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PULCINELLA
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Le carnaval des animaux (O Carnaval dos Animais) (1886)
(duração aproximada: 20 min.)

Texto: Versão livre em português de António Mega Ferreira, a partir dos textos de Francis Blanche

I. Introduction et marche royale du lion (Introdução e Marcha Real do Leão)
II. Poules et coqs (Galinhas e galos)
III. Hémiones (Antílopes)
IV. Tortues (Tartarugas)
V. L’éléphant (O Elefante)
VI. Kangourous (Cangurus)
VII. Aquarium (Aquário)
VIII. Personnages à longues oreilles (Personagem com orelhas grandes)
IX. Le coucou au fond des bois (O Cuco no fundo do bosque)
X. Volière (Aviário)
XI. Pianistes (Pianistas)
XII. Fossiles (Fósseis)
XIII. Le cygne (O Cisne)
XIV. Final
Igor Stravinsky (1882-1971)
Música do bailado Pulcinella (1920)
(duração aproximada: 40 min.)

I. Abertura: Allegro moderato
II. Serenata: Larghetto (Mentre l’eretta) III. Scherzino - Allegro - Andantino - Allegro
IV. Allegretto: Contento forse vivere
V. Allegro assai VI. Allegro (alla breve): Con queste paroline
VII. Largo: Sento dire no’ ice pace
VIII. Chi disse ca la femmena
IX. Allegro: Nce sta quaccuna po’
X. Presto: Una te fa la ’nzemprece
XI. Larghetto
XII. Allegro alla breve
XIII. Alegro moderato: Tarantella XIV. Andantino: Se tu m’ami
XV. Toccata
XVI. Allegro moderato: Gavotta (con due variazione): Allegretto - Allegro
XVII. Vivo
XVIII. Minuetto: Pupillette - fiammette
IXX. Finale: Allegre assai

Camille Saint-Saëns cerca de 1886 | Fonte: Wikimedia Commons

O CARNAVAL DOS ANIMAIS
O Carnaval dos Animais é uma obra
instrumental que foi composta por
Camille Saint-Saëns em 1886 com o
suposto propósito de entreter alguns
amigos numa Terça-Feira de Carnaval.
Não se estranha, por isso, os
apontamentos burlescos que a
atravessam. A música ilustra uma série
de animais, tais como galinhas,
cangurus, fósseis... pianistas?! Trata-se,
portanto, de uma verdadeira sátira
musical.
Em grande medida, O Carnaval dos
Animais é um exercício de estilo (ou
estilos), por parte de Saint-Saëns. Tudo
terá tido origem duas décadas antes,
quando ensinava na École Niedermeyer,
no coração de Paris, onde tinha como
alunos Gabriel Fauré e André Messager.
Nessas aulas havia lugar a improvisações
ao piano muito bem humoradas. Em jeito
de caricaturas musicais, o professor
ilustrava o estilo de escrita dos mais
diferentes compositores. Vinte anos mais
tarde, a «brincadeira» resultou nesta
encantadora «fantasia musical zoológica»
em que as tartarugas dançam ao som do
cancan mais lento de que há memória;
neste caso a manipulação de uma música

de Jacques Offenbach, um dos mais
populares compositores de opereta do
século XIX. Os elefantes movimentam-se
ao som de um muito transformado
Minueto de Hector Berlioz. E os exemplos
sucedem-se, com acentuado tom trocista.
A tal ponto que o próprio compositor
preferiu não autorizar a execução pública
da obra, pois queria manter o estatuto de
compositor sério que havia conquistado.
Só a leitura do seu testamento, já no final
de 1921, permitiu que voltasse a ser
tocada. Curiosamente, logo se tornou na
sua composição mais popular.
Recuando agora até janeiro de 1886,
Camille Saint-Saëns fazia uma digressão
pela Alemanha, da qual se esperava grande
aclamação. Porém, à passagem por Berlim
enfrentou uma forte contestação. O seu
(novo) Concerto para Piano N.º 4 era
rejeitado, não porque a música não fosse
apreciada, mas porque o músico tinha
anteriormente tomado partido numa
querela que visava impedir a representação
de Lohengrin de Richard Wagner em Paris.
Seguiu então viagem, terminando com um
período de férias numa pequena localidade
próxima de Viena. Foi aí que compôs O
Carnaval dos Animais. Trata-se de uma
suíte de catorze pequenas peças que, na
vez de danças, evocam animais. A mais
conhecida é «O Cisne», a única que

