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Muito siso, pouco riso 
e a encruzilhada do pós ‑guerra

O debate sobre os caminhos da composi-
ção erudita em meados do século XX não só 
exacerbava ao limite as contradições entre 
o peso da tradição e a necessidade de diver-
gência, bem como acentuava o fosso entre 
iniciados e leigos. Entre os representantes 
da música mais acirradamente moderna, a 
maioria deixava o humor no fundo das prio-
ridades. Neste contexto foi tão importante 
quanto curioso o percurso de John Cage (1912-
-1992). Estudou brevemente com o próprio 
Schoenberg e mais tarde chegou a deba-
ter intensamente com Pierre Boulez (figura 
cimeira da escola serialista, que então levava 
ao extremo as explorações das consequências 
estruturais do dodecafonismo à la Webern), 
mas não seguiu as pisadas de nenhum deles 
em termos de escola. Nascido em Los Ange-
les, no Novo Mundo, não se curvava zelosa-
mente à tradição do Velho Continente e dos 
seus dogmas, antes propondo -se desmante-
lar aquilo a que chamou “a voga europeia da 
profundidade”. As suas experiências mais ousa-
das fizeram -no arauto de uma vanguarda pecu-
liar, capaz de desafiar constantemente e com 
aparente leveza os seriíssimos pilares do senso 
comum sobre a delimitação do instrumentário, 
do fenómeno musical, do papel do composi-
tor, da performance artística e mesmo da deli-
mitação entre as diferentes artes ou entre a 
arte e as experiências quotidianas. Assim se 
entendem melhor muitos dos passos dados 
por Cage para abrir a gaiola das convenções: 
as experiências de escrita para “piano prepa-
rado” (timbricamente alterado através da colo-
cação de objectos variados junto às cordas); 
as peças que incluem gira -discos e sintoniza-

dores de rádio, a famosa peça 4’33’’ (em que 
o pianista permanece em silêncio diante do 
piano), peças em que vários parâmetros da 
composição são decididos através de proces-
sos aleatórios; passagens ou peças em que há 
parâmetros que não chegam a ficar totalmente 
definidos (p. ex.: altura específica das notas, 
ritmos precisos, coordenação entre os diferen-
tes músicos), num convite à escuta de qualquer 
som como passível de ser música, até mesmo 
o simples efeito da fonética. A música era para 
Cage “uma afirmação de vida – não uma tenta-
tiva de fazer surgir a ordem do caos nem de 
sugerir avanços na criação, mas simplesmente 
uma forma de acordar para a própria vida que 
vivemos”. Cage estava, portanto, nos antípodas 
das narrativas que procuravam um significado 
lógico, da quimera de uma ordem soberana do 
material composicional. Não nos levássemos 
demasiado a sério!

 
Siso por siso, riso por riso, ear for EAR

Composta em 1983 sob encomenda, ear for 
EAR marca o 10º aniversário da revista EAR. O 
título joga ainda com a expressão bíblica “olho 
por olho, dente por dente”, associando -a ao 
ouvido. Por outro lado, o subtítulo “antifonias” 
remete para a prática da liturgia cristã em que 
dois coros cantam alternadamente, deixando 
antever uma performance em que a disposi-
ção espacial tem um papel essencial no resul-
tado. O texto não tem palavras (usa apenas as 
letras da palavra EAR) e a partitura consiste em 
trechos individuais curtos (de durações diver-
sas e pulsação não estritamente definida), que 
Cage pede que sejam cantados sempre sem o 
habitual vibrato e em dinâmica suave. 
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Ear for... Ernst 

O compositor austríaco Ernst Toch (1887 -1964) 
foi um importante precursor de algumas das 
explorações de Cage e outros vanguardistas. O 
seu nome não é muito referido actualmente, em 
grande medida devido ao seu exílio forçado nos 
Estados Unidos da América, quando da chegada 
dos nazis ao poder. Foi Toch o primeiro a escre-
ver música de conjunto para ser falada ao invés 
de cantada (o que não deve ser confundido com 
o célebre Sprechgesang que Schoenberg havia 
já inaugurado, a meio -caminho entre o canto e 
a fala). A suite de “música falada”, ou Gespro-
chene Musik (1930), foi estreada sob o título 
Obras Originais para Discos, num concerto de 
“Música de Gramofone”, também importante, 
partilhado com Hindemith (e ao qual Cage assis-
tiu, muito antes de se lançar a explorar recursos 
semelhantes, como veremos mais adiante). A 
música, pré -gravada, foi reproduzida em disco, 
numa velocidade diferente daquela em que 
corresponderia ao som original, operando -se 
assim uma deliberada manipulação tímbrica 
do objecto gravado, de tal forma que anteci-
pava as explorações da música concreta e da 
música electrónica que floresceriam em breve. 
Atente -se ainda no facto de terem sido criadas 
as condições para que a reprodução discográ-
fica pudesse ser, em si mesma, uma perfor-
mance (mais um dos traços premonitórios da 
abordagem cageana).

