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Uma orquestra é uma convergência de vontades e de histórias individuais. 16 nacionalidades 
com a música como denominador comum. O Expresso acompanhou a Orquestra Gulbenkian 
a Paris, onde no passado dia 5 pela primeira vez tocou no palco da Philharmonie
TEXTO LUCIANA LEIDERFARB EM PARIS

O mundo dentro do mundo

o aeroporto são facilmente identifi-
cáveis pelo instrumento que alguns 
carregam às costas. Mas nem sempre 
andam juntos. Como as águas de um 
rio separam-se, reencontram-se. 
Reconhecem-se ao longe. Seguem 
o seu curso desaguando no mes-
mo lugar. Na porta de embarque, 
conversam sobre o tempo que se 
avizinha agreste em Paris, o destino 
comum, e comentam vários assun-
tos, incluindo o jogo de futebol da 
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Os violoncelistas 
aquecem os dedos 
antes do concerto. 

Na pág. seguinte, 
o barítono Thomas 
Hampson a ensaiar

N 
véspera. Ouve-se russo, português, 
inglês, espanhol, em franca polifo-
nia. Alguém trauteia uma melodia, 
que outro continua distraidamen-
te. Quando o avião aterra, alguém 
não resiste a gritar “bravo!”. Uma 
orquestra é sempre uma orquestra, 
mesmo fora do palco. Mesmo num 
aeroporto lotado de pessoas que vão 
e vêm, em frenética voragem.
Paris é também sempre Paris, e a 
Orquestra Gulbenkian (OG) costuma 
ali tocar com relativa frequência. Po-
rém, ainda não o tinha feito no palco 
da Philharmonie, o imenso, incrível 
edifício futurista assinado por Jean 
Nouvel e inaugurado em 2015. Pode-
ria pensar-se que uma experiência 
nova motivaria alterações de rotina, 
medidas extraordinárias. Mas um 
músico será sempre um músico, e 
por isso não admira que, de manhã, 

o hotel fosse invadido por uma sin-
fonia de sons (ainda) desencontra-
dos. Escalas e compassos a encher os 
corredores, um violino a perguntar, 
uma flauta a responder. Não estudar 
antes de um concerto é impensável, 
seja onde for, em Marte, Lisboa ou 
Paris.
“Para estar em forma é preciso tocar 
todos os dias”, confirma Leonor 
Braga Santos, que até há poucos 
anos tirava férias com a viola-d’arco 
atrás. Desta vez aceitou separar-se 
dela por três dias, permitindo que 
viajasse no camião disponibilizado 
pela Fundação. Este saiu de Portugal 
na noite de sexta-feira para chegar à 
capital francesa na segunda, dia 5, à 
uma e meia da tarde. Mantido a uma 
temperatura de 20 graus Celsius, 
adequada à fragilidade das madei-
ras, transportou 40 instrumentos, 

