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Sobre o Saul de Handel na Glyndebourne 

A Glyndebourne levou à cena o Saul de Handel, dirigido por Barrie Kosky, em 2015. 
A Opus Art editou um DVD desta encenação em 2016. Recomendamos vivamente a 
edição Bärenreiter-Verlag da partitura vocal para ler enquanto ouvimos qualquer 
versão de Saul (HWV 53). A edição Bärenreiter é especialmente indicada para 
acompanhar a encenação da Glyndebourne: nas notas da edição DVD declara-se 
que a encenação da Glyndebourne usou a edição do oratório publicada pela 
Bärenreiter (e editada por Percy M. Young) como partitura.

* * *

1. 
O Saul de George Frideric Handel foi encenado pela primeira vez em Londres, em 
Janeiro de 1739. Handel compôs Saul na forma relativamente recente com a qual 
andava a fazer experiências: o oratório. A partir da história de Saul do livro 1 
Samuel do Antigo Testamento, o libretista de Handel, Charles Jennes (mais 
conhecido pelo libreto do oratório Messias de 1741), já tinha elaborado uma versão 
do texto em 1735. O oratório é delimitado por acontecimentos impostos pelos dois 
livros de Samuel: começa com a derrota de Golias (1 Samuel 17:55; Handel fornece 
a entrada da primeira canção vocal: «An Epinicion or Song of Triumph for the 
Victory over Goliath and the Philistines»); e termina com o lamento pelas mortes 
de Saul e Jónatas em 2 Samuel (2 Samuel 1:27). Logo no início do Acto I, o Alto 
Sacerdote canta as palavras de um poema que imita o caos que se seguirá no 
oratório, um caos que dura até à morte de Saul:

Nature began of labour eas’d,
Her latent Beauties to disclose
A fair harmonious world arose,
And tho’ by diabolick guile,
Disorder Lord it for a while
The Time will come 
When Nature shall pristine Form regain
And Harmony forever reign.

Embora os ciúmes e a raiva de Saul no oratório correspondam ao tormento que lhe 
é infligido por um «espírito maligno» (1 Samuel 16:14 e 18:10), Handel apresenta 
Saul como um governante forte com árias estáveis. Através desta representação, 
Handel projecta algum do passado de Saul no oratório. Se nos recordarmos do 
início de 1 Samuel, Saul era um jovem à procura das jumentas perdidas do pai 
quando conheceu Samuel, que rapidamente o ungiu como governante dos 
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Israelitas (1 Samuel 9:3-10:1). A ascensão de Saul a rei é rápida nas Escrituras. 
Sugere que, por sua vontade, Saul poderia não estar preparado para este estágio 
porque «escondeu-se no meio das bagagens» no momento em que Samuel devia 
nomeá-lo rei diante da multidão de israelitas (1 Samuel 10:22). Esta é uma 
imagem pronunciada de medo que encontramos cedo na história de Saul. Depois 
de Saul ter feito várias escolhas reprováveis, Samuel informa-o de que o Senhor o 
rejeitou enquanto rei (1 Samuel 15:23). A derrota de Golias transmite esta rejeição 
de forma clara, e Saul inicia a espiral descendente por renunciar ao seu 
discernimento. Podemos relacionar-nos melhor com esta fraqueza quando 
reconhecemos em Saul uma característica nossa — sermos acalmados pela música 
ou ficarmos exasperados ao ouvir de triunfos que não são nossos, por exemplo. 
Este é o herói que Handel nos dá no oratório, um indivíduo que foi derrotado e 
rejeitado e pelo qual, assim sendo, sentimos pena quando morre no campo de 
batalha. A Marcha (Fúnebre) e a Elegia «Mourn Israel» na Morte de Saul e 
Jónatas, na conclusão do oratório, são indicativas da simpatia de Handel pelo seu 
herói. As Escrituras contam que Saul se suicida por medo daquilo que o inimigo 
lhe poderia fazer e é Jónatas que é morto legitimamente em batalha pelos filisteus 
(1 Samuel 31:1-6). Mas o relato musical de Handel não impõe um juízo moral ao 
representar estas duas maneiras de morrer como cobardia por oposição a 
coragem; e este é (à luz das circunstâncias da história original) um gesto 
generoso.