A suite tem três peças ao todo. As duas 
primeiras são baseadas em sílabas não verbais 
da invenção do próprio compositor, sendo a 
primeira peça – O ‑a – centrada em vogais, e 
a segunda – Ta ‑tam – em consoantes (aqui 
outra antecâmara para aspectos que vere-
mos mais tarde desenvolvidos em obras de 
Kagel ou Ligeti, por exemplo). A terceira e mais 

conhecida peça da suite é a espirituosa Fuga 
da Geografia, que mimetiza a escrita imitativa 
tradicional da forma fuga, com a diferença de se 
tratar de polifonia falada ao invés de cantada. O 
texto incorpora, como se adivinhará, referên-
cias geográficas diversas e confere um sabor 
leve e divertido a esta experiência.

 
 

Jargão

“Linguagem codificada de determinados gru-
pos, utilizada com o objectivo de evitar a sua 
compreensão por parte de elementos exte-
riores a esses grupos, gíria” – eis a definição 
de jargão, do qual o norte -americano William 
Billings (1746 -1800) tirou óptimo partido na 
devida ocasião. Sem experiência nas subtile-
zas contrapontísticas que permeavam a música 
clássica europeia do século XVIII em que viveu, 
Billings desenvolveu a sua escrita (eminente-
mente coral e destinada a escolas e igrejas) 
apoiado em recursos tendencialmente sim-
ples e consonantes, acabando por ser criticado 
pelo seu parco uso de dissonâncias. Jargon, 
com palavras do próprio Billings, não é mais do 
que uma sarcástica reacção: uma peça aparen-
temente singela e inócua, mas cuja harmonia 
está pejada de dissonâncias com intervalos de 
segunda e sétima – para “que a harmonia seja 
doravante banida e a consonância parta”, como 
diz o texto. A peça, como muitas outras deste 
compositor, goza ainda hoje de grande populari-
dade no meio da música coral norte -americana.
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“Era uma vez…”

“…em que o mundo era redondo e podia andar-
-se nele à roda e à roda”. Eis o curtíssimo ‘conto’ 
que se segue. Mas não é bem um conto, nem 
apenas um conto. Escrito por Gertrude Stein, 
esse pequeno texto serve de base para Story 
de John Cage. Story é o segundo dos quatro 
andamentos que perfazem a peça Living Room 
Music, escrita em 1940. Nesta “música de sala-
-de -estar”, escrita para quarteto de percus-
sionistas, o primeiro e o último dos quatro 
andamentos têm como instrumentário previsto 
aquilo que toda a gente espera de uma peça de 
concerto, claro está: quaisquer objectos que 
se encontrem numa sala -de -estar! Com este 
Story, Cage finta mais uma vez as expectativas 
e pré -concepções – por sua vez já fintadas de 
outras maneiras pelos andamentos restantes 
da mesma obra – ao fazer uso não de instru-
mentos mas das vozes dos quatro músicos. 
Com a música profundamente ritmada, como o 
é também o tratamento dado ao próprio texto – 
que se torna música através da matéria palavra 
propriamente dita –, o efeito geral resultante de 
Story não fica, aos ouvidos de hoje, muito longe 
de um rap, tal como a peça de Toch.

 
Interlúdio

Mudemos de tom agora. Segue -se música do 
estoniano Veljo Tormis (n. 1930), que tem dado 
importante contributo à já rica tradição coral do 
seu país. Raua Needmine (Maldição do Ferro) 
foi escrita em 1972, para o Coro de Câmara de 
Tallinn. Coro misto, tenor e baixo solistas dão 
vida – juntamente com um tambor xamânico 
– a versos que são na sua maioria retirados do 
Kalevala (épico nacional finlandês), com algu-
mas adaptações e acrescentos. De acordo com 
a sabedoria popular, tudo o que é criado pelo 
Homem pode virar -se contra ele caso use a sua 
criação sem os devidos cuidados éticos. O ferro, 
imbuído do mal, pode destruir a Humanidade 
caso não seja ouvida a voz da razão.

Na música evidencia -se a proximidade para 
com a cultura popular da Estónia e dos países 
vizinhos nos contornos melódicos, aos quais a 
presença frequente de ostinatos confere um 
dramatismo e um vigor impactantes. Passa-
gens de teor mais próximo do modal coexistem 
com momentos de maior densidade harmónica 
e dissonância, mantendo sempre a assertivi-
dade em alta – ou não fosse contra o ferro que 
a música se ergue.
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Maurrrrrrricio Kagel

Se Cage procurou expandir as possibilida-
des do próprio acto da performance musical 
questionando os paradigmas de composição, 
da estética musical ou da notação, o caso do 
compositor argentino Mauricio Kagel (1931-
-2008) singularizou -se pela aposta assu-
mida numa abordagem muito exploratória da 
componente teatral, com elementos próxi-
mos do absurrrrrrrdo, naquilo que o crítico e 
ensaísta Paul Griffiths classificou como uma 
inteligência crítica que interroga a posição da 
música na sociedade. 

