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É para mim uma grande alegria acolher-vos de novo nos concertos de Belgais.

Aqui, neste lugar, todos nós vivemos momentos artísticos de uma grande intensidade, de uma grande inspiração

onde a música e a arte tiveram uma projeção e uma ressonância que nos tocou a alma. Essas recordações são

preciosas, mas no futuro e sobretudo o presente ainda o são mais.

Hoje em Belgais renasce com novas pessoas, novas ambições mas um espirito intacto. Criatividade, invenção ,

audácia , responsabilidade e partilha são nosso objetivo. Junto com toda a equipa de Belgais desejo as boas vindas a

todos os que desejam acompanhar-nos nesta aventura.

Muito obrigada



CÉSAR VIANA

Compositor e intérprete de flauta de bambo "Shakuhachi", maestro e musicólogo.

Como maestro, Viana gravou para a EMI, BMG, Philips, RCA, Strauss, Xerais e Bajja Records, e foi convidado para

orquestras como a Radio-Philarmonie de Hannover (NDR), a RIAS Big Band de Berlim, a Metropolitana de

Lisboa. Como intérprete, a atividade de Viana varia desde a música medieval até à contemporânea, da flauta

Shakuhachi japonesa dos pastores, da música barroca à música Sefardita. Nesses e em outros campos musicais, ele

colaborou com Mika Suihkonen, Cristiano Holtz, Cantor Annemieke, Hugo Naessens, Lev Vinocour, Hortensia

Hierro, Maria João Pires, Gaho Takahashi. Também se apresentou com os conjuntos Sinfoniab, Birundum, Cobras e

Son e Vozes Alfonsinas. Todas essas referências musicais contribuem para um universo musical rico e variado, e têm

uma influência óbvia nas suas composições. Cesar Viana fez uma extensa investigação sobre o repertório orquestral

português, maioritariamente desconhecido, do barroco ao romantismo, tendo editado, restaurado, publicado as

partituras, apresentado em concerto e gravado para as principais editoras internacionais obras de João de Sousa

Carvalho, João Domingos Bomtempo, Francisco de Sá Noronha e Francisco dos Santos Pinto. Viana é colaborador

regular de Belgais - o centro de artes fundado por Maria João Pires - e do Early Music Festival, de Sesimbra. Ele

também teve cargos diretivos ou de coordenação na Fundação Caja Duero (Salamanca) e na Orquestra

Metropolitana de Lisboa. Até há pouco tempo, integrou o conselho de administração do OPART (Ópera Nacional

e Ballet de Portugal) e foi o director artístico do "Festival ao Largo", um dos principais festivais de música clássica,

em Portugal. Actualmente ensina composição no Centro Superior de Ensino Musical Katarina Gurska (Madrid), é

director musical do Concerto Moderno (orquestra de cordas de Lisboa) e é membro do Entrebescant, um conjunto

medieval sediado em Madrid.



TEO GHEORGHIU

Nascido perto de Zurique, na Suíça, em 1992, o pianista canadiano Teo Gheorghiu fez a sua estreia na sua cidade

natal, na sala Tonhalle, em 2004.

Desde então, tem-se apresentado em todo o mundo, nomeadamente em Paris, Tóquio, São Petersburgo, Madrid,

Nova York e em todas as principais salas de espectáculos de Londres.

Já trabalhou com orquestras importantes, incluindo a Orquestra Sinfônica Nacional Dinamarquesa, a Orquestra

Sinfônica de Tchaikovsky, a Royal Philharmonic Orchestra, a Orquestra Sinfônica de Tóquio, a Orquestra Sinfônica

de Bilbao e a Orquestra Sinfônica de Pittsburgh.

Durante a sua carreira, até agora, ele colaborou com maestros famosos tais como Sir Neville Marriner, Vladimir

Fedoseyev, Matthias Pintscher e Alexander Shelley. Teo ganhou o 1º prémio nas Competições Internacionais de

Piano de San Marino e de Franz Liszt e, em 2010, tornou-se o mais jovem detentor do cobiçado Beethovenring no

Beethovenfest de Bona. O seu primeiro CD foi lançado pela Deutsche Grammophon, em 2009 e, desde então, está

a gravar para a Sony.

Além de ser um insaciável ciclista e corredor, as outras paixões de Teo são jogar futebol, viajar e fazer novas

descobertas no mundo da música com raízes africanas.



