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CORO DA OSESP

—

Criado em 1994 e reconhecido hoje como referência em música vocal no Brasil,

o grupo aborda diferentes períodos e estilos, com ênfase nos séculos XX 

e XXI e na obra de compositores brasileiros. Gravou CDs pelo Selo Osesp 

Digital, Biscoito Fino e Naxos. Entre 1995 e 2015, teve Naomi Munakata como 

Coordenadora e Regente. De 2017 a 2019, a italiana Valentina Peleggi assumiu 

a regência do Coro, tendo William Coelho como Maestro Preparador – cargo 

no qual ele continua na Temporada 2020-2021. Em 2020, o Coro se apresentou 

no Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), sob regência de Marin Alsop, 

Regente de Honra da Osesp.

WILLIAM COELHO regente

—

Regente Preparador do Coro da Osesp, é doutorando em Musicologia e bacharel 

em Regência pela USP. Foi professor de Regência na Universidade Federal de Juiz 

de Fora e é professor de Canto Coral na UNESP, de Regência na pós-graduação 

da Faculdade Paulista de Artes e professor convidado da Academia da Osesp. É 

Regente Titular da Eos Música Antiga USP e regente convidado das Orquestras 

Sinfônicas da USP e de Piracicaba. Foi finalista do Prêmio Jovem Talento 2019

da Revista Concerto e em 2020 regeu o Coro da Osesp no Fórum Econômico 

Mundial em Davos na Suíça.

PEDRO AUGUSTO DINIZ órgão

—

Mestre pela Staatliche Hochschule für Musik em Trossingen, Alemanha, nos cursos 

Historische Tasten (2015) na classe de Marieke Spaans e Diego de Ares, e em 

Musik des Mittelalters und Renaissance (2015) na classe de Kees Boeke e Claudia 

Caffagni. Bacharel em cravo sob a orientação de Helena Jank pela Universidade 

de Campinas (UNICAMP 2010). Formou-se em cravo pela Escola Municipal de São 

Paulo sob a supervisão de Terezinha Saghaard (EMMSP 2010). Estudou cravo com 

Alessandro Santoro na Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP 2013). 

Pesquisa ativamente a música ibérica renascentista desde 2010. Desde 2018 é 

responsável pela gestão cultural do Gansaral Casa de Cultura.

MINISTÉRIO DO TURISMO, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA,
E FUNDAÇÃO OSESP APRESENTAM

PRAETORIUS
Es ist ein Ros’ entsprungen

A primeira publicação do texto, e do cantus firmus1, de 
Es ist ein Ros’ entsprungen (“Uma Rosa Desabrochou”) 
data 1599, mas durante o século XIX diversas traduções 
foram realizadas e outros versos foram adicionados aos 
originais. Neste concerto, todavia, o Coro da Osesp traz 
a versão mais antiga, bem como seu texto original. Na 
tradição cristã, a origem do Messias – anunciada pelo 
profeta Isaías – tem raízes na “Árvore de Jessé”: a árvore 
genealógica de Jesus Cristo. O livro bíblico de Mateus narra 
a mesma genealogia desde Abraão, patriarca fundador da 
nação hebraica, passando por Jessé até chegar em Jesus. 
Nesta linhagem, Maria é apresentada poeticamente como 
uma rosa que, por sua vez, dá origem a uma pequena flor.

Na cultura popular, enraizada ou não no cristianismo, este 
também é um texto recorrente e ainda hoje amplamente 
conhecido. Em Calix Bento, a dupla caipira Pena Branca [1939-
2010] e Xavantinho [1942-1999] – e posteriormente Milton 
Nascimento [1942] – canta basicamente os mesmos versos, 
recolhidos das “Folias de Reis” – folguedo ligado à tradição 
popular católica. Na música, os versos seguem nesta ordem: 
“De Jessé nasceu a vara”, “da vara nasceu a flor”, “e da flor 
nasceu Maria”, “de Maria, o salvador”. Da mesma maneira, no 
texto original da melodia harmonizada por Praetorius [1571-
1621], em 1609, Maria é representada como uma rosa (Ros’, 
Röslein) e seu filho, Jesus, como uma pequena flor (Blümlein).