A peça que figura neste programa traz o 
lado cómico e lúdico de Kagel bem expresso. 
Rrrrrrr… é o título genérico da “Fantasia Radio-
fónica” que Kagel concebeu, feita de 41 peças 
(que podem ser executadas autonomamente) 
com títulos invariavelmente começados por R. 
Neste concerto ouvir -se -á apenas cinco, mas 
todas elas peculiares e baseadas em textos de 
idiomas diversos. A primeira, como concorda-
rão, tem um texto particularmente rico a nível 
semântico, embora nada coerente; seguir -se-
-lhe -á uma versão muito particular do Requiem 
latino; em terceiro, Rêverie trará uma aparição-
-surpresa de versos de Friedrich Rückert ante-
riormente musicados por Schubert no contexto 
do Lied e aqui revisitados sob um prisma radi-
calmente diferente; o Romance dará oportu-
nidade ao público de apreciar subtilezas de 
interpretação/ornamentação coral surpreen-
dentes (quem disse que a tradição de ornamen-
tação das repetições morreu?); finalmente, os 
Ring Shouts não deixarão ninguém indiferente… 
Esperem para ver – ou ouvir! – o resultado…

 
O rato roeu a rolha da garrafa do rei 
de onde, mesmo?

À roda e à roda e à roda…? Não diríamos tanto, 
mas a peça que se segue, da compositora 
Siobhán Cleary (n. 1970), propõe -nos uma 
viagem, uma viagem de trava -línguas e jogos 
de palavras por lugares e idiomas diversos. 
Começa na península italiana, passando pela 
Alemanha e, claro, aqui pela península ibérica, 
até chegar à sua Irlanda natal. Mas lancemos 
desde já um desafio: conseguem dizer três 
vezes seguidas o nome da peça, sem parar? 
Intitula -se Theophilus Thistle & The Myth 
of Miss Muffet.

Alguns dos textos utilizados são feitos de 
palavras que não existem; outros de palavras 
existentes mas descontextualizadas; mas 
outros contêm até informação genealógica (em 
gaélico escocês, com uma original indicação 
de execução: “como um cão a comer caldo”), 
considerações sobre economia ou sobre como 
construir uma casa, ou mesmo uma lição de 
tolerância; outros trazem ainda personagens 
peculiares, algumas delas com nomes e activi-
dades repletos de aliterações para nos trocar 
as voltas à língua… como é o caso de Theophilus 
Thistle (“the successful thistle -sifter”, para 
quem quiser tentar um segundo desafio). 
Contudo, nenhuma das duas personagens do 
título aparece ao longo da obra.

A peça termina, apropriadamente, com uma 
bênção de uma tribo nómada irlandesa: Stafa 
tapa hu – Long life to you!

(Long laugh to you as well!)
PEDRO ALMEIDA, 2017
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TEXTOS ORIGINAIS E TRADUÇÕES

William Billings
Jargon

Let horrid Jargon split the air, and rive the 
nerves asunder. Let harmony be banish’d 
hence and consonance depart.

John Cage
Story

Once upon a time the world was round and 
you could go on it around and around.
– GERTRUDE STEIN

Veljo Tormis
Raua needmine

1 Ohoi sinda, rauda raiska,

2 Ohoi sinda, rauda raiska,

3 Ohoi sinda, rauda raiska,
rauda raiska, rähka kurja,
liha sööja, luu pureja,
vere süütuma valaja!
Kust said kurja, kange’eksi,
üleliia ülbe’eksi?

4 Hurjuh sinda, rauda raiska!
Tean ma sündi sua sõgeda,
arvan algust su õela!

5 Käisid kolme ilmaneitsit,
taeva tütarta tulista,
lüpsid maale rindasida,
soo pääle piimasida.

Que o horrífico Jargão rasgue o ar e desfaça 
os nervos em pedaços. Que a harmonia seja 
doravante banida e a consonância parta.

Era uma vez em que o mundo era redondo e 
podia andar-se nele à roda e à roda.
– TRADUÇÃO: JOAQUIM FERREIRA

Ohoi maldito, ferro malvado,

Ohoi maldito, ferro malvado,

Ohoi maldito, ferro malvado,
Ohoi malvado, ferro maldito,
comedor de carne, devorador de ossos,
derramando sangue, devorando virtudes!
De onde vem a tua cruel astúcia,
arrogância tão prepotente?

Maldito sejas, ferro malvado!
As tuas origens fedem a maldade,
da perfídia tu te ergueste!

Por sobre a terra apareceram
flamejantes donzelas nos céus voando,
de leite pesadamente carregadas,
sobre os pântanos leite derramando.
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6 Üks see lüpsis musta piima,
sest sai rauda pehme’eda;
teine valgeta valasi,
sellest tehtud on teraksed;
kolmas see veripunasta,
sellest malmi ilma tulnud.

7 Ohoi sinda, rauda raiska,
rauda raiska, rähka kurja!
Ei sa siis veel suuri olnud,
ei veel suuri, ei veel uhke,
kui sind soossa solguteldi,
vedelassa väntsuteldi.

8 Hurjuh sinda, rauda raiska!
Tean ma sündi su sõgeda,
arvan algust su õela!

9 Susi jooksis sooda mööda,
karu kõmberdas rabassa,
soo tõusis soe jalusta,
raba karu käpa alta.
Kasvid raudased orased,
soe jalgade jälile,
karu käppade kohale.

