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Editorial:
A voz que 
fica escrita 
no mundo.

A voz é um veículo para actuar sobre o mundo. 
Seja o mundo como conjunto de elementos diversos que 
coexistem de forma admirável no planeta,  seja apenas 
o espaço interior de um indivíduo. 
Seja em que medida for, é, no entanto, uma maneira 
fundamental de inscrição e de transmissão 
de conhecimento, de ideias, de culturas. E aparece 
associada, precisamente, à afirmação de uma 
personalidade. Quando se encontra uma voz, 
desvela-se um caminho, uma via que pode ser paralela 
a muitas outras, mas que tem o sentido único de ser 
percorrida num dado momento por  um dado ser 
irrepetível. 
Juntar as vozes, como num coro, tem essa beleza 
inigualável da imersão num colectivo. Tem a beleza 
da amplificação, do engrandecimento do alcance, do 
reforço de qualquer sentido, de uma reclamação ou de 
uma declaração. Tem o efeito propulsor de acentuar 



3

uma dramatização, de permitir inclusivamente 
o conflito entre um conjunto de pessoas e o meio em 
que se inserem. No contexto da Fundação Calouste 
Gulbenkian, a voz e o coro ocupam um espaço muito 
particular e mágico. E carregam consigo esse gesto 
de afirmação, particularmente óbvio no momento 
do 50º aniversário do Coro Gulbenkian, enquanto 
inscrição incomparável no mapa musical português, 
mas também na cartografia europeia e mundial. 
O coro potencia igualmente um sentimento de pertença 
e de monumentalidade, de acesso a uma dimensão que 
se diria divina, sobre-humana, para lá das limitações 
impostas pelo corpo de cada um.
Do monólogo enquanto ferramenta de autoanálise 
ao mutismo que força à construção de uma outra voz  
(e pode funcionar como espelho da desadequação 
social), é na relação com as palavras e as ideias que 
vamos deixando um rasto no mundo que habitamos. 
E, como que por milagre, todos estes esforços e 
concretizações de inscrição gozam desde há muito 
da notável faculdade de poder viajar no tempo com 
a vulgarização da gravação. Hoje, Alexander Graham 
Bell (1847-1922) pode viajar para o futuro por meio da 
fixação da sua voz, assim como cada um de nós pode 
visitar o passado no mesmíssimo momento em que 
desenterramos a voz de Bell com um simples clique. 
Hoje, de outra forma, podemos também ouvir como 
uma peça escrita no século XVIII se pode levantar do 
papel, cantada a várias vozes e, por momentos, ser 
revitalizada no presente. 
A eternidade, a ser alguma coisa, poderá ser isso. 
As vozes não foram feitas para serem caladas.
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Música: 
Da voz de 
Graham Bell à 
naturalização 
de Händel.

“Trr—Trr Há mais coisas entre o céu e a terra, 
Horácio, do que sonha a nossa vã filosofia – Trr—Sou 
um grafofone e a minha mãe era um fonógrafo.” 
A primeira frase chega com a pompa da citação 
shakespeariana de Hamlet; a segunda não passa de 
uma brincadeira do inventor Alexander Graham 
Bell; ambas foram registadas em Setembro de 
1881, no Laboratório Volta, em Washington DC. A 
gravação experimental de Bell, numa demonstração 
do seu modelo de fonógrafo em alumínio, foi então 
catalogada e arquivada na Smithsonian Institution, 
juntamente com outros 400 discos e enquanto 
argumento numa disputa sobre a patente do 
gravador. Devidamente resguardada numa caixa 
selada, seria aberta mais tarde num momento de 
grande regozijo colectivo, em 1937, acreditando-
se que estaria naquele pequeno disco a provável 
mais antiga gravação de sempre da voz humana 
(hoje, duvida-se que tenha sido possível ouvir o seu 
conteúdo na altura). Em 2013, numa colaboração 
entre o Museu Nacional de História Americana e a 
Biblioteca do Congresso, a gravação seria totalmente 
recuperada e escutada, reforçando a convicção 
de se tratar de um marco na história dos registos 
sonoros. Até então, o seu conhecimento resumia-se 
à disseminação da transcrição das frases.

Num certo sentido, a preservação histórica 
da gravação de Bell, em 1881, vale como prova a 
submeter no esbraseado duelo travado entre o 
cientista escocês e Thomas Edison, figura essencial 
na revolução tecnológica, e cuja primeira gravação 
com um teste de voz data de… 1878. Mas também 
a recuperação desse pedaço de História pela 
Smithsonian Institution permitiria aceder a um 
espantoso documento histórico: o de ouvir e saber 
como soava a voz de Alexander Bell. Um pedaço de 
História desenterrado após décadas de pó e terra, 
uma quase ressurreição de Bell, repentinamente 
trazido até aos nossos dias. Sobretudo pela justiça 
da situação. Conforme Charlotte Gray, biógrafa de 
Bell, fazia notar na Smithsonian Magazine de Julho 
do ano passado, era-lhe finalmente dada a ouvir a 
voz daquele que, ao inventar o telefone, permitiu 
que as vozes vivas se propagassem pelo mundo e 
buscassem outras, conhecidas, desconhecidas, com 
ou sem rosto associado. Desta vez, no entanto, era 
uma voz do passado que se erguia, quase indiferente 
à passagem do tempo.

Muito embora a relação romanesca de 
arquirrivais entre Edison e Bell alimente uma (de 
entre várias) entusiasmante disputa no que toca 
à primeira gravação conhecida da voz humana, a 
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não pertencer à gravação de Edison em 1878, em St. 
Louis, quando este terá conseguido não só entalhar 
como reproduzir os instantes seminais em que canta 
o tema infantil “Mary Had a Little Lamb” no seu 
fonógrafo. Já antes, o livreiro francês Édouard-Léon 
Scott de Martinville construíra o seu próprio aparelho 
parente do fonógrafo com o qual gravou, em 1860, 
uma voz que se julga ser a sua a cantarolar durante 10 
segundos a canção popular francesa “Au Clair de la 
Lune”. Só a mais avançada tecnologia do Lawrence 
Berkeley National Laboratory permitiu recuperar, 
em 2007, e graças à descoberta de um historiador num 
arquivo de patentes em Paris, aquela que desde então 
é comummente aceite como sendo a mais antiga e 
reconhecível gravação da voz humana.

Após essas primeiras venturosas 
experiências com a tentativa de ludibriar a finitude 
da vida, não foi igualmente preciso esperar muito 
para ter lugar aquela que hoje conhecemos como a 
primeira gravação de autêntico carácter musical. Em 
1888, a peça de Georg Friedrich Händel Israel in Egypt 
foi registada num cilindro de parafina, adquirindo 
uma dimensão absolutamente histórica por escolha 
do coronel George Gourand, director internacional 
de vendas de Thomas Edison e que avançou para esse 
registo fundacional no londrino Crystal Palace, a 29 
de Junho do mesmo ano. Composta por passagens 
bíblicas, sobretudo do Livro do Êxodo e dos Salmos, a 
oratória não foi propriamente um caso de retumbante 

sucesso aquando da sua estreia também em Londres, 
no King’s Theatre, em Abril de 1739. De tal forma 
que na segunda récita a peça foi mesmo encurtada e 
o principal segmento coral foi acrescentado de árias 
em italiano que pudessem aligeirar o tom geral. Numa 
reacção desesperada e atónita – depois do sucesso 
anterior que fora Saul –, Händel reescreveria Israel 
in Egypt tentando aproximá-la do gosto popular. 
Lamentavelmente, tal só viria a acontecer em pleno 
século XIX, muito depois da sua morte.

