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O PROGRAMA
César Viana  direcção artística de Concerto Moderno

Um programa do Concerto Moderno à volta dos homens e mulheres 
que na ópera, na literatura e no cinema reflectem o nosso desespero 
com o amor e a morte, que nos deixam perplexos ao ver-nos reflectidos 
nessas mortes por amor, nesses morreres de amor... ou mesmo nas 
mortes sem amor ou nesses amores sem morte que nos fazem ir 
morrendo devagar.

O Adagietto da 5ª Sinfonia de Gustav Mahler é uma das páginas mais 
conhecidas do compositor. Esse facto deve-se sem dúvida à sua 
utilização na banda sonora de Morte em Veneza, de Visconti. Embora 
composto como um dos andamentos da 5ª Sinfonia, o próprio Mahler 
dirigiu o Adagietto em concerto, como obra independente. A sua serena 
melancolia, de onde emana um particular sentimento de redenção, e a 
sua escrita sublime, em que Mahler prescinde da maior parte dos 
instrumentos da orquestra para ficar apenas com a cordas e a harpa, 
tornaram o Adagietto numa obra única. O ma Lyre é o momento final da 
ópera Sapho de Gounod. É o adeus de Sapho - abandonada por Phaon, a 
quem perdoa - antes de se lançar às águas. Trata-se sem dúvida da ária 
mais conhecida desta ópera, tendo sido imortalizada por nomes como 
Marilyn Horne ou Grace Bumbry. Foi a primeira ópera de Gounod, e o 
seu sucesso não foi imediato, tendo o compositor realizado várias 
revisões depois da estreia. mas o acto final, onde se inclui O ma Lyre, foi 
desde o início recebido com grande entusiasmo pelo público.

Paolo Tosti (1846-1916) ficou conhecido como professor de voz e, 
sobretudo, como compositor de canções. De origens modestas, passou 
por grandes dificuldades até à sua ida para Inglaterra aos 29 anos, onde 
finalmente obteve um reconhecimento extraordinário. Embora tenha 
composto centenas de canções, num estilo operático muito 
sentimental, nunca escreveu nenhuma ópera. Alguns críticos 
consideraram as suas canções fáceis e banais, etiquetando-as como 
‘música de salão’, mas o poder expressivo que revelam e a capacidade 
de Tosti para traduzir em música os ritmos e significados dos poetas 
que utilizou, fizeram delas uma parte incontornável do repertório vocal 
do início do século XX.

Come then, Cuckoo é baseado num pequeno fragmento do Heike 
Monogatari, um épico japonês do século XIII, em que um donzela se 
queixa dos efeitos do tempo que passa e pede ao cuco, cuja voz se ouve 
ao longe, que junte as suas mágoas às dela, já que apenas lhe resta 
chorar. É o último andamento de Moon-viewing, sendo os outros 
andamentos também baseados no Heike Monogatari.

Dido e Eneias é a criação maior de Henry Purcell. O compositor 
utilizou muito livremente o libreto de Nahum Tate, alterando 
fundamentalmente a nossa visão de Dido. Onde antes víamos uma 
mulher despeitada pelo abandono de Eneias, vemos agora uma rainha 
de uma enorme dignidade, que pede a Eneias que parta, e se deixa 
morrer de amor. O lamento final é das páginas mais belas da história da 
ópera. Dido desculpa-se aos seus pelos erros que cometeu e despede-
se exclamando: Remember me, but Ah, forget my fate.
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