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Bruno Maderna 
VENEZA, 21 DE ABRIL DE 1920

DARMSTADT, 13 DE NOVEMBRO DE 1973

Serenata n.º 2, para 11 instrumentos 

A Serenata n.º 2 de Bruno Maderna foi ouvida 
pela primeira vez a 10 de Abril de 1954, num 
concerto do Domaine Musical, em Paris. O 
Domaine Musical era uma sociedade de con-
certos, recém-fundada por Pierre Boulez, com 
o propósito de “criar concertos para que uma 
comunicação se restabeleça entre os compo-
sitores do nosso tempo e o público interessado 
na promoção da sua época”. E, de facto, o con-
certo inaugural, a 13 de Janeiro de 1954, fora 
quase integralmente preenchido com música 
recente, incluindo obras de dois compositores 
jovens (Nono e Stockhausen) e de dois consa-
grados — um ainda vivo (Stravinski), o outro já 
falecido (Webern). O facto de Maderna ter tido 
uma obra estreada apenas três meses depois 
mostra até que ponto era considerado um dos 
principais compositores do momento, a par 
de colegas seus como Boulez, Stockhausen, 
Nono, Berio e Pousseur.

Maderna tornara-se conhecido graças à 
sua participação, a partir de 1949, nos Cursos 
Internacionais de Verão para a Nova Música, em 
Darmstadt, na Alemanha. Inicialmente consti-
tuídos, em 1946, com o objectivo de dinamizar 
a vida cultural numa cidade (e num país) com-
pletamente destruída pela Guerra, estes cursos 
foram começando a inflectir, no final da década 
de 40, e sobretudo, depois, na década de 50, 
no sentido de favorecer as correntes musicais 
mais radicais e vanguardistas da época. Foi 
assim que começaram a emergir em Darmstadt 
compositores como Maderna, a partir de 1949; 
Nono, a partir de 1950; Stockhausen, a partir 
de 1951; Berio, a partir de 1953; e Pousseur, a 

partir de 1954 (já Boulez tinha desenvolvido a 
sua carreira inicialmente a partir de Paris, mos-
trando até alguma desconfiança em relação a 
Darmstadt, pelo menos até 1956, momento a 
partir do qual passou a participar activamente 
nos Cursos). 

Apesar de estes serem compositores com 
sensibilidades muito diferentes, unia-os uma 
comum vontade de cortar as amarras com o 
passado (em especial com o passado clássico 
e romântico), rejeitando todas as abordagens 
neoclássicas ou neotonais que eram por então 
comuns (pense-se em compositores como 
Hindemith ou Britten). Ao mesmo tempo, parti-
lhavam uma herança comum, reconhecendo-
-se como seguidores de Schoenberg, Berg e 
Webern, os compositores da Segunda Escola 
de Viena que, no período entre-guerras, haviam 
criado e desenvolvido o serialismo dodeca-
fónico. A todos os compositores de Darmstadt 
(e do Domaine Musical), interessava aprofundar 
esse método serial, enquanto forma de orga-
nização sistemática do material sonoro, num 
contexto dissonante e atonal.

Maderna tivera muito cedo os seus primei-
ros contactos com a música da Segunda Esco-
la de Viena. Logo em Dezembro de 1943, com 
apenas 23 anos de idade, dirigiu as Variações 
para Orquestra, op. 30, de Webern (o que mos-
tra, a propósito, como o acesso à nova músi-
ca era, apesar de tudo, mais fácil na Itália de 
Mussolini do que na Alemanha de Hitler; nes-
ta última, a música de Schoenberg e dos seus 
alunos era considerada degenerada e estava 
completamente proibida). No entanto, a ade-
são de Maderna ao método serial ganhou um 
impulso decisivo quando, em 1948, frequen-
tou, juntamente com o seu amigo Luigi Nono, o 
curso de direcção de Hermann Scherchen, em 
Veneza. Maestro experiente, de uma geração 
mais velha (tinha na altura 60 e poucos anos), 
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Scherchen tinha feito a sua estreia como maes-
tro com o Pierrot Lunaire de Schoenberg, logo 
no ano da estreia, em 1912, e era um profundo 
conhecedor da música da Segunda Escola de 
Viena. Nos anos do pós-guerra, Scherchen tor-
nou-se um dos grandes promotores da música 
dos jovens compositores vanguardistas, diri-
gindo a sua música e usando a sua influência 
para que lhes fossem encomendadas novas 
obras. Foi sob sua recomendação, aliás, que 
Maderna teve as suas duas primeiras peças 
tocadas em Darmstadt, em 1949 e 1950. E foi 
Scherchen quem dirigiu a Serenata n.º 2, em 
1954, na já referida estreia no Domaine Musical.