MADOKA FUKAMI

Nascida em Madrid, Cecilia Bercovich é uma versátil intérprete de violino e de viola. Atualmente, também

aprofunda os seus conhecimentos em composição e direcção. Tendo como seu principal professor Victor Bercovich,

terminou os seus estudos superiores e de pós-graduação com Mérito, em ambos os instrumentos. Interpretando um

itinerário musical variado tem actuado como chefe de naipe sob a direção de Pierre Boulez, Krysztof Penderecki,

Peter Eötvös e Matthias Pintscher, em festivais em Lucerna, Salzburgo, Holanda Festival, MITO Turim ou Wagner

Festspiele, em Bayreuth. Colabora com o Ensemble Intercontemporain, Jerusalém Baroque Orchestra, Quantum de

Tenerife, Ensemble Variações Paris e Meitar, em Tel Aviv. Entusiasta da criação contemporânea, os programas dos

seus concertos incluem, com regularidade, transcrições pessoais e estreias de obras. Gravou música de câmara e

concertos para marcas como IBS Clássica, Naxos ou Deutsche Grammophon, entre outras. Integra o Trio Arbós

(Prémio Nacional de Música 2013) e é professora no Centro Superior de Música Katarina Gurska, em Madrid.
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LUÍS CAETANO

Realizador e apresentador da Antena 2, onde actualmente é autor dos programas: "A Força das Coisas" e "No

Interior da Cultura" (semanais), "A Ronda da Noite, "Última Edição" e "A Vida Breve" (diários), e ainda "O Som

que os versos fazem ao abrir" (com Ana Luísa Amaral) e "A Força do Destino", (com Nélida Piñon), programas de

entrevistas e divulgação literária que receberam o Prémio Jornalista ou Imprensa da Revista Ler / Booktailors, Prémio

Pró-Autor da SPA, Prémio Escritaria de Jornalismo Cultural e Prémio Fahrenheit Rádio da União de Editores

Portugueses. Em 2019 foi-lhe atribuído o Prémio de Jornalismo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Foi

editor e apresentador do magazine cultural "Diário Câmara Clara", na RTP2 e jornalista residente da emissão

semanal do "Câmara Clara". É autor do documentário "Encompassing The Globe" (RTP2, 2010) e narrador de

séries de televisão como "Grandes Livros" e "A República". Também foi um dos autores e apresentadores do

programa Todas as Palavras, da RTP3. Nasceu na Figueira da Foz. É licenciado em Ciências da Comunicação e

formado pelo CENJOR.
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CONCERTO  V DE BUDAPESTE AO DELTA



PRIMEIRA PARTE

1. MÚSICA: Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata nº11 em Lá Maior, KV. 331, “Marcha Turca”

(Maria João Pires)

2. LEITURA: Diário: O DANÚBIO HÚNGARO – BUDAPESTE

Diário de 2 de Agosto de 1828

Há quase três dias que estou instalado, na colina de Buda, numa pequena pensão cujas janelas dão para o Danúbio. Mesmo quando

não navego nas suas águas, é-me impossível escapar-lhe! É certo que o local, que beneficia de um ligeiro estrangulamento do rio, é absolutamente

magnífico, e compreendo que, nos idos da Alta Idade Média, os Magiares do Príncipe Arpad o tenham escolhido para fundar a sua cidade. Na

verdade, há duas cidades: a régia Buda, onde me encontro, e a grande Peste, mais comercial, situada na outra margem. Aqui, todos falam em

construir uma ponte moderna para as ligar eficazmente, mas, até agora, a primeira pedra ainda não foi lançada. Só é possível atravessar em barcaças,

extremamente numerosas e rápidas, que vão e vêm continuamente no rio. Por enquanto, visitei sobretudo a cidade de Buda, em que aprecio as ruas

góticas e o sabor por vezes oriental. Aqui, cozinham com especiarias perfeitamente desconhecidas na Alemanha e mesmo em Viena. Por muito que a

coroa húngara esteja sob domínio dos Habsburgos, o espírito que aqui se respira é o dos povos da estepe, talvez os Hunos ou os longínquos