a maioria de grande porte, como 
contrabaixos e violoncelos. Somente 
os donos dos de menor porte podiam 
optar por levá-los na cabina do 
avião. Assim fez Esther Georgie. “O 
clarinete é uma extensão de mim.”
Esther está na orquestra há 31 anos, 
sempre como primeiro clarinete. 
Nasceu no Michigan, Estados Uni-
dos, filha de músicos. “Cada con-
certo é único, é um momento que 
não se repete”, dirá, e frases como 
esta saem-lhe sem grande esforço, 
não tivesse ainda nos olhos o brilho 
da primeira vez. Neste caso, a alusão 
é literal. A obra que a OG se prepara 
para tocar leva-a de volta aos anos 
de estudante em Londres, ao tempo 
em que tudo era novidade. “A minha 
primeira experiência com o ‘Requi-
em Alemão’, de Brahms, foi a cantar 
no coro do Royal College of Music, 
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em Londres, sob a direção de David 
Willcocks, num concerto inesquecí-
vel.” A ligação das obras aos lugares 
não é inusual na vida de um músico. 
Viajar faz parte do seu ADN.
Se um retrato da OG fosse possível, 
este seria o de um mundo em peque-
no. Um mundo onde cabe o percurso 
de Patrick Eisinger, violetista rome-
no-israelita, chegado a Portugal em 
1988, ou o de Varoujan Bartikian, 
violoncelista vindo da Arménia, 
a terra de Calouste Gulbenkian. 
Encontramo-los nos bastidores da 
Philharmonie, a retirar das caixas os 
instrumentos, a aprontar-se para o 
ensaio e a competir, jocosamente, 
sobre quem tem mais anos de casa. 
Concluem que é Patrick, pois Varou-
jan viria um ano depois, numa data 
que ninguém no planeta esquecerá 
pelas convulsões que a atravessaram.
“Gosto de repetir esta história. Vim 
para Portugal a 9 de novembro de 
1989. O dia da queda do Muro de 
Berlim”, explica. A Fundação fizera 
um concurso na Arménia para a en-
trada de músicos na orquestra, e ele 
ganhou um lugar com mais quatro 
compatriotas, dos quais apenas um 
se mantém no grupo. “Depois do 
colapso da URSS, não havia perspe-
tivas para os músicos no meu país. 
Além disso, foi e é uma honra tra-
balhar na única orquestra do mundo 
com o nome de um arménio.” Da 
orquestra daqueles anos são poucos 
os que ainda ali trabalham. “Uma 
mão-cheia, talvez meia dúzia”, con-
cordam Patrick e Varoujan.
Mas nenhum consegue rivalizar 
com Isabel Pimentel, que chegou em 
janeiro de 1980, ainda era aluna do 
Conservatório. É uma das discípulas 
de François Broos, o violetista belga 
e importante pedagogo que se ins-
talou em Lisboa durante a II Guerra 
Mundial. Nessa altura, a OG “era 
uma orquestra pequenina, com ape-
nas quatro violas”. Hoje tem nove. 
Havia também menos mulheres e 
menos portugueses, embora tanto 
umas como outros tenham sempre 
estado presentes. Nos últimos anos, 
porém, deu-se a grande entrada de 
músicos nacionais. “Podíamos ter 
uma Orquestra Gulbenkian só de 
portugueses e com muito bom ní-
vel”, garante Isabel, que conhece de 
perto a evolução dos jovens músicos 
no país por ser, há anos, professora 
na escola que a formou.
Ali estudou também Leonor Braga 
Santos, que não se inquieta quan-
do a identificamos como sendo a 
“filha do Joly”. Ela é uma das duas 
descendentes de Joly Braga Santos, 
cujas obras sinfónicas a OG por vezes 

interpreta. “Por cá não se faz justiça 
à música do meu pai”, reconhece, 
notando que “lá fora” as orquestras o 
tocam com mais frequência. Leonor 
sai aos seus, ao pai compositor, à 
mãe cantora lírica. Começou por 
escolher o violino, por aperfeiçoá-lo 
em Gstaad, na Suíça, com Alberto 
Lysy. Por insistência deste, mudou 
para a viola d’arco, passando pelas 
lições de François Broos e ingressan-
do na Escola Superior de Música de 
Colónia. Na Gulbenkian está desde 
abril de 1988. O mês exato e o ano 
não lhe saem da cabeça, pois Joly 
viria a morrer em julho. Ainda viu a 
filha regressar a Portugal.
Todas estas histórias e pessoas 
convergem no ensaio, momento em 
que começam a funcionar como uma 
só. Em que a maestrina Laurence 
Equilbey toma a liderança, refa-
zendo o caminho de duas partituras 
complexas, “Um Requiem Alemão”, 
de Brahms, e as “Canções Bíbli-
cas”, de Dvorák. “A orquestra é uma 
comunidade hierárquica”, comenta 
Jeremy Lake, violoncelista inglês. 
“Nós seguimos as indicações do ma-
estro. Mas nem todos estão dispostos 
a ouvir-nos. Eu gosto daqueles que 
nos deixam fazer uma pergunta e 
ouvem o que temos a dizer.” Nem 
uma hora tinha passado para Equil-
bey demonstrar ser possuidora dessa 
fibra. O barítono Thomas Hampson, 
que tinha estado a percorrer a plateia 
de cima a baixo afim de se inteirar da 
acústica, interrompeu-a para sugerir 