Saint-Saëns permitiu ser tocada em
público durante a sua vida e que se tornou
presença obrigatória no repertório de
qualquer violoncelista. Foi originalmente
pensada para ser tocada por
Charles-Joseph Lebouc, o violoncelista
que promoveu e organizou aquele sarau de
9 de março de 1886. «O Cisne» viria a ser
coreografada em dezembro de 1907 por
Mikhail Fokine em São Petersburgo, tendo
como bailarina Anna Pawlowa.
Entre todas, há mais três peças que se
destacam como pilares estruturantes da
obra: «Introdução e Marcha Real do
Leão», «Aquário» e «Final». A
instrumentação, invulgar – flauta,
clarinete, jogo de sinos, xilofone, dois
pianos, dois violinos, viola d’arco,
violoncelo, contrabaixo –, é diferente para
cada uma das peças. Juntam-se todos
somente no «Final», pelo que é uma ótima
maneira de ficar a conhecer melhor cada
um deles. Não por acaso, é uma obra
frequentemente tocada em programas de
caráter didático. Costuma também ser
alternada com a declamação de textos que
fazem alusão aos animais em questão.
O mais conhecido foi escrito no final da
década de 1960 pelo humorista Francis
Blanche. Mas existem outros.

Máscara de Pulcinella | Fonte: Pixabay

PULCINELLA DE STRAVINSKY
O bailado Pulcinella foi estreado na
Ópera de Paris em 1920, com cenários
de Pablo Picasso e coreografia de
Léonide Massine. A música, assinada
por Igor Stravinsky, popularizou-se
através da suíte orquestral que o próprio
fez publicar dois anos mais tarde,
excluindo as partes cantadas. Raramente
temos a oportunidade de ouvir a suíte
completa, ou seja, a versão original da
partitura.
O enredo do bailado Pulcinella
(Polichinelo) recupera um manuscrito de
1700 que contém diversas histórias sobre
aquela personagem, que é, no fundo, a
adaptação napolitana de Arlequim, a
célebre personagem da Commedia
dell’Arte. Trata-se de uma figura-tipo de
caráter burlesco, corcunda, com uma
grande barriga, de nariz recurvado. Tudo
acontece, portanto, em torno das caricatas
aventuras amorosas desse homem do povo,
simultaneamente mandrião e cheio de
astúcia. Há duas jovens de uma aldeia que
não disfarçam a atração que por ele
sentem. Isso deixa os respetivos noivos - assim como Pimpinella, a namorada de
Pulcinella – perdidos de ciúmes. Os
prometidos acabam por esfaquear
Pulcinella, e colocam-se em fuga. O corpo

é encontrado pelos aldeões. Porém, a dada
altura, acontece o inimaginável: o morto
ressuscita. Na verdade, Pulcinella apenas se
fizera passar por morto. Trocara de papéis
com seu amigo Fourbo para todos
surpreender quando aparece disfarçado de
mágico. Para completar a farsa, também os
noivos Florindo e Coviello se tinham
disfarçado, mas de Pulcinella, para
impressionarem Prudenza e Rosetta.
Temos, portanto, a dado momento, quatro
Pulcinellas em cena. No final, tudo se
esclarece e termina em bem, cada um
casando com «o seu».
Os Ballets Russes já tinham ensaiado
anteriormente a combinação da música
barroca italiana com a Commedia dell’Arte,
numa peça de Carlo Goldoni com música
de Domenico Scarlatti. Atendendo ao
sucesso, Serguei Diaghilev convidou
Stravinsky para compor Pulcinella e, para
o convencer, entregou-lhe uma série de
partituras que poderiam ser orquestradas.
Tratava-se de música de câmara, música
para instrumentos de tecla e árias de ópera
que, à data, se pensava serem da autoria de
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736).
Mais recentemente, estudos musicológicos
têm vindo a revelar os verdadeiros autores.
Com efeito, nove dos excertos
selecionados são partes vocais de óperas
cómicas de Pergolesi. Mas também há
música dos compositores Domenico Gallo

(1730-ca.1768), Carlo Monza (17351801), Alessandro Parisotti (1853-1913) e
o Conde de Wassenaer (1692-1766).
Com tudo isto, um dos aspetos mais
fascinantes desta criação é o modo como
Stravinsky sobrepôs música do século
XVIII e a sua própria identidade estilística.
Baseou-se naquelas obras para produzir a
sucessão de peças que se ouve
ininterruptamente durante o bailado – um
ato com pouco mais de meia hora de
duração. Na sua maior parte, preservou as
melodias e as linhas de baixo. Acrescentou,
todavia, o seu cunho, com dissonâncias
que «perturbam» a harmonia, subtis
alterações rítmicas, repetições obstinadas
de fragmentos e, sobretudo, técnicas de
orquestração inconfundíveis. Nesta última
vertente, juntou uma pequena orquestra às
vozes de soprano, tenor e baixo, partes
vocais que não intervêm diretamente no
enredo nem estão associadas a qualquer
uma das suas personagens.
Pulcinella vinca um momento charneira
da carreira do compositor russo,
designadamente por ter revelado o seu
fascínio pela música «antiga». Daí em
diante, passou a enquadrar grande parte
das suas criações numa estética neoclássica.

