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“Nise Lacrimosa” foi composta por Luís Carvalho e teve estreia
absoluta no Cine-Teatro de Alcobaça

A obra orquestral “Nise Lacrimosa”, peça expressamente encomendada para a última edição do Cistermúsica –

Festival de Música de Alcobaça e composta por Luís Carvalho em homenagem a Inês de Castro, foi uma das

nomeadas na categoria de Música para o Prémio de Melhor Trabalho de Música Erudita na III Gala do Prémio

Autor 2012 da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), realizada no passado dia 27 de fevereiro no Centro Cultural

de Belém (CCB) e transmitida pelo canal televisivo RTP1.

“Nise Lacrimosa” teve estreia absoluta no Concerto de Abertura da 19.ª edição do Cistermúsica, a 4 de junho de

2011, no Cine-Teatro de Alcobaça – João d'Oliva Monteiro, naquele que foi o primeiro grande destaque do festival

e cuja temática inesiana se associou às comemorações dos 650 Anos da Trasladação de Pedro e Inês para o

Mosteiro de Alcobaça (1361).

Segundo palavras do compositor à data da estreia, esta obra “não é nem pretende ser descritiva stricto sensu”

procurando assumir antes “uma abordagem mais subjectiva, porventura mais ao estilo duma pintura surrealista”

e onde acima de tudo Luís Carvalho tentou transmitir com a sua música “emoções mais que propriamente

factos”.



“Emoções que suponho tenham perpassado a alma dos dois amantes naquela época”, acrescentou, “mas

finalmente também as minhas próprias emoções ao reflectir sobre os eventos desta história trágica”.

Interpretada pela Orquestra de Câmara Portuguesa, sob a direção do maestro Pedro Carneiro, “Nise Lacrimosa”

vê reconhecida através desta nomeação um dos grandes objetivos orientadores do Cistermúsica: o incentivo à

criação musical com o recurso a encomendas.
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