A gravação no Crystal Palace aconteceria no 
âmbito do 9º Festival Trienal de Händel, passados 
escassos dias sobre a morte do imperador alemão 
Frederico III. Dirigido pelo maestro August Manns, 
o enorme coro havia de fixar a primeira performance 
musical gravada, facilmente audível através de uma 
rápida consulta na internet. As vozes, num belo 
assomo longínquo, quase um sonho que consegue 
rasgar a realidade, escondem-se por detrás daquilo 
que se supõe ser o som do próprio dispositivo de 
gravação em funcionamento, como que reforçando 
a sua aura celestial. Junto ao cilindro, sobreviveu 
igualmente a nota descritiva: “Um coro de 4000 vozes 
gravado com fonógrafo a mais de 100 jardas [cerca de 
90 metros] de distância.” A passagem escolhida seria 
o tema “Moses and the Children of Israel”.

Israel in Egypt foi uma das obras compostas 
por Händel a impulsionar a transição para uma 
composição fortemente marcada pela temática 
religiosa. Tendo fixado residência em Londres em 
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1719, convidado a dirigir a Royal Academy of Music 
e com a missão explícita de compor e apresentar 
óperas no King’s Theatre, Händel acabaria por 
mudar-se, precisamente, para a sala de espectáculos 
real em 1729, depois de a Royal Academy tombar de 
forma precoce. Foi nesse período que abandonou 
progressivamente a ópera para fixar a sua lavra 
criativa nas oratórias, subalternizando, num mesmo 
gesto, o italiano que dominava de forma despótica 
a linguagem operática, passando assim a construir 
as suas peças com base em textos bíblicos fixados 
em língua inglesa. A estaca seria firmada com a 
composição de Saul, em 1739, no mesmo ano em 
que escreveu Israel in Egypt. Passados dois anos, 
na Irlanda, acabaria por estrear a sua criação mais 
emblemática, Messias.

A estreita relação de Händel com Inglaterra 
seria reforçada logo em 1727, quando o Rei Jorge 
I lavrou um decreto que declarava a naturalização 
do músico alemão. Assim que foi oficializado 
cidadão britânico, Georg Friedrich Händel teve 
por encomenda compor a música para a coroação 
do Rei Jorge II e da Rainha Carolina, a 11 de Outubro 
de 1927, na Abadia de Westminster – seria adiada 
uma semana, devido a receios de que as águas do 
Tamisa galgassem as margens junto de Westminster 
–, na sequência da morte de George I. O compositor 
responderia com os quatro Coronation Anthems que 
desde logo se provaram extremamente populares 
para lá do seu primeiro palco e do seu desígnio 
original. O tom absolutamente jubilatório e 
majestático servia o objectivo de exaltar a grandeza 
da nação e abençoar o início do reinado, implicando 
o povo no mais arreigado entusiasmo pela sucessão 
dinástica. O tamanho sucesso das peças, ajudado 
pela naturalização recente de Händel, faria com que 
passasse a ser celebrado como o mais importante 
compositor inglês da época, conforme atesta George 
J. Buelow, na sua A History of Baroque Music.

Um dos quatro Coronation Anthems, The 
King Shall Rejoice, reclama agora um outro lugar 
na História, enquanto uma das peças eleitas – 
juntamente com criações de Eurico Carrapatoso e 
Mozart – para o concerto comemorativo dos 50 anos 
do Coro Gulbenkian, a 6 e 7 de Novembro. A História, 
como se sabe, repete-se e refaz-se continuamente. 
Por vezes, até das formas mais inesperadas, 
corrigindo injustiças e desenterrando registos 
que obrigam a olhar sempre, uma e outra vez, com 
perspectivas renovadas, para aquilo que jaz lá atrás.

Gonçalo Frota
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La Voix 
Humaine.
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Literatura:
Vozes na 
literatura: 
do canto ao 
mutismo.

Uma noite após a outra, Xerazade conta 
histórias. E não conta só por contar. Cada história 
que conta é uma forma de se salvar do destino 
traçado pelo seu marido, o rei Xariar, que decidiu 
desposar uma mulher por noite e matá-la na manhã 
seguinte. Mas Xerazade consegue prolongar a sua voz 
ao longo de As Mil e Uma Noites, um livro considerado 
fundador, fusão de várias lendas da antiguidade. 
É a sua voz autoral, insubstituível, que acaba por 
lhe mudar a sorte e se torna aqui paradigma da 
importância literária de ter uma voz.

Num objecto partilhado em silêncio 
como é o livro, a voz que se ouve é de ordem muito 
diversa da voz cantada. É aquele tipo de voz que 
torna inesquecível a linguagem inventada para 
as personagens da Laranja Mecânica, de Anthony 
Burgess, conhecida como Nadsate – só neste 
universo é que Bezumo (“Bezoomny” no original) 
pode equivaler a louco e Podusca (“Podooshka”) 
pode siginificar Almofada. Ou a voz que transforma 
em experiência de vida a leitura de um livro escrito 
inteiramente sem o uso da letra “e”, como A 
Desaparição de Georges Perec – um obstáculo criado 
pelo próprio autor em consonância com as filosofias 
do oulipo, corrente literária que defende que é na 
criação de obstáculos (da omissão de uma letra até ao 
rechear de um texto pré-existente com adjectivos) 

que se vai encontrar uma abordagem única, uma 
criação por via de soluções imaginárias. Essa mesma 
voz que faz com que cada livro de Dostoiévski só 
possa ser de Dostoiévski e que cada livro de Kafka só 
possa ser de Kafka, uma fórmula diferenciadora que 
se pode repetir de clássico em clássico, de escritor 
em escritor.