TEXTOS DE RUI CAMPOS LEITÃO

JEAN-MARC BURFIN
MAESTRO
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Entra em 1983 para o Conservatório
Nacional Superior de Música de Paris,
onde obtém, em junho de 1987 e por
unanimidade do júri, o 1.º prémio de
Direção de Orquestra na classe de
Jean-Sébastien Béreau depois de ter feito
os seus estudos nos Conservatórios de
Nancy, Metz, Estrasburgo e Reims.
Durante as masterclasses que frequenta,
é encorajado pelos seus mestres Franco
Ferrara, Charles Bruck, Pierre Boulez e
Vitaly Kataev. Diplomado pela Academia
de verão do Mozarteum, em Salzburgo, é
convidado para dirigir a Orquestra do
M.I.T. de Boston em 1984, ao lado de

Lorin Maazel.
Na sequência de um seminário
internacional em Fontainebleau, é notado
por Leonard Bernstein e em julho de 1987
convidado para dirigir a Orquestra de
Paris.
Em 1990/1991 recebe uma bolsa
franco-soviética para aperfeiçoamento dos
seus conhecimentos do repertório russo
com Alexandre Dmitriev, no
Conservatório Rimski-Korsakov de São
Petersburgo.
No Concurso Internacional de Jovens
Diretores de Orquestra de Besançon em
1991 foi finalista laureado, e recebeu um
prémio especial da Orquestra da
Rádio-Televisão de Moscovo através do
seu Diretor Vladimir Fedosseiev.

Jean-Marc Burfin dirigiu várias
orquestras, tanto em França como noutros
países (Colonne, Lamoureux, Pays de la
Loire, Poitou-Charentes, Picardie,
Potsdam Phillarmonie, Würtembergische
Phillarmonie, Sinfónica de Oviedo, entre
outras). Foi Diretor Artístico da Orquestra
Metropolitana de Lisboa durante a
temporada de 2003 / 2004.
Gravou um CD na editora Naxos,
consagrado à obra de Vincent d’Indy.
Pedagogo reconhecido, é um dos raros
maestros em atividade a ensinar direção de
orquestra.
Atualmente é professor na Academia
Nacional Superior de Orquestra e Maestro
Titular da Orquestra Académica
Metropolitana.

ORQUESTRA METROPOLITANA
DE LISBOA

Tailândia, Coreia do Sul, Japão e China.
Conta mais de dois milhares de concertos
efetuados em formação orquestral, 16 CD
e 1 DVD gravados, para lá de muitas
transmissões radiofónicas e televisivas.
Tocou com alguns dos mais notáveis
solistas nacionais, entre eles Maria João
Pires, Sequeira Costa, António Rosado,
Artur Pizarro, Pedro Burmester, Elisabete
Matos, Gerardo Ribeiro, Vasco Barbosa,
Paulo Gaio Lima e Anabela Chaves, e
também com prestigiados solistas
internacionais, como Montserrat Caballé,
Jose Carreras, Leon Fleisher e Natalia
Gutman. Entre muitos, teve como
maestros convidados Enrique Dimecke,
Arild Remmereit, Christopher Hogwood,
Theodor Guschlbauer, Emilio Pomàrico e,
mais regularmente, Nicholas Kraemer,
Olivier Cuendet, Enrico Onofri e Michael
Zilm. As direções artísticas da OML foram
sucessivamente confiadas aos maestros
Miguel Graça Moura – fundador do
projeto –, Brian Schembri, Jean-Marc
Burfin, Álvaro Cassuto, Augustin Dumay,
Cesário Costa e Pedro Amaral. Desde
janeiro de 2021, é Diretor Artístico e
Maestro Titular o maestro Pedro Neves.
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A Orquestra Metropolitana de Lisboa
(OML) é pedra angular de um projeto que
se estende além do formato habitual de
uma orquestra clássica. Quando se
apresentou pela primeira vez em público,
no Mosteiro dos Jerónimos a 10 de junho
de 1992, anunciou o propósito de fazer
confluir as missões artística, pedagógica e
cívica por intermédio de uma gestão
otimizada de recursos e uma visão ampla e
integrada de todas as vertentes do
fenómeno musical. Sempre apoiada pela
Câmara Municipal de Lisboa, por
instituições governamentais do Estado e
por várias Câmaras Municipais do entorno
geográfico, e uma vez completadas quase
três décadas de atividade, o valor da aposta
é hoje consensualmente reconhecido, não
somente pelos resultados alcançados, mas
sobretudo pela relevância que tem no atual
panorama musical do país.
Constituída por 35 músicos de 10
nacionalidades diferentes, um terço dos
quais formados na academia superior da
Metropolitana (ANSO), a OML é
bastante versátil. Multiplica-se com
frequência em agrupamentos de música de

