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Gustav Mahler
Sinfonia em Ré maior, n.º 1, “Titã” (1883‑89)*
e Lieder eines fahrenden Gesellen / Canções de um Viandante (1883‑85)

1. Lento. Lânguido. – Sempre muito moderado*
(2) “Ging heut Morgen übers Feld” [Esta manhã atravessei o campo]
(1) “Wenn mein Schatz Hochzeit macht” [Quando o meu tesouro se vai casar]
2. Vigoroso, mas não muito rápido – Trio: Muito moderado*
(3) “Ich hab’ ein glühend Messer” [Tenho uma faca em brasa]
(4) “Die zwei blauen Augen von meinem Schatz” [Os dois olhos azuis do meu tesouro]
3. Solene e medido, mas sem arrastar* –
4. Allegro furioso*

Concerto sem intervalo; duração aproximada: 1h10min
Textos originais e traduções nas páginas 9 a 11.



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro Leopold Hager 
sobre o programa do concerto

https://vimeo.com/157451884
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Que razões poderá haver para se interpretar as 
Canções de um Viandante intercaladas com os 
andamentos da Sinfonia n.º 1 de Mahler, criando 
assim algo complexo e integral?

A sinfonia e as canções foram compostas 
sensivelmente na mesma altura e partilham 
temas musicais essenciais: o material temá-
tico da segunda canção e o primeiro andamento 
da sinfonia são idênticos, e o mesmo acontece 
com o material da quarta canção e do terceiro 
andamento da sinfonia. Daqui resulta a seguinte 
dramaturgia para o “Viandante Personalizado”.

O tema que domina a segunda parte do 
primeiro andamento sinfónico tem continuidade 
na segunda canção, “Ging heut Morgen übers 
Feld”. Esta é uma descrição maravilhosa da natu-
reza, aqui reconstituída com grande beleza pelo 
cantor. No final desta canção e na que se segue 
(“Wenn mein Schatz Hochzeit macht”, original-
mente a primeira do ciclo) a atmosfera altera-se 
reflectindo a tristeza do Viandante pelo casa-
mento da sua amada com outro homem.

Ao longo do segundo andamento da sinfonia 
– música associada à pista de dança no sentido 
mais lato –, o nosso Viandante contempla o 
casal de dançarinos, e o seu doloroso estado de 
espírito escala no sentido da erupção emocio-
nal da terceira canção, “Ich hab’ ein glühend 
Messer”. O desespero domina agora, seguido 
de resignação e despedida.

A quarta canção, “Die zwei blauen Augen”, 
é uma retrospecção pungente sobre a 
mulher amada, que termina com o Viandante 
vagueando para longe e afundando-se sob 
uma tília, mergulhado num estado sonhador. 
Segue-se o terceiro andamento da sinfonia 
com o famoso cânone “Frère Jacques” – uma 
marcha fúnebre com momentos de bizarria 
brilhante e uma citação elaborada da música 
da quarta canção, relativa à tília. 

Com uma transição imediata (attacca) 
precipitamo-nos para o vasto e fantástico 
andamento final.

LEOPOLD HAGER
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Gustav Mahler
KALIŠTE (BOÉMIA), 7 DE JULHO DE 1860

VIENA, 18 DE MAIO DE 1911

Sinfonia em Ré maior, n.º 1, “Titã”

Os admiradores e os detractores de Mahler 
tiveram oportunidade de travar uma acesa 
batalha no último domingo, durante a estreia 
da sua Sinfonia Irónica (em Ré maior). Um 
melómano contou ‑me como tudo se passou. 
No terceiro andamento da sinfonia pode ouvir‑
‑se uma paródia de uma marcha fúnebre. 
Alguns entendidos deram logo conta disso e 
começaram a rir, facto que suscitou a ira dos 
admiradores de Mahler, para quem era inad‑
missível que alguém se risse durante uma 
marcha fúnebre. Tais admiradores tentaram 
por isso calar as gargalhadas dos ouvintes. Os 
detractores de Mahler, porém, entenderam que 
tal intervenção era excessiva pelo que, preten‑
dendo demonstrar que a marcha fúnebre do 
senhor Mahler não era música séria, começa‑
ram a rir eles próprios com todas as forças que 
tinham, com o intuito de ridicularizar o senhor 
Mahler. E assim se desencadeou um combate 
tumultuoso entre bem e maldizentes. E aqueles 
entendidos que tinham rido por primeiro não 
ficaram isentos de consequências pois o ruído 
provocado pelos demais levou a que os sons 
cómicos da orquestra deixassem de se ouvir. 

KARL KRAUS, A TOCHA, N.º 59, NOVEMBRO DE 1900

Quanto tempo foi preciso para que Mahler 
saísse não da sombra – mas do Purgatório!

Um Purgatório tenaz que, por milhares de 
razões, não o queria libertar.