Mongóis – pelo menos, é o que eu imagino. É muito difícil compreender a história da Hungria, que é mais complicada que um livro de alquimia;

quanto à língua, deve ser falada na Lua! Ontem, para descontrair um pouco da viagem, quis ir aos banhos públicos, que são uma verdadeira

instituição. Estava um pouco intimidado, pois ninguém me avisara de que o sítio era bastante indecente



Os empregados, embora se tenham mostrado ligeiramente irónicos, acabaram por ser muito hospitaleiros: sossegaram-me, deram-me um pedaço de

sabão e uma tanga para atar à cintura e, depois, acompanharam-me até aos banhos. E, aí, qual não foi o meu grande espanto ao descobrir um tanque

de pedra octogonal, onde já chapinhavam cerca de trinta homens de todas as idades, instalado sob uma abóbada como as que apenas vemos nas

gravuras representando a longínqua Constantinopla! Só viajei no Danúbio e, no entanto, parecia que estava num caravançarai dos confins do

Império Otomano!

Amanhã, parto à descoberta de Peste, onde parece que estão a construir uns cafés magníficos, ao pé dos quais os de Paris não passam

de umas míseras tabernas. Foi precisamente num café que conheci um padre de sotaina. Fomos falando e, palavra puxa palavra, partilhei com ele as

dúvidas que tinha relativamente à minha vocação. Senti subitamente a necessidade de me confessar, mas o local não era o mais adequado e ambos

sentimos que, se nos levantássemos para ir à procura de uma igreja, o encanto do encontro seria quebrado. Então, falámos da minha viagem e,

quando lhe confessei um sentimento de lassidão, aconselhou-me, ordenou-me quase, que não deixasse de prosseguir o meu caminho: «o Danúbio é

muito longo – disse-me – e é agora que vai abordar o desconhecido. Só os cobardes desistem quando as coisas se tornam difíceis». Está decidido:

fico mais dois dias e, depois, parto. Desta vez, não vou de barco. Afinal, ainda sou jovem: é a cavalo, se Deus quiser, que me lançarei na grande

planície da Hungria.

3. MÚSICA: Franz Liszt: Rapsódia Húngara nº6, em Ré bemol (Teo Gheorghiu)



4. LEITURA: Carta: A MORTE DE BARTÓK

Nova Iorque, 26 de Setembro de 1945,

Caro colega,

Escrevo-lhe para lhe dar uma triste notícia, que talvez nem o surpreenda. O Senhor Béla Bartók, seu compatriota, morreu ontem de

manhã. Foi a viúva, a Senhora Dona Edith Pásztory-Bartók, que me deu o seu nome e endereço, por saber que quereria ser imediatamente

informado. Também me disse que, embora seja actualmente dermatologista em Brooklyn, conheceu o Senhor Bartók em Budapeste e que, durante

alguns anos, foi o seu médico assistente. Talvez até ainda tenha, juntamente com os seus documentos, algum processo médico em seu nome; se for o

caso, ficar-lhe-ia muito grato que mo enviasse. Agora que a guerra acabou, suponho que, como todos os emigrantes, se sinta dividido entre alívio e

desolação. Sei que, tal como o Senhor Bartók, decidiu deixar a Europa sob domínio nazi e, muito especialmente, a Hungria. Contaram-me que, em

Budapeste, havia cadáveres a flutuar no Danúbio junto à Ponte das Correntes. Também me disseram que, para celebrar a libertação, o novo

parlamento do seu país tinha decidido oferecer ao Senhor Bartók um cargo de deputado. Espero que esta distinção fosse meramente honorífica, já

que ele não poderá tomar posse.

Quer certamente saber as razões exactas do falecimento do Senhor Bartók. É muito simples: tinha uma leucemia, à qual sucumbiu

ontem, aos 64 anos de idade. Mesmo não sendo o colega especialista nesta área, suponho que saiba tão bem como eu que, passado um determinado

estádio, não existe actualmente nenhum tratamento eficaz. Há mais de seis meses que eu sabia que o Senhor Bartók estava condenado, embora tenha

tentado, com o acordo da sua esposa, esconder-lho o máximo de tempo possível. Claro está que a doença em si é mais antiga: há pelo menos dois

anos, logo após o último concerto público do Senhor Bartók, que fiz o meu diagnóstico.