câmara e junta-se aos alunos da ANSO
para formar uma orquestra de dimensão
sinfónica. Esta plasticidade tem-lhe
permitido interpretar um leque de
repertório que se estende do barroco à
contemporaneidade, passando pela ópera e
pelas grandes sinfonias românticas. Já
estreou obras de grande parte dos
compositores portugueses no ativo e, para
lá da música que se reconhece na tradição
clássica europeia, toca ainda outros estilos
e tradições, tendo já partilhado palco com
os Xutos e Pontapés, Carlos do Carmo,
Rui Veloso, Mário Laginha, Tito Paris,
Sérgio Godinho e muitos outros. Tem
conseguido, deste modo, dirigir-se ao
público melómano, mas também às
famílias e a toda a comunidade escolar,
chegar junto das pessoas através do
entusiasmo que todos sentimos pela
música.
Na vez de concentrar as suas atuações
numa única sala de concertos, a OML tem
vindo a consolidar uma implantação
territorial que irradia a partir da cidade de
Lisboa para os concelhos mais próximos, e
mais espaçadamente para todo o
continente e arquipélagos. Ao longo do
seu historial também já tocou em França,
Bélgica, Espanha, Cabo Verde, Índia,

FLAUTAS
JANETE SANTOS
RUI BORGES MAIA 1

FAGOTES
LURDES CARNEIRO
RAFAELA OLIVEIRA

OBOÉS
SALLY DEAN
FILIPE FREITAS 1

TROMPAS
DANIEL CANAS
JÉRÔME ARNOUF

CLARINETE
NUNO SILVA

TROMPETE
SÉRGIO CHARRINHO
TROMBONE
REINALDO GUERREIRO 1

PERCUSSÃO
FERNANDO LLOPIS
1.º S VIOLINOS
ANA PEREIRA Concertino
PEDRO MEIRELES 1
CARLOS DAMAS
DIANA TZONKOVA
JOANA DIAS
ALEXÊI TOLPYGO

2.º S VIOLINOS
ÁGNES SÁROSI
JOSÉ TEIXEIRA
ANZHELA AKOPYAN
DANIELA RADU
NONNA MANICHEVA
VIOLAS
JOANA CIPRIANO
IRMA SKENDERI
VALENTIN PETROV
ANDREI RATNIKOV

VIOLONCELOS
NUNO ABREU
CATARINA GONÇALVES
JIAN HONG
ANA CLÁUDIA SERRÃO
CONTRABAIXOS
VLADIMIR KOUZNETSOV
ERCOLE DE CONCA

1 - Convidado
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Obras de
Miguel Azguime
Luís de Freitas Branco
Huang Ruo
Wu Wei Sheng
Pedro Neves Maestro
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M/6 - BILHETES À VENDA
Preçário: 5€ a 25€
Na Ticketline e bilheteira do CCB
todos os dias 11h00 > 20h00
AVISO
Uso obrigatório de máscara
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DIRETOR PEDAGÓGICO Yan Mikirtumov
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E INSTALAÇÕES TÉCNICAS
António Ribeiro
DIRETOR FINANCEIRO
E ADMINISTRATIVO
Francisco Sacadura
DIRETOR DE RECURSOS
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Antena 2 | São Luiz Teatro Municipal | Universidade Nova de Lisboa
Biblioteca Nacional de Portugal | Cultivarte - Encontro Internacional de Clarinete de Lisboa
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Secretaria-Geral da Educação | Academia das Ciências de Lisboa | Museu Nacional dos Coches
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Este concerto pode ser filmado e/ou fotografado pela produção. Caso não autorize o registo da
sua imagem contacte o Relações Públicas da Metropolitana no local.