Não significa que a voz, essa mesma que é 
dita e cantada, não seja em si um tema literário por 
excelência. Mesmo sem ser possível medi-la em 
decibéis ou afinação, é em torno da voz de um cantor 
que se sustenta um dos mais bem-sucedidos policiais 
– género muito dado ao contraste entre o que se ouve 
e o que não se ouve – de Aarnaldur Indridason. Em A 
Voz (título que propõe logo o caminho certo) o caso é 
paradigmático. Quando o detective Erlendur, aquele 
que é na maioria das vezes convocado pelo autor, 
chega ao local do crime, o que encontra é um homem 
morto vestido de Pai Natal com um livro sobre um coro 
de crianças na mesa-de-cabeceira. E uma coisa até 
podia não ter nada a ver com a outra, não fosse dar-se 
o caso de, ao reconstituir a vida do funcionário do 
hotel que aparece ali assassinado, se descobrir que 
na infância foi um cantor-prodígio, promessa de 
consagração eterna. A sua voz de ouro foi o veículo de 
muitas expectativas infantis mas torna-se o início do 
novelo que encaminha para a tragédia.
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A temática dos cantores em livros pode 
continuar, mesmo que em formatos menos 
dramáticos. Em Tão Longo Amor, Tão Curta a Vida, 
de Hélder Macedo, a cantora não desaparece 
mas deixa de cantar e é isso que conduz a trama. 
E o uso da voz cantada resulta igualmente num 
sentido proporcionalmente inverso: mais do que 
já ter cantado e estar a lidar com essa realidade 
no passado, existem as consequências do desejo 
intenso de vir a cantar e ser reconhecido por 
isso, como acontece às seis protagonistas de A 
Noite das Mulheres Cantoras de Lídia Jorge. Mas 
em nenhum dos livros referidos, e outros tantos 
que se podiam referir, se pode avaliar através da 
audição a qualidade dos cantores descritos. Há 
que confiar no que o autor garante. Claro que para 
quem gosta de ouvir o som claro de um timbre, isso 
não será suficiente. Mas essa é precisamente uma 
das grandes vantagens que a literatura detém em 
relação a outras artes em que tudo tem de ser audível: 
a capacidade de ouvir sem som. Em A Voz Humana, 
obra-prima de Jean Cocteau, não importa se nunca 
se ouve aquilo que está a ser dito do outro lado do 
telefone. Através do monólogo daquela mulher 
desesperada, ninguém pode duvidar que tudo o 
resto está também a acontecer. O outro lado, aquele 
posto em silêncio, ouve-se tão bem como aquele a 
quem é dado uma voz concreta.

Talvez não seja preciso ir tão longe como 
apelar ao privilégio único que os livros têm ao 
aceder a fluxos de pensamento que de outra forma 
não poderiam ser ouvidos. Em Crime e Castigo, do já 
referido Dostoiévski (o escritor perfeito para esta 
vertente psicológica da voz literária), é essa a única 
forma de acompanhar o que sente Raskólnikov 
quando mata a velha com um machado, já para não 
falar dos delírios que se seguem a esse momentos 
e aos tantos que o antecederam: “De início – aliás, 
ainda antes, havia já muito tempo –, um problema o 
interessava: por que é que quase todos os criminosos 
se descobrem com tanta facilidade. Chegou, 
passo a passo, a conclusões muito variadas e, na 
sua opinião, a causa principal residia não tanto na 
impossibilidade material de esconder o crime, 
mas no próprio criminoso. O criminoso, qualquer 
criminoso, quase, fica sujeito no momento do 
crime a uma espécie de declínio da vontade e do 
juízo, substituídos por uma fenomenal leviandade 
infantil, precisamente no momento em que é mais 
necessário ajuizar bem e ter muito cuidado.” E 
nada disto teria chegado ao leitor caso se estivesse à 
espera que Raskólnikov se servisse da voz e falasse.

Mas mesmo sem ir por aí, dizia-se, a verdade 
é que a ausência de voz pode ter um efeito literário tão 
ou mais poderoso do que a voz em si. No livro A Vida em 

Surdina, de David Lodge, é a própria impossibilidade 
de ouvir que se transforma em matéria narrativa, 
com a agravante de se tratar de um protagonista 
especialista em linguagem: “Assim que ele disse 
«surdez nas frequências altas», percebi que a 
situação era grave. «Então, é por isso que me escapam 
consoantes», disse eu. «Exactamente», respondeu 
ele, com ar impressionado. «Como é que sabe isso?» 
«Sou linguista», expliquei”. E nem que se fizesse 
ouvir sem parar, aos gritos, alguma vez Baltasar 
Sete-Sóis – personagem fundamental de Memorial 
do Convento, de José Saramago – poderia ser mais 
marcante do que é por via do seu mutismo quase total.

Talvez por isso não seja de surpreender que 
mesmo aqueles que conseguem fazer com que a sua 
voz se oiça um pouco por todo o mundo, através do 
seu talento enquanto cantores, ainda fiquem com 
um tanto artístico de não-dito que só conseguem 
veicular por via da literatura. Será o caso de Chico 
Buarque, nome maior da música brasileira, que já 
conta com quatro romances publicados. O último, 
Leite Derramado, merecedor do prémio PT de 
Literatura, é uma viagem pela memória que nunca 
caberia inteira numa canção.

É o caso também de Leonard Cohen, uma 
voz tão inconfundível em palco como no delírio 
autoral de um livro como Vencidos da Vida, em que 
relata o poder sensual e destrutivo de um complexo 
triângulo amoroso e que conquistou o prémio 
Príncipe das Astúrias das Letras. Não quer isto 
dizer que não tivesse já voz suficiente. Significa que 
há mais do que uma voz que se pode ter, sobretudo 
quando se fala de literatura.

Catarina Homem Marques
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Torre 
de Babel.



15

Torre 
de Babel.
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Língua:
Aprendendo 
a viver 
em Babel.

A hegemonia de que a língua inglesa hoje 
desfruta no pop-rock é contestada pelos que 
entendem que é insensato e até contra natura 
que uma banda portuguesa ou norueguesa cante 
numa língua estrangeira – uma argumentação 
que esquece que durante o séc. XVIII a ópera 
cantada em italiano dominou o panorama 
musical de Lisboa a São Petersburgo, pela mão de 
compositores italianos, alemães ou portugueses.

Mas antes desta maré italiana, outra língua 
– mais bizarro ainda, uma língua morta – exerceu 
um domínio incontestado sobre a Europa da Idade 
Média e do Renascimento: o latim. Embora a 
música profana tendesse a recorrer ao vernáculo 
de cada país, a música sacra, cujo prestígio 
relegava a profana a um papel marginal, cantava-se 
exclusivamente em latim. As excepções foram os 
motetos politextuais e poliglotas de compositores 
franco-flamengos da Idade Média (como 
Machaut), em que a cada voz está atribuído um  
texto diferente, uns em latim e outros em francês. 

A hegemonia do latim na música sacra 
quebrar-se-ia com a Reforma e a consequente 
adopção, nos territórios protestantes, do 
vernáculo de cada país na liturgia e na m úsica 
sacra, levando ao surgimento de uma riquíssima 

produção musical em inglês (Gibbons, Tomkins, 
Blow, Purcell) e em alemão (Schein, Scheidt, 
Schütz, Buxtehude, Bach) a partir de meados  
do séc. XVI.

A ascensão de Itália como super-potência 
musical no séc. XVI fez com que não só os modelos, 
compositores e músicos italianos se espalhassem 
pela Europa, como levou a que compositores de 
todas as origens afluíssem a Itália para aprender 
– resulta daqui a prevalência do italiano na 
terminologia musical em todas as línguas do 
mundo: maestro, soprano, concerto, adagio, 
allegro molto, presto, piano, forte, violoncelo, 
prima donna...