PIERRE BOULEZ, 1976 

Os primeiros esboços da Sinfonia em Ré maior, 
n.º 1, datam de 1883, sendo contemporâneos da 
composição do ciclo de canções Lieder eines 
fahrenden Gesellen, obra com a qual partilha 
não só a atmosfera geral como também moti-
vos e temas musicais concretos. Escritas sob 
a influência da paixão não correspondida de 
Mahler por Johanna Richter, as “Canções de um 
Viandante” são descendentes tardias do “vian-
dante” schubertiano, daquele Wanderer que 
se diluía na Natureza para acabar em amarga 
resignação existencial. A segunda canção do 
ciclo – “Ging heut morgen übers Feld” (“Esta 
manhã atravessei o campo”) – é o tema prin-
cipal do primeiro andamento da Sinfonia n.º 1, 
e a secção final da quarta canção, a partir da 
estrofe “Auf der Straße steht ein Lindenbaum” 
(“Junto à estrada ergue -se uma tília”), dá forma 
ao Trio do terceiro andamento (Marcha fúne-
bre). Estas autocitações, feitas em momentos 
estruturalmente importantes, estabelecem 
uma primeira rede interpretativa da Primeira 
Sinfonia, tendo levado Bruno Walter a designá-
-la como o “Werther” de Mahler. Por outro lado, 
Mahler viria a integrar nesta primeira sinfo-
nia muitos outros elementos, tanto musicais 
como extra -musicais, tendo ela sido estreada 
em Budapeste com a indicação de “Poema 
sinfónico em duas partes” e não de “sinfonia”. 
Mais tarde, por ocasião da segunda execu-
ção (a 27 de Outubro de 1893 em Hamburgo), 
Mahler acrescentar -lhe -ia o título de “Titã” e um 
programa detalhado, segundo o qual estamos 
diante de “um poema sinfónico em forma de 
sinfonia” com duas partes e cinco andamentos, 
inspirado no romance Titã de Jean Paul (1803). 
Só a partir da quarta execução (a 16 de Março 
de 1896, ou seja seis anos depois da estreia) 
é que Mahler se decidiu pelo título de “Sinfo-
nia em Ré maior” sem qualquer designação, 
programa ou explicação adicional, mantendo 
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ainda o segundo andamento original (Blumine, 
em Dó maior) que só viria a ser eliminado 
aquando da impressão da partitura em 1899. 

O que estas breves referências à génese da 
primeira sinfonia de Mahler permitem desvelar 
é a insegurança, a incerteza do próprio compo-
sitor relativamente à reacção do público e dos 
críticos às enormes inovações “revolucio-
nárias” que a sua música expunha e consis-
tentemente desenvolvia. Apesar de ser uma 
“primeira” sinfonia, esta obra não é de modo 
algum uma peça “inicial”, sendo sim um produto 
complexo, de grande densidade de concep-
ção e de conteúdos, uma obra de plena matu-
ridade artística e desafiante técnica orques-
tral. O mundo sonoro tipicamente mahleriano 
encontra -se aqui já bem presente: o carác-
ter narrativo da música; o intenso deambu-
lar entre extremos emocionais, entre bana-
lidade quotidiana e transcendência, entre 
morte e euforia, entre tragédia e grotesco; a 
coexistência de idiomas musicais “incom-
patíveis”, desde a música popular à polifonia 
mais rigorosa, passando por música militar, de 
salão, de feira e de circo; a “quase -citação” de 
temas e melodias populares ao lado da auto-
citação; a importância da literatura como 
fonte de inspiração directa para a composi-
ção, e aquela qualidade tão quintessencial de 
Mahler que Theodor W. Adorno designou como 
Durchbruch – ruptura, brecha, rompimento –, 
momentos nos quais o inaudito ou o “insupor-
tável” se tornam audíveis, rompendo os limi-
tados quadros mentais das nossas expectati-
vas. Tais momentos – que na Primeira Sinfonia 
são frequentes, mormente durante quase todo 
o último andamento – conduzem o ouvinte a 
regiões desconhecidas e ignotas, não lhe ofere-
cendo nenhuma âncora a que se agarrar, nem 
nenhum porto seguro a alcançar. Ouvir Mahler 
é assim entrar num mundo onírico e aventu-

roso, é deixar -se levar sem a certeza de regres-
sar ao território de partida, é ser parte de um 
processo de desterritorialização contínua 
e intensa através do qual nos encontramos 
em novos mundos, novos universos e novas 
perspectivas.  