“Os músicos têm 
todos o mesmo 
pesadelo: sonhamos 
que chegamos tarde 
a um concerto”, 
confessa Ana 
Beatriz Manzanilla

que os contrabaixos tocassem com 
menos força e os violinos “mais à 
vontade”. Propôs igualmente uma 
alteração na posição das cadeiras. A 
remar para o mesmo porto, a maes-
trina ouviu e acolheu os conselhos.
“Os músicos têm todos o mesmo 
pesadelo: sonhamos que chegamos 
tarde a um concerto”, confessa Ana 
Beatriz Manzanilla. Foi essa a sen-
sação com que acordou de manhã, 
e que não a largou até se sentar à 
frente da sua estante no naipe dos 
primeiros violinos. De Barquisime-
to, Venezuela, e em Portugal desde 
1996, passou pela Alemanha e pela 
Noruega antes de ingressar na OG, 
num tempo em que poucos conhe-
ciam os atributos do El Sistema, 
fundado por José António Abreu. 
“Eu dizia que era da Venezuela e 
ninguém acreditava que sabia tocar. 
Ficavam surpreendidos, ignoravam 
a quantidade de bons músicos que 
o meu país formou naquela altura.” 
Trazia a experiência de quem toca 
em orquestras desde os 8 anos, razão 
por que trabalhou nos primórdios da 
Orquestra Geração e é, desde 2013, 
uma das tutoras da Orquestra Está-
gio Gulbenkian.
Mas os sonhos são sempre sonhos, 
e ninguém chegou atrasado. Nem 
sequer Stefan Schreiber, o alemão 
“exótico” dos segundos violinos que 
raramente chega a horas, de acordo 
com o colega Jorge Teixeira. “Se o 
Stefan está no palco, isso quer dizer 
que o concertino pode entrar”, gra-
ceja, aludindo aos rígidos códigos de 
cena que dizem que o concertino só 
entra no palco depois de os músi-
cos já lá estarem. Todos os minutos 
contam, não fosse o tempo, além do 
som, a matéria-prima da música. 
Quando tudo ficou em silêncio, 
chegou a vez de Dvorák, cantado 
em checo por Thomas Hampson. 
Depois, sem intervalo, a de um 
Brahms extenso e doloroso, com o 
coro Accentus, Hampson e a soprano 
sueca Miah Persson. E os aplausos 

de um auditório esgotado de 2400 
lugares. E a sensação de se estar fora 
do mundo, não podendo estar mais 
dentro dele. No fim, era regressar aos 
bastidores e ver os músicos a tirarem 
selfies com os solistas, a respirarem 
fundo após mais uma jornada.
“Adorei trabalhar com esta maes-
trina. Não impõe, deixa a música 
fluir. Vê-se que está a viver o texto e 
a música”, comenta Esther Geor-
gie. A um canto, um jovem guarda 
o violino. O mesmo que, no avião, 
combinara com os colegas uma ida 
“aos luthiers” da Rue de Rome, para 
experimentar arcos no tempo livre 
que tivessem. É Francisco Lima 
Santos, o assistente do concerti-
no e número dois da orquestra. 
Fez concurso em maio, pelo que 
ainda não concluiu o ano de prova 
necessário para ficar efetivo. Aos 
26 anos, já viveu dois em Bruxelas e 
dois em Madrid, onde estudou com a 
lendária Ana Chumachenco. E como 
é renunciar à individualidade para 
fundir-se no todo de uma orquestra? 
“Desde cedo que gosto de atividades 
em grupo. E tocar numa orquestra é 
das coisas mais fantásticas e pode-
rosas que existem para um músico”, 
afirma. O mais importante é o todo, 
repete, e mais não faz do que pôr em 
palavras o Leitmotiv transversal a 
todas as conversas.
O regresso a Portugal aconteceu 
pouco antes do mais intenso nevão 
em Paris desde 1987. Salvaram-se 
por um triz, pisaram Lisboa apenas 
com um pequeno atraso. António 
Gonçalves parece aliviado. Enquanto 
coordenador da orquestra e com três 
décadas de trabalho na Gulbenkian 
na bagagem, sabe muito bem que, 
numa digressão desta natureza, o 
‘quanto’ é a grande questão. Quan-
tos músicos, quantos instrumentos, 
quantas partituras. Só ele para nos 
contar que, dos 74 que viajaram, dez 
são reforços. Que há 16 nacionalida-
des na OG e 24 portugueses efetivos. 
Que cada concerto exige um sem 
fim de partituras idênticas para cada 
um dos naipes, com as indicações do 
novo maestro, que cabe à sua equipa 
preparar. Centenas de páginas por 
semana. “Conheci o trabalho e a 
tristeza, mas encontrei uma grande 
consolação”, dizia Brahms. E claro 
que sabia do que falava. b
lleiderfarb@expresso.impresa.pt

O Expresso viajou a convite  
da Fundação Gulbenkian

Ver crítica ao concerto na Gulbenkian, 
Lisboa, dia 2, com o mesmo programa  
e intérpretes, na pág. 80