Podemos defender que as Escrituras são menos caridosas com Saul do que a 
ilustração musical que Handel faz do mesmo indivíduo. O público de Handel 
estaria familiarizado com a história de Saul por causa da educação religiosa e da 
popularidade do tema de Saul e da sua loucura em obras musicais e nas artes em 
Inglaterra durante os séculos XVII e XVIII. A partitura oferece uma interpretação 
da história, em primeiro lugar por centrar o oratório mais manifestamente numa 
personagem (as árias de Saul têm normalmente melodias mais fortes), e em 
segundo pelas aparições frequentes da palavra «virtude» no libreto. O modo de 
Handel tratar a palavra «virtude» (analisado mais à frente) é muitas vezes 
simples, mas dramático. Por exemplo, num contexto em que seja necessário 
exprimir que a virtude é mais valiosa do que a riqueza material, a música de 
Handel permite que a beleza do significado da palavra desabroche. Isto é 
essencialmente nuance crítica expressa em música; a interpretação de Handel do 
libreto e da história original no Antigo Testamento revela que o oratório não está 
preocupado com esforços desmesurados para recriar um enredo — parece muito 
mais preocupado em expressar o poder da virtude musicalmente.

O tratamento de Handel das árias de Saul retira significado do libreto e oferece 
uma perspectiva sobre diferentes episódios da história original. É crítico da 
história original ao fazer de Saul uma pessoa que reflecte falhas e valores que nos 
são familiares nas nossas vidas quotidianas. Quando o filho de Saul, Jónatas, entra 
no espaço narrativo do oratório, complementa o próprio Saul. Jónatas é 
compassivo e reconhece o valor superior da virtude em relação à ganância e à 
arrogância. Enquanto uma voz da razão no oratório — tal como nas Escrituras —, 
ele estabelece um valor para a virtude que é igualmente humano e não 
obrigatoriamente de nascimento nobre; mais, é capaz de respeitar o pai ao mesmo 
tempo que se alinha com a mais alta virtude. O Jónatas de Handel expressa 
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convicção através de uma ansiedade para explicar e defender as suas crenças. 
Descobrimos que nas suas árias apela ao que é bom e possível. Mais, 
reconhecemos nos tratamentos musicais de Handel que Saul, apesar da sua 
miséria e loucura, também tem a capacidade para esse bem. A tragédia que se 
abate sobre o herói de Handel é que Saul sucumbe ao seu desespero e nunca é 
capaz de se voltar a unir à luz que outrora o glorificara.  

2.
Christopher Purves, que desempenha o papel principal de Saul, incorpora a 
desordem descrita no poema do Alto Sacerdote (citado acima) — tanto nas suas 
árias como nos derrames para as árias das outras personagens. O tom e a 
abordagem de Purves aos elementos musicais no papel de Saul são louváveis. O 
papel de Saul é normalmente representado por um baixo envelhecido, com uma 
cor vocal que crepita com vibrato. Muito pelo contrário, Purves está totalmente 
inspirado com vapores diabólicos e a sua voz é firme com a opulência do Demo. 

Mas sempre que aparece uma produção de Saul como a da Glyndebourne, o cerne 
do debate crítico anda geralmente à volta de saber se este oratório, ou qualquer 
oratório de Handel, deve ser encenado. Percy M. Young — o editor da partitura 
usada pela produção da Glyndebourne — arguiu famosamente que o Saul não 
devia ser encenado. Este argumento é frequentemente tomado como arcaico para 
o gosto contemporâneo, datando já de 1948: para reconhecer a sublimidade de Saul é 
preciso apontar ao intelectual e não ao corpóreo. O género do oratório de Handel 
despontou precisamente do ambiente religioso e político. Assim, há quem defenda 
que, na época de Handel, a ausência de elementos cénicos não era 
necessariamente uma escolha devida sobretudo a razões estéticas.

Um problema que ultrapassa a questão de o oratório dever ser encenado ou não é 
o de o tom das direcções de cena — o cenário, a roupa, o movimento físico — 
transmitir muitas vezes uma história diferente daquela que está a ser cantada no 
oratório. A produção de Barrie Kosky oferece um excesso de informação que é 
possível nunca termos associado a Saul: uma festa rococó, o West Side Story e o gore 
assustador do tipo gráfico, de imagens febris.

