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A música clássica persa, cuja origem 
se perde na lonjura dos tempos, é uma 
música de tradição oral, que sofreu 
muitas alterações ao longo de milénios 
e era praticada, até à década de 1960, 
exclusivamente nas cortes dos reis e dos 
poderosos.

A criatividade da atuação dos intér-
pretes está no coração desta música, 
que vive através da maior ou menor 
recriação do repertório tradicional. 
Não é uma música de improvisação 
livre, mas firmemente sustentada num 
extenso e rigoroso treino que envolve a 
memorização do repertório canónico, 
conhecido como radif (que quer dizer 
ordem).

O radif é composto de pequenas 
peças modais, gushehs, agrupados em 
doze “sistemas” chamados dastgah. 
Um radif completo compreende 
200 gushehs. Pensa-se que ao longo 
das gerações os grandes mestres, 
chamados de Ostad, desenvolveram 
os seus próprios repertórios, baseados 
numa longa tradição partilhada com 
outros músicos. Estas versões eram 
transmitidas oralmente, de geração em 
geração, cada uma introduzindo as suas 
variações.

Foi durante o século XIX que alguns 
mestres foram agrupando em radifs o 
material disperso, construindo o reper-
tório canónico. Hoje em dia há vários 
radifs, habitualmente associados a mes-
tres particulares com raízes na tradição 
partilhada de certa região.

Um aluno de música clássica persa 
aprende com uma série de mestres, 
memorizando integralmente vários 
radifs. Só depois dessa longa e traba-

lhosa aprendizagem está pronto para 
tocar, para improvisar a partir dos 
radifs.

Com o declínio da influência da 
monarquia, a seguir à colonização 
inglesa e russa, esta música passou a ser 
tocada nas casas de músicos ou de aris-
tocratas que apoiavam as artes. Apesar 
de ser ainda um assunto essencialmente 
privado e de elites, este movimento 
marcou o princípio de uma crescente 
difusão a um público mais vasto, impul-
sionada pela gravação de som, pela 
radiodifusão (a Rádio Teerão iniciou as 
suas emissões em 1939) e os concertos 
públicos da música ocidental.

Nos anos 1960 a música clássica 
persa tem já uma vasta audiência, mas, 
simultaneamente, o aumento do ritmo 
da ocidentalização do Irão criou uma 
procura por tudo o que fosse ocidental, 
incluindo a sua música, seja clássica 
seja pop ou rock. A música tradicional 
iraniana foi, assim, perdendo público. 
Tocava-se a gravava-se, mas no contexto 
de uma sociedade cada vez menos inte-
ressada na sua própria cultura os músi-
cos preocupavam-se mais em preservar 
a tradição do que em explorar novas 
formas de desenvolver e enriquecer essa 
tradição.

Com a revolução de 1979, que pôs 
fim à dinastia Pahlavi e introduziu a 
República Islâmica, e apesar dos entra-
ves que o islamismo coloca à prática 
musical e do longo período de auste-
ridade durante a guerra Irão-Iraque, 
dá-se um retorno às raízes, às tradições 
culturais iranianas, e a música clássica 
persa passou a atrair uma audiência 
muito numerosa, como nunca tivera 
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antes, com muita gente nova a querer 
aprender e a praticar e a experimentar 
novas orientações musicais.

*  *  *

O concerto desta noite é baseado no 
CD I will not stand alone, que Kayhan 
Kalhor gravou com Ali Bahrami Fard 
em Teerão em 2011. Kayhan fazia parte 
do Movimento Verde que concorreu 
às eleições parlamentares e que depois 
foi esmagado, de forma sangrenta, pelo 
regime. 

No texto que acompanha o CD, 
Kayhan escreve: “No início das per-
turbações que abalaram o meu país, 
senti-me muito isolado. Vivi um dos 
momentos mais difíceis da minha vida, 
quando as trevas e a violência pareciam 
impor-se. Este retiro forçado deu-me 
tempo para repensar a música: não de 
um ponto de vista técnico, porque o 
meu trabalho seguiu um certo caminho, 
mas este período de reflexão fez-me ter 
consciência de como a música é impor-
tante e portadora de esperança. Precisei 
de tempo para o compreender, e os 
acontecimentos de que fui testemunha 
cristalizaram as coisas. Decidir estar 
com as pessoas e tocar a minha música 
para elas, numa relação muito mais 
próxima do que antes.

