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INTRODUÇÃO 

 

 

Este relatório pretende descrever as diversas fases de trabalho que conduziram à 

realização dos dois recitais públicos que constituem a componente artística do Mestrado 

em Artes Musicais. A preparação dos mesmos passou por várias etapas, começando 

pela escolha de repertório, tendo em conta a sua relevância histórica e estilística mas 

atendendo à identificação pessoal dos mestrandos com obras e compositores. 

Constam deste relatório os referidos programas, bem como a justificação do seu 

alinhamento, algumas considerações sobre questões técnicas e interpretativas, as notas 

informativas sobre obras e compositores e traduções dos textos das canções que fizeram 

parte dos programas de sala e o material usado, nomeadamente cartazes, na divulgação 

dos recitais. 

Uma vez que a componente artística deste mestrado, foi construída, desde o início 

até à sua conclusão, em parceria entre cantora e pianista, também este documento 

resulta de um trabalho conjunto de reflexão e de concretização das diversas facetas que 

a constituem. 
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PROPOSTA DE PROJECTO 

 

 

Sendo “Lied e Oratória” a área deste mestrado em Artes Musicais destinado a 

cantores e pianistas, considerámos que, existindo um tão vasto repertório de lied, faria 

sentido excluir o século XVIII, onde este conceito ainda não está completamente 

definido, e apresentar nos recitais propostos canções do século XIX, por ser a época de 

definição do lied como um dos principais géneros da música vocal romântica, e das 

primeiras décadas do século XX mas ainda com influências do século anterior. 

Decidimos ainda não incluir oratória, também por pensarmos que será mais valorizada 

noutro tipo de configuração vocal/instrumental. 

Tentámos, mantendo alguma coerência em termos de linguagem musical, abordar 

diferentes perspectivas da canção para voz e piano desta época e abranger algumas 

obras do grande repertório do lied, conjugando, na medida do possível, aspectos 

estéticos, históricos e gosto pessoal. Assim, embora não tenhamos incluído Schubert (o 

criador da concepção romântica do lied) em nenhum dos programas, seleccionámos 

obras de Schumann, o seu herdeiro mais directo, e Wolf, o compositor que elevou a 

simbiose entre poesia e música a um patamar jamais por outro nome alcançado. 

Juntámos a estes dois colossos Liszt, o cosmopolita, com canções de salão ao estilo 

parisiense, mas com uma base musical dentro do romantismo alemão. 

Para o primeiro programa, juntámos Schumann e Liszt numa mesma parte, 

separados de Wolf, por considerarmos existirem mais afinidades entre os dois primeiros 

compositores e pelo facto das obras apresentadas, embora distintas, terem sido 

compostas na mesma altura (as op.35 de Schumann em 1840 e as canções de Liszt entre 

1842 e 1844). Wolf, sendo de uma geração posterior surge na segunda parte do 

programa. 

Para o segundo recital, reunimos representantes do ultra ou pós- romantismo da 

transição do século: Strauss e Mahler e também Korngold, que embora tenha dedicado 

parte da sua vida à composição de música para filmes, deixou algumas dezenas de 

lieder compostos já na primeira metade do século XX mas ainda dentro do estilo 

romântico. 

Para a sequência deste programa não seguimos um critério cronológico (antes pelo 

contrário, começamos pela obra mais recente), privilegiando antes a dimensão das obras 

e deixando assim os Rückert-lieder para a segunda parte, pois embora não se enquadrem 
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na definição de ciclo, são um conjunto de canções que funcionam como um todo e são 

bastante significativas dentro da obra de Mahler. 

Sendo o lied uma união entre poesia e música, tivemos também, na elaboração 

destes dois programas, a preocupação de incluir o poeta que mais inspirou os 

compositores românticos e que inaugurou o lied enquanto poema com um nível artístico 

até então desconhecido – Goethe – e escritores cujas obras estão também muito 

presentes no repertório musical do século XIX, como Shakespeare e Victor Hugo. 
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PROGRAMAS DOS RECITAIS 

 

 

PROGRAMA I 

 

ROBERT SCHUMANN 

(1810-1856) 
 

Canções sobre poemas de Justinus Kerner Op. 35 
 

 I. Lust der Sturmnacht 

 VIII.  Stille Liebe 

 IX. Frage 

 X.  Stille Tränen 

 XI. Wer machte dich so krank? 

 XII. Alte Laute 

 

FRANZ LISZT 

(1811-1886)  
 

Quatro canções sobre poemas de Victor Hugo 

 

Enfant, si j’étais Roi 

S’il est un charmant gazon 

Comment, disaient-ils 

Oh! quand je dors 

 

_____________ 

 

HUGO WOLF 

(1860-1903)  
 

Cinco canções sobre poemas de Johann Wolfgang von Goethe 

 

Anakreons Grab 

Die Spröde 

Die Bekehrte 

Frühling über’s Jahr 

Mignon („Kennst du das Land“) 
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PROGRAMA II 

 

ERICH WOLFGANG KORNGOLD 

(1897-1957) 
 

Drei Lieder Op. 22 

 

 I. Was Du mir bist (Eleonore van der Straaten) 

 II.  Mit Dir zu schweigen (Karl Kobald) 

 III.  Welt ist stille eingeschlafen (Karl Kobald) 

 

RICHARD STRAUSS 

(1864-1949)  
 

Drei Lieder der Ophelia Op. 67 

(Shakespeare, Hamlet) 

 

 I. Wie erkenn ich mein Treulieb vor andern nun 

 II.  Guten Morgen,’s ist Sankt Valentinstag 

 III.  Sie trugen ihn auf der Bahre bloß 

 

_____________ 

 

 

GUSTAV MAHLER 

(1860-1911)  
 

Cinco canções sobre poemas de Friedrich Rückert  

 

Ich atmet’ einen linden Duft 

Liebst du um Schönheit 

Blicke mir nicht in die Lieder 

Um Mitternacht 

 Ich bin der Welt abhanden gekommen   

 

 

Susana Duarte,  soprano 

Helder Marques, piano 
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QUESTÕES INTERPRETATIVAS E FONTES MUSICAIS UTILIZADAS 

 

 

Para o trabalho de interpretação destas obras usámos as seguintes edições: Peters 

para Schumann e Wolf, também para Wolf a Musikwissenschaftlicher Verlag, Dover 

Publications para as canções de Liszt, Schott para o grupo de Korngold, Bote & Bock 

para as Canções de Ofélia e C. F. Kahnt para os Rückert Lieder.  

Apoiámo-nos, não propriamente como suporte técnico ou interpretativo, mas 

sobretudo como fonte de inspiração, na audição de discografia de referência com 

intérpretes de renome no domínio do lied, como Dietrich Fischer-Dieskau, Elisabeth 

Schwarzkopf, Margaret Price, Gerald Moore, Graham Johnson e Geoffrey Parsons. 

Debruçámo-nos numa análise conjunta de diferentes interpretações, não só deste 

repertório específico mas também de outras obras importantes dos compositores 

abordados, de modo a enriquecermos musicalmente, conseguindo uma perspectiva mais 

abrangente e maturando a nossa própria concepção do repertório. 

Embora todas as canções tenham sido escolhidas atendendo às nossas capacidades 

técnicas e musicais, levantaram-se algumas questões interpretativas na preparação deste 

reportório. A clareza exigida na sonoridade pianística das canções de Liszt, bem como a 

linha de canto, típica da canção francesa, afastando-se em muitos aspectos do lied 

germânico, torna delicada a articulação entre os dois estilos; a dificuldade na gestão do 

crescendo musical e emocional ao longo das três estrofes de “Kennst du das Land?” de 

Wolf; os lieder de Mahler com a sua escrita para piano de concepção sinfónica; as 

canções de Korngold, escolhidas em parte por serem poucas vezes executadas, mas que 

por esse mesmo motivo foram estudadas e trabalhadas com menos referências 

interpretativas; as canções de Strauss que embora musicalmente já contenham os 

elementos que caracterizam o estado psíquico de Ofélia, necessitam da construção de 

uma aura de insanidade que só é conseguida através da coerência total entre cantora e 

pianista. 