Mas nenhuma produção deve ser subestimada apenas por ter sido ou não 
encenada. A visão específica de Kosky, para além do mencionado anteriormente, 
apresenta na acção paralelos felizes com Rei Lear. A relação entre o Saul de Handel 
e Rei Lear de Shakespeare não está muito distante até das críticas mais 
conservadoras a este oratório. No entanto, a dimensão não-cartografada assumida 
pelo encenador é a de fazer crescer a raiva e a ira de Saul até à sua descida em 
direcção à loucura (clínica). Subsequentemente, os movimentos de Saul levam 
uma audiência a sentir-se desconfortável, enojada e algo melancólica. Alguém 
conhecedor do oratório sob outra encenação pode recordar que Saul é aqui o herói 
de Handel e que é suposto ser alguém com quem nos podemos identificar (e assim 
devíamos ser inspirados a não sentir e agir como ele, daí uma das mensagens 
virtuosas da obra). Ainda assim, a insanidade de Saul nesta produção é extrema e 
por vezes absolutamente doidivanas (como na visão de Samuel); isto faz com que 
seja difícil identificarmo-nos com Saul enquanto «uma pessoa como eu», mas 
instiga em vez disso o pensamento: «Bolas, que doença terrível. Fico contente por 
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não a ter.» Note-se que apresentar o carácter de Saul desta maneira é como 
colocar uma camada de papel vegetal sobre as páginas da partitura de Handel: é 
um bocado barulhento e é algo através do qual temos de ver para reconhecer o 
esqueleto e a carne musicais. O antagonismo entre o que é visual e o que é musical 
torna-se evidente quando percebemos que estamos a construir uma narrativa 
apenas através do visual (que é algo que esta produção convida a fazer com cena 
atrás de cena de erupções glamorosas de material tangível).

A encenação de um oratório tende a criar um mundo onde a música se torna no 
pano de fundo e no motor, mas não na peça central. A actuação, adereços e 
didascálias (para usar um termo do teatro) dos intervenientes são todos 
supostamente inspirados pela música e é assim que o encenador defende certas 
escolhas feitas. Mas acontece uma coisa estranha: ao invés de apoiar a música, a 
encenação torna-se numa metáfora que transfere o seu significado para a música 
(e não ao contrário, independentemente do quanto a música inspirou a arte do 
coreógrafo).

Os ciúmes de Saul em reacção aos elogios pela morte de Golias tornam-se 
expressamente violentos na ária de Saul, «With Rage I shall burst his Praises to 
hear». A encenação põe Saul a deambular pelo palco, a estourar com ruído; é 
como um animal selvagem com um espinho cravado na pata. A base da linha 
melódica de Saul nesta ária é simples e forte — abre caminho por uma tríade 
menor cheia de convicção. Estes são intervalos estáveis, mas musicalmente 
falando é um momento muito privado. O acompanhamento começa com piano, o 
que implica que a voz deve ter alguma fracção de dimensão dinâmica para repetir 
as alterações das partes instrumentais. É importante que a voz reflicta as 
diferenças entre níveis altos e baixos, porque mostra os altos e baixos da luta 
interna de Saul. Só precisamos de olhar para o libreto para compreender que 
estamos a testemunhar algo brutalmente íntimo sobre Saul. Nesta ária curta, o rei 
expõe a sua doença: a sua capacidade para deliberar está crivada pelo ódio e pela 
inveja. Saul não precisa de espantar o coro do seu caminho de maneira a fazer 
saber que o seu futuro é sombrio e infeliz; isto é tão certo como a confiança de 
Saul nas palavras que canta. 