A Serenata é, no contexto da música da 
época, uma obra muito original. Reconhecemos 
nela, é certo, muitos traços típicos da música 
dessa altura de Boulez, Stockhausen e Nono: 
um certo carácter fragmentado e pontilhista, 
em que frequentemente ouvimos pequenos 
motivos isolados, como pontos sonoros que 
vão passando, de forma imprevisível, de um 
instrumento para outro (dentro de um ensem
ble, neste caso, de 11 instrumentos); um carácter 
rítmico muito fluído, em que é geralmente difícil 
(ou mesmo impossível) sentir uma pulsação 
regular; a ausência de referências tonais. A 
música, no entanto, não tem nada da aspereza 
ou agressividade de muitas obras de então de 
Boulez ou Stockhausen. A Serenata n.º 2 é, em 
vez disso, dominada por um ambiente lírico e 
poético, delicado e gentil. É assim que começa 
a peça, com uma melodia muito expressiva no 
flautim — a qual, aliás, nem sequer soa espe-
cialmente dissonante (parece quase Ravel). 
Aos poucos, vão entrando outros instrumentos, 
mas mantendo sempre uma atmosfera trans-
parente e cristalina, com um jogo de sonorida-
des extremamente rico e subtil. Mais à frente, 
Maderna começa a explorar notas mais cur-
tas e, a partir de certa altura, notas repetidas. 

Percebe-se, então, que a peça segue uma ten-
dência global: depois um início com melodias ou 
sons isolados mais curtos, nos últimos minutos 
começam a formar-se sonoridades mais sus-
tentadas, mais contínuas. O lirismo, contudo, 
mantém-se sempre.

Arnold Schoenberg
VIENA, 13 DE SETEMBRO DE 1874

LOS ANGELES, 13 DE JULHO DE 1951

Sinfonia de Câmara n.º 1, 
para 15 instrumentos, op. 9

Ao contrário do que por vezes se pensa, a 
Sinfonia de Câmara n.º 1, op. 9, de Arnold 
Schoenberg não é a primeira obra do géne-
ro. Havia, de facto, precedentes, dos quais é 
possível que Schoenberg tenha estado cons-
ciente. Um deles era a Sinfonia da Camera 
do compositor italiano Ermanno Wolf-Ferrari, 
uma peça composta em Munique, em 1901, que 
reduzia a dimensão habitual de uma orquestra 
(várias dezenas de músicos) para apenas 11 
instrumentistas. Um outro exemplo era a Kam
mersymphonie de Paul Juon, um compositor 
alemão de ascendência russa, tendo a obra 
sido composta, em 1905, para um ensemble 
de apenas 9 executantes. Uma redução com-
parável da orquestração acontece na obra de 
Schoenberg, composta entre o final de 1905 
e o Verão de 1906: neste caso são 15 os ins-
trumentistas. Há uma diferença importante, 
porém: nas obras de Wolf-Ferrari e Juon, é 
mantido o formato convencional de uma sin-
fonia, dividida em quatro andamentos; já no 
caso de Schoenberg, temos um único anda-
mento contínuo, de cerca de 20 minutos, sem 
qualquer interrupção ou separação.
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Na verdade, a estrutura tradicional da sin-
fonia não desaparece completamente na obra 
de Schoenberg. Em vez disso, os quatro anda-
mentos aparecem comprimidos num só (na 
expressão do musicólogo germânico Reinhold 
Brinkmann, esta é uma “sinfonia comprimi-
da”). Em particular, a primeira parte deste op. 9 
funciona como se fosse um primeiro anda-
mento de uma sinfonia, apresentando uma 
grande quantidade de ideias musicais num 
andamento relativamente rápido, conforme 
é típico de um primeiro andamento; temos 
depois um scherzo, com carácter mais joco-
so, como muitas vezes acontece, no século XIX, 
em segundos andamentos de sinfonias; após 
um desenvolvimento de material da primeira 
parte, aparece um andamento lento, como se 
fosse o terceiro andamento da sinfonia; e, por 
fim, temos um retorno a material anterior, para 
terminar a peça. 