A influência italiana foi muito potenciada 
pela popularidade da ópera, que nasceu em Itália 
no início do séc. XVII e, a partir de 1650, se lançou à 
conquista da Europa. Implantou-se rapidamente 
em Viena e nas cortes do sul da Alemanha, abriu 
caminho até ao Báltico (Hamburgo), nas primeiras 
décadas do séc. XVIII avançou para leste até 
Moscovo e São Petersburgo e para ocidente até 
Madrid e Lisboa. Por todo o lado se ouviam óperas, 
cantores e companhias de ópera provenientes de 
Itália, os compositores transalpinos estabeleciam-
se em Munique, Hannover e Düsseldorf, e os 
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compositores “locais” também aderiam ao 
italiano. Não é surpresa que tenha sido o italiano 
a língua da primeira ópera de um compositor 
português, La Pazienza di Socrate (1733), de 
Francisco António de Almeida (um dos muitos 
jovens promissores que fora estudar em Itália).

Só que o triunfo italiano não foi total: 
os ingleses, pouco receptivos a ouvir longos 
recitativos numa língua desconhecida, preferiam 
à ópera italiana as masques e o teatro-com-canções 
em inglês. O alemão (naturalizado inglês) Händel 
tentaria impor em Londres a ópera italiana, mas, 
após anos de labuta, quer ele quer os seus rivais no 
ramo acabariam falidos e Händel só conquistou 
verdadeiramente o coração dos compatriotas de 
adopção com as oratórias em inglês, que viriam 
a moldar decisivamente a música sacra das Ilhas 
Britânicas nos séculos seguintes.

Mas a maior resistência veio, como nas 
histórias de Astérix, dos irredutíveis gauleses: 
as tentativas de introdução de ópera italiana na 
segunda metade do séc. XVII foram recebidas 
com indiferença ou hostilidade e França acabaria 
por construir uma alternativa credível à ópera 
italiana – a tragédie lyrique – cuja figura fundadora 
foi Lully, que a ironia do destino fizera nascer em 

Florença. Mais irónico ainda foi que, quando em 
França se gerou acesa polémica entre adeptos das 
ópera italiana e francesa – a Querelle des Bouffons 
(1752-4) – o filósofo Jean-Jacques Rousseau, no 
ensaio Lettre sur la Musique Française (1753), tenha 
defendido a superioridade da música italiana 
sobre a francesa, atacando as óperas de Rameau 
(herdeiro de Lully) e proclamando que “ópera 
francesa” era uma contradição em termos, que a 
língua francesa era intrinsecamente inadequada 
a ser cantada e que “o canto em francês não é 
mais do que um latido contínuo, insuportável 
a qualquer orelha não preparada”, pelo que 
concluía que “os franceses não têm música nem 
podem ter”. Acontece que Rousseau, que também 
era compositor, se bem que de pífio talento, 
obteve estrondoso sucesso com a ópera Le Devin 
du Village, (1752), que, como se depreende do 
título, era cantada em francês – mas a clamorosa 
contradição não é de estranhar numa criatura que 
perorou longamente sobre pedagogia e entregou os 
próprios filhos para adopção.

Havia mais brechas na hegemonia italiana: 
na Península Ibérica, alguma música sacra 
trocara o latim pelo vernáculo – era o vilancico, 
que, quando exportado para o Novo Mundo e 

pa
nn

in
i,

gi
ov

an
ni

 pa
ol

o-
m

us
ic

al
 fê

te
 ©

 d
r



18

confrontado com a necessidade de seduzir e 
catequizar índios e escravos africanos com toscos 
conhecimentos de português ou castelhano, 
adoptou o crioulo, dando origem aos pitorescos 
“vilancicos negros” (também conhecidos como 
negrillas ou guineos).

Por outro lado, em Hamburgo e outras 
cidades alemãs, compositores “locais”, como 
Telemann e Keiser, saltitavam entre textos italianos 
e alemães, por vezes misturando-os dentro de 
uma mesma ópera (e até adicionando umas pitadas 
de francês) e convertendo óperas de uma língua 
para outra. E em Espanha a ópera italiana convivia 
com a zarzuela, com texto castelhano. A partir 
do terceiro quartel do séc. XVIII, despontavam, 
timidamente, óperas em polaco e russo e a partir 
do início do séc. XIX começando a ser comum que 
os compositores tomassem, independentemente 
da sua nacionalidade, a língua da cidade para 
que trabalhavam – foi assim que os italianos 
Rossini, Spontini e Donizetti (e, mais tarde, 
Verdi) compuseram óperas em francês para Paris 
(como o alemão Gluck já fizera). O despertar 
dos nacionalismos no séc. XIX veio reforçar esta 
tendência, e as óperas e o relativamente novo 
género da canção com piano tornam-se bandeiras 
identitárias, pela mão dos checos Smetana e 
Dvorák, dos russos Mussorgsky e Tchaikovsky 
(que não hesitou em optar pelo russo, embora 
alguns colegas o considerassem demasiado 
“europeizado”), do norueguês Grieg (que compôs 
muitas canções em dinamarquês, pois embora 
a Noruega se tivesse tornado independente, 
Copenhaga ainda era o farol cultural) e do finlandês 
Sibelius (um ardente defensor da independência 
do seu país, que, paradoxalmente, compôs quase 
exclusivamente em sueco).

No séc. XIX e início do séc. XX ainda 
era corrente que óperas fossem “convertidas” 
ao idioma do país em que se apresentavam – 
sobretudo em Itália e na Alemanha – mas a prática 
foi caindo em desuso e hoje, quando o respeito 
pela partitura e pelas intenções do compositor e 
o rigor filológico imperam, é residual (embora 
a editora Chandos mantenha em curso a série 
Opera in English). Nos círculos da interpretação 
historicamente informada o escrúpulo vai ao ponto 
de recorrer-se à pronúncia latina vigente no país 
em que a obra foi composta e à reconstituição da 
pronúncia do vernáculo na Inglaterra isabelina ou 
na França de Luís XII.

A generalização da legendagem electrónica 
nos teatros tornou ainda mais descabidas as 
óperas em versão traduzida – mas nem a mais 

moderna tecnologia consegue abolir as barreiras 
linguísticas e A Kéksakállú herceg vára (O Castelo do 
Barba Azul), de Bartók, e Zmrtvého domu (Da casa 
dos mortos), de Janácek, nunca atrairão o público 
que o seu génio mereceria, por serem cantadas em 
húngaro e checo, respectivamente.  Ainda não há 
notícias sobre a primeira ópera no Kalaallisut dos 
Inuit da Gronelândia.

José Carlos Fernandes
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Cinema:
“You ain't 
heard 
nothing yet!”

No princípio, era a voz. A voz que passava o 
conhecimento de geração em geração, que contava 
histórias à volta da fogueira, histórias que eram 
supostas ensinar aos mais jovens e recordar aos  
já não tão jovens.