Se lhe ocultei, em grande parte, o seu estado, creia-me que não foi por cobardia nem por falta de ética médica, mas porque, apesar da depressão

causada pelo exílio, o Senhor Bartók sentia-se moralmente um bocadinho melhor. Recuperava a esperança. Saía mais em Manhattan, sem se

distanciar muito, e dizia-me que, apesar de ter muitas saudades da sua pátria, a eterna modernidade de Nova Iorque o impressionava, lhe dava ideias.

Claro que continuava a não querer dar aulas de composição («É inútil, Senhor Doutor, dizia-me. Os americanos acham que, com um bom método,

tudo se aprende. Mas não se aprende a compor, cada um tem de saber tirar partido da música que tem dentro de si…»). No entanto, aceitara a

homenagem da Universidade de Columbia e, de vez em quando, até lá ia trabalhar. Claro que a maior parte dos alunos ignorava quem era este tipo

magro, de olhar penetrante, cujo inglês, ornado de palavras estranhas, era incompreensível. Na biblioteca, a sua expressão era tão intensa que até lhes

metia um certo medo. Voltou a compor e creio que se lhe tivesse dito a verdade nua e crua, sem rodeios, não teríamos hoje a Sonata para violino

solo nem o Terceiro concerto para piano, talvez nem sequer o Concerto para orquestra. Então menti. Apenas por omissão, mas menti, é verdade.

Não a um paciente, compreenda-o, mas a um amigo. Claro que não posso rivalizar consigo, que o conheceu na sua juventude, no tempo em que

percorria a Europa central em busca de melodias. Contudo, de tanto o ver, o auscultar, lhe receitar

novos tratamentos para o cansaço, para prevenir os efeitos secundários, fui a pouco e pouco entrando na sua vida. Nunca foi muito falador e não se

podia contar com ele para descrever interminavelmente os sintomas ou as dores que tinha. Ao contrário de muitas pessoas que vejo no exercício da

nossa profissão, nunca se apaixonou pela doença. Sim, falávamos pouco, mas tal não impediu que nascesse entre nós uma certa intimidade. Ele sabia

que eu gostava de música e que a única coisa que o mantinha vivo era ainda poder compor, por pouco que fosse. Três dias antes da sua morte, eu

quis que fosse para o hospital, mas ele recusou. Apertou-me a mão olhando-me fixamente nos olhos e, depois, murmurou «Obrigado, Senhor

Doutor.». Em seguida, como se eu já lá não estivesse, pediu à mulher que regressasse a Budapeste.



Beijou-a na testa e, num esforço supremo, foi até ao piano, um belo instrumento emprestado pela Casa Baldwin. Mal podia manter a cabeça direita,

mas, assim que as suas mãos pousaram no teclado, ouvi ressoar áreas populares. Primeiro pensei tratar-se da sua própria música, mas rapidamente

reconheci fragmentos de melodias de Schubert, ländler que estudara na juventude e que tinham ficado gravados nos seus dedos. Só os seus olhos

azuis emergiam do rosto devastado pela exaustão e, no entanto, pareceu-me por um momento que, por milagre, ele ia começar a dançar.

Com os meus melhores cumprimentos,

Doutor Samuel Jones, Manhattan, East Side, Nova Iorque.

5. MÚSICA: Béla Bartók: Sonata para violino solo, Sz. 117 (Cecilia Bercovich)
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SEGUNDA PARTE

6. LEITURA: Carta: UM TESTEMUNHO MISTERIOSO

Budapeste, 21 de Março de 1970,

Exmo. Senhor Director da Polícia,

A presente carta não será assinada; contudo, rogo-lhe que não a deite fora por princípio e que a tenha em consideração. Se decidir

arquivá-la juntamente com as inúmeras mensagens fantasistas que surgem a cada caso misterioso, cometerá um erro crasso: não sou nenhum lunático

com visões delirantes, nem nenhum infeliz que, ao acusar-se de um crime imaginário, tenta simplesmente atrair a atenção. Aliás, não me estou a

acusar de nada. Pretendo apenas dar o meu testemunho, não enquanto «honesto cidadão», pois não sou honesto de acordo com esta norma

denominada Lei, reconheço-o, mas como homem que possui a sua própria moral e que deseja contribuir para a descoberta da verdade.