Tentámos resolver estas questões reflectindo sobre as intenções (nem sempre 

claras) do compositor, do poeta, mas sobretudo seguindo com rigor o texto musical e 

experimentando várias opções, dentro da liberdade estilística que nos é dada pela 

partitura. 

Além do trabalho individual e em duo, foi também significativo na preparação 

destes recitais, o apoio das aulas de Seminário Artístico, que embora nem sempre 

tenham funcionado de forma continuada, forneceram-nos algumas ferramentas 
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importantes e sobretudo a confirmação de estarmos a seguir o caminho correcto na 

interpretação do repertório. O mesmo aconteceu em relação à Masterclass do professor 

Walter Moore. 
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 NOTAS DE PROGRAMA 

 

 

Robert Schumann casou com Clara Wieck, após vários anos de contrariedades 

impostas pelo pai da noiva, em 1840. Foi nesse ano, emotivamente cheio em termos 

pessoais, que decidiu canalizar a inspiração que já tinha triunfado em obras para piano, 

para composições de menor escala, onde uniu a música à outra grande essência do 

espírito romântico, a poesia. No lied encontrou o campo perfeito para a realização desta 

simbiose. 

Este fluxo compositivo, inspirado também pela poesia da época, inaugura uma 

nova era do lied, onde voz e piano são fundidos numa nova e indivisível qualidade. Há 

em Schumann uma nova concepção da melodia, cujas flutuações estão tão 

profundamente interligadas com as palavras que podem existir passagens em estilo 

recitativo, uma parte de piano que, embora funcionando como suporte da parte vocal 

ganha muitas vezes proeminência sob a forma de prelúdios, interlúdios e poslúdios, 

sendo o contraponto uma das suas principais texturas pianísticas. Os próprios poetas 

que mais inspiraram Schumann – Heine e Eichendorff – exigiam algo novo da música: 

maior delicadeza na expressão de sentimentos, jogos de claro-escuro, e essas demandas 

ajudaram a formar o estilo e o conteúdo expressivo do lied schumanniano. 

Também a poesia de Justinus Kerner foi alvo da atenção do compositor. A 

melancolia associada aos fenómenos naturais é uma temática recorrente nos seus textos. 

Em Zwölf Gedichte op. 35 a renúncia, o desespero e a fuga para a solidão da Natureza, 

assunto predilecto do romantismo, constituem a temática do conjunto.  

Este grupo de canções não é um ciclo à imagem dos op. 42 e 48 ou mesmo dos 

Liederkreis mas sim, nas palavras do compositor, um Liedereihe (sequência de 

canções), não existindo uma narrativa ou mesmo uma sucessão ordenada de estados de 

espírito, como é característico dos ciclos de Schumann. 

Lust der Sturmnacht expressa o desassossego e ansiedade trazidos pela noite 

tempestuosa na tonalidade de Mi bemol maior, habitualmente associada ao trágico na 

obra de Schumann. Stille Liebe é a única canção de amor do conjunto com prelúdio, 

interlúdio e poslúdio em arabescos cada vez mais depressivos e cromáticos. “Que 

faríamos sem o conforto da nossa Mãe Natureza?” é a questão colocada em Frage, sem 

preâmbulo nem coda. Terminando num acorde de Sol Maior, estranho à tonalidade 

principal prepara já o Dó Maior de Stille Tränen, o auge do conjunto. As duas últimas 

canções, musicalmente idênticas, desvanecem-se num pianíssimo, evocativo do 
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isolamento e da ausência de contacto humano que levam o sujeito lírico a uma profunda 

resignação. 

 

 

 

Ao contrário de Schumann, a inspiração de Franz Liszt foi mais social ou pessoal 

do que literária, o que explica a escolha de 44 poetas em 5 linguas diferentes para as 

suas canções. 

Levado ao mundo da canção através de transcrições para piano de lieder de 

Schubert, Liszt sempre se revelou muito exigente com a poesia e acreditava que a 

transcendência do poema só seria conseguida através da transcendência vocal e 

pianística, daí a dificuldade de muitas das suas canções. Foi através da transcrição – a 

sua verdadeira escola de composição – mas também com os ensinamentos de Salieri e 

Paër que assimilou a cantabilità e a prosódia cuidada da melodia que lhe é 

característica. A isto juntou a doce vocalidade do romance francês, uma técnica 

pianística com novos efeitos e sonoridades e uma originalidade harmónica com acordes 

alterados e choques cromáticos que apontam já para Richard Strauss. 

As suas canções são ecléticas e experimentais e percorrem três grandes áreas 

geográficas: italiana, germânica e francesa. Nesta última salientam-se as composições 

sobre poemas de Victor Hugo datadas de 1842/1844. Em Enfant, si j’etais róis, Liszt 

trata as imagens poéticas por meio de acordes martelados e trémulos, interrompidos no 

final de cada estrofe por um tom extasiado; S’il est un charmant gazon é estrófica, 

fluida e íntima; Comment disaient-ils estrutura-se em três estrofes divididas em duas 

ideias contrastantes: trepidante para “ils” (eles), lânguida para “elles” (elas). Oh quand 

je dors é uma típica canção de salão parisiense com um prelúdio sonhador com um 

grupeto e coda evanescente, construído sobre as quatro notas da primeira frase. 

 

 

 

 

 

A obra de Hugo Wolf foi, na sua grande maioria dedicada ao lied, género 

intimista para o qual contribuiu com numerosos e sofisticados exemplares, dentro da 

estética do kunstlied, com o ideal de marcar uma posição através de uma nova 

concepção na evolução do género. 

Quando achava que um poema já estava satisfatoriamente musicado, Wolf não 

compunha a sua versão pessoal. Reconheceu que os mais belos poemas de Goethe já 
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tinham sido postos em música por outros compositores, sobretudo Schubert, mas ainda 

musicou 51 que publicou em 1889. A importância que Wolf dava ao poema é bem 

evidente pelo facto de ter intitulado todos os seus lieder de “Gedichte von…., vertont 

von Hugo Wolf” (poemas de…., postos em música por Hugo Wolf). 

Em muitos aspectos aproxima-se de Schumann. Também foi crítico, escolheu 

diversos textos dos mesmos poetas, compôs um variado leque de formas e géneros, 

acumulando assim as ferramentas necessárias aos fins compositivos que sempre mais 

lhe interessaram: associar a música às palavras e às ideias. 

O estilo de Wolf caracteriza-se por uma escrita pianística enriquecida por uma 

linha vocal que se molda às palavras em cada inflexão, seja de som ou de sentido. A 

complexa paleta harmónica, enriquecida com influências de Wagner e Liszt, é usada 

também para exprimir as conotações simbólicas da poesia. Mas a sua maior 

contribuição em termos de originalidade foi, segundo o próprio compositor, o 

desenvolvimento de uma linguagem motívica que acentua detalhes como palavras 

específicas através de diferentes cores, imitações instrumentais e acordes chave. 

Dos cinco lieder aqui apresentados, o primeiro é dedicado ao antigo mestre da 

poesia grega do século VI a.C. – Anacreon. A parte vocal está muito próxima da 

simples pronunciação do texto, sendo apenas realçada a palavra “Leben” (vida) na nota 

mais aguda da canção no culminar de um crescendo. O clímax no entanto ocorre na 

revelação da inscrição do túmulo “Es ist Anackreons Ruh” (É o descanso de Anacreon). 