A voz podia ser a de Max von Sydow. Que, 
com aquela gravidade de décadas, nos hipnotizava a 
caminho da viagem sem regresso de Europa (1991), 
ainda hoje o melhor filme de Lars von Trier, sobre 
as histórias que o final da Segunda Guerra Mundial 
deixou por contar.

A voz podia também ser, por exemplo, 
a de Kiefer Sutherland, assassino a manipular 
à distância Colin Farrell como exemplo de uma 
sociedade degenerada nesse monumento à série-B 
que é Phone Booth de Joel Schumacher (Cabine 
Telefónica, 2002). Ou a de Pat Healy, o perverso 
“detective da polícia” que manipula ao telefone 
os empregados de um fast food em Compliance de 
Craig Zobel (Obediência, 2012). Ou a de Scarlett 
Johansson, a fazer Joaquin Phoenix apaixonar-
se pelo sistema operativo futurista do seu 
computador em Her de Spike Jonze (Uma História 
de Amor, 2013). Scarlett, aí, era parente distante (e 
fofinha) do impassível HAL 9000, o computador 
de 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick (2001: 
Odisseia no Espaço, 1968) a que Douglas Rain deu a 
imortal performance que se tornou para sempre no 
exemplo da “voz de computador”.

São histórias que o cinema conta com uma 

voz, a uma voz. Precisamente por isso a ironia não 
nos deve passar ao lado que o cinema começou 
como uma arte puramente visual, uma sequência 
de imagens em movimento que comunicavam 
sem recorrer ao som. A voz não tinha lugar nesses 
tempos heróicos do mudo onde, como Norma 
Desmond diria, “não precisávamos de diálogo, 
tínhamos rostos!”

Norma Desmond nunca existiu, mas 
Gloria Swanson deu-lhe corpo e alma e Billy Wilder 
deu-lhe vida em Sunset Boulevard (O Crepúsculo dos 
Deuses, 1950), trágico e vitriólico requiem pela 
velha Hollywood que não mudara com os tempos, 
cheio de boutades que sublinhavam o “abismo” 
que se abrira quando o som chegou ao cinema. Não 
tinham sido poucos a augurar ao som uma rápida 
desaparição dos écrãs de cinema, mas já Al Jolson 
dizia em The Jazz Singer de Alan Crosland (O Cantor 
de Jazz, 1927), filme que marcou indelevelmente a 
história do cinema (por motivos técnicos mais do 
que artísticos): “you ain't heard nothing yet!”.

A história desses anos de transição e caos 
na indústria hollywoodiana pode ser vista e ouvida 
na perfeição no imortal musical de Gene Kelly e 
Stanley Donen, Singin' in the Rain (Serenata à Chuva, 
1952). Outra ironia: talvez o exemplo maior do 
cinema musical de Hollywood, e dentro desse dos 
“musicais da Metro” que eram o seu ne plus ultra, 
contava uma história dos tempos do mudo, dos 
finais dos anos 1920. Na história de Lina Lamont/
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Jean Hagen, a vedeta cuja voz roufenha e aguda nada 
tinha a ver com a imagem de cortesã sofisticada dos 
filmes, encenavam-se os problemas técnicos que 
era preciso ultrapassar para o cinema falar, mas 
sobretudo o que podia acontecer quando a imagem  
e o som não jogavam.

Toda a estrutura de comédia romântica 
de enganos propulsionando a narração tinha a 
ver com isso: o modo como era preciso chegar à 
verdade da voz para desfazer os mal-entendidos. 
Os mesmos mal-entendidos que, de modo bem 
mais prosaico, Woody Allen encenava em Radio 
Days (Os Dias da Rádio, 1987), crónica desses anos 
pré-II Guerra Mundial, onde mudar de mundo, 
dos subúrbios trabalhadores de New Jersey para a 
sofisticação de Manhattan, era mudar literalmente 
de voz, de dicção. A ideia estava também na base das 
lições de elocução que Judy Holliday, namorada de 
gangster, recebia do jornalista William Holden em 
Born Yesterday/A Mulher que Nasceu Ontem (1950)  
de George Cukor.

Não há, ainda assim, como esconder a ironia 
de uma indústria hollywoodiana que não hesitou em 
substituir a voz quando necessário. Quantas actrizes 
dos “anos de ouro de Hollywood” não viram as suas 
vozes substituídas quando era necessário cantar? 

Três casos: Deborah Kerr (The King and I/O Rei e 
Eu de Walter Lang, 1955); Natalie Wood (West Side 
Story/Amor sem Barreiras de Robert Wise e Jerome 
Robbins, 1961); Audrey Hepburn (My Fair Lady/
Minha Linda Dama de George Cukor, 1964).

Mas nunca ninguém terá trabalhado a 
relação entre a voz e a imagem como a Nouvelle 
Vague francesa e seus contemporâneos o fizeram. 
Jean-Luc Godard a ligar e desligar o som a seu 
bel-prazer em filmes como Une Femme est une 
femme (Uma Mulher é uma Mulher, 1961); a voz-off 
a ditar o ritmo e o avanço de Hiroshima mon amour 
(Hiroshima, Meu Amor, 1959) ou L'Année dernière à 
Marienbad (O Último Ano em Marienbad, 1961) de 
Alain Resnais. E como esquecer o feitiço inapagável 
que Marguerite Duras lança sobre o espectador no 
díptico India Song (1975) / Son nom de Venise dans 
Calcutta désert (1976), onde a mesma voz, a mesma 
pista sonora, é utilizada para ilustrar duas opções 
estéticas diferentes, presença e ausência, numa 
fantasmagoria encantatória e hipnótica?

Ironia das ironias: quando o cinema faz 
da voz o próprio tema do filme, tudo descamba 
no domínio do edificante lacrimejante e 
desinteressante. Lembramo-nos de Paradise Road 
de Bruce Beresford (A Estrada do Paraíso, 1997 - o 
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canto coral como apego à liberdade num campo de 
prisioneiros da II Guerra Mundial); lembramo-nos 
dos dois filmes da série Sister Act/Do Cabaré para o 
Convento (Emile Ardolino, 1992, e Bill Duke, 1993 - 
uma cantora de casino resolve os problemas de um 
coro feminino de freiras); lembramo-nos de Quartet 
de Dustin Hoffman (Quarteto, 2012 - a reconciliação 
de dois ex-amantes, cantores de ópera, num lar para 
músicos reformados). A esses todos, preferimos 
um dos filmes que melhor define o êxtase e a 
transcendência da voz humana: Sa Som i Himmelen 
do sueco Kay Pollak (Como se Fosse o Céu, 2004), onde 
um maestro relutante redescobre a sua humanidade 
dirigindo um pequeno coro de província.