O célebre texto e o cantus firmus do final do século XVI ainda 
foram utilizados por muitos outros compositores como 
Johann Sebastian Bach [1685-1750], Johannes Brahms 
[1833-1897] e até mesmo Arnold Schönberg [1874-1951], 
Alban Berg [1885-1935] e Hugo Distler [1908-1942]. Durante 
o período nazista, o texto foi modificado e secularizado, 
especialmente para que a descendência judaica de Jesus 
não fosse tão nitidamente declarada. Felizmente, os textos 
antigos sobreviveram e a analogia também: as raízes dos 
patriarcas do cristianismo dão origem à árvore que, apesar 
de ramificada, cresce verticalmente em direção ao céu 
à procura da luz, culminando na pequena flor que, então, 
traria a verdadeira luz ao mundo. Afinal, não há ideologia 
política que cale a cultura popular ou que se sobreponha à 
força da arte.

BACH
Jesu, Meine Freude

Originalmente escritos para serem utilizados em funerais 
ou para os serviços religiosos ordinários ou mesmo para 
fins didáticos. Essas são algumas das teorias que explicam 
as motivações que levaram o grande mestre da música do 
século XVIII a compor seus famosos motetos. Jesu, Meine 
Freude (Jesus, Minha Alegria), BWV 227, é um dos poucos de 
seus motetos escritos para coro único – e não duplo como 
a maioria deles – e tem acompanhamento de contínuo 
(non obbligato), neste caso, um órgão de tubos: instrumento 
mais próprio ao decoro eclesiástico que o cravo. 

Os textos do poeta Johann Franck [1618-1677] – seis estrofes 
de nove versos cada – são intercalados com trechos bíblicos 
da “Epístola aos Romanos”, sexto livro do Novo Testamento, 
e possuem o mesmo cantus firmus originalmente criado 
pelo compositor Johann Crüger [1598-1662]. Os textos de 
Franck se relacionam com outros trechos bíblicos (como o 
Evangelho de Lucas, o Livro das Revelações e o Livro dos 
Salmos) e versam sobre a devoção a Jesus, o destemor 
frente aos perigos do mundo – e até mesmo ao próprio 
Satanás – quando se está sob sua proteção, o desprezo 
às riquezas mundanas, a despedida de uma vida de luxos, 
vícios e vaidade e sobre a doçura de se estar com Cristo a 
despeito de todo e qualquer pesar. 

A melodia de Crüger, já utilizada anteriormente em cantata 
homônima de Dietrich Buxtehude [1637-1707] (que também 
leva o mesmo texto de Franck), é a base dos quatro corais 
deste moteto bachiano, mas é construída sobre alicerces 
muito distintos: ora carregados da austeridade luterana, 
ora repletos de fé combativa e desafiadora. J. S. Bach [1685-
1750] ainda utiliza o mesmo cantus firmus que se ouve logo 
no primeiro coral na voz dos sopranos em diversas de suas 
cantatas, prelúdios corais, fantasias, assim como vieram 
também a utilizá-la outros compositores como seu filho 
Wilhelm Friedrich Bach [1759-1845], Telemann [1681-1767], 
Händel [1685-1759], Mendelssohn-Bartholdy [1809-1847] e 
Max Reger [1873-1916]. Além da famosa melodia de Jesu, 
Meine Freude, inúmeras outras, também compostas por 
Crüger, foram utilizadas em diversas obras de Bach, pois 
integravam um conjunto referencial do hinário protestante 
do século XVII. Esta cantata é apenas um exemplo de como 
Bach admirava e tentava emular – e superar – grandes 
mestres como Crüger e Buxtehude.

Como em praticamente toda obra vocal bachiana, o texto 
costuma ser ricamente ilustrado por gestos musicais, um 
processo retórico composicional posteriormente batizado 
como word painting (pintura das palavras). Conseguir 
reconhecer esses procedimentos no exato momento em que 
acontecem é uma das mais valiosas ferramentas para se 
entender – e se desfrutar – a obra de Bach em toda sua escrita 
por vezes bastante intricada, mas repleta de significantes.

Em Es ist nun nichts, a palavra nichts (nada) é isolada por 
pausas dando a sensação de vazio e no verso die nicht nach 
dem Fleische wandeln (aqueles que não se guiam pela carne) 
o verbo é construído sobre um grande melisma sinuoso, 
transmitindo a sensação de um caminhar errante. Já em 
Unter deinem Schirmen (Sob sua proteção) as palavras 
kracht (trovoar) e bitzt (relampejar) são construídas em 
melodias repletas de acentos em contratempo dando a 
sensação de ruídos ritmicamente desencontrados, como 
numa tempestade.