Como por demais sabe, há mais de dez dias que a cidade está em polvorosa. Os seus agentes patrulham noite e dia, em todos os

distritos, e interrogam sistematicamente os habitantes, por vez com brutalidade. Parece que nos tornámos todos suspeitos e não duvido que usará

este caso, que talvez nunca venha a resolver, como pretexto para punir duramente os pequenos crimes. Por todo o lado florescem cartazes, anúncios

ressoam desde o amanhecer, são organizadas buscas aleatórias… tudo isto sem resultado algum.



Circulam relatos mais ou menos distorcidos: dois adolescentes de 15 anos, Peter e Gabor, alunos da Academia Franz Liszt, desapareceram há mais

de uma semana e, apesar das buscas intensas, ainda não foi encontrado nenhum vestígio. A hipótese mais racional (mas à qual, devo dizer-lhe, muito

poucas pessoas aderem) é que arranjaram bebidas alcoólicas e se embebedaram até perderem o controlo. Sem sequer se aperceberem, teriam então

titubeado até ao Danúbio e teriam caído do parapeito. A corrente é violenta, a água gelada: no estado em que se encontravam, não tinham qualquer

hipótese. Suponho que esta tese do acidente seja a sua preferida, porém, há dois elementos que a fragilizam: por um lado, estes rapazes bastante

sérios não eram de todo conhecidos por andarem na pândega; por outro, como sabe, não foi encontrado nenhum corpo. Em toda a cidade, nos

pátios dos prédios, nos mercados, sussurra-se que, se as suas vidas terminaram no rio, foi porque foram empurrados, mas também se diz que foram

abordados por um homem que, a pretexto de lhes oferecer uma bebida, os terá feito consumir droga. Com que objectivo? Deixo-o imaginar o curso

destes devaneios e digo-lhe de caminho que a angústia aumenta de hora a hora. Já se aconselham os jovens a andarem armados, em pequenos grupos

de, pelo menos, cinco pessoas e a nunca se separarem… Se não esclarecer este caso rapidamente, em breve terá – é o meu vaticínio - uma psicose nos

braços.

O que eu lhe queria dizer é que, em vez de os procurar frenética e desordenadamente, correndo o risco de assustar a população,

deveria antes perguntar-se quem são o Peter e o Gabor, o que pensam, o que são, quais os desejos que os movem com a paixão que se pode sentir

nesta idade. Eu próprio sou um criminoso, Senhor Director, um pecador aos olhos da lei e da opinião pública, mas desejo ajudá-lo ao dizer-lhe que

os vi. Estavam a cantar, sim, a cantar. Pelo menos, acho que eram eles. Estava eu escondido na espessa mata da Ilha Margarida, ao anoitecer, quando

vi dois rapazes penetrarem na vegetação, em direcção ao velho convento dominicano. Imagino que saiba que foi aqui que o rei Béla IV, enfrentando a

invasão mongol, prometeu mandar construir um santuário se a Hungria fosse salva. Não sei, Senhor Director, se a Hungria foi salva; muitos outros

perigos a ameaçaram desde então e ainda a ameaçam.



Se calhar não sabe, mas, à noite, estas ruínas são ponto de encontro de pessoas que cantam salmos à luz de archotes, lêem em voz baixa contos

licenciosos, improvisam cenas teatrais e tocam música. Não música como a entende: sons audazes, estranhos, mágicos, que contêm em si todo o

passado e libertam, por pequenas cápsulas de energia, todo o futuro. Não imagine uma conspiração contra o Estado, a mão do estrangeiro erguida

contra a nação, ou algum pacto faustiano reclamando, na sombra perniciosa da ilha, o sangue das crianças magiares. Imagine, antes, uma juventude

desesperada, proibida de viver e de pensar, condenada ao sonho – mas nem só de sonhos se pode viver – ou à clandestinidade. O Peter e o Gabor

não morreram, Senhor Director, fugiram de si, de si e dos seus semelhantes. Crê amá-los, mas eles não querem ser amados, eles querem ser

compreendidos, compreendidos e aceites, o que é muito mais difícil. Não os acosse, Senhor Director, aceite-os e, para tal, comece por ouvir a sua

música…

MÚSICA: György Ligeti: Música Ricercata (Madoka Fukami)

8. LEITURA: Péter Nádas, Livro de Memórias

Era como se eu contemplasse Budapeste do céu e, nesta cidade, uma bela jovem, um violino, as brechas e as crateras que a história infligiu à cidade e

que esta colmatou depois com a sua própria matéria-prima, um belo teatro, um fosso de orquestra, no fosso os músicos, mas, ao mesmo tempo,

muito longe, perto de Estalinegrado, uma trincheira e, na trincheira, o lugar deixado vazio pelo primeiro-violino e, numa trincheira, um soldado,

coberto de andrajos, prestes a morrer de frio.