Die Spröde e Die Bekehrte são pastiches pastorais que já tinham surgido em 1786 na 

ópera de Cimarosa L’Impresario in angustie. Na primeira, numa escrita viva, clara, as 

numerosas apogiaturas acentuam o lado coquete da protagonista da história – uma 

pastora que se deixa seduzir por um tocador de flauta, perdendo a sua tranquilidade. A 

segunda, iniciada por um nostálgico prelúdio, mantém um “carrossel” melódico que 

oscila tristemente acompanhando a voz. As duas canções em conjunto medem a 

transformação interior da jovem pastora. Frühling über’s Jahr é uma canção de amor 

que brilha na frescura de um dia de primavera, um hino às flores e à bem amada. 

“Kennst du das Land?” e Mignon, a personagem do livro de Goethe, Os Anos de 

Aprendizagem de Wilhelm Meister, que lhe dá voz, constituem um exemplo 

paradigmático do espírito romântico – a nostalgia da terra natal, da qual só existem 

recordações. Numa tensão crescente, feita sobretudo através de uma progressão rítmica 

do piano que de síncopas passa para tercinas e finalmente para trémulos, Wolf sugere-

nos, ao longo das três estrofes, que o desejo de regresso de Mignon à sua pátria não será 

cumprido. 
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 Filho do crítico musical vienense Julius Korngold, o mais influente na sua área 

após a morte de Hanslick, criança prodígio, aluno de Zemlinsky, aclamado por Mahler, 

Puccini e Strauss, Erich Wolfgang Korngold dedicou-se a partir de 1938 à 

composição de música para filmes, estabelecendo-se em Hollywood. Foi no entanto no 

domínio da ópera que se notabilizou ainda na adolescência e chamou a atenção de 

alguns dos mais significativos músicos da época que não hesitaram em saudá-lo como o 

segundo Mozart. 

A sua linguagem musical reproduz as características expressivas do romantismo 

tardio, que acabaram por se revelar cada vez mais desfasadas em relação à sensibilidade 

da época. Por isso ficou relativamente esquecido após a sua morte, assistindo-se a uma 

redescoberta da sua obra por ocasião do centenário do seu nascimento. 

Apesar de não ter composto muitos lieder, deixou alguns exemplares bastante 

distintos, como é o caso de Drei Lieder op. 22. Nas suas canções está bem presente a 

influência de Strauss, na condução da linha melódica (Was Du mir bist…), no uso de 

inflexões cromáticas e dissonâncias para acentuar palavras (Mit Dir zu schweigen) e 

numa escrita para piano por vezes orquestral (Welt ist stille eingeschlafen). 

 

 

 

À excepção de um interregno de 12 anos (1906-1917) em que se dedicou 

sobretudo à ópera, Richard Strauss compôs lied durante toda a sua vida, desde 1870 

até 1949, pondo em música obras de cerca de 30 poetas diferentes. Entre eles contam-

se, desde os grandes nomes da literatura romântica alemã – Goethe e Heine – a Rückert, 

Uhland, Lenau, Gilm, Dahn, passando por poetas estrangeiros como Shakespeare ou 

Hâfiz. Ao compositor interessava, mais do que a qualidade literária, a musicalidade 

intrínseca dos textos. 

Na grande maioria dos seus lieder, Strauss focou-se no amor e na bem amada, na 

beleza da Natureza, na nostalgia do tempo que passou e teve como inspiração, além da 

poesia, as grandes vozes, sobretudo femininas, da sua época – Pauline de Ahna, sua 

mulher, Elisabeth Schumann, Viorica Ursuleac, Maria Jeritza, Elena Gerhardt e os 

baixos Paul Knüpfer e Michael Bohnen. 

As três canções de Ofélia datam de 1918, ano em que Strauss regressou ao lied, 

género que após a Primeira Guerra Mundial se tinha tornado num anacronismo, 

sobretudo devido à sua estreita ligação com o movimento romântico. Os textos foram 

retirados de uma tradução de Hamlet de Shakespeare da autoria de Karl Simrock e 
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referem-se à cena 5 do Acto IV em que Ofélia, a jovem nobre dinamarquesa amada do 

protagonista, acabou de perder o seu pai e está a enlouquecer. As canções ilustram essa 

loucura, com uma alternância brusca de estados de espírito, passando, do choro ao riso 

e da nostalgia ao histerismo, o que se reflecte numa escrita musical segmentada, com 

uso abundante de cromatismos e intervalos de grande amplitude dentro de uma 

concepção tonal, todavia, mais tradicional. Em Wie erkenn ich mein Treulieb vor 

andern nun o clima irreal e desencantado do texto e a instabilidade mental da 

protagonista são ilustrados pelo piano, através de uma célula obssessiva, sobre a qual a 

voz dolente de Ofélia chora o homem morto e enterrado. O poslúdio continua a repetir 

notas e acordes lânguidos transmitindo uma sensação de afastamento progressivo – a 

música desvanece-se, não resolve. Por oposição, Guten Morgen,’s ist Sankt 

Valentinstag é uma cena vivamente conduzida através de um movimento pianístico 

perpétuo de alternância entre mão esquerda e mão direita e uma oscilação entre modos 

maiores e menores. Sie trugen ihn auf der Bahre bloß é um delirante elogio fúnebre 

entrecortado por momentos de histeria dançante. 

 

 

 

 

Na obra de Gustav Mahler, lied e sinfonia são géneros indissociáveis (a Canção 

da Terra é disso o exemplo máximo), e se, por um lado, breves passagens das suas 

canções são incorporadas nas suas sinfonias, tornando-se essenciais na sua concepção 

musical, o contrário também acontece, com citações de temas de obras sinfónicas em 

alguns dos seus lieder.  

A base da música vocal de Mahler anterior a 1901 reside numa forte influência do 

folclore boémio. Porém, os lieder sobre poemas de Rückert, compostos entre 1901 e 

1904 durante a sua época em Viena enquanto director da Ópera Estatal, assinalam o 

abandono das fontes populares e o início de um período mais sinfónico. Entre estes 

situam-se os Kindertotenlieder e um grupo de cinco canções que, não tendo sido 

concebido como um ciclo, não tem a unidade temática dos primeiros. 

Rückert (1788-1866), um estudante de línguas orientais, era considerado um poeta 

menor redescoberto na altura em que Mahler escrevia a 5ª Sinfonia, tendo inclusive Ich 

bin der Welt abhanden gekommen (um dos poemas musicados) servido de matriz ao 

tema do mais célebre dos seus andamentos, o Adagietto. O fascínio do compositor por 
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este poeta foi mais curto e concentrado do que Des Knaben Wunderhorn sobre poemas 

populares alemães, que o ocuparam entre 1880 e 1901. 

O que seduziu Mahler na poesia de Rückert foi o seu lirismo intrínseco, para o 

qual criou sonoridades camarísticas de singular refinamento. Ich atmet einen linden 

Duft oferece um momento de mágica simbiose entre poesia e música, com uma 

klangfarbenmelodie (melodia de cores) que passeia entre a voz e o piano (ou orquestra), 

que joga com as sonoridades líquidas das palavras e antecipa a atmosfera etérea de 

alguns andamentos d’A Canção da Terra. 

Liebst du um Schönheit, dedicado a Alma Mahler, é um exemplo do mais 

moderno lirismo, contrastando com a exploração do furtivo e do insaciável que evoca a 

imagem das abelhas a trabalhar em Blicke mir nicht in die Lieder. 

