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Uma ovação apoteótica recompen-
sou o brilho na execução de ‘Some 
Enchanted Evening’ de R. Rodgers, 
a penúltima peça do concerto ofe-
recido por Bryn Terfel a um auditório 
esgotado. A letra de O. Hammers-
tein II consubstanciou o espírito 
reinante na sala após a interpretação 
de árias em que o cantor do País de 
Gales foi camaleónico, ao encarnar 
sucessivamente as personagens de 
Mefistófeles, Falstaff, Wotan e Boris 
Godunov. Desenhando com as suas 
prestações dramático-vocais uma 
paleta de situações psicológicas an-
tagónicas e uma variedade de emo-
ções humanas, Terfel irrompeu em 
palco como o Mefistófeles de Boito 
com ‘Son lo spirito che nega sempre’, 
uma ária em que, sem o contributo 
de figurinos, cenários e trama, recri-
ou o papel satânico com imponente 
presença cénica, esgares, assobios 
e, sobretudo, com a voz cavernosa e 
negra como o carvão. Ao manifestar 
algum problema nos agudos, o intér-
prete virava-se para o lado esquerdo 
como se estivesse a cantar para o 
maestro Gareth Jones, um galês 
como ele. Prosseguiu com a ária do 
“Falstaff” ‘Ehi! paggio’ e encerrou a 
primeira parte com um excerto de “A 
Valquíria” de Wagner, arrebatando o 
público com a solenidade da despe-
dida de Wotan a Brunnhilde. Depois 
do intervalo, o baixo-barítono vestiu 
por uns minutos o papel de Boris, o 
czar moribundo de ânimo em tu-
multo, cheio de remorsos, dúvidas e 
maus pressentimentos. Para a ópera 
de Mussorgsky, Terfel escolheu uma 
interpretação mais declamatória do 
que musical, recorrendo sobretudo à 
recitação e a um conjunto de efeitos 
vocais paramusicais como gemidos, 
murmúrios, gritos e exclamações 
sufocadas. Seguiu-se a canção de 
Marta Keen ‘Homeward Bound’. 
Cacarejou e esboçou passos de 
dança ao entoar os yubi-dybi-dybi-
-diby-bidum da célebre canção ‘If 
I Were a Rich Man’ (“Um Violino no 
Telhado”, de Jerry Bock), encerran-
do com uma canção de embalar, um 
‘extra’. Com excertos de óperas de 
Verdi (“Nabucco”, “La Traviata”, “Il 
Trovatore”) e de Wagner (“Tannhäu-
ser”), a Orquestra e o Coro Gulben-
kian cativaram. / ANA ROCHA
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BRYN TERFEL
Orquestra e Coro Gulbenkian, 
Gareth Jones (d)
Gulbenkian, Lisboa, dia 4