Visto através da impassibilidade desta perspectiva histórica, o desaparecimento de certos músicos não parece muito importante, alguns são retirados

do leito conjugal para serem deportados, outros são mobilizados e enviados para a frente de combate, mas isso não tem muita importância, pois a

sorte, a história e a providência prevêem, em todos os casos, uma única ordem a executar rapidamente: nenhum vazio pode ser tolerado.



Nos fossos de orquestra, há que fazer música; nas trincheiras, há que disparar; nas valas, há que enterrar. Alguém tem de ocupar o lugar do primeiro-

violino, executar a mesma peça que o anterior, usar a mesma casaca um pouco antiquada, o variável tem de passar por constante e o facto de o lugar

dos desaparecidos ser ocupado por prisioneiros de guerra franceses transferidos para um campo vizinho tem de parecer insignificante, perfeitamente

acessório. Aliás, não é por acaso que, para os recompensar de terem assegurado uma continuidade ininterruptível, os guardas os acompanham à

estalagem Au Piston d’Or. A providência ou a história não agem de acordo com generosas considerações humanitárias, mas para que o primeiro-

violino – que desaparece por uma horita no quarto do estalajadeiro, o qual agoniza nas estepes cobertas de neve de Estalinegrado – possa acreditar

que, para lhe agradar, a história suspende o seu curso.

Ora, em vez de suspender o seu curso, a história, a sorte, a predestinação divina apenas preenchem o vazio deixado no leito conjugal pelo

estalajadeiro e, nesse sentido, pouco importa que uma bela jovem e um belo jovem aqui sintam aquilo a que chamam, com toda a razão, um amor

louco, nem que declarem preferir morrer a viver separados um do outro, pois, se empregam termos tão excessivos, é porque sabem que estes termos

tão excessivos caracterizam na perfeição a intenção do destino.

9. MÚSICA: Béla Bartók: Gyergyobol, Sz. 35 (Cesar Viana ; Maria João Pires)

10. LEITURA: Diário: O DANÚBIO SÉRVIO E CROATA

Diário de 12 de Agosto de 1828

Retomo finalmente este diário, instalado no pátio de uma estalagem de aldeia, após dois dias inteiros de sono profundo. Penso que

nunca me senti tão cansado e, embora observe os primeiros sinais de melhoras, continuo a ter dificuldade em caminhar.



Hoje de manhã, a dona do estabelecimento, cuja língua não entendo, agitou-me uma garrafa de aguardente vazia debaixo do nariz, para dar a

entender que me tinha embebedado. Depois, começou-se a rir, o que me assustou. Em que estado vou terminar esta viagem? Tenho, contudo, de

contar os acontecimentos por ordem. Em Buda, fui a uma posta para alugar um cavalo, mas explicaram-me que, se quisesse ficar com ele durante

uma semana para seguir o Danúbio em direcção ao sul, também teria de adquirir os serviços de um palafreneiro, que me serviria de acompanhante e

de guarda, pois os campos nem sempre são seguros. Estava bastante reticente, mas não tinha escolha e foi assim que me encontrei a cavalgar na

companhia de um certo Lazlo, que não se afastava de mim nem um milímetro. Sempre me ensinaram a confiar no próximo e, portanto, confesso que

não desconfiei de nada. O cavalo era bom, dócil, a paisagem magnífica e eu estava feliz por sentir os músculos do animal a palpitar sob a pelagem

branca; comunicava-me a sua formidável energia. O Lazlo não falava muito, mas isso não me incomodava, sobretudo depois de todos os barqueiros

tagarelas que tinha aturado até ao momento. Deveria ter percebido que este mutismo não era de bom augúrio: no terceiro dia, quando nos

aproximávamos de uma aldeia onde ele queria ir para dar de beber aos animais, atirou-se simplesmente a mim em pleno galope. O choque foi

violento, caí por terra e dois cúmplices armados com facas surgiram de trás de um celeiro. Um cortou-me os cordões da bolsa, enquanto o outro se

apoderou do meu cavalo, que, aliás, parecia conhecê-lo. Ali fiquei sozinho, atordoado e cheio de contusões. Felizmente, parece que não parti nada.