Exemplo 1. Handel, Saul, Acto I, Cena iii (With Rage I shall burst his Praises to hear!), C. [0]-6.
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A melhor oportunidade para uma reviravolta interna nesta ária é perto do fim, 
quando Saul exclama: «Ah! Quanto eu odeio e temo tanto o rapaz! Qual o mortal 
capaz de suportar um rival na glória?» Esta é a segunda vez que ouvimos Saul 
cantar estas palavras aqui, mas desta vez as palavras estão assinaladas 
explicitamente na parte de Saul com piano na interjeição «Ah!» como divisão 
daquilo que a precede. Saul começa este verso na partitura tranquilamente num 
modo maior, como se a honestidade tivesse levado a melhor sobre ele e tivesse de 
revelar aquilo em que está a pensar sem as conotações expressivas do modo 
menor. A confiança de Saul na violência que terá de cometer no futuro desfaz-se 
em medo, porque não está certo da sua capacidade de se manter firme perante as 
dificuldades psicológicas que o aguardam. Enquanto batalha intelectual entre a 
força e a dúvida, estrangula qualquer representação física em movimento; a 
música consegue unir estes pensamentos contrários de uma maneira elegante e 
quase passa despercebido que estão em litígio um com o outro. No entanto, as 
direcções cénicas para esta ária são forçadas a suster-se num sentimento 
prevalecente e a exteriorizá-lo através da aniquilação do elemento mais fraco (que 
neste caso é a expressão de dúvida de Saul). No final, aquilo que vemos na 
partitura é que é o medo que controla o processo de pensamento; investido tão 
pesadamente de medo, Saul dificilmente pode sair cautelosamente. E a leveza da 
glória afasta-se consistentemente para longe dele. A linha melódica dele mantém-
se estável no quinto grau da escala, o que serve de vantagem para a mudança e 
modulação, mas o seu quebranto é evidente (especificamente pelos arpejos e 
frases atrofiadas por interjeições). Há muitas ocorrências ou arcos onde a melodia 
poderia avançar astutamente para um modo maior na duração, mas não o faz. 
Está presa a um modo menor fatigado, com a incapacidade de Saul de se 
reconciliar com a grandeza que ensombra a sua. 

A personagem do filho de Saul, Jónatas — interpretado por Paul Appleby —, serve 
de ponte entre a visão e o som. Os seus gestos reconfortantes e a maneira como se 
coloca sobre o palco oferecem um equilíbrio à dinâmica da família. Também nos 
podemos identificar com Jónatas, que tem o dever e a compaixão na ponta da 
língua. A aparência física de Jónatas ajuda nisto, porque usa um fato 
estranhamente bem cortado. Está vestido como se pertencesse a um tempo mais 
próximo do nosso do que qualquer outro membro do elenco. E para captar a nossa 
atenção sem acrobacias, usa movimentos físicos discretos como um virar leve da 
palma numa tentativa de explicar os seus motivos, complementando isto com 
uma expressão eléctrica nos olhos. Mas a arte real de Jónatas é a da frase musical; 
neste momento percebemos que não estamos a falar sobre a dádiva que Handel 
oferece nas árias da personagem Jónatas, mas sobre o engenho de Appleby neste 
papel.

Numa das árias mais impressionantes de Jónatas, «Birth and Fortune I 
despise!», apreciamos a profundidade de Appleby enquanto cantor e o alcance da 
sua técnica expressiva. Nas secções «from virtue», livremente ritmadas, a voz 
dele é o único som que satura o palco. Appleby aborda estes compassos com 
inegável convicção e acentua as palavras «from virtue» com crescendo e 
decrescendo persuasivos. A virtude torna-se num livro que Jónatas abre e fecha. 
Ele experiencia as palavras lentamente, admirando-lhes o conteúdo.   
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Exemplo 2. Handel, Saul, Acto I, Cena ii (Birth and Fortune I despise!), C. 27-40.

No controlo firme de Appleby na ária, a palpabilidade das direcções de cena quase 
passa despercebida. Ao conseguir uma representação tão sofisticada da 
personagem, o cantor enquanto indivíduo brilha isoladamente e reconhecemos-
lhe não só as suas qualidades musicais superiores mas também a graça. Appleby 
está claramente a pensar nas frases musicais de Jónatas enquanto música, não 
teatro.

O Jónatas de Appleby ajuda-nos a recordar o quão forte é a música instrumental 
neste oratório. Não é nenhum segredo que a grandeza do oratório começa logo na 
primeira página, uma vez que uma das melhores obras instrumentais no Saul é na 
verdade a primeira peça que ouvimos. Esta peça musical (antes de a cortina subir) 
é uma sinfonia com quatro andamentos (Allegro — Larghetto — Allegro — Andante 
larghetto). A Orquestra do Século das Luzes (Orchestra of the Age of 
Enlightenment), conduzida por Ivor Bolton, toca isto brilhantemente. Aqui 
interessa-nos sobretudo o terceiro andamento, um concerto de órgão. (Este 
andamento também pode ser um concerto de oboé — uma das escolhas 
maravilhosas que Handel deixa ao maestro.) Ao contrário de concertos dos séculos 
XVIII e XIX nos quais possamos pensar, concertos onde encontramos solos para o 
instrumento do solo em todos, ou quase todos, os andamentos, como nos de 
Mozart, Beethoven e Liszt, o de Handel só tem um andamento no contexto maior 
da sinfonia. É um aperitivo de concerto, por assim dizer.