A par de uma profunda imersão na Natureza 
(com as suas flores, campos, animais e bosques, 
as estações do ano e as horas do dia), Mahler 
explora uma dimensão cultural e intelectual sem 
precedentes, incluindo inúmeras referências à 
poesia, à literatura e à filosofia do seu tempo. 
Particularmente próximo dos universos de Jean 
Paul, Nietzsche e Dostoioévski, o compositor 
confere uma dimensão musical à contradição 
existencial e filosófica central entre o mundo do 
espírito e a Natureza, conflito fundador da sua 
extrema subjectividade e do seu impulso cria-
dor. Se uma certa ideia de imersão na Natureza 
pode ser reconduzida a Schubert e Schumann 
(ou mesmo ao Beethoven da Sinfonia Pastoral), 
já a componente literário -filosófica de Mahler 
ultrapassa decididamente Schumann para se 
revelar original e inovadora. Enquanto todo o 
Romantismo alemão é feito de uma luta cons-
tante entre a imposição de uma forma exterior 
e o “afecto” momentâneo desejado, Mahler 
assume uma narratividade total, na qual a narra-
ção deve criar a sua própria forma. É isto o que 
permite alargar, reduzir e variar livremente o 
quadro de fundo no qual a narração se insere, 
eliminando tanto simetrias como a noção de 
regresso temático literal, elementos que eram, 
até então, constitutivos do género sinfónico. A 
dimensão extra -musical afasta -se também da 
técnica de “assimilação” para agir directamente 
sobre a substância mesma da música, na sua 
organização e estrutura. Na sua concepção, 
maneira de fazer, procedimentos e na escolha 
do material sónico, Mahler trabalha como um 
romancista – sendo o romance o único meio 
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artístico com liberdade suficiente para permi-
tir alterações, intrusões e incrustações tempo-
rais comparáveis às da sua música. Acima do 
mundo concreto e físico do romance está o 
mundo abstracto e impalpável dos sonhos – 
sendo esse, na realidade, o verdadeiro território 
das sinfonias de Mahler. É para esse mundo dos 
sonhos – tão admirável como, na época, total-
mente desconhecido – que a música de Mahler 
se abre, revelando associações e precipícios 
que a consciência não ousaria abordar. Ouvir 
Mahler é, finalmente, também isso: desbloquear 
barreiras psicológicas e libertar o Inconsciente.  

De acordo com o programa redigido por Mahler 
em 1893, a primeira parte da Sinfonia em Ré 
maior consistiria em “Recordações de juven-
tude: promessas, conquistas e espinhos”, 
sendo o primeiro andamento uma “Primavera 
sem fim”. A misteriosa introdução (na parti-
tura pode ler -se: “Como um som da Natureza”) 
representa o despertar da Natureza depois de 
uma longa hibernação. Entendida como uma 
cena pastoral, inclui intervalos preponderantes 
de quarta (e quinta), cantos de pássaros (cucos 
nos clarinetes), fanfarras longínquas (trompe-
tes nos bastidores), trompas aveludadas e um 
constante vibrar das cordas sobre a nota lá 
tocada como harmónico – uma sonoridade que 
sugere um “som primordial” da natureza e que 
viria a ser reflectida no século XX por composi-
tores como Luigi Nono e Helmut Lachenmann. 
Segue -se um Allegro commodo assente na 
melodia da canção “Ging heut morgen übers 
Feld” do ciclo Lieder eines fahrenden Gesellen. 

Entre este andamento e o seguinte havia 
(até 1899) um Andante Allegretto intitulado 
“Blumine”, inspirado por Jean Paul e de uma 
expressão delicada, à maneira do Blumenstück 
op. 19 de Robert Schumann, outra peça directa-
mente inspirada por textos de Jean Paul.

O segundo andamento – Kräftig bewegt, 
doch nicht zu schnell – é um Scherzo no qual 
uma dança vigorosa e rústica abraça um 
Trio central muito sensual, um idílio amoroso 
secreto, uma daquelas passagens tão próxi-
mas de um sentimentalismo fácil que exige 
uma interpretação sábia e distanciada. O 
regresso do tema rústico é de um forte impacto 
e o maestro Willem Mengelberg chamava -lhe 
“Dança dos lavradores”. 

A marcha fúnebre que se segue, em Ré 
menor, é tanto uma prova do poder da imagi-
nação de Mahler como uma afronta radical ao 
público e às expectativas do seu tempo. Do 
ponto de vista musical, onde se esperava um 
expressivo andamento lento, Mahler serve -se 
da conhecida melodia infantil “Frére Jacques” 
(um exemplo académico de cânone) para paro-
diar uma solene e macabra marcha fúnebre, 
que é interrompida por episódios de música 
circense ou de feira popular (“Com paródia”, 
lê -se na partitura) antes de se ouvir a auto-
citação da quarta canção dos Lieder eines 
fahrenden Gesellen, cujo texto original diz:  
“À beira do caminho estava uma tília, / Debaixo 
dela descansei pela primeira vez, adormeci. / 
Debaixo da tília, que me cobriu / Com o manto 
dos seus botões em flor. / Ali esqueci o tormento 
da vida. / Tudo, tudo ficou novamente claro. / 
Tudo, o amor e o sofrimento, / O mundo e o 
sonho.” Mas este idílico sonho em Sol maior é 
um fugaz episódio e a dura realidade regressa 
para concluir a marcha fúnebre. Porém, o que 
terá chocado ainda mais o público do seu tempo 
foi o programa que Mahler distribuiu e segundo 
o qual este andamento seria uma marcha fúne-
bre “ao estilo de Callot”. A alusão a Jacques 
Callot (1592 -1635), um estranho artista gráfico 
francês famoso pelo tom fantástico e grotesca-
mente anedótico dos seus desenhos, é simul-
taneamente uma alusão a E.T.A. Hoffmann e às 
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suas Fantasiestücke in Callots Manier (Peças 
fantásticas à maneira de Callot, 1814 -15) – que 
tinham inspirado já Schumann para as Peças 
de Fantasia op. 12. Esta alusão indica que não se 
trata aqui de luto, mas sim de uma paródia sobre 
o luto, na qual o elemento grotesco assume 
preponderância. Mais ainda: Mahler associa 
toda a cena a uma imagem muito conhecida dos 
livros infantis do espaço cultural germânico, um 
desenho intitulado “As cerimónias fúnebres do 
caçador”, no qual diversos animais da floresta 
acompanham o caixão do caçador morto até 
à sepultura: lebres empunham estandartes, 
enquanto à frente uma banda de música da 
Boémia toca, sendo acompanhada por gatos, 
sapos, e gralhas; veados, corças, raposas e 
outros animais quadrúpedes acompanham o 
cortejo em posturas burlescas. 