Ich bin der Welt abhanden gekommen, com cujo texto Mahler se identificava a 

ponto de afirmar: “sou eu mesmo”, é uma das primeiras composições onde o 

compositor pretende abolir todos os limites de espaço e de tempo, através de indicações 

como “pacífico” ou “interiorizado”, das notas agudas da linha vocal em pp, dos inícios 

de frase com pausa e da harmonia de sextas agregadas. 

Mas quer se trate dos poemas narrativos de Des Knaben Wunderhorn ou dos 

textos melancólicos de Rückert, Mahler nunca teve como objectivo servir um poeta, 

como faziam por exemplo Schumann e Wolf com Heine ou Mörike, respectivamente, 

preferindo antes servir-se de um poema para projectar algo de muito pessoal. 
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TEXTOS E TRADUÇÕES 

 

 

ROBERT SCHUMANN  

 

ZWÖLF GEDICHTEN op. 35 DOZE POEMAS op. 35 (Excertos) 

(Justinus Kerner) 

 

 

I. Lust der Sturmnacht I. Prazer na noite de tempestade 

 

Wenn durch Berg und Tale draußen Quando, lá fora, nas montanhas e vales 

Regen schauert, Stürme brausen, A chuva treme, a tempestade ruge, 

Schild und Fenster hell erklirren, Tabuletas e janelas estremecem na claridade, 

Und in Nacht die Wandrer irren, E na noite os viandantes erram, 

Ruht es sich so süß hier innen, Como é doce descansar aqui, 

Aufgelöst in sel’ges Minnen; Entregue a um amor bem-aventurado; 

All der goldne Himmelsschimmer E todo o celestial brilho dourado 

Flieht herein ins stille Zimmer: Entra voando no quarto sossegado: 

Reiches Leben, hab Erbarmen! Vida rica, tem compaixão! 

Halt mich fest in linden Armen! Aperta-me com os teus braços suaves! 

Lenzesblumen aufwärts dringen, As flores pimaveris rebentam, 

Wölklein ziehn und Vöglein singen. Pequenas nuvens passam e pássaros cantam. 

Ende nie, du Sturmnacht, wilde! Não acabes nunca, ó agreste noite de tempestade! 

Klirrt, ihr Fenster, schwankt, ihr Schilde, Vibrai, janelas, vacilai, tabuletas, 

Bäumt euch, Wälder, braus, o Welle, Curvai-vos, bosques, bramai, ondas, 

Mich umfängt des Himmels Helle! A claridade dos céus abraça-me! 

 

  

VIII. Stille Liebe VIII. Amor sereno 

  

Könnt’ ich dich in Liedern preisen, Pudesse eu louvar-te em canções, 

Säng’ ich dir das längste Lied. Cantar-te-ia a mais longa canção. 

Ja, ich würd’ in allen Weisen Sim, nunca me cansaria 

Dich zu singen nimmer müd’! De te cantar de qualquer forma! 
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Doch was immer mich betrübte, Mas o que sempre me entristeceu, 

Ist, daß ich nur immer stumm É, que só em silêncio 

Tragen kann dich, Herzgeliebte, Te possa trazer, amada minha,  

In des Busens Heiligtum. No santuário do meu peito. 

  

Dieser Schmerz hat mich bezwungen, Esta dor forçou-me, 

Daß ich sang dies kleine Lied, A cantar esta pequena canção, 

Doch von bitterm Leid durchdrungen, Trespassado pela mágoa amarga, 

Daß noch keins auf dich geriet.  De nunca antes te ter cantado. 

 

  

IX. Frage IX. Pergunta 

  

Wärst du nicht, heil’ger Abendschein! Se não fosses tu, sagrada luz do entardecer! 

Wärst du nicht, sternerhellte Nacht! Se não fosses tu, noite de estrelas iluminada! 

Du Blütenschuck! Du üpp’ger Hain! Tu, adorno de flores! Tu, sumptuoso bosque! 

Und du, Gebirg, voll ernster Pracht! E tu, montanha, com teu solene esplendor! 

Du Vogelsang aus Himmeln hoch! Tu, canto dos pássaros do alto dos céus! 

Du Lied aus voller Menschenbrust! Tu, canção do fundo do coração! 

Wärst du nicht, ach, was füllte noch Se não fosses tu, ah, o que encheria 

In arger Zeit ein Herz mit Lust?  Um coração de alegria nas horas más? 

 

 

X. Stille Tränen X. Lágrimas silenciosas 

 

Du bist vom Schlaf erstanden Tu surgiste do sono 

Und wandelst durch die Au, E passeias-te através dos prados, 

Da liegt ob allen Landen E aí paira, por cima de toda a Terra 

Der Himmel wunderblau. O maravilhoso céu azul. 

 

So lang do ohne Sorgen Enquanto tu dormitaste 

Geschlummert schmerzenlos, Sem dores nem preocupações, 

Der Himmel bis zum Morgen O céu derramou lágrimas 

Viel Tränen niedergoß. Até amanhecer. 
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In stillen Nächten weinet Em noites silenciosas 

Oft mancher aus den Schmerz, Chora muitas vezes alguém sem dor, 

Und morgens dann ihr meinet, E, de manhã, depois, todos julgam, 

Stets fröhlich sei sein Herz.  Que o seu coração está sempre feliz. 

 

 

XI. Wer machte dich so krank? XI. Quem te tornou tão doente? 

 

Daß du so krank geworden, Quem foi  

Wer hat es denn gemacht? Que te tornou tão doente? 

Kein kühler Hauch aus Norden Não foi o vento frio do norte 

Und keine Sternennacht. Nem nenhuma noite de estrelas. 

  

Kein Schatten unter Bäumen, Nem a sombra debaixo das árvores, 

Nicht Glut des Sonnenstrahls, Nem o calor da luz do sol, 

Kein Schlummern und kein Träumen Nem o sono e nem o sonho 

Im Blütenbett des Tals. No leito florido do vale. 

  

Daß ich trag Todeswunden, Se carrego ferimentos mortais, 

Das ist der Menschen Tun; Isso é obra do Homem; 

Natur ließ mich gesunden, A Natureza deixou que me curasse, 

Sie lassen mich nicht ruhn.  Mas não me deixou descansar.  

 

  

XII. Alte Laute XII. Velhas melodias 

   

Hörst du den Vogel singen? Ouves o pássaro cantar? 

Siehst du den Blütenbaum? Vês os rebentos na árvore? 

Herz! kann dich das nicht bringen Coração! Será que isto não te tira 

Aus deinem bangen Traum? Do teu amedrontado sonho? 

  

Was hör’ ich? Alte Laute Que oiço eu? Velhas melodias 

Wehmüt’ger Jünglingsbrust, De um melancólico coração jovem, 

Der Zeit, als ich vertraute Do tempo em que confiava  

Der Welt und ihrer Lust. No mundo e na alegria de viver.  
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Die Tage sind vergangen, Os dias passaram, 

Mich heilt kein Kraut der Flur; Nenhuma erva medicinal me pode curar; 

Und aus dem Traum, dem bangen, E só um anjo me consegue acordar 

Weckt mich ein Engel nur. Do meu sonho amedrontado. 

  

  

FRANZ LISZT  

(Victor Marie Hugo) 

 

Enfant, si j’étais roi Criança, se eu fosse rei 

 

Enfant, si j’étais roi, je donnerais l’empire, Criança, se eu fosse rei, daria o império, 

Et mon char, et mon sceptre, E a minha carruagem, e o meu ceptro,  

 [et mon peuple à genoux,               [e o meu povo de joelhos, 

Et ma couronne d’or, et mes bains de porphyre, E a minha coroa de ouro e os meus banhos de pórfiro, 

Et mes flottes à qui la mer ne peut suffire, E as minhas frotas às quais o mar não é suficiente, 

Pour en regard de vous! Por um olhar vosso! 