Se estivéssemos a ver uma produção de Saul do próprio Handel, poderíamos 
apostar que este andamento teria sido um dos pontos altos. Há quem note que 
Handel incluía concertos de órgão muito elaborados nos oratórios 
propositadamente para levar mais pessoas a ir vê-los. A audiência de classe média 
de Handel preferia música de concerto instrumental à ópera italiana (pela qual 
Handel era conhecido no início da carreira, em Londres) e estas pessoas pagariam 
para ver o grande compositor tocar órgão. Para além de ser um compositor 
maravilhoso, era um organista e improvisador muitíssimo competente. Como 
vemos na partitura da sinfonia de abertura de Saul, no final do segundo 
andamento, Handel escreveu «Org. Ad libitum», o que significa que o organista 
pode improvisar antes do início do concerto de órgão do terceiro andamento. Mais 
uma vez, esta é uma escolha que Handel deixa ao maestro. Na música de Handel 
no oratório, no momento certo, a improvisação é rainha. Resumindo, mostra a 
ponderação e a erudição dos intérpretes. 
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1 Segundo Henrique de Oliveira Marques, no seu Dicionário de Termos Musicais (Segunda edição, Lisboa: 
Editorial Estampa, 1996), a palavra «anthem», neste contexto particular, não tem um correlato exacto, 
antes uma definição: «composição coral litúrgica da Igreja Anglicana, com ou sem acompanhamento»; 
optou-se assim por manter a palavra inglesa por diferir de «hino» no seu uso habitual. [N. de T.]

A transição das partes solo do órgão para onde a orquestra se junta nas secções 
tutti são o aspecto mais impressionante deste concerto de abertura. Estas 
transições são quase imperceptíveis e assemelham-se ao momento numa corrida 
de estafetas em que o testemunho é passado às cegas para o corredor seguinte — 
o atleta que tem de agarrar o testemunho não olha para trás e o peso de uma mão 
fantasma desaparece na velocidade do percurso seguinte. Com grande agilidade, 
as frases do solo de órgão misturam-se nas partes orquestrais do tutti e a energia 
do solo de órgão é irrepreensivelmente transferida para a orquestra enquanto um 
todo. É excitante de ouvir e é provavelmente um dos momentos mais bem 
executados de todo o oratório.

Exemplo 3. Detalhe da parte de orgão: Handel, Saul, (Symphony, andamento III), C. 13-16.

Para além das oportunidades de improvisação que Handel concede ao organista do 
solo, como na secção que encerra o terceiro andamento, a música também 
permite aos intérpretes que mostrem a sua aptidão a interpretar uma frase 
musical. A notação musical barroca apenas ocasionalmente indica a forma da 
frase musical. Para os vocalistas, a frase está normalmente implícita nas palavras 
do libreto, na pontuação — como vírgulas e pontos finais —, e nas pausas 
musicais. Muitos dos anthems1 no Saul são fugas e a pontuação é crucial de 
maneira a identificar palavras e sentido dentro de uma textura complexa. Por 
exemplo, note-se as frases simples que constituem um memorável anthem em 
fuga em Saul: 

Envy! Eldest born of Hell! 
Cease in human Breasts to dwell.

Porque às partes instrumentais do solo faltam as pontuações linguísticas que 
indicam a frase, há liberdade para embelezamentos e ornamentos, bem como 
liberdade de expressão. O organista não se afasta muito da partitura em termos de 
improvisação nesta interpretação, mas a atenção à frase é insuperável. Como 
vemos no Exemplo 3, acima, uma longa lista de notas sem um propósito ou 
sentido definidos pode soar entediante, mas o organista fornece sem esforço uma 
forma a estas frases musicais. 