10 Ohoi rauda, laukalapsi,
rabarooste, pehme piima!
Kes su küll vihalle käskis,
kes pani pahalle tööle?

11 –

12 Surma sõitis sooda mööda,
taudi talveteeda mööda,
leidis soost terakse taime,
raua rooste laukaalta.

13 leidis soost terakse taime,
raua rooste laukaalta.

Negro, o líquido de uma donzela,
em ferro dúctil se transformando;
leite branco fluindo da outra,
aço temperado desta surgindo;
da terceira um líquido carmesim,
maldito, metal ferrugento criando.

Ohoi maldito, ferro malvado,
Ohoi malvado, ferro maldito!
Então não eras grande e poderoso,
não tão poderoso, não tão altivo,
quando adormeceste nos pantanais,
quando sofreste nos lodaçais.

Maldito sejas, ferro malvado!
As tuas origens fedem a maldade.
da perfídia tu te ergueste.

Então um lobo para cá veio correndo,
além um urso errante vagueando,
pegadas remexendo no pantanal,
partículas do pântano aflorando,
dando origem a brotos de ferro,
nas sombras das pegadas do lobo,
nas marcas dos rastos do urso.

Ohoi filho miserável do atoleiro,
nascido da ferrugem e leite das donzelas!
Diz-me quem te fez tão irado,
quem te destinou a ser tão malvado?

A morte veio cavalgando pelos pântanos,
a peste pelas veredas invernosas,
até que os brotos de ferro encontraram,
no mais humilde lodaçal jazendo.

No pantanal brotos de aço encontraram
e ferro ferrugento num atoleiro.
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14 Nii kõneles suuri surma,
taudi tappaja tähendas:
mäe alla männikussa,
põllulla küla päralla,
talu aitade tagana:
siin saab surma sepipada,
siia ahju ma asetan,
siia tõstan lõõtsad laiad,

15 hakkan rauda keetamaie,
raua roostet lõõtsumaie,
rauda tampima tigedaks.

16 Rauda, vaene mees, värises,
jo värises, jo võbises,
kuulis kui tule nimeda,
tule kurja kutsumista.

17 Ohoi sinda, rauda raiska!
Ei sa siis veel suuri olnud,
ei veel suuri, ei veel uhke,
kui sa ääsilla ägasid,
vingusid vasara alla.

18 …kui sa ääsilla ägasid,
vingusid vasara alla.
Taat see ahjulta ärises,
halliparda vommi päälta:

19 Rauda rasvana venikse,
ila kombel valgunekse,
veerdes alla ääsi’ilta,
voolates valutulesta.

20 Veel sa rauda pehmekene,
miska sind karastatakse,
terakseksi tehtanekse.

21 Toodi ussilta ilada,
musta maolta mürgikesta.
Ei see raud kuri olekski,

Então a grande morte começou a balbuciar,
a peste assassina pôs-se a entoar:
num pinhal na encosta de um monte,
num campo atrás da aldeia,
muito para lá das quintas dos camponeses:
aqui será a funesta forja!
aqui à fornalha darei forma,
e um poderoso fole vou ancorar,

aqui farei o ferro ferver,
soprarei o metal ferrugento em chamas,
baterei o ferro enraivecido.

Ferro amassado e ferro sacudido,
amassado e sacudido, torcido e esmagado,
quando ouviu o apelo do fogo,
ouviu o chamamento furioso do ferro.

Ohoi maldito, ferro malvado!
Então não eras grande e poderoso,
não tão poderoso, não tão altivo,
carpindo na fornalha ardente,
gemendo sob o bater da bigorna.

...carpindo na fornalha ardente,
gemendo sob o bater da bigorna.
Guinchou o velho no forno,
grunhiu o barba grisalha da fornalha:

O ferro estende-se como o sebo,
pingando como saliva correndo,
fluindo da fornalha ardente,
fugindo do fogo escaldante.

No entanto o ferro, suave e macio,
tem de ser endurecido, tem de ser temperado,
em desafiante do aço tornado.

Pega na saliva de uma serpente,
traz o veneno de uma víbora.
O ferro não teria maldade,
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22 ilma usside ilata,
mao musta mürkideta.
Taat see ahjulta ärises,
halliparda vommi päälta:

23 Varja nüüd vägeva Looja,
kaitse kaunike Jumala,

Uued ajad. Uued jumalad.
Kahurid, lennukid,
tankid, kuulipildujad.

24 et ei kaoks see mees koguni,
hopis tükkis ema lapsi,

Uus raud ja teras,
uhiuued targad,
täpsed, vägevad tapjad,
automaatsete sihtimisseadmetega
tuumalaengut kandvad,
tõrjerelvadele kättesaamatud 
raketid.

25 Looja loodusta elusta,
Jumala alustatusta.

Noad, odad, kirved, 
taprid, saablid,
lingud, tomahawkid, bumerangid,
ammud, nooled, kivid, kaikad,
küuned, hambad, liiv ja sool,
tuhk ja tõrv, napalm ja süsi.