O último andamento – Allegro furioso – é 
dominado por um carácter apaixonado, desen-
freado e urgente. Descrito por Mahler como 
“dall’inferno al paradiso”, alternando as tonalida-
des opostas de Fá menor e Ré maior e exigindo 
um notável virtuosismo de toda a orquestra, 
este andamento segue a máxima beethove-
niana “per aspera ad astra”. A recapitulação de 
partes do primeiro andamento próximo do final 
acrescenta um elemento dramático adicional, 
evocando a Primavera no exacto momento da 
queda no abismo. Nas palavras de Adorno este 
final “não só não resolve as enormes tensões 
que toda a sinfonia foi criando como as ampli-
fica e desenvolve exponencialmente”. À medida 
que este andamento decorre, mais se sente 
uma impossibilidade de continuar a ouvir, ao 
mesmo tempo que cresce o desejo e a neces-
sidade de continuar a ouvir – é o Durchbruch, 
a ruptura, a brecha, o rompimento do inaudível 
feito agora audível. 

PAULO PEREIRA DE ASSIS

Lieder eines fahrenden Gesellen / 
Canções de um Viandante

Esta é considerada a primeira obra -prima do 
compositor boémio que, aos vinte e três anos, 
evidenciava já os propósitos de uma escrita de 
grande criatividade. A narrativa autobiográfica 
que aqui nos apresenta decorre do percurso 
emotivo que enceta, dando a conhecer as esta-
ções afectivas que o demoram entre a alegria 
e a tristeza, a revolta e a resignação, a melan-
colia e a esperança.

Mahler escreveu este ciclo entre 1883 e 
1885, ainda numa fase de afirmação profissio-
nal. Tal levou -o a empregar -se, como direc-
tor musical, na cidade alemã de Kassel onde 
veio a conhecer as agruras tanto da vida 
profissional como da afectiva. A hierarquia 
a que estava subordinado revelou -se dema-
siado conservadora e deu -lhe motivos para 
sair ao fim daqueles dois anos. Por um lado, 
o seu superior directo, o mestre de capela  
W. Treiber, era movido por inveja do jovem 
talento; por outro, eram constantes as admoes-
tações do administrador estatal dos teatros, 
o Barão Gilsa. As contrariedades levaram-
-no a procurar emprego algures. O talento 
demonstrado despertou a atenção do direc-
tor da Ópera de Leipzig que lhe ofereceu um 
contrato daí a algum tempo, como assis-
tente de A. Nikisch (1855 -1922). Porém, antes 
do início das novas funções, teve tempo para 
aceitar o convite de A. Neumann, empresá-
rio de R. Wagner (1813 -1883), para o teatro 
de Praga. A infelicidade que viveu em Kassel 
deveu -se, também, ao infeliz caso amoroso 
com o soprano Johanna Richter que, de resto, 
teve como corolário inspirador a safra de seis 
poemas. Destes, seleccionou os quatro que 
perfazem as Canções de um Viandante.



A caracterização estilística da música 
de Mahler reside na expansão estrutural do 
romantismo e na intensificação expressiva da 
forma sinfónica. Ambas estão patentes nesta 
obra que, aliás, as corrobora por via da emanci-
pação do paradigma estético da música abso-
luta, que apenas admitia a forma como o ideal 
da música instrumental, deixando de parte os 
elementos poéticos e programáticos. Assim, 
temos um programa que diz directamente 
respeito à experiência emocional do compo-
sitor, assim como os seus próprios poemas 
cujo sentido é intensificado sinfonicamente. A 
escrita demorada do ciclo deveu -se ao pouco 
tempo que tinha disponível para a composi-
ção. O processo arrastou -se ainda durante a 
década de noventa, passando pela orquestra-
ção da versão original para piano e voz, entre 
1891 e 1893, e pela revisão da partitura até à 
estreia berlinense em 1896. O programa que 
a Filarmónica de Berlim apresentou contava 
também com as versões preliminares das suas 
primeiras duas sinfonias.

