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EDWARD ELGAR [1857-1934]
Lux Aeterna [ARRANJO DE JOHN CAMERON PARA NIMROD]
4 MIN

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI [1710-1736]
O Sacrum Convivium
4 MIN

EDVARD GRIEG [1843-1907]
Ave Maris Stella
4 MIN

TOMÁS LUIS DE VICTORIA [1548-1611]
O Magnum Mysterium [1572]
4 MIN

ARVO PÄRT [1935]
Magnificat [1989]
7 MIN

ERIKS EŠENVALDS [1977]
Lux Aeterna [2017]
3 MIN

OLIVIER MESSIAEN [1908-1992]
O Sacrum Convivium [1937]
5 MIN

TROND KVERNO [1945]
Ave Maris Stella [1976]
5 MIN

FRANCIS POULENC [1899-1963]
O Magnum Mysterium [1951-52]
4 MIN

ALBERTO GRAU [1937]
Magnificat - Gloria - O Cântico de Maria [2007]
7 MIN

Reflexos do Sagrado
A superfície de um espelho é imutável, contudo o que
ela reflete varia enormemente a depender do lugar em
que se encontra, do tempo que ecoa e ainda de quem
vê, ouve, sente. O programa de hoje intitula-se Reflexos
do Sagrado e propõe também a nós uma reflexão — ou
mais — sobre como uma mesma fonte pode espelhar
sonoridades completamente diferentes. Compositores
distantes séculos um do outro ou dividindo as mesmas
décadas, outros conterrâneos ou nascidos a distâncias
continentais refletem sobre os mesmos textos sagrados.
Lux Aeterna
Proveniente da antífona utilizada em especial
nas missas de Requiem — missa em memória dos
mortos — o texto latino de Lux Aeterna advoga
por luz e descanso eterno àqueles que, então,
se encontram na companhia dos santos.
A obra que abre esse programa traz o refinamento
composicional de John Cameron sobre a monumental
variação “Nimrod” de Edward Elgar, nona das “Variações
Enigma” para orquestra. A adaptação vocal de Cameron
surpreendentemente consegue, com apenas oito vozes,
manter todo o brilho e a suntuosidade desta que é,
certamente, a mais querida dentre as catorze variações
do conjunto. Mesmo com a escrita cuidadosa de
Cameron, executar essa adaptação em grupo reduzido é
um verdadeiro tour de force: cada cantor precisa contar
com domínio técnico absoluto para realizar difíceis saltos
melódicos sobre dissonâncias e para administrar de
maneira prodigiosa a coluna de ar e as curtas respirações.
A segunda parte do programa começa com o olhar
de Ēriks Ešenvalds, compositor letão, sobre o mesmo
texto. Assim como o compositor inglês, Ešenvalds
imprime a mesma sensação de ar infinito e de um
discurso melódico que desconhece o transcorrer do
tempo linear. Os encadeamentos harmônicos, também
construídos em sequências de tensão crescente, tal qual
em Elgar, conduzem ao clímax da obra e a utilização
extensa dos intervalos de segunda — marca de muitos
compositores corais contemporâneos — situa a obra em
nosso tempo. Uma longa coda fecha a peça, deixando
óbvia a sensação de um tempo circular que rege o texto.
O Sacrum Convivium
Atribuído a São Tomás de Aquino, o texto litúrgico
faz referência a um dos momentos mais importantes
da missa católica: a sagrada comunhão. Segundo a
bíblia, Jesus, durante sua última ceia que antecedeu
o calvário, distribuiu seu corpo e seu sangue a seus
discípulos na forma de pão e vinho para que estes
comessem e bebessem e, assim, partilhassem do
próprio Cristo. Considerado um mistério, o mesmo ato é
simbolizado em toda missa católica até os dias de hoje
e é o momento mais esperado do culto pelos cristãos.
Apesar de pouco longevo, Pergolesi pôde escrever em
menos de 26 anos um considerável número de obras
em variados estilos, desde óperas bufas, sonatas,
sinfonias e concertos a obras sacras, como seu célebre
Stabat Mater. O compositor italiano era dono de uma
sofisticação ímpar, e seus encadeamentos de acordes
muitas vezes remetem aos de seus conterrâneos Luca
Marenzio e Carlo Gesualdo. Todavia, a fluência do
discurso harmônico e o domínio da escrita melódica
cromática e do processo imitativo fazem de Pergolesi um
artífice exemplar da música de seu tempo. Neste breve O
Sacrum Convivium, seu estilo único pode ser reconhecido
numa obra de comovente e decorosa solenidade.
Em O Sacrum Convivium de Messiaen o discurso
harmônico, apesar de trilhar outras veredas, é
igualmente surpreendente e ainda mais espantosas são
a unidade e coesão que esta obra provoca. Utilizandose da antiga técnica isorrítmica de composição de
motetos, como em Machaut ou Dufay, o compositor
francês consegue, como poucos de sua época, reter o
sagrado e o sublime tendo como alicerces intervalos
melódicos áridos e sucessões de acordes impossíveis
de se antever. Grande organista, mesmo na escrita a
cappella, Messiaen não consegue deixar-se escapar –
ou muito possivelmente o faz de maneira propositada
dado o caráter do texto – da presença de um enorme
órgão de tubos nessa obra vocal por excelência.
Ave Maris Stella
Hino mariano muito popular desde a Idade Média,
Ave Maris Stella propõe uma belíssima analogia a
respeito de Maria, mãe de Jesus: ela é comparada às
estrelas que guiam os navegantes durante a noite.
Assim, para os fiéis, Nossa Senhora é aquela que os
ilumina e guia nos momentos de trevas e tormenta.
A música de Edvard Grieg contém apenas quatro das
sete estrofes da oração original, mas a ambientação é
tão sublime que não se nota a falta de parte alguma.
Alternando a escrita entre quatro e cinco vozes, por vezes
contando com apenas dois timbres vocais, a abertura das
vozes e a clareza de cada acorde imprime à atmosfera
enorme tranquilidade e, ao mesmo tempo, intensa
luminosidade. Esta pequena peça é, verdadeiramente,
uma capela iluminada por amplos vitrais que, com suas
coloridas narrativas, contam um pouco sobre a mulher