 

Si j’étais Dieu, la terre et l’air avec les ondes, Se eu fosse Deus, a terra e o ar com as ondas, 

Les anges, les démons courbés devant ma loi, Os anjos, os demónios curvados à minha lei, 

Et le profond chaos aux entrailles fécondes, E o profundo caos nas entranhas fecundas, 

L’éternité, l’espace et les cieux et les mondes A eternidade, o espaço e os céus e os mundos 

Pour un baiser de toi!  Por um beijo teu! 

 

 

S’il est un charmant gazon Se existe um prado encantador 

 

S’il est un charmant gazon Se existe um prado encantador 

Que le ciel arrose, Que o céu humedece, 

Où brille en toute saison Onde em qualquer estação brilha 

Quelque fleur éclose, Uma flor desabrochada, 

Où l’on cueille à pleine main Onde se colhe às mãos cheias 

Lys, chèvre-feuille et jasmin, Lírios, madressilva e jasmim, 

J’en veux faire le chemin Aí quero percorrer o caminho 

Où ton pied se pose. Que os teus pés pisam. 
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S’il est un rêve d’amour, Se existe um sonho de amor, 

Parfumé de rose, Perfumado de rosas, 

Où l’on trouve chaque jour Onde se encontra todos os dias 

Quelque douce chose, Qualquer coisa doce, 

Un rêve que Dieu bénit, Um sonho que Deus abençoa, 

Où l’âme à l’âme s’unit, Onde as almas se unem, 

Oh! j’en veux faire le nid Oh! Aí quero fazer o ninho 

Où ton coeur se pose.  Onde o teu coração descansa.  

 

 

Comment, disaient-ils Como, diziam eles 

  

Comment, disaient-ils, Como, diziam eles, 

Avec nos nacelles, Com os nossos botes, 

Fuir les alguazils? Fugir dos alguazis? 

Ramez, disaient-elles. Remai, diziam elas. 

  

Comment, disaient-ils, Como, diziam eles, 

Oublier querelles, Esquecer querelas,  

Misères et périls? Misérias e perigos? 

Dormez, disaient-elles. Dormi, diziam elas. 

  

Comment, disaient-ils, Como, diziam eles, 

Enchanter les belles Seduzir as belas 

Sans philtres subtils? Sem filtros subtis? 

Aimez, disaient-elles.  Amai, diziam elas. 

 

 

Oh! quand je dors Oh! Quando durmo 

   

Oh! quand je dors, viens auprès de ma couche, Oh! Quando durmo, aproxima-te do meu leito, 

Comme à Pétrarque apparaissait Laura, Como a Petrarca aparecia Laura, 

Et qu’en passant ton haleine me touche... E que de passagem a tua respiração me toque... 

Soudain ma bouche Subitamente a minha boca 

S’entrouvrira! Entreabrir-se-á! 
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Sur mon front morne où peut-être s’achève Sobre a minha fronte abatida onde talvez se acabe 

Un songe noir qui trop longtemps dura, Um sonho negro que tanto tempo durou, 

Que ton regard comme un astre se lève... Que o teu olhar se levante como um astro... 

Soudain mon rêve Subitamente o meu sonho  

Rayonnera! Irradiará! 

  

Puis sur ma lèvre où voltige une flamme, Depois sobre os meus lábios onde uma chama ondula, 

Éclair d’amour que Dieu même épura, Relâmpago de amor que o próprio Deus purificou, 

Pose un baiser, et d’ange deviens femme... Pousa um beijo e de anjo transforma-te em mulher... 

Soudain mon âme Subitamente a minha alma 

S’éveillera! Despertará! 

  

 

  

  

HUGO WOLF  

(Johann Wolfgang Goethe)  

 

Anakreons Grab O túmulo de Anacreon 

 

Wo die Rose hier blüht,  Aqui, onde a rosa floresce, 

Wo Reben um Lorbeer sich schlingen,  Onde as videiras se enroscam no loureiro,  

Wo das Turtelchen lockt,  Onde a rola chama, 

Wo sich das Grillchen ergötzt,  Onde o grilo se deleita, 

Welch ein Grab ist hier,  Que túmulo é este, que todos os deuses 

Das alle Götter mit Leben schön   Plantaram e adornaram com vida? 

                            [bepflanzt und geziert?  

Es ist Anakreons Ruh.   É o descanso de Anacreon. 

 

Frühling, Sommer und Herbst genoß  O feliz poeta gozou 

                            [der glückliche Dichter;  [a Primavera, o Verão e o Outono; 

Vor dem Winter hat ihn endlich   Finalmente a colina protegeu-o do Inverno. 

                            [der Hügel geschützt.  
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Die Spröde  A tímida 

   

An dem reinsten Frühlingsmorgen  Na mais límpida manhã de Primavera 

Ging die Schäferin und sang, A pastora passeava e cantava, 

Jung und schön und ohne Sorgen,   Jovem e bela e sem preocupações,   

Daß es durch die Felder klang,   Ressoando assim pelos campos,   

So lala! Lerallala!     Lá, lá! Trá, lá, lá! 

 

Thyrsis bot ihr für ein Mäulchen   Tirso ofereceu-lhe, por um beijo, 

Zwei, drei Schäfchen gleich am Ort,   Dois, três cordeirinhos do lugar, 

Schalkhaft blickte sie ein Weilchen;   Ela olhou-o manhosamente por um momento; 

Doch sie sang und lachte fort:    Mas continuou cantando e rindo: 

So lala! Lerallala!     Lá, lá! Trá, lá, lá! 

 

Und ein Andrer bot ihr Bänder,    E outro ofereceu-lhe fitas, 

Und der Dritte bot sein Herz;    E o terceiro o seu coração; 

Doch sie trieb mit Herz und Bändern   Mas ela troçou do coração e das fitas 

So wie mit den Lämmern Scherz,   Assim como dos cordeiros, 

Nur lala! Lerallala!      Lá, lá! Trá, lá, lá! 

 

 

Die Bekehrte     A convertida 

 

Bei dem Glanz der Abendröte  Com o brilho vermelho do crepúsculo 

Ging ich still den Wald entlang,  Eu passeava em silêncio pelos bosques, 

Damon saß und blies die Flöte,   Damon tocava a sua flauta sentado, 

Daß es von den Felsen klang,    Soando assim pelos rochedos, 

So la la! . . .     Lá, lá! . . . 

 

Und er zog mich an sich nieder,   E ele puxou-me para junto de si, 

Küßte mich so hold, so süß.    Beijou-me com tal doçura e suavidade. 

Und ich sagte: Blase wieder!    E eu disse: Toca novamente! 

Und der gute Junge blies,    E o bom rapaz tocou, 

So la la! . . .     Lá, lá! . . . 
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Meine Ruhe ist nun verloren,    A minha paz está agora perdida, 

Meine Freude floh davon,    A minha alegria fugiu, 

Und ich hör’ vor meinen Ohren   E eu oiço junto aos ouvidos 

Immer nur den alten Ton,    Apenas e sempre os mesmos sons, 

So la la, leralla! . . .     Lá, lá! Trá, lá, lá! . . . 

 

 

 

Frühling über’s Jahr    Primavera todo o ano 

 

Das Beet, schon lockert sichs in die Höh! O canteiro vai desabrochando! 

Da wanken Glöckchen so weiß   Aí oscilam pequenas campaínhas brancas  

                                            [wie Schnee;                                                             [como a neve; 

Safran entfaltet gewalt’ge Glut,  O açafrão desenvolve-se com um ardor impetuoso, 

Smaragden keimt es und keimt wie Blut; Germinam esmeraldas como sangue; 

 

Primeln stolzieren so naseweis,  Prímulas pavoneiam-se impertinentes, 

Schalkhafte Veilchen, versteckt mit Fleiß; Violetas espertas, diligentemente escondidas;  

Was auch noch alles da regt und webt,  E tudo o mais se movimenta e agita, 

Genug, der Frühling, er wirkt und lebt.  Basta, a Primavera vive e age. 