O ciclo abre com Wenn mein Schatz Hoch‑
zeit macht (“Quando o meu tesouro se vai 
casar”)1 numa atmosfera dolente, imedia-
tamente transmitida pelo motivo expresso 
pelo clarinete e explorada pela caracteri-
zação orquestral do texto da primeira e da 
terceira estrofe. Pelo meio, a toada de espe-
rança e alegria radica na mudança de textura 
e timbres, conferida pelas figurações rápidas 
da flauta e das cordas. Ging heut’ morgens 
übers Feld (“Esta manhã atravessei o campo”) 
faz contrastar a alegria, cuja força advém da 
riqueza rítmica e tímbrica, e a melancolia, com 
um acompanhamento mais lento. Este mate-
rial é também utilizado no andamento inicial da 

1 Neste concerto a ordem das duas primeiras 
canções é invertida.

Primeira Sinfonia. Ich hab’ ein glühend Messer 
(“Tenho uma faca em brasa”) transmite a ideia 
de revolta e mal estar por via da forte dinâ-
mica orquestral, enfatizada pelo recurso aos 
metais e percussão. Segue -se uma secção que 
veicula a estrofe de índole onírica do poema, 
para terminar com o regresso à cruel realidade, 
recuperando os recursos do início. Die zwei 
blauen Augen (“Os dois olhos azuis”) conclui o 
ciclo e utiliza material do terceiro andamento 
da Primeira Sinfonia. O lento ritmo de marcha 
traduz os próprios passos do viandante que 
se vai afastando da recordação funérea para, 
através do luto, vir a entrar num mundo de 
esperança e realização.

JOÃO PEDRO LOURO

(Notas à obra Canções de um Viandante gentilmente 

cedidas pela Fundação Calouste Gulbenkian)
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Gustav Mahler
Lieder eines fahrenden Gesellen 

2. Ging heut’ Morgen übers Feld
Ging heut’ Morgen übers Feld,
Tau noch auf den Gräsern hing;
Sprach zu mir der lust’ge Fink:
«Ei, du! Gelt? Guten Morgen! 

Ei, Gelt?
Du! Wird’s nicht eine schöne Welt?
Zink! Zink! Schön und flink!
Wie mir doch die Welt gefällt!»

Auch die Glockenblume am Feld
Hat mir lustig, guter Ding’,
Mit den Glöckchen, klinge, kling,
Ihren Morgengruß geschellt:
«Wird’s nicht eine schöne Welt?
Kling! Kling! Schönes Ding! 
Wie mir doch die Welt gefällt! Heiah!»

Und da fing im Sonnenschein
Gleich die Welt zu funkeln an;
Alles Ton und Farbe gewann
Im Sonnenschein!
Blum’ und Vogel, groß und klein! 
«Guten Tag, ist’s nicht eine schöne Welt?
Ei du, gelt? Schöne Welt!»

Nun fängt auch mein 
Glück wohl an?

Nein!  Nein, das ich mein’,
Mir nimmer blühen kann!

Canções de um Viandante

2. Esta manhã atravessei o campo

Esta manhã atravessei o campo,
Ainda havia orvalho na erva.
Disse -me o tentilhão:
 «Olá! Como estás? Bela manhã! 

Não é verdade?
O mundo não está a tornar -se belo?
Chip! Chip! Belo e vivo!
Como me agrada o mundo!»

Também as flores -campainhas do campo
Estiveram a anunciar coisas alegres
com o seu pequeno sino, ding, ding.
Ao darem os bons -dias:
«O mundo não está a tornar -se belo?
Ding, ding! Coisa linda!
Como o mundo me agrada! Eia!»

E ali, sob os raios do sol,
Começou o mundo a brilhar.
Tudo ganhou sons e cor
Sob o brilho do sol!
Flores e aves, grandes e pequenas!
«Bom -dia! O mundo não é belo?
 E tu, que dizes? O mundo é belo!»

Agora talvez comece também a 
minha felicidade!

Não! Não! Aquilo em que penso
Nunca poderá florescer para mim!
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1. Wenn mein Schatz Hochzeit macht
Wenn mein Schatz Hochzeit macht,
Fröhliche Hochzeit macht,
Hab’ ich meinem traurigen Tag!
Geh’ ich in mein Kämmerlein,
Dunkles Kämmerlein!
Weine, wein’ um meinen Schatz,
Um meinen lieben Schatz!
Blümlein blau! Verdorre nicht!
Vöglein süß! Du singst auf grüner Heide!
Ach! wie ist die Welt so schön!
Ziküth! Ziküth!
Singet nicht! Blühet nicht!
Lenz ist ja vorbei!
Alles Singen ist nun aus!
Des Abends, wenn ich schlafen geh’,
Denk’ ich an mein Leide!
An mein Leide!

3. Ich hab’ein glühend Messer
Ich hab’ein glühend Messer,
Ein Messer in meiner Brust.
O weh!  Das schneid’t so tief
In jede Freud’ und jede Lust.
Ach, was ist das für ein böser Gast!
Nimmer hält er Ruh’, nimmer hält er Rast!
 Nicht bei Tag, noch bei Nacht, wenn ich schlief.
O weh!

Wenn ich in dem Himmel seh’,
Seh’ ich zwei blaue Augen steh‘n!
O weh! Wenn ich im gelben Felde geh’,
She’ ich von fern das blonde Haar
Im Winde weh’n! 
O weh!

Wenn ich aus dem Traum auffahr’
Und höre klingen ihr silbern‘ Lachen,
O weh!
Ich wollt‘, ich läg‘ auf der schwarzen Bahr’,
Könnt’ nimmer die Augen aufmachen!

