajnaparamita” é sânscrito. Vajra significa dia‑
mante, e Prajnamaparamita significa grande sabedoria 
para atingir a praia oposta.

3.
Om Mar Ne Be Mai Houm*
– Dharani budista tibetano

*As seis sílabas significam: Om, diamante em lótus.

4.
Viver quando se está prestes a partir, isso é sorte.
Viver quando se está prestes a partir, isso é sorte.
Quando é possível viver e não se vive,
 está ‑se a contrariar o céu.
Quando é hora de morrer e não se quer,
 está ‑se a contrariar o céu.
– Lie Tzu

5.
A minha alma chegou ao topo da montanha,
Tem um compromisso com a estrela mais alta.
– Xi Chuan

Cornelius Cardew

winchcombe (reino unido), 7 de maio de 1936

londres, 13 de dezembro de 1981

O compositor Cornelius Cardew foi uma das mais con‑
troversas personalidades da cultura britânica da segun‑
da metade do século XX, marcando o mundo musical 
pelas suas composições de carácter experimental e pe‑
los seus posteriores ataques à cultura da chamada Van‑
guarda Musical. Menino de coro da Catedral de Canter‑
bury, Cardew estudou piano, violoncelo e composição na 
Royal Academy of Music, em Londres. Senhor de uma só‑
lida formação e adepto da música do seu tempo, Cardew 
dirigiu a estreia inglesa de Le marteau sans maître de Bou‑
lez, em 1957, e foi assistente musical de Stockhausen en‑
tre 1958 e 1960, acusando depois o compositor alemão 
de representar o Imperialismo na música. O contacto 
com a música de John Cage, o qual conheceu em Coló‑
nia, teve um grande impacto na sua carreira e no grau de 
indeterminismo de algumas das suas composições mais 
célebres. Foi igualmente um importante introdutor das 



4obras de Morton Feldman, La Monte Young, Earle Brown 
e Christian Wolff ao público inglês a partir de meados da 
década de sessenta. 

As composições mais célebres de Cornelius Cardew 
são os seu Treatise (1963 ‑67), um grande conjunto de par‑
tituras gráficas que dão ao intérprete grande liberdade de 
execução, e The Great Learning, com base em traduções 
de escritos do filósofo chinês Confúcio (séc. VI ‑V a.C.) fei‑
tas por Ezra Pound. Esta obra esteve na origem da Scratch 
Orchestra, fundada por Cardew. 

Na década de setenta veio a rejeitar violentamente as 
correntes experimentalistas, adoptando um estilo de 
música ao serviço da sociedade. Escreveu canções infan‑
tis com base em melodias populares, música fácil de ou‑
vir num estilo pós ‑romântico. Nesta década tornou ‑se 
um forte activista político ligado a diversos movimen‑
tos e partidos de esquerda, de linha marxista ‑leninista. 
A sua morte, por atropelamento e fuga nas proximidades 
da sua residência, permanece por esclarecer, sendo alvo 
de várias teorias de conspiração que a atribuem aos seus 
envolvimentos políticos. 

The Great Learning é um dos quatro livros do Confucio‑
nismo (escrito por Confúcio e os seus discípulos entre 
os séculos V e II a.C.) e tornou ‑se num dos livros mais 
influentes da cultura e do pensamento, no sentido de 
uma mentalidade comum, na China. Cornelius Cardew 
conheceu a filosofia de Confúcio através das traduções 
do poeta norte ‑americano Ezra Pound (1885 ‑1972), con‑
victo confucionista desde a década de 1930. A partir des‑
tes textos, compôs The Great Learning, obra em sete par‑
tes, ou “Parágrafos”, e cuja execução completa tem uma 
duração superior a sete horas. Foi a primeira obra ape‑
lidada de “minimalista”, pelo influente músico e crítico  
Michael Nyman. Nela os críticos vislumbram os princí‑
pios conceptuais e provocatórios de John Cage, a escrita 
repetitiva de Steve Reich, as nuvens de som de Ligeti. É 
difícil descrever uma obra com tão vastas dimensões em 
poucas palavras, mas nela se destacam sonoridades com‑
pletamente inovadoras, ataques repentinos, sinos e as‑
sobios, sons graves que soam como bordões, cantos que 
se confundem com gritos, canto ‑falado, declamado, fra‑
ses cujo ritmo e duração dependem da respiração, esco‑
lha livre de alturas de som, momentos rituais e de forte 
dramatismo teatral, muitos instrumentos pouco conven‑
cionais, como pedras, por exemplo, ou oriundos da mú‑
sica tradicional chinesa e que podem ser combinados, ou 
não, com instrumentos ocidentais como o órgão de tu‑
bos ou piano (convencional ou preparado). A partitura 
tem várias secções com notação gráfica, sendo a interpre‑
tação muito livre.