No seu melhor, contudo, a importância da 
voz no cinema tem tudo a ver com a hipnose. Falámos 
a abrir de Max von Sydow no Europa de Von Trier – 
podemos regressar a Von Trier e à longa narração 
de Charlotte Gainsbourg nas duas partes da sua 
Nymphomaniac (Ninfomaníaca, 2013) mas também 
à voz sedutora de Virginia Madsen que nos dirige 
pelo sinuoso espaço-tempo do mal-amado Dune de 
David Lynch (Duna, 1984).

E, inevitavelmente, vamos ter ao narrador 
que toma o controlo da história que não lhe pertence 
e, de caminho, marca indelevelmente o seu tempo. 

Como o Hannibal Lecter de Anthony Hopkins em 
The Silence of the Lambs de Jonathan Demme (O 
Silêncio dos Inocentes, 1990). Onde, mais do que na 
imagem, o que recordamos é aquela voz que, para lá 
da intensidade da presença física, parecia encher o 
écrã, construir o espaço. No princípio, era a voz.

 
Jorge Mourinha
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Teatro:
De coro.

“(…) [Diógenes de Sinope] dizia imitar os maestros 
dos coros, pois também estes davam [a nota] um 
tom acima, para os restantes atingirem o tom certo.”
Diógenes de Laércio

28 párodo
A Terra é uma grande sala de concertos.
E o mundo um coro cujo som não se propaga no espaço.
 
estásimo i
O início das formas permanecerá sempre um enigma 
e qualquer etiologia será sempre uma ficção. Aquilo 
que hoje nos chega sobre a ideia de ‘coro’ desenrola-
se da seguinte maneira: Nos primeiros tempos o coro 
teria sido o único elemento dramático.
Era uma vez a orquestra, ágora dançante da Grécia 
Antiga, lugar de encontro onde coro e público 
desempenhavam de mãos dadas e em alternância as 
suas funções agindo como se fossem o vírus de um só 
corpo arquitetónico que aí vinha: o teatro.
O corpo também é um espaço.

cómos
Theatron: “Local onde se vê.” E nada mais…
 
estásimo ii
Um belo dia um herói mima a sua saída do mundo 
subterrâneo e, entre os vivos, estabelece um diálogo 
com uma entidade coral segundo alguns costumes 
ditirâmbicos. É com Téspio de Ática, e d’après 
Aríon, que surge o primeiro hypocrites (aquele que 
responde), nome que serve para designar o actor que 
relata uma lenda ao coro e assim lhe dá espaço para 
descansar ou calar-se.
O coro também é um espaço.

 emeleia
Conta-se que depois da dança e da música, suportes 
fundamentais para a animação desses eventos que 
desembocarão nas Grandes Dionisíacas, introduz 
Téspio as máscaras.
Eis que surgem as más caras diante das faces.
Eis que desaparecem os rostos.
E agora vou tentar estar à altura do desaparecimento 
da negociação de um possível comum e do 
aparecimento da impostura da língua do príncipe 
como ouro numa máscara mortuária: chegámos ao 
derradeiro êxtase provocado pelo esquecimento de 
si próprio graças a um arrebatamento catártico por 
imprecação imagética.
E é assim que aqueles que antes eram agentes no 
espaço da orquestra, depois de deslocados para 
uma outra parte do edifício propício à observação, 
passam a poder ver o que supostamente não viam,
isto é, a sua cara real em frente a frente com a 
apresentação de um padrão da sua cara.

ágon
Parece que Ésquilo introduz o segundo actor 
diminuindo a intervenção dos coros.
Parece que Sófocles introduz o terceiro actor 
diminuindo ainda mais a importância do coro.
O coro, gente ubíqua entre narrar a acção e comentar 
os negócios morais da trama justificando assim o 
sentido da obra apresentada, passa a espelhar-nos, 
passa a sentir por nós. O sentimento de mim.
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estásimo iii
O sentimento também é um espaço:
Coros dos velhos, coro dos escravos, coro dos 
tribunais, coro dos caídos, coro da primavera, coro 
do rancho folclórico, coro de pais e encarregados, 
coro dos oprimidos, coro sinfónico vs. coro afónico, 
coro polifónico vs. coro gregoriano, coro misto, coro 
dos pequenos cantores, bater coro.
Bater coro?

emeleia
Como a função do coro consistia em situar 
poeticamente a situação e não em expor uma 
história que já toda a gente conhecia, podemos então 
prosseguir…

estásimo iv
Se, no início, coro, atores e público conviviam 
na orquestra, é com a consequente segmentação 
das partes e evolução do theatron grego que se 
vão distinguindo e emancipando alguns dos seus 
diversos agentes. Mas só alguns, pois o coro, como 
criminoso que é, vai sendo atirado para o fundo, contra 
a parede, e participando cada vez menos na ação.
Aquele que era o papel do coro, e que consistia na 
sua entrada em andamento (o párodo), nos seus 
cantos quando situados na orquestra (os estásimos), 
nos diálogos líricos e nos debates (cómos e ágon) 
intercalados por marchas e danças para que 
não ficassem sempre parados e com as pernas 
dormentes dando o uso etimológico correcto à 
discoteca ágorica chamada orquestra (emeleia), 
tudo isso verá o seu fim com a saída dos coreutas 
(êxodos) para desembocar no virtuosismo literário 
e musical. E poderíamos aqui mencionar, além das 
letras e da música, todos os outros suportes que se 
tornaram competição lasciva entre heróis e públicos 
que arfando de cansaço não tiraram os olhos um 
do outro deixando o coro entregue a um espaço 
anamorfósico.
O espaço é uma anamorfose.

cómos
Hybris: Queda do herói nos braços do público.

estásimo v
Comédia desta tragédia: O aparecimento serôdio do 
coro na comédia grega é simétrico com a comicidade 
do seu desaparecimento precoce na tragédia.
Com Roma desaparece o coro e divide-se o drama 
em episódios.
Herói e público é o que resta.
A via que nos levou aos géneros teatro e ópera tal 
como são entendidos pela nomenklatura canónica 

cultural foi a do virtuosismo e o da troca de olhares 
exclusiva entre protagonistas e assistentes 
emoldurados pelo início e pelo fim do desenrolar 
de uma acção.
Fomos do cabaret para o convento.
cómos
Nemésis: “O seu coro é maior, mas o meu é mais 
afinado…” Zenão de Cítio sobre Teofrasto segundo 
Plutarco e sem angústia de influência.