para quem os católicos direcionam tamanha veneração.
O também norueguês Trond Kverno inicia a mesma
prece com construções cordais e variações de dinâmica
semelhantes às de Grieg, todavia as alterações agógicas,
a construção musical dos afetos relacionados a cada
verso, as seções contrastantes e as aberturas em seis ou
sete vozes, fazem com que a obra vá, paulatinamente, se
distanciando da de seu conterrâneo. Além de conter todos
as sete estrofes da oração original, Kverno ainda adiciona
dois versículos ao fim da obra em caráter recitativo
para tenores e sopranos, encerrando a peça com a
introdução da consagrada oração a Nossa Senhora.
O Magnum Mysterium
Canto responsorial amplamente utilizado próximo
à celebração do natal na igreja católica, O Magnum
Mysterium descreve o “magnífico mistério” que é a
encarnação divina acontecer num local tão humilde
e banal quanto um estábulo. O prometido filho do
rei está então rodeado de animais de criação e é
colocado em uma manjedoura, que nada mais é que um
recipiente rústico onde os animais comem. Este texto
apresenta-se neste concerto sob o olhar decoroso e
extremamente criativo de dois mestres da música sacra,
separados por nada menos que três séculos e meio.
Tomás Luis de Victoria foi, não somente o compositor
mais renomado da Espanha do século xvi, mas, ao lado
de Palestrina e Lasso, um dos mais célebres daquele
século em toda Europa. Além de exímio organista e
cantor, Victoria era também padre e compôs um semnúmero de obras sacras para as mais variadas ocasiões
em que a liturgia exigia música em seu rito. Principal
representante do movimento da Contra-Reforma, o
compositor espanhol foi um dos mais habilidosos e
criativos quando se tratava de polifonia. Seu O Magnum
Mysterium alterna momentos de polifonia ornamentada
e imitativa e momentos de textura homofônica nos
quais a atenção ao referido verso ou palavra é, dessa
forma, evocada. Grande artífice do contraponto,
Victoria é capaz de manter, como o faz nessa obra, o
caráter místico e de intenso apelo emocional, mesmo
durante os momentos polifônicos e não apenas nos
momentos em que todas as vozes articulam juntas o
texto, lugar-comum do transcendental e do sublime.
Sublime, místico e sobrenatural são adjetivos que
bem poderiam definir o ambiente psicológico da
obra homônima de Francis Poulenc, ícone da música
francesa do século xx. Primeiro movimento de seus
“Quatro Motetos para a Época de Natal”, este moteto,
que é a própria personificação do enigmático, faz
com que o mistério salte do coadjuvante papel de
cenário para assumir o personagem protagonista.
Apesar da sensualidade de suas linhas melódicas
(aqui especialmente desenhadas pelos sopranos), do
refinamento do uso das dissonâncias, do surpreendente
trajeto harmônico e das sedutoras texturas, a doçura
com a qual Poulenc evoca os versos mais delicados —
como tradicionalmente se faz em “Beata virgo” — e
a solenidade que permeia toda a peça conferem o
perfeito decoro que se espera de qualquer cristão,
como bem sabia o católico compositor francês.
Magnificat
Embora contemporâneos e tendo nascido com
diferença de apenas dois anos, a distância de
aproximadamente dez mil quilômetros que separa
Alberto Grau de Arvo Pärt reflete abordagens
completamente distintas a respeito do cântico do
Magnificat, provavelmente o hino mariano mais antigo
de que se tem notícia. O texto narra o que Maria, então
grávida de Jesus, teria dito ao visitar sua prima Isabel,
que também aguardava a chegada de seu filho – este,
posteriormente, conhecido como João Batista.
Arvo Pärt estrutura seu Magnificat inspirado nos
cantos responsoriais, tais quais comumente declamados
no rito católico, alternando duas vozes — tratadas
de maneira solista — apresentando um verso e três
vozes que, então, respondem a ele. Das duas vozes
que expõem os versos a serem respondidos, uma
delas sempre articula o texto sobre a mesma nota,
enquanto a outra passeia melodicamente por essa
voz estática, cruzando-a e gerando dissonâncias de
enorme valor expressivo. Estes mesmos versos, por
vezes, são sustentados por um pedal em uma terceira
ou quarta voz e, durante toda a peça, seis trechos em
tutti conferem ainda mais dramaticidade ao texto,
adensando o timbre e multiplicando os harmônicos.
Sistemático em seus métodos composicionais, assim
como nesta peça em que metrifica absolutamente todos
os elementos (ritmo, melodia, textura, alturas, dinâmicas,
distribuição de vozes e até as sílabas métricas do texto),
o compositor estoniano é um dos poucos minimalistas
a lograrem atingir um alto grau de elaboração
composicional mantendo a sofisticação estética e o
interesse do público, sempre ávido por suas obras.
O espanhol, há muito radicado na Venezuela, Alberto
Grau compôs seu Magnificat lançando mão de elementos
completamente distintos de Pärt. Utilizando-se de figuras
rítmicas sincopadas, deslocamentos métricos, extensiva
alternância de fórmula de compasso e de subdivisão
da pulsação, texturas polirrítmicas, ostinatos e até
mesmo sugerindo a adição de eurritmia, Grau confere
um sentido muito mais festivo — e por que não latinoamericano? — ao texto mariano. Além disso, o compositor
também acrescenta a doxologia “Glória ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo” ao fim do Magnificat, encerrando a
obra de forma festiva e domingueira, como geralmente
encerram-se as missas católicas. E assim, neste domingo,
também encerramos nosso concerto como um reflexo de
nossa alegria por podermos, perto de nosso tão querido
público, viver nossa sagrada missão que é cantar!
William Coelho