Outra das grandes obras instrumentais nesta produção é a sinfonia que abre a 
Parte II de Saul na Glyndebourne (na partitura é a Sinfonia n.º 58, Acto II, Cena V). 
Esta sinfonia é composta por dois andamentos (Largo — Allegro; na partitura a 
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sinfonia tem três andamentos, mas o terceiro [Gavotte] nem sempre é tocado). O 
segundo andamento é outro concerto para órgão, presumimos que para agradar 
ao público que podia ouvir o grande Handel tocar outra vez. A música para o solo 
de órgão aqui é rica em figurações, semelhantes àquelas encontradas nos 
andamentos Allegro das suites para cravo de Handel. As figuras não são difíceis de 
tocar de um ponto de vista técnico; assim, num Allegro em 6/8, a música tem uma 
tonalidade jovial e dançante. As frases musicais, com poucas pausas, libertam-se 
da sorridente agitação sonora só para descansarem numa nota decorada com um 
trilo característico de Handel. Animadora ao ponto da vertigem, é um feito 
impressionante para um organista mostrar a alegria que é tocar a música de 
Handel; e o público pode experienciar, nalguma medida, o arrebatamento das 
figurações simples usadas até ao ponto pedal — a mesma nota a soar como as 
horas, seis, doze vezes pelos compassos, todas tocadas facilmente sob a ponta dos 
dedos, combinadas com escalas joviais em intervalo de décima.

Para a primeira encenação de Saul, em 1739, Handel encomendou um órgão 
extraordinariamente caro feito à medida para o King’s Theatre. Handel estava 
extasiado com este instrumento pois dava-lhe a possibilidade de dirigir o oratório 
a partir do órgão. Este concerto para órgão incrível, aqui, a meio do oratório, 
muito provavelmente atraiu a atenção do público não apenas para a perícia 
fenomenal de Handel a tocar mas também para o próprio órgão. E que órgão deve 
ter sido, tendo custado para cima de 100 000€ em valores actuais; o concerto deve 
ter mostrado a beleza da música e também a beleza da máquina.

Infelizmente, o génio deste concerto para órgão é ultrapassado por uma presença 
maior em palco. A produção da Glyndebourne colocou este concerto como abertura 
da Parte II para um coup de théâtre sensacional. Perto do final do primeiro 
andamento da Sinfonia (n.º 58), a cortina sobe sobre um palco escurecido 
iluminado por um campo de velas e pelos contornos sinistros das mãos e caras de 
vários dançarinos ao fundo. Há um rectângulo escuro conspícuo no centro do 
palco, rodeado por pequenas chamas. Dadas as circunstâncias, o espaço sugere 
um túmulo. No princípio do segundo andamento da sinfonia, vindo debaixo do 
soalho, o organista do solo ascende enquanto toca este concerto num órgão 
relativamente pequeno (um órgão inglês sem pedais). Esta nova, e inesperada, 
presença desencadeia risos e aplausos do público. Depois de se acalmarem, 
ficamos com a sensação de que as pessoas estão mesmo, realmente a ouvir. 

O organista convidado em palco está vestido com uma roupa parecida à de Saul no 
Acto I e usa uma peruca sumptuosa semelhante à que Handel tem nalguns retratos. 
O órgão e o organista giram nesta plataforma elevada durante todo o andamento 
numa estonteante exibição de imagem e movimento (ou iconografia). O organista, o
 talentoso James McVinnie, transforma-se no organista enquanto estrela. Como se 
Handel descesse para abençoar esta produção, somos cúmplices de uma estranha 
visita do criador do oratório. Mas este momento cria uma onda de indeterminação à
 medida que tudo isto roça a blasfémia. E há qualquer coisa que se perde, todavia, no
 estímulo visual. Mesmo se faz lembrar que o público no tempo de Handel o podia 
ver durante todo o oratório — tanto dirigindo como tocando os maravilhosos 
andamentos do concerto de órgão —, sentado ao órgão massivo no palco (como 
representado em figuras póstumas), a revelação teria sido de outra natureza. É 
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sinistro quando o criador e a criatura se encontram cara a cara nesta cena. Além 
disso, combina um elemento adicional de ironia que é projectado no oratório numa 
justaposição confusa e inconclusiva: Handel, o compositor, e Saul, o rei desgraçado.

Podíamos dizer que isto não é a Natureza, antes o Belo mascarado para servir 
outro amo. A harmonia da produção é resolvida na lendária Marcha (Fúnebre) 
quando o mais que humano (Jónatas) e o mais que sobre-humano (Saul) 
pereceram com as cabeças enfiadas na areia. O mérito estético da produção como 
um todo inspira reflexão sobre as suas partes, mesmo que cada momento 
relembre numerosas associações, cada uma mais selvagem do que a outra. Ainda 
assim, a Forma do oratório mantém-se. E apesar de produções que espicaçam o 
nosso espírito desta ou daquela maneira, a música retomará uma vez mais o trono 
de que é proprietária.