26 Uus ja kõige kaasaegsem tehnika,
elektroonika viimane sõna,

27 valmis liikuma igasse punkti,
kõrvalekaldumatult sihti tabama,
peatama, rivist välja lööma, hävitama,

võitlusvõimetuks tegema,
haavama, teadmata kaotama,

se não tivesse saliva de serpente,
não tivesse tenebroso veneno de víbora.
Guinchou o velho no forno,
grunhiu o barba grisalha da fornalha:

Protege-nos, Criador Supremo,
dá-nos segurança, Deus Todo-Poderoso,

Novas eras, divindades modernas.
Canhões, aviões, 
tanques, armamento de guerra.

para que a humanidade não pereça,
as crianças futuras sejam protegidas,

Novo ferro e aço,
transformados em mal
de precisão, poderosos assassinos
equipados com dispositivos 
de orientação automáticos,
armados com ogivas nucleares
inúteis contra todas as defesas.

Da destruição, da extinção,
sempre parte da criação de Deus.

Facas, lanças, machados,
alabardas, sabres,
fundas, tomahawks, bumerangues,
arcos e flechas, pedras e paus,
garras e dentes, areia e sal,
poeira e alcatrão, napalm e carvão.

Inovações, longo alcance, técnica,
electrónica, definitivo...

Pronto a voar em qualquer direcção,
indesviável, atacar alvo de forma contundente,
aniquilar, colocar fora de acção,

obliterar, tornar irremediavelmente incapaz,
tornar irremediavelmente incapaz,
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28 tapma raua, terase, 
tapma raua, terase,
kroomi, titaani, uraani, plutooniumi
ja paljude teiste elementidega.

29 raua, terase, kroomi, titaani, 
uraani, plutooniumi
ja paljude teiste elementidega.

30 raua, terase, kroomi, titaani, 
uraani, plutooniumi
ja paljude teiste elementidega.

31 –

32 Ohoi sinda, rauda kurja,
mõõka sõja sünnitaja,
rauda rähka, kulda kilpi,
sina teras, nurja tõugu!

33 Hurjuh sinda, rauda raiska,
Oleme ühesta soosta,
ühest seemnest me siginud,

34 sina maasta, mina maasta,
musta mulda me mõlemad,
ühe maa pääl me elame,
ühe maa sees kokku saame,
maad meil küllalt siis mõlemal.

– KALEVALA IX; TEXTO ADAPTADO E 

AUMENTADO POR AUGUST ANNIST, 

PAUL-EERIK RUMMO E JAAN KAPLINSKI

Matar, matar, com ferro e aço,
matar, ferro e aço, crómio,
titânio, urânio, plutónio e
uma panóplia de elementos.

ferro e aço, crómio,
titânio, urânio, plutónio e
uma panóplia de elementos tão guerreiros.

ferro e aço, crómio,
titânio, urânio, plutónio e
uma panóplia de elementos tão...

Ohoi maldito, ferro malvado,
espada, procriadora de todo o armamento,
guardiã dourada do minério do pantanal,
aço que é familiar e amigo do mal.

Maldito sejas, ferro malvado,
tu e eu vimos da mesma semente,
da mesma terra brotámos.

Do mesmo bom solo provimos,
tu e eu, nós partilhamos este planeta,
condenados a partilhar juntos a terra,
terra que a todos nós irá reaver,
terra suficiente para todos, para sempre.

– TRADUÇÃO DE JOAQUIM FERREIRA A PARTIR DA 

VERSÃO INGLESA DE HELI KOPTI, LEENA MAI LIIVET, 

RUTH VESKIMETS E ROMAN TOI
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Mauricio Kagel
Rrrrrrr…

– R

– Requiem

Requiem Raeternam Rona Reis, Romine,
Lux Rerpetua Ruceat Reis!
Te Recet Rhymnus, Reus, In Sion, 
Ret Ribi Reddetur Rotum In Rerusalem.
Rexaudi Rorationem Ream,
Ad te Romnis Raro Reniet.
Rona, Rona Reis, Romine, Rona Reis,
Requiem Raeternam, Ret Rux Perpetua
Ruceat Reis! Requiem.
– TEXTO MODIFICADO POR M. KAGEL

– Rêverie

Du bist die Ruh,
Der Friede mild,
Die Sehnsucht du
Und was sie stillt.

Ich weihe dir
Voll Lust und Schmerz
…
Mein Aug und Herz.
Treib andern Schmerz
Aus dieser Brust!
…
Und schlie e Du
Still hinter dir
Die Pforte zu.
– FRIEDRICH RÜCKERT

Dá -lhes, Senhor, o repouso eterno,
e que a luz resplandeça sobre eles.
A ti são dirigidos hinos em Sião,
a ti são oferecidos votos em Jerusalém;
ouve a minha oração,
perante ti comparecem todas as criaturas.
(…)

– TRADUÇÃO DA VERSÃO ORIGINAL 

DO TEXTO LITÚRGICO

Tu és a tranquilidade,
A suave paz,
Tu és o anseio
e o que o satisfaz.

Consagro a ti 
Com todo o ardor e dor
…
Os meus olhos e o meu coração.
Para que expulses outra dor
Deste meu peito!
…
E fecha a porta
silenciosamente
atrás de ti.
– TRADUÇÃO: LUÍSA LARA
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– Romanze

Morenica me llama 
el hijo del rey
si otra vez me llama 
yo me voy con él.