ágon
O indivíduo regressa aos limites que transgrediu.

estásimo vi
E era uma vez o nosso tempo. Depois do seu declínio 
no seu berço da antiguidade, a ideia de coro nunca 
mais foi a mesma. Consubstanciou-se e sobreviveu 
como ideia musical tanto no cantochão como no 
organum celestial de Pérotin, venceu concílios como 
o de Trento e teve um protagonismo renascente na 
Camerata Fiorentina passando por óperas, missas 
e paixões até aos dias de hoje, tendo mesmo direito 
a formato próprio. No teatro, do seu renascimento 
até aos dias de hoje, a sua metamorfose foi mais 
lenta e sempre apresentada com um propósito 
meta-discursivo. Tanto Corneille como Brecht ou 
o teatro germânico dos anos 90 (Jelinek, Schwab, 
Marthaler) recorrem à ideia de coro na estrutura 
das peças com origem na Grécia Antiga. Na dança, o 
coro tanto aparece nas diversas danças sociais ou nos 
exercícios Dalcrozianos como também no/s corpo/s 
de baile romântico e contemporâneo. Nas artes 
plásticas e demais suportes como registo das técnicas 
anteriormente mencionadas, quer nos locais 
comummente entendidos como sendo próprios 
dessas estruturas, quer noutros tão diversos como 
estádios de futebol ou escolas.
A atribuição é um espaço.

emeleia
A intensificação é um espaço.

estásimo vii
Erradamente se entende a ideia de coro como 
sendo apenas do tipo presente nas igrejas, no Coro 
Gulbenkian (do qual fiz parte durante alguns anos) 
ou nas manifestações do movimento Occupy.
Um coro não é homogéneo. Não é um não-
individualizado. Não é a população geral de uma 
história particular. Não é um espelho. Não age em 
uníssono. Não é um pano de fundo nem tem um 
papel secundário.
O coro não é um sujeito interpassivo que sente por 
nós porque nós não somos passivos. Nós sentimos. 
Nós não estamos cansados. Tomamos outras opções 
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mas não estamos cansados. Não precisamos de ser 
representados. Somos a apresentação. Somos a 
existência interna dessa existência externa. Somos o 
coro. E o coro é um sujeito.
Repetimos (eu e mais eu, porque cada um de nós é a 
composição de muitas coisa):
O coro é um sujeito.
Somos sujeitos e, em relação, viemos para justificar 
o sentido da obra que está a ser apresentada.

cómos
Sophrosune: “Before you my whole life was acapella.” 
Kelis com David Guetta

ágon
* O cinismo da epígrafe é o de entrar em crise.
[Cinismo não no sentido de troçar com o que se 
acredita (esse é o papel da ironia) mas o de defender 
o que não se sabe e em que, como tal, não se pode 
acreditar.]

êxodos
“Um coro engana-se redondamente”, é o título de 
uma peça de René Pollesch.
À partida, e numa acepção democrática, tender-
se-ia a discordar desta frase (embora a realidade 
histórica-política de muitos países nos leve também 
a discordar da frase anterior). Mas analisando-a 
com outros olhos, os olhos que ignoram a trama da 
peça que consiste numa relação amorosa entre um 
indivíduo e um coro, uns olhos não de espectador 
no theatron mas de alguém sentado na orquestra, a 
frase torna-se verdadeira.
Que é como quem diz, torna-se num ideal tornado real.
Somos nós a ser.
Porque…
A Terra é uma grande sala de concertos.
E o mundo um coro cujo som não se propaga no espaço.
Neste coro, neste sujeito (nós) produz-se linguagem. 
Mas atenção, este coro não é a ideia de um conjunto de 
agentes a desempenhar uma mesma função.
Nem sequer é o mesmo ‘tipo’ de agentes.
Assim como numa nação falar a mesma língua não 
significa homogenia de pensamento, também no 
coro, neste coro, ser coro não significa fazer a mesma 
coisa nem ser a mesma coisa.
E assim sendo, um coro engana-se redondamente.
Para sempre será um ideal tornado real.
Porque tal como o amor, o coro não é uma coisa.
É uma relação de fenómenos.
 

André e. Teodósio



31

bi
ld

er
 cu

lt
ur

e ©
 d

r



Gonçalo Tocha 
(cineasta, músico)    
Portas Abertas — 9 de Novembro 
Sendo eu um praticante de uma arte menor que 
é a música popular, vou escolher um dia aberto 
para a comunidade em jeito de homenagem ao 
grandíssimo Coro Gulbenkian. Quem não sonha um 
dia compor uma obra para coro? Quem não sonha 
assistir ao vivo ao ensaio de um coro? Este é o dia.

32

Depoimentos:
Gonçalo Tocha/
José Mário Silva/
Jorge Silva Melo.

José Mário Silva 
(jornalista, crítico literário, escritor)    
Mitsuko Uchida — 16 de Novembro 
Sempre que penso em música para piano, penso 
em Schubert e Beethoven, dois dos meus heróis 
absolutos no campo da Arte. E penso nos grandes 
pianistas que os interpretaram. Uchida é um deles. 
Eu, que nunca tive o privilégio de a escutar ao 
vivo, não quero perder a sua versão dos delicados 
'improvisos' schubertianos e das diabólicas 
variações Diabelli.
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Jorge Silva Melo
(encenador, dramaturgo, cineasta)    
Mitsuko Uchida — 16 de Novembro 
Bem gostava, sim, de, ao fim da tarde de domingo 
16 de Novembro ir ao Grande Auditório sentar-me 
para ouvir Mitsuko Uchida tocar os Impromptus 
de Schubert e as Diabelli de Beethoven. O que é 
tocante nesta grande artista é a maneira como vai 
alargando devagar o seu repertório,  como insiste no 
seu caminho, como descobre.  Agora, diz "começo 
a compreender (...) a humanidade de Beethoven". 
Uchida é daquelas artistas que sabe colocar-se não 
no lugar do mestre, de quem sabe, de quem ensina, 
de quem mostra, mas mesmo ao nosso lado, ao 
ouvido, como se nos dissesse segredos, como se, 
connosco, descobrisse. E, ao vivo, é tão comovente.
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sábado  1 Novembro 
17:00h — Grande Auditório

met opera live in hd 

Carmen
Bizet

segunda  3 Novembro 
19:00h — Grande Auditório

Pierre-Laurent Aimard piano

O cravo bem temperado — 1.º Livro 

J. S. Bach

sábado  8 Novembro 
21:30h — Grande Auditório

Filme

Variações de Casanova
um filme de Michael Sturminger

quinta 6 Novembro  
21:00h —  Grande Auditório

sexta 7 Novembro 
19:00h — Grande Auditório

Coro Gulbenkian 
Orquestra Gulbenkian
Michel Corboz maestro 
Jorge Matta maestro 
Paulo Lourenço maestro

Concertos Comemorativos  
50 anos do Coro Gulbenkian

Carrapatoso 
Händel 
Mozart
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sábado  15 Novembro 
21:00h — Auditório 2

Palestra

John Berger e Piotr Anderszewski: 
Improvisações

quinta 13 Novembro  
21:00h — Grande Auditório

sexta 14 Novembro 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Susanna Mälkki maestrina 
Karita Mattila  soprano

Uma noite na ópera

Weber 
Catalani 
Verdi 
Dvorák 
R. Strauss 
Lehár

terça  11 Novembro 
21:00h — Grande Auditório

músicas do mundo 

Kronos Quartet
David Harrington violino 
John Sherba  violino 
Hank Dutt  viola 
Sunny Yang  violoncelo