1. Quando o meu tesouro se vai casar
Quando o meu tesouro se vai casar
E tem alegres bodas,
O dia para mim é triste!
Vou para o meu quartinho,
Quarto pequeno e escuro!
Choro! Choro pela minha amada,
Pelo meu tesouro de amor!
Florinha azul! Não seques!
Doce passarinho, tu cantas num verde prado!
Oh! como o mundo é belo!
Choro! Choro!
Não cantem! Não floresçam!
A Primavera já passou!
Já não é tempo de cantar!
À noite quando vou dormir,
Penso na minha dor!
No meu desgosto!

3. Tenho uma faca em brasa
Tenho uma faca em brasa,
Uma faca no meu peito.
Ai de mim! Ela enterra -se tão profundamente
Em toda a alegria, em todo o prazer,
Oh! Como é um hóspede cruel!
Nunca sossega, nunca pára!
Nem de dia nem de noite, quando eu durmo!
Ai de mim!

Quando olho para o céu,
Vejo dois olhos azuis!
 Ai de mim! Quando atravesso o campo dourado,
Vejo, ao longe, o cabelo loiro
A esvoaçar ao vento!
Ai de mim!

Quando acordo do sonho
E oiço o tinir do seu riso prateado,
Ai de mim!
Desejo estar estendido no caixão negro,
E nunca mais abrir os olhos!
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4. Die zwei blauen Augen
 von meinem Schatz
Die zwei blauen Augen von meinem Schatz,
Die haben mich in die weite Welt geschickt.
Da mußt ich Abschied nehmen
Von allerliebsten Platz!
 O Augen blau, warum habt ihr mich angeblickt?
Nun hab’ ich ewig 

Leid und Grämen!

Ich bin ausgegangen in stiller Nacht
Wohl über die dunkle Heide.
Hat mir niemand Ade gesagt.
Ade! Mein Gesell’ 

war Lieb’ und Leide!
Auf der Straße steht ein Lindenbaum,
Da hab’ ich zum ersten Mal im 

Schlaf geruht!

Unter dem Lindenbaum, der hat
Seine Blüten über mich geschneit.
Da wußt’ ich nicht, wie das Leben tut,
War alles, alles wieder gut!
Alles! Alles, Lieb und Leid
Und Welt und Traum!

4. Os dois olhos azui
do meu tesouro

Os dois olhos azuis do meu tesouro
Mandaram -me pelo mundo fora.
Tenho de me despedir
Destes lugares queridos!
Ó olhos azuis! Porque olhastes para mim?
 Assim eternamente, não terei senão 

dor e sofrimento!

Parti para a noite serena,
Atravessei o prado adormecido.
Ninguém me disse adeus.
Adeus! Os meus companheiros 

eram o amor e a dor.
À beira do caminho estava uma tília,
Debaixo dela descansei pela primeira vez, 

adormeci.

Debaixo da tília, que me cobriu
Com o manto dos seus botões em flor.
Ali esqueci o tormento da vida.
Tudo, tudo ficou novamente claro!
Tudo, o amor e o sofrimento,
O mundo e o sonho!

Tradução de Nuno Barreiros, gentilmente cedida pela 

Fundação Calouste Gulbenkian
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Leopold Hager direcção musical 

O maestro austríaco Leopold Hager estudou 
direcção, órgão, piano, cravo e composição no 
Mozarteum de Salzburgo, a sua cidade natal. 
Depois de ocupar vários cargos em Mainz, Linz 
e Colónia, tornou -se Director -Geral de Música 
em Freiburg/Breisgau, depois Maestro Princi-
pal da Orquestra do Mozarteum em Salzburgo 
e, até 1996, Director Musical da Orquestra 
Sinfónica RTL do Luxemburgo. Para além do 
seu trabalho intenso como maestro, entre 1992 
e 2004 foi Professor de Direcção Orquestral 
na Universidade de Música de Viena. Entre 
2005 e 2008, foi Maestro Titular da Volksoper 
em Viena. É Maestro Convidado Principal da 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
desde Janeiro de 2015.

Tem desenvolvido relações duradouras 
com a Ópera Estatal de Viena e apresenta-
-se frequentemente em muitas das principais 
casas de ópera do mundo, incluindo a Ópera da 
Baviera em Munique, Semperoper de Dresden, 
Metropolitan de Nova Iorque, Chicago Lyric 
Opera, Royal Opera House Covent Garden 
em Londres, Teatro Colón em Buenos Aires 
e Ópera da Bastilha em Paris. Dirigiu também 
na Ópera de Lyon, Teatro Nacional de Praga 
e Festival de Edimburgo. Nos tempos mais 
recentes dirigiu na Ópera Alemã de Berlim 
(Rosenkavalier e Elektra de Richard Strauss, e 
a raramente interpretada Cassandra de Vitto-
rio Gnecchi) e novas encenações de O Navio 
Fantasma na Ópera de Leipzig e de Tristão e 
Isolda na Ópera de Estugarda. Na Ópera de 
Lyon, juntou -se ao encenador Rolando Villa-
zon para apresentar Werther de Massenet. Diri-
giu ainda duas novas produções de óperas de 
Mozart na Ópera de Nice.