Os aldeões que me socorreram disseram-me que eu tinha tido sorte: estes bandidos podiam ter-me matado. Além disso, não

encontraram as minhas letras de câmbio, que, por precaução, cosera no forro do casaco. Não estou, assim, sem recursos, mas agora tenho de decidir

se sigo viagem ou se arrepio caminho. Confesso que estou cansado e moralmente debilitado: de que serve obstinar-me nesta demanda sem verdadeiro

objectivo? Quando perguntei, disseram-me que estava a sul da cidade de Vukovar, no sítio em que o rio separa a terra dos Sérvios da dos Croatas. Se

olhar para oeste, o olhar perde-se na planície e o vento leva os cantos vindos das florestas da Eslovénia, muito próxima: «Eles cavalgam ao longe, ao

longe, até ao Danúbio…» diz um verso proveniente de A Fuga do Rei Matias. Talvez pudesse renunciar e regressar por este caminho, em direcção à

Áustria ou à doce Veneza…



Se o meu olhar se virar para este, sei que me espera a cidade de Belgrado, onde o Sava une as suas águas às do Danúbio. Então, este ou oeste, levante

ou poente? Estou demasiado cansado para decidir esta noite; ainda me doem muito as costas e as costelas, e a dor, tal como a cólera, é má

conselheira. Vou fechar os olhos e imaginar, enquanto espero o dia nascer, uma música que me traga a evidência.

11. MÚSICA: Ludwig van Beethoven: Bagatelle nº5 em Sol Maior Op.126 (Maria João Pires)

12. LEITURA: Diário: EM DIRECÇÃO AO DELTA. O DANÚBIO UCRANIANO E ROMENO

Diário de 22 de Agosto de 1828

Iniciei esta viagem há quase dois meses. Dois meses em que caminhei, descalço, numa pradaria húmida da Floresta Negra. E, agora,

estou quase no fim do caminho. Há dois dias que o próprio Danúbio desapareceu: transformou-se em lago com cem ramais, cem canais

dissimulados pelos juncos e pelas ervas altas. É aqui o local mais secreto da Europa: os homens estão praticamente ausentes, pois receiam o desvario

e as doenças. Avisaram-me de que a região era insalubre e, contudo, vejo apenas em meu redor um paraíso da natureza, onde nidificam livremente

milhares de aves. Mas ainda será Europa? Esta noite, vou dormir num pequeno porto do Mar Negro e, quando olhar para o mapa, saberei que

cidades de oriente, como Odessa, a norte, ou Constantinopla, a sul, já não estão muito distantes… Escolhi o leste, claro. Esperei alguns dias até me

sentir melhor e, depois, apanhei um barco para Belgrado. Disseram-me que é a mais antiga cidade habitada nas margens do Danúbio: há mais de

7.000 anos que os homens aqui vivem, nascem e morrem à beira do rio que os alimenta. Depois de Belgrado, a paisagem muda. As margens planas

elevam-se, surgem alturas ameaçadoras e o barco depressa penetra nos desfiladeiros a que aqui chamam as «Portas de Ferro».



São os confins do império, mas qual? Um pouco acima, gravada directamente na rocha, encontra-se uma inscrição à glória do Imperador Trajano. E

é, assim, sob o olhar romano, que continuo o meu caminho. Do lado sérvio, a imponente fortaleza de Golubac, com as suas colossais muralhas de

pedra, guarda a entrada do desfiladeiro. É tão impressionante que nos protegemos instintivamente, com medo de que um arqueiro, emboscado desde

a Idade Média, nos tenha em mira a partir das ameias. Aqui, o Danúbio torna-se quase um ribeiro, mas profundo como o oceano. A norte destas

encostas abruptas ficam os Cárpatos e a sul os Balcãs: nomes que, para mim, só existiam nos livros e que, agora, adquirem a consistência da terra, do

rosto das pessoas que nos acolhem nas margens, quando nos é possível atracar. Mas não atracamos com frequência: estas terras não são muito

povoadas e o piloto, que fez abundantes provisões, prefere prosseguir a navegação. Deslizamos sobre a água, entre a terra dos búlgaros, onde se