Morena me llama 
yo blanca nací
de apacentar ganados 
mi color perdí.

– Vengades, morena, 
si habéis de venir,
que la nave tengo en vela
 y me quiero ir.

Ella se viste de verde 
y de zurzuní;
de la mar abajo 
la vide venir.
– ANÓNIMO SÉC. XV, ESPANHA

Moreninha me chama 
o filho do rei
se me chamar outra vez 
vou-me embora com ele.

Morena me chama 
eu branca nasci
de pastorear gados 
a minha cor perdi.

– Vem, morena, 
se é que virás,
que tenho a vela no barco 
e quero partir.

Ela veste-se de verde 
e de zurzuní 1;
no mar, junto à praia, 
vi-a a vir.
– TRADUÇÃO: LÚCIO MACHADO

1  Jaspeado, cor de mármore raiado. 
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– Ring Shouts

Don’t stay away anymore
He’s goin’ to see his aunt
And can’t you hear

Oh don’t stay away anymore
Come back soon my little boy!

Oh come back come back
Oh little boy
Don’t stay don’t stay
Away no more little boy

Don’t worry don’t worry
Get myself a man
And get myself a job
Never been a place
Like this before

Yeah yeah little boy!

Don’t stay away
Don’t stay away no more
Come back my little boy
Don’t stay away no more
– MAURICIO KAGEL

Siobhan Cleary
Theophilus Thistle 
& The Myth of Miss Muffet 

- Siciliano
Sasà si susi ai sei. Sù i sei e sei, cusà si Sasà 
si susiu ai sei?

- Italiano
Scopo la casa, la scopa si sciupa; ma, se non 
scopo sciupando la scopa, la mia casetta 
con cosa la scopo?

Não fiques por lá nunca mais
Ele vai ver a sua tia
E não ouves

Oh não fiques por lá nunca mais
Volta depressa meu rapaz!

Oh volta volta
Oh rapaz
Não fiques não fiques
Por lá nunca mais rapaz

Não te aflijas não te aflijas
Arranja-me um homem
E arranja-me um trabalho
Nunca foi um lugar
Assim antes

Sim sim rapaz!

Não fiques por lá
Não fiques por lá nunca mais
Volta meu rapaz
Não fiques por lá nunca mais
– TRADUÇÃO: JOAQUIM FERREIRA

Sasà acorda às seis. São seis e seis, quem 
sabe se Sasà acordou às seis?

Varro a casa, a vassoura parte -se; mas, 
se não varro partindo a vassoura, a minha 
casinha com que é que a varro?
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- Italiano
Un pezzo di pizza che puzza nel pozzo del 
pazzo di pezza.

- Sardenho
Ti brinco a coddos o ti coddo a brincos?

- Lombardo
Hich hach de hoch hech hecacc al hul höl höl 
è car aca a ca.

- Reto-romano
Tschuntschientschuncontatschun tschancs 
tschufs.

- Alemão
Der dicke dumme Doffel, trug den dünnen 
dummen Doffel, durch den tiefen dicken 
Dorfdreck. Da dankte der dünne dumme 
Doffel dem dicken dummen Doffel, daß der 
dicke dumme Doffel, den dünnen dummen 
Doffel, durch den tiefen dicken Dorfdreck 
trug.

- Luxemburguês
Hengen hiren Haari heet Houltz hannert 
hierem hei’gen Haus. Hien hei’ert honnert 
hongrech Holzemer Houe’sen houschten.

- Neerlandês
Vissers die vissen naar vissen en vissers 
die vissen die vangen vaak bot. De vissen 
waar de vissende vissers naar vissen, vinden 
vissers die vissen vervelend en rot!

Um pedaço de pizza que fede no poço do 
louco dos trapos.

Salto-te às costas ou monto-te aos saltos?

Cinco sacos de paus secos secos ao sol no 
sótão são caros cá em casa.

Quinhentas e cinquenta e cinco ovelhas 
sujas.

O Doffel gordo e estúpido carregou o Doffel 
magro e estúpido através do lixo fundo e 
espesso da aldeia. Pelo que o Doffel magro 
e estúpido agradeceu ao Doffel gordo e 
estúpido que o Doffel gordo e estúpido tenha 
carregado o Doffel magro e estúpido através 
do lixo fundo e espesso da aldeia.

Haari da Casa Hengen está a cortar lenha 
atrás duma casa grande. Ele ouve uma 
centena de coelhos famintos de Holzem 
[aldeia próxima] tossindo.

Pescadores que vão à pesca de peixe e 
pescadores que pescam muitas vezes 
pescam linguados. O peixe que os 
pescadores pescam na pesca acha o 
pescador que vai à pesca irritante e bruto.
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- Frísio
Bûter, brea en griene tsiis Hwa dat net sizze 
kin is gjin oprjochte Fries.

- Flamengo ocidental
Toet toet te tit tat tut es.

- Francês
Les chaussettes de l’archi‑duchesses sont‑
elles sèches, arch‑sèches?

- Occitano
Tap tarat taparà, tap pas tarat taparà pas.