 

Doch was im Garten am reichsten blüht, Mas o que de mais rico floresce no jardim, 

Das ist des Liebchens lieblich Gemüt.  É a querida alma da minha amada. 

Da glühen Blicke mir immerfort,  Ela dirige-me, sem parar, olhares incandescentes, 

Erregend Liedchen, erheiternd Wort.  Estimulando canções e alegrando palavras. 

 

Ein immer offen, ein Blütenherz,  Um sempre aberto coração em flor, 

Im Ernste freundlich und rein im Scherz. Amigo na seriedade e puro nas brincadeiras. 

Wenn Ros’ und Lilie der Sommer bringt, E mesmo que o Verão traga rosas e lírios, 

Er doch vergebens mit Liebchen ringt.  Não poderá competir com o meu amor. 
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Kennst du das Land? Conheces o país? 

 

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, Conheces o país onde crescem os limoeiros, 

Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn,  Onde na folhagem escura brilham laranjas de ouro, 

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,  Onde um suave vento sopra vindo do céu azul, 

Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?  E onde estão a murta tranquila e o alto loureiro? 

Kennst du es wohl?     Conheces realmente? 

Dahin! dahin     Para lá! Para lá 

Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.  Quero ir contigo, ó meu amado. 

 

Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach. Conheces a casa? O seu telhado repousa sobre pilares. 

Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, A sala brilha, o aposento resplandece,  

Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: E existem figuras de mármore que me olham: 

Was hat man dir, du armes Kind, getan?  O que te fizeram, pobre criança? 

Kennst du es wohl?     Conheces realmente? 

Dahin! dahin     Para lá! Para lá 

Möcht ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn. Quero ir contigo, ó meu protector. 

 

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Conheces a montanha e o seu atalho nas nuvens? 

Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg; O macho procura o seu caminho no nevoeiro; 

In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut;  Nas cavernas vive o dragão de uma antiga casta; 

Es stürzt der Fels und über ihn die Flut!   O penhasco cai e sobre ele o dilúvio! 

Kennst du ihn wohl?    Conheces realmente? 

Dahin! dahin     Para lá! Para lá 

Geht unser Weg! O Vater, laß uns ziehn!  É o nosso caminho! Ó pai, deixa-nos ir! 
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ERICH W. KORNGOLD  

 

DREI LIEDER op. 22 TRÊS CANÇÕES op. 22 

 

I. Was Du mir bist...  I. O que és para mim... 

(Eleonore van der Straaten) 

 

Was Du mir bist? O que és para mim? 

Der Ausblick in ein schönes Land, A visão num país belo, 

Wo fruchtbelad’ne Bäume ragen, Onde sobressaem as árvores carregadas de frutos, 

Blumen blüh’n am Quellenrand. E as flores florescem junto às nascentes. 

 

Was Du mir bist? O que és para mim? 

Der Sterne Funkeln, das Gewölk durchbricht, O cintilar das estrelas que rompe as nuvens, 

Der ferne Lichtstrahl, der im Dunkeln spricht: O raio de luz distante, que diz na escuridão: 

O Wanderer, verzage nicht!  Caminhante,  não esmoreças! 

 

Und war mein Leben auch Entsagen,  Também a minha vida foi renúncia, 

Glänzte mir kein froh’ Geschick –  E o destino não me sorria – 

Was Du mir bist? Kannst Du noch fragen?  O que és para mim? Ainda perguntas? 

Mein Glaube an das Glück.  A minha fé na felicidade. 

 

 

II. Mit Dir zu schweigen II. Estar contigo em silêncio 

(Karl Kobald) 

 

Mit dir zu schweigen still im Dunkel,  Estar contigo em silêncio calmamente no escuro, 

Die Seele an der Träume Schoß gelehnt –  A alma encostada ao seio do sonho – 

Ist Lauschen ew’ge Melodei’n,  É como escutar melodias eternas, 

Ist Liebe ohne End’...  É o amor infinito... 

 

Mit dir zu schweigen in der Dämmerzeit,  Estar contigo em silêncio ao entardecer, 

Ist Schweben nach der Welten großer Fülle,  É flutuar ao sabor da opulência do mundo, 

Ist Wachsen weit in die Unendlichkeit,  É crescer para o infinito, 

Entrückt in ewige Stille...  No êxtase de uma calma eterna... 
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III. Welt ist stille eingeschlafen  III. O mundo adormeceu tranquilamente 

(Karl Kobald)  

 

Welt ist stille eingeschlafen, O mundo adormeceu tranquilamente, 

Ruht im Mondenschein. Descansa ao luar. 

Öffnen sich im Himmelshafen Abrem-se no porto do céu 

Augen, golden, rein. Olhos dourados e puros. 

  

Gottes Geige singt jetzt leis’ O violino celeste canta agora baixinho 

Liebste, denk’ an Dich. Querida, penso em ti. 

Wie im Traumboot geht die Reise, Como uma viagem no barco dos sonhos, 

Such’ in Sternen Dich. Procuro-te nas estrelas. 

  

Strahlen seliger Lieb’ erhellen Raios de um amor feliz iluminam 

Meines Herzens Raum. O espaço do meu coração. 

Zwiesprach’ halten unsere Seelen, As nossas almas conversam, 

Küssen sich im Traum. Beijam-se em sonhos. 

  

 

RICHARD STRAUSS  

 

DREI LIEDER DER OPHELIA op. 67 TRÊS CANÇÕES DE OFÉLIA op. 67 

(Shakespeare, Hamlet – transc. K. Simrock) 

 

Erstes Lied der Ophelia Primeira canção de Ofélia 

 

Wie erkenn' ich mein Treulieb   Como poderei eu agora reconhecer 

Vor andern nun?    O amor verdadeiro dos outros? 

An dem Muschelhut und Stab  Pelo chapéu de concha e bordão 

Und den Sandalschuh'n.  E pelas sandálias. 

 

Er ist tot und lange hin,  Ele morreu e partiu há muito, 

Tot und hin, Fräulein!  Morreu e partiu, Senhora! 

Ihm zu Häupten grünes Gras,  À cabeceira tem relva verde, 

Ihm zu Fuß ein Stein. Oho!   Aos pés uma pedra. Oh, oh! 
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Auf seinem Bahrtuch, weiß wie Schnee,   Sobre a sua mortalha, branca como a neve, 

Viel liebe Blumen trauern.   Muitas gentis flores estão de luto. 

Sie gehn zu Grabe naß,   Elas vão para o túmulo molhadas, 

O weh! vor Liebesschauern.   Oh, que dor! Pelo duche do amor. 

 

 

Zweites Lied der Ophelia  Segunda canção de Ofélia   

  

Guten Morgen, 's ist Sankt Valentinstag,   Bom dia, hoje é dia de S. Valentim, 

So früh vor Sonnenschein.  Tão cedo ainda antes do nascer do sol. 

Ich junge Maid am Fensterschlag    Eu, jovem donzela, estou à janela 

Will Euer Valentin sein.     E quero ser a Vossa Valentina. 

Der junge Mann tut Hosen an,    O jovem rapaz veste umas calças, 

Tät auf die Kammertür,    Abre a porta do quarto, 

Ließ ein die Maid, die als Maid   Deixa entrar a donzela que, como donzela 

Ging nimmermehr herfür.     Não mais saiu. 

 

Bei Sankt Niklas und Charitas!    Pelo Santo Nicolau e pela Santa Caridade! 

Ein unverschämt Geschlecht!     Que espécie sem vergonha! 