Os excertos apresentados neste programa correspon‑
dem aos Parágrafos 1 (para coro, falando, tocando asso‑
bios e pedras) e 5 (Ode Machines 1 e 2, para coro, e Ode 
Machines 7 e 8, interpretadas em piano neste concerto). 

Ode Machine 1

Montanha do Sul,
Cortando o horizonte, dobra após dobra,
Penhascos escarpados cheios de vozes e ecos,
Elevando ‑se sobre os ecos,
Elevando ‑se.

Resplandecente, resplandecente,
Yin, Senhor Guia,
O povo contempla ‑te,
Com murmúrios surdos.

Os corações do povo ardem com pesar,
Ninguém se atreve a gracejar ou a ter conversas informais.
O nosso país está completamente destruído,
Destruído, não é o teu papel ver tudo?

Montanha do Sul,
Cortando o horizonte, dobra após dobra,
Envergando o teu manto rico de florestas e flores.

Resplandecente, resplandecente,
Yin, Senhor Guia,
Qual é o significado da tua iniquidade?

O céu envia ‑nos epidemia atrás de epidemia.
Morte e desordem estão espalhadas e proliferam.
O povo não tem nada de bom a dizer.
Lamentos, lamentos sem fim.

Yin, vice ‑rei,
Pedra fundadora de Chou,
Devias tomar as rédeas do estado,
Devias unir os quatro quartéis,
Devias apoiar o filho do céu,
Devias manter o povo no caminho recto e estreito.

Oh, céu impiedoso,
Não devias secar o nosso povo.
Não mostras a tua face,
Não ages,
Pelo que o povo perdeu a sua fé.
Não procuras os mais válidos conselhos,
Não dás lugar a outros,
Pelo que os melhores homens do país 
se sentem enganados e paralisados.
Aparece e sê pacífico, sê moderado,
Não corras o risco de nomear homens de pouco valor.
Não nomeies os teus parentes insignificantes
Para os cargos mais importantes.

O alto céu não se pode limitar
A enviar estas desavenças.
O alto céu não é amável
Ao enviar estes malfeitores.
Se os nobres fossem moderados,
O coração do povo ficaria descansado.
Se os nobres fossem pacíficos,
O ódio e a ira desapareceriam.



5Oh, céu impiedoso,
Nunca nada é posto em ordem.
A cada mês a confusão aumenta,
O povo não tem paz,
Os seus corações desolados estão estupefactos.
Quem segura as rédeas do estado?
Se tu não governas,
O povo apenas sofre e trabalha duramente.

Arreio estes quatro garanhões.
Os meus quatro garanhões alongam os pescoços.
Olho na direcção dos quatro quartéis,
E o que vejo?
Vejo perseguição, perseguição.
Não há por onde conduzir.

Abres agora espaço à tua natureza maléfica.
Nós vemos as tuas lanças,
Mas quando reconquistarmos a nossa paz e alegria
Vingar ‑nos ‑emos de ti.

O céu grandioso é cruel,
O nosso rei não está em paz.
O seu coração não tem descanso,
Ele perde a compostura com aqueles que protestam.

Eu, Giafu, fiz esta ode
Procurando clarificar o que está mal com o nosso rei.
O teu coração deve mudar
Para te permitir estimar os estados inumeráveis.

Ode Machine 2

O Rei Wen está nas alturas,
Oh, ele brilha no céu.
Apesar de Chou ser um estado velho,
Ainda assim o mandato desce novamente sobre si.
A casa de Chou não prosperou?
Não foi oportuno o mandato de Deus?
O Rei Wen ascende e descende,
Senta ‑se junto a Deus,
À sua esquerda e à sua direita.

Vigoroso, vigoroso Rei Wen,
O seu bom nome não tem fim.
Abundantemente dotada era na verdade a casa de Chou,
Olhai King Wen, os seus netos e os seus filhos.
King Wen, os seus netos e os seus filhos,
Eles são o tronco e os ramos para cem gerações.
Todos os oficiais de Chou se cobriram de glória
Geração após geração.

Ao longo de gerações eles cobriram ‑se de glória,
Prepararam os seus planos cuidadosamente,
São ponderados os muitos oficiais nascidos neste reino.
Foi neste reino que nasceram,
O reino de Chou tem o seu apoio.
Imponentes, imponentes são os seus muitos oficiais;
O Rei Wen pode descansar em paz.

Augusto, augusto Rei Wen,
Oh, ele era sempre brilhante e reverente.
Grandioso, na verdade, foi o mandato celestial.
Porque havia Shang, os seus netos e os seus filhos.
Não eram em número de uma centena de milhar?
Mas, nas alturas, Deus enviou o mandato
E eles tornaram ‑se súbditos de Chou.