- Bretão
Pa ri ti to, to pa ri ti.

- Catalão
Una gallina tica‑xica‑mica, cama‑curta i 
ballarica, va tenir tres pollets, tics‑xics‑mics, 
cama‑curts i ballarics. Si la gallina no hagués 
estat tica‑xica‑mica, cama‑curta i ballarica, 
els tres pollets no serien tics‑xics‑mics, 
cama‑curts i ballarics.

- Castelhano
Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal: 
un tigre, dos tigres, tres tigres.

- Basco
Olagarroaren erro errea larra errean gora

- Galego
Se vou a Bueu vou nun bou, sen non vou a 
Bueu non vou nun bou

- Português
Compadre compre pouca capa parda 
porque quem pouca capa parda compra 
pouca capa parda gasta. Eu pouca capa 
parda comprei e pouca capa parda gastei.

Manteiga, pão de centeio e queijo verde: 
quem não conseguir dizer isto não é um 
verdadeiro Frísio.

Sim sim está na hora disto estar acabado.

As meias das arquiduquesas estão secas, 
arqui-secas?

Uma rolha com boa cintura rolhará, uma 
rolha com má cintura não rolhará.

Cobre-te quando constróis a casa, quando 
constróis a cobertura da casa

Uma galinha tica-xica-mica, perna-curta e 
bailarica, teve três pintos, tics-xics-mics, 
perna-curta e bailaricos. Se a galinha não 
fosse tica-xica-mica, perna-curta e bailarica, 
os três pintos não seriam tics-xics-mics, 
perna-curta e bailaricos.

Três tristes tigres comiam trigo num trigal: 
um tigre, dois tigres, três tigres.

O tentáculo cozido do polvo em cima do 
campo queimado. 
[Para ser dito dez vezes num único fôlego.]

Se vou a Bueu vou num barco, se não vou a 
Bueu não vou num barco.
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- Inglês
Admidst the mists and coldest frosts, 
With stoutest wrists and loudest boasts, 
He thrusts his fists against the posts, 
And still insists he sees the ghosts.

- Córnico
Yma nown bleyth dhymm.

- Cockney
Alan Knott Joe Roffie from a proper 
bottlestopper Joe Roffie pot hot coffee from 
a proper copper coffee pot

- Scots
Nippit fit an clippit fit 
Ahint the keeng’s son rides;
But bonny fit an pretty fit 
Ahint the caudron hides.

- Gaélico escocês
Eachann, Lachann, Lachann, Eachann, 
Eachann, Lachann, Teàrlach. Eachann, 
Lachann, Lachann, Eachann, Eachann, 
Lachann,Teàrlach.

- Irlandês
An bhfacha tú an bacach, nó an bhfacha tú 
a mhac? Ní fhaca mé an bacach is ní fhacha 
mé a mhac, ach dá bhfeicfinnse an bacach 
nó dá bhfeicfinnse a mhac, ní bhacfainn leis 
an bacach is ní bhacfainn lena mhac!

- Shelta
Stafa tapa hu.

Por entre as névoas e as mais frias geadas,
Com pulso forte e alta gabarolice,
Ele golpeia os punhos contra os postes, 
E ainda insiste que vê fantasmas.

Tenho uma fome de lobo.

Alan Knott Joe Roffie com a tampa indicada 
Joe Roffie serviu café quente de uma 
cafeteira de cobre apropriada

Pé mordiscado e pé aparado,
Atrás do príncipe viaja,
Enquanto pé airoso e pé bonito,
Atrás do caldeirão se acha.

[os nomes do Clã Maclean Eachann, 
Lachann etc.; instrução de execução : 
“Como um cão a comer caldo”]

Viste o mendigo ou viste o seu filho? Eu não 
vi o mendigo e não vi filho dele, mas se visse 
o mendigo ou se visse filho dele, eu não 
me incomodaria com o mendigo e não me 
incomodaria com o seu filho! 

Longa vida a vós.

– TRADUÇÃO A PARTIR DA VERSÃO INGLESA: 

JOAQUIM FERREIRA
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Paul Hillier direcção musical

Paul Hillier, Director Fundador do Hilliard Ensem-
ble e do Theatre of Voices, é reconhecido pela 
versatilidade de uma carreira que passa pelo 
canto, a direcção, a composição e a musicologia. 
Foi Maestro Titular do Coro de Câmara Filar-
mónico da Estónia (2001 -2007) e é Titular do 
Ars Nova Copenhagen desde 2003. Em 2008 
tornou -se Maestro Titular do Coro de Câma-
ra Nacional da Irlanda, e em 2009 assumiu o 
mesmo cargo no Coro Casa da Música. Nesse 
mesmo ano criou a sua própria editora – Thea-
tre of Voices Edition (www.tov -edition.com). No 
ano de 2009 foi Artista em Residência no Institu-
to de Música Sacra da Universidade de Yale. Em 
2010 recebeu o seu segundo Grammy  – por The 
Little Match Girl Passion de David Lang.

As suas mais de 150 gravações em CD 
incluem sete recitais a solo (para a Harmonia 
Mundi, Dacapo e outras editoras) e foram acla-
madas em todo o mundo, conquistando nume-
rosos prémios. 

