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Música  
e arquitetura

Embora desejando as melhoras do maestro titular 
Michel Corboz, foi com satisfação que li a notícia 
da sua substituição por Andreas Spering, em 

estreia na Gulbenkian. Pela maneira como arrumou o 
Coro e Orquestra, dividindo-os estereofonicamente em 
dois grupos, à esquerda e à direita, percebeu-se que se 
tratava de um especialista em música do século XVIII, 
com experiência neste tipo de repertório coral-sinfónico. 
Dirigiu sem batuta, orientando expressivamente as 
entradas dos vários intervenientes e estimulando os 
importantes solos dos músicos (flautas, oboés, violinos, 
violoncelos e fagote). Com o Parque de Santa Gertrudes 
(Gulbenkian) por fundo, recriou o ambiente acústico das 
vetustas catedrais, com nave e transepto, e organizou 
magistralmente o diálogo dramático entre todos os 
elementos sonoros. Do alto do seu assento etéreo, Johann 
Sebastian Bach deve ter sorrido de contentamento. 
Visivelmente inspirados, Orquestra e Coro (preparado 
pelo maestro Jorge Matta) deram o seu melhor. Exultei 
também com as exigentes prestações de Priscille Reynaud 
(violino), Varoujan Bartikian (violoncelo), Cristina Ánchel 
e Ana Filipa Lima (flautas) e Vera Dias (fagote), etc. Além 
de memorável, poderia ter sido uma execução antológica 
da “Paixão Segundo São Mateus” (1727-36), de J. S. Bach, 
não fossem as fraquezas evidenciadas por alguns cantores-
solistas. É justo distinguir a contribuição do barítono 
português André Baleiro (na figura central de Cristo) 
como o melhor cantor no palco. Em presença, autoridade, 
estilo e voz, deixou todos os outros a perder de ouvido. 
Impressionante, o célebre ‘Eli, eli, lamma sabachthani’ 
final (Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste)! 
O papel central do Evangelista ficou prejudicado pela 
emissão apitada e constrita do tenor Hans Jörg Mammel. 
Dos outros solistas, responsáveis pelas várias partes (Pedro, 
Judas, Pilatos, etc.) e pelas reflexões dos crentes perante a 
tragédia anunciada, concebidas para nos envolverem no 
drama, saliento a importância dos números distribuídos 
ao contratenor espanhol Carlos Mena. A voz, porém, está 
menos homogénea, e o (ainda) brilhante registo agudo 
separado do registo médio (praticamente inaudível). No 
entanto, prefiro ouvir os tons maternais de uma mezzo em 
árias como o ‘Erbarme Dich, mein Gott’ (Tende piedade, 
meu Deus) — com o sublime obbligato do violino — como 
fazia a grande Christa Ludwig (que recentemente celebrou 
90 anos em excelente forma física e mental). Enquanto 
apreciei as intervenções sóbrias de Christian Immler, 
desagradaram-me os berros de Christophe Einhorn a 
projetar a voz. Infelizmente, Eduarda Melo (que substituiu, 
à última hora, a brilhante soprano suíça Rachel Harnisch) 
não estava em boa forma quanto a emissão vocal nem 
acertou no estilo. / JORGE CALADO
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