No trio Denn das Gesetz des Geistes (Pois a lei do espírito), 
Bach opta por escrever para um trio de vozes agudas 
ressaltando, dessa maneira, a sensação de leveza que 
seria viver sob a lei do espírito divino – e celestial, ou 
seja, situado nas alturas. Além disso, no mesmo trio, as 
vozes de soprano caminham em movimento totalmente 
paralelo até o momento em que cantam hat mich frei 
(fez a mim livre) quando, então, seguem em movimentos 
independentes uma da outra.

Em Trotz dem alten Drachen (Desafio o velho dragão), o 
primeiro acorde colocado sobre a palavra trotz (desafio) é 
dissonante e com uma distribuição de vozes planejada para 
soar de modo agressivo – especialmente se considerarmos 
o ambiente leve que acaba de ser ouvido no trio anterior. Os 
baixos cantam notas extremamente rápidas e em movimento 
sinuoso ascendente durante a palavra tobe (enfureça) e, na 
sequência, todo o coro canta in gar sichrer Ruh (em absoluta 
e segura paz) com uma escrita muito menos movimentada 
e que provoca uma sensação de calma e tranquilidade. 
Ainda no mesmo texto, Bach apresenta a palavra Abgrund 
(abismo) em todas as cinco vozes simultaneamente 
utilizando apenas duas notas, sendo a primeira aguda e a 
segunda na região mais grave de cada voz, desenhando, 
de forma descendente, um profundo abismo. Logo após, 
todas as vozes se calam e somente os baixos cantam 
silenciosamente muß verstummen (devem calar).

Na fuga brilhantemente escrita a seguir, Bach pinta a 
palavra Geist (espírito) em todas as vozes com melismas de 
notas rápidas e contorno sinuoso de modo a refletir o fervor 
religioso provocado pelo espírito divino nos fieis – o mesmo 
procedimento acontece mais adiante no trio So aber Christus 
in euch ist e nos compassos finais do último coro So nun der 
Geist com os primeiros sopranos. Por fim, um adagio ao fim 
da fuga é adicionado forma mais homofônica de modo a 
fechar o discurso retórico com uma verdade incontestável 
e, portanto, colocada de uma forma bastante clara: “mas 
aquele que o espírito de Cristo não possui, nele não está”. 

No coral Weg mit allen Schätzen! (Fora com todos os 
tesouros!) a palavra weg (“fora”, no sentido de “para 
longe daqui”) é representada por notas curtas, como se 
fossem afirmações categóricas, nas três vozes abaixo do 
cantus firmus de soprano, simbolizando assim seu caráter 
imperativo e resoluto. As palavras Elend, Not, Kreuz e 
Schmach (respectivamente “miséria, penúria e cruz”, 
no sentido de sofrimento e desgraça) são desenhadas 
musicalmente como suspiros sôfregos representado os 
martírios dos quais padece o eu-lírico.
 
Um dos pontos altos do moteto é o quarteto Gute Nacht 
(Boa noite). Construído sobre um bassetto de tenores e 
não de baixos, o recurso confere um caráter mais leve a um 
texto que descreve a despedida daquilo que é mundano, 
como os pecados. Reforçando a mesma ideia, os solos de 
soprano assumem também a função de retirar o peso do 
mundo e outorgar a leveza dos céus. Aqui o cantus firmus 
fica, atipicamente, a cargo da voz de contralto.

Em seu mais celebrado moteto, o mestre do contraponto 
germânico reúne os mais diversos e elaborados recursos 
retóricos da música e, ainda assim, logra preservar o 
protagonismo do texto bíblico, assim como rezam as leis do 
decoro litúrgico – especialmente na teologia luterana. Ter o 
privilégio de ouvir uma obra dessa magnitude é transcender 
os limites que separam terra e céu, é criar novas relações 
e novas pontes a cada escuta, é poder ver pelos ouvidos e 
sorrir por isso. Bach, nossa alegria.

WILLIAM COELHO

1 Cantus firmus: melodia pré-existente reutilizada em uma nova composição 

polifônica. De origem sacra na grande maioria das vezes, essas melodias 

eram amplamente conhecidas, tanto no ambiente eclesiástico como quanto 

pelos compositores, desde o séc. XIII. Durante os séculos XVII e XVIII foram 

largamente empregadas na música luterana para coro ou órgão.
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