Digressão comemorativa dos 40 anos

sexta 14 Novembro  
21:30h — Grande Auditório 
Entrada Gratuita
Solistas da Orquestra Gulbenkian 
J. Strauss 
J. Strauss II 
Lanner

domingo 9 Novembro  
Entrada Gratuita

Portas Abertas
Coro Gulbenkian
Concertos 
Filmes  
Oficinas

Consulte programação detalhada em:

 musica.gulbenkian.pt
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segunda 17 Novembro 
19:00h — Grande Auditório

Piotr Anderszewski piano

J. S. Bach 
Szymanowski 
Schumann
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quinta  20 Novembro 
19:00h — Grande Auditório

Evgeny Kissin piano

Beethoven 
Prokofiev 
Chopin 
Liszt
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sexta 21 Novembro 
21:00h — Grande Auditório

Joseph Calleja tenor

Orquestra Gulbenkian 
Frédéric Chaslin maestro

Êxitos da Ópera

Tchaikovsky 
Verdi 
Gounod 
Donaudy 
Offenbach 
Cilea 
Puccini 
Tosti
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domingo  16 Novembro 
19:00h — Grande Auditório

Mitsuko Uchida piano

Schubert 
Beethoven
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domingo 23 Novembro 
16:00h — Grande Auditório

Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música
Michael Sanderling maestro 
Pedro Gomes piano

Mozart 
Chostakovitch
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segunda 24 Novembro 
19:00h — Grande Auditório

ciclo de piano 

Artur Pizarro piano
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11:00h / 16:00h — Grande Auditório

Coro Participativo 
Coro Gulbenkian 
Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh maestro 
Anna Dennis  soprano 
Benedict Nelson barítono 
Carlos Cardoso tenor

Carmina Burana 
Carl Orff
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quinta 27 Novembro  
21:00h — Grande Auditório

sexta 28 Novembro 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh maestro 
Daniel Müller-Schott  violoncelo

Dvorák 
Brahms

ˇ
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Dezembro.

domingo 7 Dezembro 
11:00h / 16:00h— Grande Auditório

concertos de domingo 

Coro Gulbenkian
Jorge Matta  maestro 
João Barradas acordeão 
Nelson Cascais contrabaixo 
André Santos guitarra 
Abel Cardoso percussão

Natais do Mundo 
Canções tradicionais de Natal de 21 países

quarta  10 Dezembro 
19:00h— Grande Auditório

Alina Ibragimova violino

J. S. Bach

quinta 11 Dezembro  
21:00h — Grande Auditório

sexta 12 Dezembro 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Jakub Hruša  maestro

A minha Pátria  
Smetana 
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quinta 4 Dezembro  
21:00h — Grande Auditório

sexta 5 Dezembro 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh  maestro 
Stephen Hough  piano 
Maria José Falcão violoncelo

Dvorák 
Bartholdy
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sexta 12 Dezembro  
21:30h — Grande Auditório 
Entrada Gratuita
Solistas da Orquestra Gulbenkian 
Martinu 
Kattenburg 
Gaubert

˚
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sábado  13 Dezembro 
17:00h — Grande Auditório

met opera live in hd 

Os mestres cantores 
de Nuremberga
Wagner

domingo 14 Dezembro 
19:00h — Grande Auditório

Artur Pizarro piano

sexta 19 Dezembro  
19:00h — Grande Auditório

sábado  20 Dezembro 
19:00h — Grande Auditório

domingo  21 Dezembro 
19:00h — Grande Auditório

Coro Gulbenkian 
Orquestra Gulbenkian
Michel Corboz maestro 
Ana Quintans soprano 
Helena Rasker meio-soprano 
Christian Elsner tenor 
Victor Torres barítono

Elias 
Mendelssohn
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quarta  31 Dezembro 
17:00h — Igreja de São Roque

Coro Gulbenkian 
Orquestra Gulbenkian
Jorge Matta maestro 
Sandra Medeiros soprano 
Marisa Figueira soprano 
Carolina Figueiredo contralto

Te Deum em São Roque

Te Deum  
Jerónimo Francisco de Lima
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sexta  19 Dezembro 
18:00h — Zona de Congressos 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra – 
Guia de audição por Paulo Lourenço
Elias – Mendellsohn
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Ficha 
Técnica.

Colaboradores

Gonçalo Frota (n. 1977, Évora) iniciou-se em 
1999 na escrita sobre música no jornal Blitz, 
tendo passado depois pelo semanário Sol. Escreve 
atualmente no jornal Público e na revista Time Out 
Lisboa, sendo também colaborador da revista inglesa 
Songlines, dedicada às músicas do mundo.  
É o autor das notas da reedição integral da obra  
de José Afonso na editora Orfeu.

Catarina Homem Marques (n.1983, Maputo) é 
licenciada em Ciências da Comunicação e pós-
graduada em Artes da Escrita. Começou a escrever 
sobre literatura em 2006 no semanário Sol e 
mais tarde criou e apresentou o programa “Ah, a 
Literatura” no Canal Q. Escreve atualmente na Time 
Out Lisboa, onde faz crítica literária, e colabora com 
publicações especializadas como a revista Ler.

Jorge Mourinha (n. 1968, Lisboa) começou por 
estar ligado ao marketing discográfico nas editoras 
Edisom e EMI-Valentim de Carvalho. A partir 
de 1998 dedicou-se essencialmente à escrita, 
sobre música e cinema, no então jornal Blitz, onde 
colaborou até 2005. Desde 2005 é crítico e colunista 
no jornal Público.

José Carlos Fernandes (n. 1964, Loulé) tem feito 
ilustração para os jornais Diário de Notícias, Expresso 
e Correio da Manhã e para as revistas Time Out Lisboa 
e Time Out Porto (onde também escreve sobre jazz, 
música clássica e livros). Publicou banda desenhada 
nos jornais O Independente e Público, teve exposições 
individuais na Centre National de la Bande Dessinée 
et de l’ Image, em Angoulême, e no Centre Belge de la 
Bande Dessinée, em Bruxelas, a sua série A Pior Banda 
do Mundo está traduzida em espanhol, francês, basco 
e polaco.

André e. Teodósio (n. 1977, Lisboa) frequentou 
o Conservatório Nacional de Música, a Escola 
Superior de Música e a Escola Superior de Teatro 
e Cinema. Fez várias formações na Fundação 
Gulbenkian e é membro do Teatro Praga, integrou 
 a companhia de teatro Casa Conveniente e colabora 
com a companhia Cão Solteiro. Encenou a solo os 
espectáculos Três Mulheres, de Sylvia Plath, Diário 
de Um Louco, de Nikolai Gogol, e Super-Gorila 
e Supernova, co-criados com José Maria Vieira 
Mendes e André Godinho. Encenou as óperas 
Metanoite, de João Madureira, Outro Fim, de António 
Pinho Vargas, e Blue Monday, de George Gershwin 
e Gianni Schicchi.

mecenas
ciclo grandes intérpretes

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

Fundação  Calouste  Gulbenkian
Avenida de Berna, 45-A  
1067-001 Lisboa
Portugal

+351 217 823 700
musica.gulbenkian.pt

Coordenação Novembro 2014 