A sua grande experiência torna -o um 
maestro muito requisitado, tendo dirigido 
as principais orquestras da Europa e EUA. A 
sua relação próxima com a English Chamber 
Orchestra está largamente documentada em 
várias gravações. Tem dirigido repetidamente 
a Filarmónica de Viena, não só em Viena, mas 
também em Praga e Roma. Esta colaboração 
prosseguiu em 2013 com a interpretação do 
Requiem de Mozart, novamente em Roma.

Leopold Hager é conhecido como um 
defensor pioneiro da interpretação mozartiana, 
particularmente pelas suas apresentações em 
concerto, em Salzburgo, das obras cénicas de 
juventude até então praticamente desconheci-
das, tais como Lucio Silla, Apollo et Hyacinthus, 
Ascanio in Alba ou La Betulia liberata. Durante 
a Semana Mozart de Salzburgo, em 1979, dirigiu 
a primeira interpretação completa de Il sogno 
di Scipione. As suas gravações destas obras 
com cantores de topo são ainda referências 
na discografia. A sua extensa discografia inclui 
ainda todos os Concertos para piano e Árias de 
concerto de Mozart. 
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Nikolay Borchev barítono

O barítono russo Nikolay Borchev iniciou a 
carreira enquanto membro do ensemble de 
solistas da Ópera do Estado da Baviera, inte-
grando posteriormente a Ópera de Viena 
durante duas temporadas. Com as duas 
companhias cantou inúmeros papéis incluindo 
Papageno (A Flauta Mágica de Mozart), 
Guglielmo (Così fan tutte de Mozart) e Fígaro 
(Barbeiro de Sevilha de Rossini). Depois de 
um aclamado “Artist’s Portrait” no Festi-
val Mecklenburg -Vorpommern, no Verão de 
2014, onde participou em diversos concer-
tos, recitais e concertos de gala, a temporada 
de 2014/15 abriu com o papel de Kris Kelvin 
numa nova produção de Solaris de Patrick 
Kinmonth (dir. musical de Lothar Zagrosek) na 
Ópera de Colónia. Regressou ainda à Ópera da 
Baviera com Barbier (Die Schweigsame Frau 
de R. Strauss) e Prosdocimo (Il Turco In Italia 
de Rossini), estreou -se na Ópera de Berlim 
com Eginhard (Emma und Eginhard de Tele-
mann) numa nova produção com René Jacobs 
e Eva -Maria Höckmayr e apresentou -se com 
a Sinfónica Alemã de Berlim numa versão de 
concerto da ópera Ariane de Martinů, no papel 
de Thesée (dir. Martyn Brabbins). 

Os momentos altos das temporadas mais 
recentes incluem as estreias no Carnegie Hall 
(como Apollo em Apollo e Dafne) e no Festi-
val de Glyndebourne (Malatesta numa nova 
produção de Don Pasquale com encenação 
de Mariame Clément); Pelléas em Pélleas e 
Mélisande de Debussy (Musikverein de Viena, 
Niederösterreichische Tonkünstler, dir. Jun 
Märkl); Nardo em La finta Giardiniera (Ópera 
de Lille e Dijon, dir. Emanuelle Haïm); o enorme 
sucesso na Ópera de Frankfurt enquanto Spiel-
mann em Die Königskinder de Humperdinck 

(dir. Sebastian Weigle); diversos concertos com 
a Sinfónica de Hamburgo (dir. Jeffrey Tate); 
Munich Bachchor para a Paixão segundo de 
São Mateus de Bach (dir. Hans -Jörg Albrecht); 
bem como o aclamado recital com Wolfram 
Rieger no Palácio das Belas Artes em Bruxelas.

Na temporada de 2015/16 foi aclamado pela 
estreia no papel de Onegin (Eugene Onegin), 
na nova produção de Lydia Steier no Teatro 
de St. Gallen, e regressou ao Covent Garden 
de Londres (como Harlekin), Ópera de Coló-
nia (Marcello em La Bohème) e La Monnaie 
de Bruxelas (nova produção de L’Opera Seria, 
dir. René Jacobs). Estreia -se no Concertge-
bouw de Amesterdão com Petite Sollennele 
de Rossini (dir. Leonardo Garcia Alarcón) e 
em Utrecht com Das Paradies und die Peri 
(dir. Markus Stenz). Regressa à Ópera de Leip-
zig enquanto Morald em Die Feen (dir. Ulf Schir-
mer), entre outros recitais e concertos.