“Este álbum é o fruto deste período 
sombrio. Da composição à partilha 
com o ouvinte, todo o meu trabalho me 
permitiu ter consciência de que nunca 
estaria só – I will not stand alone”.

O disco é belíssimo. Com ele viajamos 
por uma variedade de emoções, da 
desesperança e solidão ao otimismo e 

afirmação. São dois músicos excecio-
nais que conseguem uma fusão, um 
entendimento recíproco, que só muito 
raramente se alcança. Com uma espiri-
tualidade sempre presente, a conversa 
entre eles eleva-nos, encanta-nos, de 
uma forma delicada e complexa. 

Os instrumentos que os dois tocam 
são versões modernas de instrumentos 
tradicionais. Kayhan é reconhecida-
mente um dos maiores mestres iranianos 
a tocar o kamanché, um instrumento 
de cordas friccionadas por um arco, 
com uma caixa de ressonância redonda, 
coberta por uma pele de animal esticada 
e de onde sai um braço onde se fixa uma 
das extremidades das cordas, a outra 
estando presa na caixa de ressonância, 
tal como nos instrumentos da família dos 
violinos ocidentais. Mas quer no disco, 
quer no concerto de hoje, Kayhan toca 
um instrumento construído propositada-
mente para si por um luthier (construtor 
de instrumentos) australiano, Peter 
Biffin, chamado de sha kaman, que, à 
vista, difere do kamanché sobretudo 
pelo número de cordas. Em vez das 
quatro cordas tradicionais, tem cinco, 
mais sete que vibram por simpatia, o que 
permite alcançar-se uma diversidade de 
timbres que se podem comparar aos do 
violino, viola e violoncelo. Por seu lado 
Ali Bahrami Fard toca uma variedade 
do santour (saltério, em português), 
também um instrumento tradicional de 
cordas, percutidas por finas baquetas 
de madeira ultraleve, montadas numa 
estrutura de madeira de forma trapezoi-
dal. O santour baixo é maior que o ins-
trumento tradicional, tem mais cordas, 
soa uma oitava mais baixo.

Shajarian e Shahram Nazeri, e atuou e 
gravou com os maiores instrumentistas 
do seu país. Compôs também música 
para televisão e cinema. Participou na 
banda sonora do filme de Francis Ford 
Coppola, Youth Without Youth, escrita 
pelo compositor argentino Osvaldo 
Gojilov (vencedor de vários Grammy) 
com quem, aliás, colaborou diversas 
vezes.

Em 2004 foi convidado pelo com-
positor americano John Adams para 
dar um recital no Carnagie Hall e no 
mesmo ano participou num concerto 
duplo no Festival do Lincoln Centre 
Mostly Mozart, dividindo o palco com a 
orquestra do festival que interpretou o 
Requiem de Mozart.

A Filarmónica de Colónia enco-
mendou-lhe uma obra (Três Poetas) 
que estreou em outubro de 2009 e a 
Orquestra Sinfónica de Dresden enco-
mendou-lhe Cinema Jenin: um Sinfonia, 
estreada em outubro de 2011.

Kayhan é um dos membros fundado-
res do Silk Road Ensemble, fundado por 
Yo-Yo Ma e compôs várias peças para os 
quatro CDs gravados por este Ensemble.

A discografia de Kayhan inclui 22 
títulos e três deles foram nomeados para 
os Grammy.

Ali Bahrami Fard

Nasceu em Xiraz, no sudoeste do Irão, 
estudou santour com a Sra. Arfa Atra’i 
e o lendário mestre Ostad Faramarz 
Payvar. Dotado de uma técnica impecá-
vel e de uma rara qualidade de som, Ali 
é um dos melhores tocadores de santour 
da sua geração e certamente um dos 

Kayhan Kalhor

Kayhan Kalhor é um reconhecido vir-
tuoso do kamanché. As suas interpreta-
ções do repertório tradicional persa e as 
suas numerosas colaborações originais 
garantem-lhe um público fiel por todo 
o mundo.