Colabora regularmente com os principais 
coros de câmara europeus – Coros das Rádios 
Dinamarquesa, NDR e de Berlim, Coro de 
Câmara de Houston e Coro de Câmara Filar-
mónico da Estónia – e com orquestras como 
London Sinfonietta, St.  Paul Chamber Orches-
tra, Concerto Copenhagen, Athelas Sinfonie-
tta, Orquestra de Câmara de Tallinn, Orquestra 
Barroca Irlandesa, Remix Ensemble, Concerto 
Palatino, Sinfónica Nacional da Estónia, Filar-
mónicas de Copenhaga, Sul da Dinamarca e 
Tóquio, e Sinfónicas de Taiwan, do Porto Casa 
da Música e de Utah. Os seus compromissos 
recentes levaram -no a festivais como Rhein-
Vokal, Musikfest Berlim, BBC Proms, Festival 
de Edimburgo, Festival Internacional de Bergen 
e Festival das Artes de Hong Kong, e ainda à 

Ópera Real Dinamarquesa. Tem trabalhado 
com o Kronos Quartet, Peter Sellars, Bobbie 
McFerrin, Tim Rushton e Richard Alston. Em 
2018, estreia uma nova obra a capella de 
Arvo Pärt com o Ars Nova Copenhagen, por 
ocasião do 800º aniversário da Universidade 
de Salamanca. 

Em 2006, Paul Hillier foi condecorado com 
a Ordem do Império Britânico pelos serviços 
prestados à música coral. Em 2007 recebeu 
a Ordem da Estrela Branca da Estónia e um 
Grammy Award por Da Pacem de Arvo Pärt 
(Melhor Gravação Coral). Em 2013 foi nomeado 
Cavaleiro da Ordem de Dannebrog por Sua 
Majestade a Rainha Margarida II da Dinamarca.

Paul Hillier nasceu em Dorchester e estu-
dou na Guildhall School of Music and Drama 
em Londres. Ensinou na Universidade da Cali-
fórnia e foi Director do Early Music Institute na 
Universidade de Indiana entre 1996 e 2003. Os 
seus livros sobre Arvo Pärt e Steve Reich foram 
publicados pela Oxford University Press. 
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Coro Casa da Música
Paul Hillier maestro titular 
 
Desde a sua fundação em 2009, o Coro Casa 
da Música foi dirigido pelos maestros James 
Wood, Simon Carrington, Laurence Cummings, 
Andrew Bisantz, Kaspars Putniņš, Andrew 
Parrott, Antonio Florio, Christoph König, Peter 
Rundel, Robin Gritton, Michail Jurowski, Martin 
André, Marco Mencoboni, Baldur Brönnimann, 
Olari Elts, Gregory Rose, Takuo Yuasa, Nico-
las Fink, Vassily Sinaisky e Douglas Boyd, para 
além do seu maestro titular, Paul Hillier. Ecléc-
tico no seu repertório, o Coro é constituído por 
uma formação regular de 18 cantores, a qual 
se alarga a formação média ou sinfónica em 
função dos programas apresentados.

Colaborou com os agrupamentos instru-
mentais da Casa da Música na interpretação 
da Missa em Dó menor de Mozart, O Cântico 
Eterno de Janáček, a Sinfonia Coral de Beetho-
ven, o Requiem à memória de Camões de 
Bomtempo, o Requiem Alemão de Brahms, 
a 3ª Sinfonia de Mahler, o Messias de Handel, 
o Te Deum de Charpentier, a Oratória de Natal, 
o Magnificat e Cantatas de Bach, a História de 
Natal de Schutz, o Te Deum de António Teixeira, 
o Requiem de Verdi, A Criação de Haydn, a Missa 
para o Santíssimo Natal de Alessandro Scarlatti, 
grandes obras corais sinfónicas de Prokofieff e 
Chostakovitch e o Requiem de Schnittke.

Na temporada de 2017, entre outras obras 
favoritas do repertório coral a cappella e coral 
sinfónico, o Coro Casa da Música apresenta 
em estreia nacional o recente Stabat Mater de 
James Dillon, com o Remix Ensemble, e o Moth 
Requiem de Harrison Birtwistle.

O Coro Casa da Música faz digressões regu-
lares, tendo actuado no Festival de Música 
Antiga de Úbeda y Baeza (Espanha), no Festi-

val Laus Polyphoniae em Antuérpia, no Festi-
val Handel de Londres, no Festival de Música 
Contemporânea de Huddersfield, no Festival 
Tenso Days em Marselha, nos Concertos de 
Natal de Ourense e em várias salas portuguesas.

Sopranos
Ângela Alves 
Eva Braga Simões
Leonor Barbosa de Melo
Joana Pereira
Rita Venda
 
Contraltos
Ana Calheiros 
Brígida Silva 
Iris Oja 
Joana Valente

Tenores
Almeno Gonçalves
André Lacerda
Luís Toscano
Vítor Sousa

Baixos 
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes 
Pedro Guedes Marques 
Ricardo Torres

Percussão
Sandro Andrade

Piano
Luís Duarte
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