Ein junger Mann tut's wenn er kann,    Um jovem rapaz fá-lo, na verdade, sempre que pode, 

Fürwahr, das ist nicht recht.     E isso não está certo. 

Sie sprach: Eh Ihr gescherzt mit mir,    Ela disse: Antes de brincar comigo, 

Verspracht Ihr mich zu frein.     Vós prometestes pedir-me em casamento. 

 

Ich bräch's auch nicht beim Sonnenlicht,  Eu teria cumprido a promessa, juro pelo sol, 

Wärst du nicht kommen herein.    Se não tivesses entrado.    

 

 

Drittes Lied der Ophelia    Terceira canção de Ofélia 

 

Sie trugen ihn auf der Bahre bloß   Eles levaram-no nu num esquife 

Leider, ach leider, den Liebsten!   Lamentavelmente, ah, lamentavelmente, o querido! 

Manche Träne fiel in des Grabes Schoß -  E no seio da sua campa caiu uma lágrima - 

Fahr wohl, fahr wohl, meine Taube!   Vai em paz, minha pomba! 
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Mein junger frischer Hansel ist 's,   O meu jovem e alegre Hansel, 

Der mir gefällt - und kommt er nimmermehr?  É aquele que me agrada. E será que ele não volta                  

                                                                                                                                                     [mais? 

 

Er ist tot, o weh!     Ele está morto, que dor! 

In dein Totbett geh,     Vai para o teu leito de morte, 

Er kommt dir nimmermehr.    Ele não voltará a ti nunca mais. 

 

Sein Bart war weiß wie Schnee,   A sua barba era branca como neve, 

Sein Haupt wie Flachs dazu.    A sua cabeleira como linho, 

Er ist hin, er ist hin,   Ele partiu, ele partiu, 

Kein Trauern bringt Gewinn:    Nenhum luto traz proveito: 

Mit seiner Seele Ruh    Paz à sua alma  

Und mit allen Christenseelen!   E às de todos os cristãos! 

Darum bet ich! Gott sei mit euch!   Por isso peço! Deus esteja convosco! 

 

 

 

 

 

GUSTAV MAHLER  

 

FÜNF LIEDER CINCO CANÇÕES 

nach Gedichten von Friedrich Rückert sobre poemas de Friedrich Rückert 

 

I. Ich atmet’ einen linden Duft I. Eu respirei um suave perfume 

  

Ich atmet’ einen linden Duft. Eu respirei um suave perfume. 

Im Zimmer stand No quarto estava 

Ein Zweig der Linde, Um ramo de tília, 

Ein Angebinde Um presente 

Von lieber Hand. De uma mão amada. 

Wie lieblich war der Lindenduft! Como era querido o perfume da tília! 
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Wie lieblich war der Lindenduft! Como era querido o perfume da tília! 

Das Lindenreis O rebento da tília 

Brachst du gelinde; Tu colheste gentilmente; 

Ich atme leis’ Eu respiro em silêncio 

Im Duft der Linde No perfume da tília 

Der Liebe linden Duft. O suave aroma do amor. 

  

 

II. Liebst du um Schönheit II. Amas pela beleza 

  

Liebst du um Schönheit, o nicht mich liebe! Amas pela beleza, não me ames! 

Liebe die Sonne, sie trägt ein gold’nes Haar! Ama o sol com a sua cabeleira dourada! 

Liebst du um Jugend, o nicht mich liebe! Amas pela juventude, não me ames! 

Liebe den Frühling, der jung ist jedes Jahr! Ama a Primavera, que é jovem todos os anos! 

Liebst du um Schätze, o nicht mich liebe! Amas pela riqueza, não me ames! 

Liebe dir Meerfrau, sie hat viel Perlen klar! Ama a sereia, ela tem muitas pérolas brilhantes! 

Liebst du um Liebe, o ja - mich liebe! Amas pelo amor, então ama-me! 

Liebe mich immer, dich lieb’ ich immerdar!  Ama-me sempre, tal como eu sempre te amarei! 

 

 

III. Blicke mir nicht in die Lieder III. Não olhes para as minhas canções 

  

Blicke mir nicht in die Lieder! Não olhes para as minhas canções! 

Meine Augen schlag’ ich nieder, Baixo os meus olhos, 

Wie ertappt auf böser Tat. Como apanhado num acto maldoso. 

Selber darf ich nicht getrauen, Mesmo eu não me atrevo, 

Ihren Wachsen zuzuschauen: A observar o seu crescimento: 

Deine Neugier ist Verrat! A tua curiosidade é uma traição! 

Bienen, wenn sie Zellen Bauen, As abelhas, quando constroem as colmeias, 

Lassen auch nicht zu sich schauen, Também não se deixam observar, 

Schauen selbst auch nicht zu. Elas próprias não olham. 

Wenn die reichen Honigwaben E quando os ricos favos de mel 

Sie zu Tag gefördert haben, São por elas trazidos à luz do dia, 

Dann vor allen nasche du!  Então és tu o primeiro a provar! 
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IV. Um Mitternacht IV. À meia-noite 

 

Um Mitternacht À meia-noite 

Hab’ ich gewacht Eu despertei 

Und aufgeblickt zum Himmel; E olhei para o céu; 

Kein Stern vom Sterngewimmel Nenhuma estrela no torvelinho das estrelas 

Hat mir gelacht Me sorriu 

Um Mitternacht. À meia-noite. 

  

Um Mitternacht À meia-noite 

Hab’ ich gedacht Enviei os meus pensamentos 

Hinaus in dunkle Schranken. Para os mais escuros limites. 

Es hat kein Lichtgedanken Nenhum se iluminou 

Mir Trost gebracht Para me trazer consolo 

Um Mitternacht. À meia-noite. 

 

Um Mitternacht À meia-noite 

Nahm ich in acht Tomei consciência 

Die Schläge meines Herzens; Do bater do meu coração; 

Ein einz’ger Puls des Schmerzens Um só pulsar de dor 

War angefacht Foi avivado 

Um Mitternacht. À meia-noite. 

  

Um Mitternacht À meia-noite 

Kämpft’ ich die Schlacht, Eu travei a batalha, 

O Menschheit, deiner Leiden; Ó humanidade, do teu sofrimento; 

Nicht konnt’ ich sie entscheiden Nem a pude resolver 

Mit meiner Macht Com a minha força 

Um Mitternacht. À meia-noite. 

  

Um Mitternacht À meia-noite 

Hab’ ich die Macht Eu entrego o meu poder 

In Deine Hand gegeben; Nas Tuas mãos; 

Herr über Tod und Leben, Senhor sobre a morte e a vida, 

Du hällst die Wacht Tu és o sentinela 

Um Mitternacht.  À meia-noite! 
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V. Ich bin der Welt abhanden gekommen V. Eu perdi-me do mundo 

  

Ich bin der Welt abhanden gekommen, Eu perdi-me do mundo, 

Mit der ich sonst viele Zeit verdorben; Com o qual antes desperdicei muito tempo; 

Sie hat so lange nichts von mir vernommen, Há tanto que ele não sabe nada de mim, 

Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben! Que bem pode pensar que eu morri! 

Es ist mir auch gar nichts daran gelegen, De facto, não tem qualquer importância para mim, 

Ob sie mich für gestorben hält. Se ele me toma como morto. 

Ich kann auch gar nichts sagen dagegen, Também não posso dizer nada em contrário, 

Denn wirklich bin ich gestorben der Welt. Pois, na realidade, morri para o mundo. 

Ich bin gestorben dem Weltgetümmel Eu morri para o tumulto do mundo 

Und ruh’ in einem stillen Gebiet. E descanso num local calmo. 