Nascido em Teerão, começou os 
seus estudos musicais com sete anos 
de idade. Aos treze foi convidado a 
trabalhar com a Orquestra Nacional da 
Rádio e Televisão do Irão, onde tocou 
durante cinco anos. Aos dezassete ini-
ciou uma colaboração com o ensemble 
Sahyda, do Centro Cultural Chavosh, 
na altura a mais prestigiosa instituição 
cultural do Irão. Percorreu o seu país 
para estudar as músicas regionais, 
em particular as das províncias de 
Kohrasan e do Kurdistão. Trabalhou 
com vários mestres, incluindo os seus 
professores no Conservatório de Teerão. 
No princípio da Revolução Iraniana foi 
para o estrangeiro onde estudou música 
clássica ocidental em Itália, no Canadá 
e em Nova Iorque, cidade onde viveu 
bastante tempo até voltar, há alguns 
anos, ao seu país.

Kayhan fez digressões pelo mundo 
como solista de vários conjuntos e 
orquestras, como a Filarmónica de 
Nova Iorque e a Nacional de Lyon. É 
cofundador dos reputados conjuntos 
Dastan, Ghazal: Persian and Indian 
Improvisations (um trio com dois 
músicos indianos, um tocador de cítara, 
outro de tabla) e Masters of Persian 
Music.

Compôs peças para os mais célebres 
vocalistas iranianos, Mohammad Reza 
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mais dotados. Cofundador do quinteto 
Santour Navazan, fez também digres-
sões com o Kayhan Kalhor Ensemble, 
o Baran Ensemble, o Iran Zamin 
Ensemble e o conjunto de música de 
câmara do Conservatório Nacional 
Iraniano. 

Como solista apresentou-se com 
a orquestra sinfónica Strad Kiev. 
Compôs para teatro (Among the Clouds, 
premiado em Bruxelas), o cinema e a 
televisão. É autor de livros e ensaios 
sobre a música iraniana, de uma recolha 
de composições para dois santours 
(Feragh) e de Goshayesh, para conjunto 
de cordas beliscadas e percutidas. 
Ensina santour e teoria musical na 
Universidade de Xiraz.

Informação recolhida em 
www.kayhankalhor.com, no booklet 
que acompanha o CD I will not stand 
alone, e em páginas dispersas na net.

Próximo espetáculo

Aldina Duarte tem este jeito especial 
de saber ao mesmo tempo dizer o 
sentido das notas e cantar a melodia das 
palavras. É por isso que nunca deixa de 
nos surpreender, que nunca a podemos 
prever, que é sempre uma descoberta 
renovada. Assim, neste programa o seu 
caminho cruza-se com o de três outras 
vozes relevantes do Fado dos nossos 
dias, Ana Moura, António Zambujo e 
Camané, e através destas os seus versos 
convertem-se num terreno comum para 
o encontro entre outras tantas posturas 
artísticas idiossincráticas, passando da 
condição de mera expressão individual 
da sua autora ao estatuto de um patri-
mónio partilhado e reestruturante do 
próprio género. E ela mesma revisita – e 
de algum modo reinventa, nessa viagem 
– alguns dos fados mais emblemáticos 
do seu repertório, partindo, para esse 
novo olhar, do desafio que representa a 
parceria com o piano de Júlio Resende. 
Mais uma vez nos confronta, deste 
modo, com esse seu misto tão espe-
cial de tradição e ruptura, de medo e 
coragem, e – porque não? – de pudor e 
desvario. Rui Vieira Nery

Voz Aldina Duarte Guitarra portuguesa José 
Manuel Neto Viola Carlos Manuel Proença 
Convidados Ana Moura, António Zambujo, 
Júlio Resende

O Sentido das Notas, o Canto  
das Palavras
Apenas o Amor, Crua, Mulheres ao 
Espelho, Contos de Fados. Os títulos dos 
quatro álbuns que Aldina Duarte lançou 
parecem formar, como um mosaico, o 
retrato perfeito da sua postura de artista 
– o de alguém para quem a relação com 
o Fado passa por um registo constante e 
incandescente de paixão, mas também 
por um percurso por vezes quase cruel 
de introspecção e pela descoberta 
fascinada de múltiplos olhares sobre o 
mundo, pela mão dos poetas, dos artis-
tas, dos fabricantes de sonhos e de mitos 
fundadores. Tudo isto assenta sempre 
nos alicerces de um repertório de fados 
estróficos depurados pelo tempo, tão 
firmes e enganadoramente simples nos 
contornos essenciais que os definem 
como livres e complexos nos desenhos 
novos e inesperados que o seu canto 
lhes sabe dar em cada revisitação. (…) 
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Aldina Duarte
Mais um fado no fado
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