Nas próximas temporadas irá interpretar 
novos papéis tais como Conde (As Bodas de 
Fígaro) e Danilo (Die Lustige Witwe), e estreia-
-se com a Sociedade Filarmónica de Moscovo 
numa versão de concerto de Ariadne auf Naxos 
(dir. Vladimir Jurowski), no Teatro Nacional de 
Estrasburgo no papel de Mercurio (nova produ-
ção de La Calisto, enc. Mariame Clément, 
dir. Christophe Rousset) e na Ópera de Lyon 
enquanto Guglielmo (La Cenerentola). 
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Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro convidado principal

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Baldur Brönni-
mann, Olari Elts, Leopold Hager, Heinz Holliger, 
Elihau Inbal, Michail Jurowski, Christoph König 
(maestro titular no período 2009 -2014), Andris 
Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, 
Jérémie Rhorer, Peter Rundel, Michael 
Sanderling, Tugan Sokhiev, John Storgårds, 
Joseph Swensen, Gilbert Varga, Antoni Wit, 
Takuo Yuasa, Lothar Zagrosek, Peter Eötvös 
ou Ilan Volkov. Entre os solistas que colabora-
ram recentemente com a orquestra constam 
os nomes de Pierre -Laurent Aimard, Jean-
-Efflam Bavouzet, Pedro Burmester, Ana Bela 
Chaves, Sequeira Costa, Alban Gerhardt, Nata-
lia Gutman, Viviane Hagner, Steven Isserlis, 
Kim Kashkashian, Cyprien Katsaris, Christian 
Lindberg, Felicity Lott, António Meneses, Midori, 
Truls Mørk, Lise de la Salle, Simon Trpčeski ou o 
Quarteto Arditti. Diversos compositores traba-
lharam também com a orquestra, no âmbito 
das suas residências artísticas na Casa da 
Música, destacando -se os nomes de Emma-
nuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, 
Magnus Lind berg, Pascal Dusapin, Luca Fran-
cesconi, Unsuk Chin, Peter Eötvös e Helmut 
Lachenmann, a que se junta em 2016 o nome 
de George Aperghis.

A Orquestra tem vindo a incrementar as 
actuações fora de portas. Nas últimas tempo-
radas apresentou -se nas mais prestigia-
das salas de concerto de Viena, Estrasburgo, 
Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valladolid, 
Madrid e no Brasil, e é regularmente convidada 

a tocar em Santiago de Compostela e no Audi-
tório Gulbenkian. Para além da apresentação 
regular do repertório sinfónico, a orquestra 
demonstra a sua versatilidade com aborda-
gens aos universos do jazz, fado ou hip -hop, 
ao acompanhamento de projecção de filmes 
e aos concertos comentados.

As temporadas recentes da Orquestra 
foram marcadas pela interpretação das inte-
grais das Sinfonias de Mahler e dos Concer-
tos para piano e orquestra de Beethoven. Em 
2011, o álbum “Follow the Songlines”, gravado 
com Mário Laginha, Maria João, David Linx e 
Diederik Wissels, ganhou a categoria de Jazz 
dos prestigiados prémios Victoires de la musi-
que, em França. Em 2013 foram editados os 
concertos para piano de Lopes -Graça pela 
editora Naxos. A gravação ao vivo com obras 
de Pascal Dusapin foi Escolha dos Críticos 2013 
na revista Gramophone. Em 2014 surgiu o CD 
monográfico de Luca Francesconi, seguindo-
-se em 2015 um disco com obras de Unsuk 
Chin, ambos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2014, a Orques-
tra interpretou uma nova obra encomendada a 
Harrison Birtwistle, no âmbito das celebrações 
do 80º aniversário do compositor. Em 2016 
apresenta uma nova encomenda a George 
Aperghis em estreia nacional e as integrais das 
Sinfonias de Prokofieff e dos Concertos para 
piano e orquestra de Rachmaninoff.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica 
do Conservatório de Música do Porto, que 
desde então passou por diversas designações. 
Engloba um número permanente de 94 instru-
mentistas, o que lhe permite executar todo o 
repertório sinfónico desde o Classicismo ao 
Século XXI. É parte integrante da Fundação 
Casa da Música desde Julho de 2006.
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Violino I
Zofia Wóycicka
José Pereira*
Radu Ungureanu
Tünde Hadadi
Evandra Gonçalves
José Despujols
Roumiana Badeva
Maria Kagan
Emília Vanguelova
Ianina Khmelik
Alan Guimarães
Vladimir Grinman
Andras Burai
Jorman Hernandez*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
José Paulo Jesus
Mariana Costa 
Francisco Pereira de Sousa
Paul Almond
Domingos Lopes
Vítor Teixeira
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Diogo Coelho*

Viola
Megumi Kasakawa*
Joana Pereira
Hazel Veitch
Biliana Chamlieva
Jean Loup Lecomte
Luís Norberto Silva
Emília Alves
Theo Ellegiers
Francisco Moreira
Francisca Moreira*

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Sharon Kinder
Gisela Neves
Hrant Yeranosyan
Aaron Choi
Américo Martins*

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Jean Marc Faucher
Nadia Choi
Altino Carvalho
Tiago Pinto Ribeiro
Joel Azevedo

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti
Luciano Cruz*
Tamás Bartók
Roberto Henriques*

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
João Moreira*
Gergely Suto

Fagote
Robert Glassburner
Pedro Silva
Vasily Suprunov

Trompa
José Bernardo Silva
Hugo Carneiro
Bohdan Sebestik
Hugo Sousa*
Eddy Tauber
Pedro Fernandes*
Bruno Rafael*

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Ivan Crespo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean -François Lézé
Bruno Costa

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas convidados
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