Eles tornaram ‑se súbditos de Chou.
O mandato do céu não é eterno.
Os oficiais de Yin eram bons e activos,
Mas tiveram de apresentar as suas libações na capital de Chou.
Quando fizeram a apresentação de libações,
Envergavam vestes rituais, saias bordadas, chapéus cerimoniais.
Oh, vós sois apenas os servos do rei promovidos a soldados.
Não deveríeis pensar nos vossos antepassados?

Não deveríeis pensar nos vossos antepassados?
E desse modo cultivar a sua virtude?
Ser constantemente merecedores do mandato,
E assim procurar a vossa própria felicidade.
No tempo em que Yin não tinha ainda perdido 
as massas populares,
Yin era a contraparte terrena de Deus nas alturas.
Moldai ‑vos à imagem do destino de Yin.
O grande mandato não é fácil.

O mandato não é fácil;
Que ele possa introduzir ‑se em ti sem cessar.
Mostra e torna brilhante o teu bom nome.
O Senhor de Yü e a casa da Yin
Foram investidos pelo céu.
Mas o alto céu, nas suas acções, não tem som,
Não tem cheiro.
Moldai ‑vos no Rei Wen
E todos os estados terão então confiança.

Paragraph 1 

A grande aprendizagem é baseada na clarificação do modo 
como a inteligência aumenta através do processo de olhar di‑
rectamente para o próprio coração e alterar comportamen‑
tos de acordo com os resultados; é baseada na observação, 
com afecto, de como as pessoas crescem; é baseada na vin‑
da para descansar. Estar confortável em perfeita equidade.



6Huang Ruo

ilha de hainan (china), 1976

O ano de nascimento do compositor, maestro, pianista e 
cantor Huang Ruo, um dos nomes mais proeminentes da 
mais recente geração de artistas chineses, coincide com o 
ano em que terminou a Revolução Cultural Chinesa. Ini‑
ciado nos domínios da composição e do piano pelo seu 
pai, compositor bem conhecido na China, estudou no 
Conservatório de Xangai, cursando composição desde os 
12 anos. Após vencer o Prémio Henry Mancini na Suíça, 
em 1995, mudou ‑se para os Estados Unidos a fim de pros‑
seguir os estudos, concluindo o Mestrado e o Doutora‑
mento na prestigiada Juilliard School de Nova Iorque.  

Membro de uma geração que usufruiu já de uma aber‑
tura à cultura ocidental muito significativa, Huang Ruo 
procurou fazer um síntese de todas as influências que re‑
cebeu, não no sentido de as combinar separadamente 
mas procurando antes criar algo novo, com uma unidade 
convincente e orgânica. Actualmente é tocado nas mais 
importantes salas de concerto do mundo, pelos mais re‑
putados agrupamentos internacionais, figura regular‑
mente na programação de festivais de música e cinema e 
foi recentemente galardoado com os primeiros prémios 
dos concursos internacionais de composição do Luxem‑
burgo (2008) e Celebrate Asia! (2010). Além da sua carrei‑
ra como compositor, Huang Ruo é maestro e cantor de 
folck ‑rock chinês, gravando para as editoras Naxos e Al‑
bany Records. 

Without Words, para coro a cappella com percussão, data 
de 2002 e resultou de uma encomenda do coro profissio‑
nal Dale Warland Singers, formação de Minneapolis fun‑
dada em 1972 e que conta com um longo historial e dis‑
cografia no domínio da música contemporânea. O texto 
tem por base um poema do último imperador da Dinas‑
tia Tang, Li Hou ‑Zhu (937 ‑978), e o seu final, referindo 
“um sentimento indizível”, é reflectido no próprio títu‑
lo (Sem palavras). Esta ideia parece repercutida no iní‑
cio da peça onde, após uma breve introdução com sinos, 
as primeiras linhas melódicas do coro são cantadas so‑
bre vogais, não deixando clara a existência de um texto 
já presente. Os efeitos mais marcantes são os glissandos 
ou ligeiros portamentos entre notas, os quais dão um ca‑
rácter muito específico e pouco comum às linhas meló‑
dicas. Na sua escrita, o compositor faz colidir as massas 
sonoras correspondentes a cada um dos naipes cada vez 
que muda uma nota, originando breves dissonâncias. 
Para este efeito muito contribui a dinâmica em fortíssi‑
mo. A alternância de tessituras entre registos graves mas‑
culinos e as vozes femininas é outro dos recursos expres‑
sivos mais efectivos, bem como o final da peça, feito num 
registo sussurrante no qual o texto é dito na íntegra.   

Caminhando em direcção ao pavilhão ocidental,
A lua assemelha ‑se a um gancho desmaiado…
A solitária árvore Wutong,
No pátio profundo,
Rodeada de Outono sombrio.

Inquebrável; contudo, impossível to resolver,
É esta mágoa pela partida…
Aprofundando ‑se no meu coração,
Um sentimento indizível…
– Li Hou ‑Zhu

Notas ao programa: Rui Pereira (2014)
Traduções dos textos (versão inglesa): Fernando Pires de Lima


