
matar um
mandarim
Um crime torpe abre a segunda semana do
miniciclo da Orquestra Juvenil Gustav Mahler
na Fundação Gulbenkian, centrado na música
da viragem dos séculos XIX/XX. José Carlos
Fernandes reconstitui o cruento homicídio.

TRÊS MELIANTES inventariam
o conteúdo dos seus bolsos e

gavetas e concluem que estão

na mais completa penúria.
Concebem um esquema simples
de angariação de fundos:

forçam uma rapariga a servir de
isco para atrair papalvos ao seu

tugúrio, onde os irão depenar. A
primeira vítima é um libertino
tão desmunido quanto eles,

pelo que põem termo aos

seus avanços sobre a rapariga,
atirando-o para a rua. Segue-se
um adolescente tímido e sem
cheta, que tem o mesmo destino

que o anterior pretendente.
À terceira tentativa, as

insinuantes danças da rapariga
atraem uma figura inesperada
naquele meio urbano europeu
e soturno: um mandarim de

aparência abastada. Este faz

menção de abraçar a rapariga,
mas os meliantes caem sobre

ele. A rapariga centra as

atenções do mandarim, que
ignora os facínoras e sobrevive

a todas as tentativas para o

matar, por estrangulamento,
apunhalamento e

enforcamento. Quando os

meliantes, alarmados com a

aparente invulnerabilidade da
misteriosa figura, estão prestes
a desistir, a rapariga deixa de

opor resistência aos avanços do
mandarim - e no momento em

que este a aperta nos braços,
as suas feridas fatais começam
finalmente a sangrar e ele
desfalece.

O enredo do bailado (ou
"pantomima dançada" ) O

Mandarim Maravilhoso,
de Bartók, aindahoje pode
parecer cruento e perturbador
-imagine-seoqueterá pensado
o público da estreia, em 1926,
na Ópera de Colónia, sobretudo

quando à "obscenidade" do
enredo se somamúsica violenta,
convulsiva e dissonante, que
retomaa via aberta pela (não
menos "escandalosa") Sagração
daPrímavera.deStravinsky.No
programadequinta-feira.com
direcção de Tobias Wògerer,
a suíte dobailado de Bartók é

emparelhada com o poema
sinfónico Schehemzade, de

Rimsky-Korsakov (que foi

professorde Stravinsky e

cujaorquestração e colorido

em muito influenciaram
as primeiras obras do seu

discípulo), e comaßapsódia
sobreum TemadePaganini,
de Rachmaninov, uma das

derradeiras obras escritas pelo
compositor russo no seu pouco
frutífero exílio americano (e

que terá como solista apianista
sérviaAnikaVavic).

Na terça-feira, com a mezzo-
-soprano Elena Zhidkova,
o Coro Gulbenkian, o
Coro Infanto- Juvenil da
Universidade de Lisboa e o

maestro Jonathan Nott, a OJGM
tocará a monumental Sinfonia
n.° 3, de Mahler, composta em
1 895-96 mas estreada na versão

integral - 90-100minutosde
duração - apenas em 1902 . A
dar continuidade a estes seis

andamentos tiansbordantes de

invenção musical e de natureza
muito variada, Mahler delineou
um programa que apenas
revelou aos seus amigos mais

chegados e que suprimiu antes
da publicação da partitura.
Quer os títulos e indicações
que sobreviveram quer a
atmosfera da músicapermitem

concluir que esta é uma das
mais desanuviadas obras de um
compositor em que a tragédia
e a morte estão sempre ao virar
da página da partitura - o V
andamento, "Es SungenDrei
Engel em Sussen Gesang"
("Três Anjos Cantam uma Doce

Canção"), mescla ingenuidade
e doçura e o vasto VI andamento
é uma celebração da vida que
ascende lentamente até uma
apoteose deslumbrante. O

miniciclo da OJGMcompleta-
-se na quarta-feira, dia 6 (20.00,
25-50€), num programa com a

mezzo-soprano Elena Zhidkova
e o maestro Jonathan Nott que
articula os Rúckert-
-Lieder{l9os), de Mahler,
sobre poemas de Friedrich
Ruckert, comas Três Peças

para Orquestra, (1913-15),
de Berg, que, sendo quase
contemporâneas, representam
uma linha evolutiva diversa
da de Mahler, e a Sinfonia n.°
15 (1972), de Shostakovich,
compositor fortemente
influenciado por Mahler. ¦
-> Fundação Gulbenkian, Qui, 20.00,

25-50 Í. Ter, 20.00, 30-7O€.