encontra a cidade de Ruse, e a dos romenos, onde se encontra a de Giurgiu. As duas cidades estão frente a frente de cada um dos lados do rio, mas

não há nenhuma ponte que as ligue. Ah, se eu fosse engenheiro, teria alguns projectos para o Danúbio! Mas não sou engenheiro, sou apenas um

jovem perdido entre a escrita e a música, prestes a desistir de ser padre. Sim, penso que a minha decisão está tomada: o meu lugar não é nem no

ministério nem no sacerdócio; creio que é aqui, isto é, em todo o lado e em lado algum, na fronteira da Ucrânia que o rio ladeará amanhã, nestas

minúsculas aldeias romenas que se adivinham atrás da vegetação. O meu lugar é junto dos povos, para aí fazer o que eles que quiserem que eu faça; e

se não me aceitarem, prosseguirei o caminho, apesar da solidão e dos perigos, ou talvez por causa deles. Recordo-me de uma frase que li algures: «O

mundo é a nossa prisão. Quem seria suficientemente insensato para morrer sem ter dado a volta à sua prisão?».

13. MÚSICA: George Enescu: Rapsódia Romenaº1 Op.11 (Teo Gheorghiu)



14. LEITURA: Liszt, Dos Boémios e da sua música

Ao publicar uma parte dos muitos materiais que tivemos oportunidade de acumular durante as nossas longas relações com os boémios da Hungria e

com os coleccionadores dos seus principais temas, transpostos por nós para piano, o instrumento que melhor podia reproduzir na sua essência o

sentimento e a forma da arte boémia, chamámos a estas peças Rapsódias húngaras. Com a palavra rapsódia, quisemos designar o elemento

fantasticamente épico que aí julgámos reconhecer.

Sempre nos pareceram fazer parte de um ciclo poético, notável pela unidade da sua inspiração eminentemente nacional, no sentido de pertencer

apenas a um único povo e de reflectir perfeitamente a alma e os sentimentos íntimos, em nenhum outro sítio tão claramente expressos, numa forma

também própria deste povo, inventada e praticada por ele. Estes fragmentos não narram questões concretas, é verdade, mas os ouvidos que sabem

escutar surpreenderão aí a expressão de certos estados de alma nos quais se resume o ideal de uma nação. Que seja uma nação de párias, que importa

à arte? Assim que sentiu sentimentos susceptíveis de serem idealizados e que adquiriu direito de cidadania na arte, não o teve em nenhum outro sítio.

Direito ideal numa cidade ideal apenas poderá resultar neste «sonho de uma sombra», na glória! Também chamámos a estas rapsódias húngaras

porque não teria sido justo separar no futuro o que não o tinha sido no passado. Os magiares adoptaram os boémios como músicos nacionais; são

identificados com os entusiasmos orgulhosos e as carnificinas, com as tristezas desoladas que tão bem sabem representar. Não os associaram apenas

às suas alegrias e aos seus banquetes, eles choraram os seus lassans.

O povo nómada dos Cygany, ainda que distribuído por vários países e cultivando também a música noutros sítios, não conseguiu em mais sítio

nenhum dar-lhe um valor equivalente ao que adquiriu no solo húngaro, pois em lado algum encontra, como aí, a simpática popularidade necessária

ao seu crescimento. A hospitalidade liberal dos húngaros para com os boémios foi tão necessária à sua existência, que tanto pertence a uns como a

outros, pois não teria podido existir sem uns nem sem outros. Se uns necessitaram de panegiristas, os outros não teriam podido passar sem ouvintes.



A Hungria e toda a Europa até ao Oriente podem, então, reivindicar justamente como sua esta arte alimentada com o seu trigo e com as suas vinhas,

amadurecida ao seu sol, aclamada pela sua admiração, adornada, embelezada e enobrecida graças às suas predilecções e à sua protecção e tão bem

entrelaçada, que está ligada às mais íntimas, às mais doces recordações. Tal como uma conquista gloriosa, é chamada a figurar entre os mais belos

títulos do nosso mundo e a sua recordação deve ser incrustada, como uma jóia preciosa também, num dos florões da sua antiga e soberba coroa.

Weymar, 2 de Abril de 1859

15. MÚSICA: Béla Bartók: 6 Danças folclóricas Romenas Sz. 56 BB 68 (Cecilia Bercovich)
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