Ich leb’ allein in meinem Himmel, Eu vivo sozinho no meu céu,  

In meinem Lieben, in meinem Lied. No meu amar, na minha canção. 

   

    

 

 

Traduções de 
 

         Susana Duarte e Helder Marques 
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NOTAS BIOGRÁFICAS 

 

 

        

Susana Duarte, soprano 

 

Natural de Torres Vedras, Susana Duarte iniciou os 

seus estudos musicais na Escola de Música “Luís 

António Maldonado Rodrigues” na classe de Elsa 

Cortez. Licenciou-se em Canto na Escola Superior de 

Música de Lisboa, onde trabalhou com Elsa Saque, 

Nuno Vieira de Almeida, Olga Prats e Stephen Bull, 

entre outros e em Ciências Musicais na Universidade 

Nova de Lisboa, onde frequenta actualmente o 

mestrado em Artes Musicais (Lied e Oratória). 

Participou em diversos masterclasses, nomeadamente 

com Max Van Egmond, Helmut Lips, Hilde Zadek, 

Ralph Döring, Mara Zampieri, Walter Moore, João Lourenço, Claire Vangelisti e 

ateliers de ópera com Carleen Graham nos quais trabalhou cenas de óperas como 

Carmen, As Alegres Comadres de Windsor e As Bodas de Fígaro.  

Conquistou o terceiro prémio no Concurso Nacional de Canto Luísa Todi em Junho 

de 2005. 

No âmbito da disciplina de Interpretação Cénica da ESML, interpretou o papel de 

Anna Gomez da ópera The Cônsul de G. Menotti e o papel de Knabe, da ópera Der 

Jasager de Kurt Weil, ambas sob a direcção musical de Nicholas McNair e encenadas 

por Paulo Matos e Francisco Salgado, respectivamente. Integrou ainda o elenco de A 

Flauta Mágica numa produção na Cidadela de Cascais e foi First Witch e Second 

Woman em Dido e Eneias no festival de ópera de Óbidos. 

Estreou, com a orquestra da EPABI sob a direcção de Nuno Dario, canções de José 

Atalaya orquestradas por Luiz de Freitas Branco. Colaborou também com a orquestra 

da ESML na obra Sonho de uma noite de Verão de F. Mendelssohnn, sob a direcção de 

Vasco Pearce de Azevedo. Participou nas comemorações dos 175 anos do 

Conservatório Nacional, no Teatro Camões, como solista na cantata D. Garcia de Jolly 

Braga Santos. 
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Tem realizado recitais de canto e piano com os pianistas Francisco Sassetti, Ana 

Jacobetty, Helder Marques e com Nuno Vieira de Almeida (no Ciclo Novos Cantores 

do Teatro São Luiz).  

Apresenta-se regularmente em concertos de música antiga, integrando grupos como 

a Capela Lusitana, o Concerto Campestre, o Antiquos Ensemble, e o Grupo Vocal 

Olisipo, entre outros. Tem colaborado também com as Voces Caelestes e é membro do 

Coro Gulbenkian. 

Participou na banda sonora do filme O Milagre segundo Salomé, do realizador 

Mário Barroso. 

Lecciona técnica vocal e história da música na Escola de Música “Luís António 

Maldonado Rodrigues”  de Torres Vedras desde 2001. 
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                   Helder Marques, piano 

 

O pianista Helder Marques iniciou os 

estudos musicais em Torres Vedras, de onde é 

natural, tendo posteriormente prosseguido a 

sua formação em Lisboa, Prato (Itália) e 

Düsseldorf (Alemanha). Foram seus 

professores Maria Christina Lino Pimentel, 

Jorge Moyano, Pietro De Maria e Roberto Szidon.  

Frequentou cursos de aperfeiçoamento orientados por Dimitri Bashkirov, Ralf 

Nattkemper, Dimitri Paperno, Pedro Burmester, Sequeira Costa e Richard MacMahon. 

No campo da música de câmara e, em particular, do Lied, trabalhou com os pianistas 

João Paulo Santos, Nuno Vieira de Almeida, Siegfried Mauser, Christian de Bruyn e 

Raminta Lampsatis. 

Colaborou com o Coro do Teatro Nacional de São Carlos em concertos no Salão 

Nobre. No Teatro Aberto trabalhou como correpetidor na ópera de John Gay/Benjamin 

Britten The Beggar’s Opera  e dirigiu récitas de Dreigroschenoper de Kurt Weill. 

Nos Cursos de Encenação de Ópera levados a cabo pela Fundação Calouste 

Gulbenkian acompanhou a ópera Riders to the sea de Vaughan Williams e, com o 

soprano Sónia Alcobaça, interpretou a ópera de Francis Poulenc La voix humaine, na 

versão para voz e piano. 

É frequentemente convidado a acompanhar masterclasses de canto, sendo de realçar 

a ministrada por Gundula Janowitz, integrada nos 38º Cursos Internacionais de Música 

do Estoril. É pianista acompanhador da Opera Plus desde 2006. 

Com o soprano Elsa Cortez tem montado um vasto repertório de Lieder, com 

especial incidência no período romântico alemão. 

Helder Marques tem-se apresentado em recitais a solo e de música de câmara em 

Portugal, bem como em França, Alemanha, Coreia do Sul e Japão. Com o Ensemble 

DARCOS tem estreado obras de câmara do compositor Nuno Côrte-Real. Trabalhou 

com os maestros João Paulo Santos, Jürgen Kussmaul, Armando Vidal e Cesário Costa. 

Sob a direcção de Yaniv Dinur, e a quatro mãos com o pianista João Crisóstomo, tocou 

com a Orquestra Sinfónica Portuguesa no Ciclo Jovens Intérpretes do TNSC. 
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Presentemente frequenta o mestrado em Artes Musicais – Canto e 

Acompanhamento – na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa / Escola Superior de Música de Lisboa, no âmbito do qual tem 

desenvolvido trabalho com o soprano Susana Duarte. 

É professor acompanhador no Instituto Gregoriano de Lisboa e professor de piano 

na Escola de Música “Luís António Maldonado Rodrigues” de Torres Vedras. 
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MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 

 

 

Criámos cartazes para divulgação dos recitais em formato A4 e A3, que 

colocámos nos locais da sua realização, bem como nas escolas onde leccionamos 

(Escola de Música “Luís António Maldonado Rodrigues” de Torres Vedras e Instituto 

Gregoriano de Lisboa) e noutras instituições de relevo na área da música. 

As datas que figuram nos mesmos são as inicialmente previstas, que 

posteriormente, por motivos imprevistos, tiveram que ser alteradas. 
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Como forma de preparação e aferição do repertório, realizámos antes dos recitais 

de mestrado um concerto com programa misto no Teatro-Cine de Torres Vedras, sala 

que conhecemos bem e onde gostaríamos que tivesse sido possível apresentar um dos 

recitais.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Para a realização deste relatório foi necessário olhar para o trabalho artístico 

produzido durante este mestrado de uma perspectiva mais analítica, mais científica. 

Racionalizar as etapas pelas quais passa a preparação de um repertório, desde a sua 

selecção e leitura individual até à junção de canto e piano e ao apuramento dos 

pormenores que fazem de um lied uma unidade entre poesia e música, voz e 

instrumento, é por vezes uma tarefa ingrata. Elaborar notas de programa sobre essas 

mesmas obras e organizar todos os aspectos logísticos referentes à realização de recitais, 

são funções habitualmente não atribuídas aos músicos.  

Por isso consideramos que todo este processo foi enriquecedor em termos 

artísticos e intelectuais e que o resultado final de três semestres de trabalho é mostra da 

empatia que se estabeleceu entre cantora e pianista, reveladora de uma maturidade 

atingida na abordagem do tema deste mestrado. 
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