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BRAHMS: EIN DEUTSCHES 
REQUIEM
Hampson (bar), Persson (s), Equilbey (d), 
Orquestra e Coro Gulbenkian 
Gulbenkian, Lisboa, dia 2

O prato forte era o "Um Requiem 
Alemão" (1868) de Johannes Brahms 
(1833-1897), mas o concerto foi 
anunciado como de Thomas Hampson 
(que enche a capa do programa de 
sala), deixando na sombra a luminosa 
Miah Persson. Pelos vistos, a Gulbenki-
an aposta no estrelato de um barítono 
demasiado gasto, agora no final do 
outono da sua carreira. Aos 65 minutos 
da obra-prima de Brahms acrescenta-
ram sete (das dez) "Canções Bíblicas" 
compostas por Antonín Dvorák (1841-
1904) em Nova Iorque em 1894. Não 
percebo a escolha, tanto mais que só 
as primeiras cinco foram orquestra-
das pelo compositor. Se não podiam 
fazer todas (o que talvez requeresse 
um 3º solista), porque não apenas as 
primeiras cinco? De qualquer modo, 
a voz seca de Hampson não lhes faz 
justiça. Foi um grande cantor — nome-
adamente de Lied — que agora parece 
não saber escolher o repertório que 
mais lhe convém. Preferia ter ouvido 
a “Nänie” (canto fúnebre) de Brahms, 
para coro e orquestra, baseado em 
Schiller. Quanto a “Ein deutsches Re-
quiem” “segundo as palavras das Sa-
gradas Escrituras” (a expressão usada 
por Brahms) teve uma boa realização 
da parte das forças musicais da Gul-
benkian, com o Coro em grande forma. 
Nas suas duas intervenções, Hamp-
son defendeu-se melhor do que em 
Dvorák, enquanto a simplicidade direta 
de Persson atingiu o sublime no ‘Ihr 
habt nun Traurigkeit’ sobre o consolo 
dos aflitos. Um Requiem em alemão 
(em vez de latim) corta com a tradição 
litúrgica. A seleção dos textos (pelo 
próprio compositor) descristianiza a 
mensagem para se concentrar no es-
pírito luterano dos comentários sobre 
a vida e a morte, a alegria e a tristeza, a 
confiança e a esperança. Escrevendo 
para coro, orquestra e solistas, Brahms 
demonstra aqui pela primeira vez a sua 
maestria composicional (na orquestra-
ção, no contraponto e fuga, na escrita 
coral, nas intervenções dos solistas). 
Creio que este concerto marcou a 
estreia em Lisboa da maestrina fran-
cesa Laurence Equilbey (fundadora da 
Insula Orchestra e do Coro Accentus). 
Provou que está à vontade nas grandes 
obras corais-sinfónicas. Espero que 
regresse em breve. / JORGE CALADO


