
Metropolitana faz a oratória de
que todos conhecemos uma parte
Música. Aula Magna (2 1 .30) é a primeira paragem do concerto de Natal da Orq. Metropolitana.
No programa, o Messias, de Hândel. Amanhã vai a Setúbal e, no domingo, à Basílica de Mafra

O Coro Lisboa Cantat e um colaborador habitual da Orquestra Metropolitana

BERNARDO MARIANO

É uma das obras clássicas mais fa-
mosas e inclui aquele Aleluia uni-
versalmente conhecido, mas de-
certo, à audição, muitos reconhe-
cerão outros trechos. A oratória
Messias é a obra escolhida este ano
pela Orquestra Metropolitana para
o seu programa de Natal. Juntam-
-se-lhe o Coro Lisboa Cantat e

quatro solistas vocais (ver caixa).
Para o maestro, Marcos Maga-

lhães (responsável pelo repertório
barroco na Metropolitana), esta é
"uma obra-prima da humanida-
de, onde tudo bate certo, tal é a
mestria". O que é tanto mais notá-
vel quanto a obra foi escrita com

grande rapidez. Mas "essa pressa -
continua Marcos - só se reflete de
ummodo positivo: na frescura, es-

pontaneidade e criatividade enor-
mes que a partitura revela!" Por
isso, "nem vale a pena apontar um
errito aqui ou ali, pois nós somos
formigas ao pé dele!"

Partitura, ainda, onde ele iden-
tifica "um lado muito acessível e
apelativo, a começar pela caracte-
rística quase de canção de muitas
melodias, cantáveis por qualquer
um". Isso explicará "o facto notável
de esta obra ter sido repetida tantas
vezes" ainda em vida de Hándel,
quando "a norma era uma apre-
sentação e esquecia-5e..." De tal

modo que "a obra era apelidada
de divertimento em anúncios da
época. Daí talvez a origem daque-
la frase atribuída a Hándel: 'Não
desejo só entreter- vos, mas tam-
bém tornar- vos homens melho-
res' ". E o texto de Charles Jennens
bem o merece, pois "é literaria-
mente muito rico, com frases for-
tes, que se adaptam muito bem à
música e cujas imagens esta evo-
ca com invariável eficácia".

Aversão que iremos ouvir foi
encurtada "em nove excertos, no
total, sobretudo árias e coros", não
só para atalhar na duração total,
como para deixar de fora as partes
menos consentâneas com a qua-



dra que atravessamos (ver caixa).
Uma experiência inédita para

Marcos Magalhães, pois "só como
cravista e organista tive contacto
direto como Messiase com orató-
rias de Hãndel, em geral". É seu de-

sejo revelar-nos "uma obra viva,
dinâmica e leve", de "linhas mais

puras e naturais" e onde "o mode-
lo, a referência é sempre o canto, a
vocalidade humana".

Fórum Luísa Todi (amanhã,
2 1 .30) e Basílica de Mafra (domin-
go, 17.00) serão as "aparições" adi-
cionais deste Messias.

OBRA E SOLISTAS

A OBRA

Dublin a 13 de abriL de 1742, a es-
treia Londrina (no Covent Garden)
ocorrendo em março de 1743.

> Estreia 0 Messias estreou-se em

SOLISTAS
> Cantores 0 quarteto escolhido

por Marcos Magalhães é constituí-

do por Sara Braga Simões (sopra-
no), Clint van der Linde (contrate-
nor), o tenor Mário João Alves

e o baixo João Fernandes.

ESTRUTURA
> Formas Esta oratória divide-se

em três grandes partes, Lidando

cada uma, respetivamente, com a

Encarnação do Messias; a Morte e

Ressurreição de Cristo; Juízo Final

e Redenção última da Humanidade.

O MAESTRO
> Carreira Marcos Magalhães ga-
nhou notoriedade através dos pro-
jetos operáticos que levou a cabo

com os Músicos do Tejo, ensemble

que formou a meias com a cravista
Marta Araújo. Especial destaque
merece a apresentação e posterior

gravação (na Naxos) da ópera có-

mica La SpinaLba, de Francisco
António de ALmeida, uma jóia
do nosso Barroco musical.