CORO DA OSESP
—
Criado em 1994 e reconhecido hoje como referência em música vocal no Brasil, o
grupo aborda diferentes períodos e estilos, com ênfase nos séculos xx e xxi e na
obra de compositores brasileiros. Gravou CDs pelo Selo Osesp Digital, Biscoito
Fino e Naxos. Entre 1995 e 2015, teve Naomi Munakata como Coordenadora
e Regente. De 2017 a 2019, a italiana Valentina Peleggi assumiu a regência do
Coro, tendo William Coelho como Maestro Preparador — cargo no qual ele
continua na Temporada 2020-2021. Em 2020, o Coro se apresentou no Fórum
Econômico Mundial, em Davos (Suíça), sob regência de Marin Alsop, Regente de
Honra da Osesp.

WILLIAM COELHO
—
Regente Preparador do Coro da Osesp, é doutorando em Musicologia e bacharel
em Regência pela USP. Foi professor de Regência na Universidade Federal
de Juiz de Fora e é professor de Canto Coral na UNESP, de Regência na pósgraduação da Faculdade Paulista de Artes e professor convidado da Academia
da Osesp. É Regente Titular da Eos Música Antiga USP e regente convidado das
Orquestras Sinfônicas da USP e de Piracicaba. Foi finalista do Prêmio Jovem
Talento 2019 da Revista Concerto e em 2020 regeu o Coro da Osesp no Fórum
Econômico Mundial em Davos na Suíça.
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