Mas este não é o único elemento que torna a 
obra de Schoenberg altamente compacta. Um 
outro factor, provavelmente mais importante 
ainda, é a densidade constante da textura e 
a volatilidade do discurso. Em muita música 
mais tradicional, a textura aparece dividida 
numa melodia e num acompanhamento, sendo 
aquela ouvida num plano principal, e esta num 
plano secundário. Nada disso acontece nesta 
peça de Schoenberg (nem na generalidade 
da sua obra): em vez disso, o que tipicamente 
encontramos é uma sobreposição de várias 
linhas melódicas, cada uma interessante em 
si mesma, competindo todas elas pela nossa 
atenção. Seguir esta música é, assim, mais difí-
cil — ou exige mais concentração da parte do 
ouvinte — do que seguir uma melodia acompa-
nhada. A volatilidade do discurso, por sua vez, 
torna-a também especialmente exigente para 
o ouvinte, já que tudo está em constante muta-
ção. É certo que não se trata propriamente de 

uma música angustiada ou desesperada: pelo 
contrário, ela exibe, na sua energia frenética, 
um certo clima optimista, cheio de vitalidade 
(Schoenberg retratou um dos temas principais 
da obra, o da trompa, como possuindo uma 
“alegria tumultuosa”). Contudo, como não há 
paragens para descansar, também o ouvinte 
é deixado sem qualquer momento de repou-
so confortável.

Foram em parte estas características que 
certamente provocaram a resposta hostil do 
público que, no início de 1907, assistiu, em Vie-
na, à estreia da peça, reagindo com estupefac-
ção e incompreensão (uma reacção comum 
a muitas das obras do compositor). Um outro 
factor que contribuiu para tal recepção foi a 
harmonia dissonante. É certo que esta não é 
ainda uma obra atonal: só entre 1908 e 1909 é 
que Schoenberg daria o salto definitivo nesse 
sentido. No entanto, é já uma música muito 
dissonante, com combinações novas de sons 
(como acordes por quartas e harmonias por 
tons inteiros) e longuíssimas passagens sem 
qualquer resolução para um acorde conso-
nante. É certo que ainda há algumas dessas 
resoluções, e é por isso que esta é ainda, par-
cialmente, uma obra tonal. Mas este grau de 
dissonância era novo na época, e também ele 
gerou incompreensão e resistência.

É preciso também ter em conta que a obra 
não deve ter sido muito bem tocada à data da 
estreia. (Em tom sarcástico, Schoenberg dis-
se uma vez: “A minha música não é moderna; 
é simplesmente mal tocada”.) Esta sinfonia, 
na verdade, colocava enormes problemas ao 
ensemble, não só a nível individual (dada a ele-
vada complexidade e virtuosismo da escrita), 
mas também a nível colectivo, já que, perante 
uma textura tão densa e volátil, não era imedia-
to para os músicos (nem para o maestro) perce-
ber como alcançar um equilíbrio global. Perante 
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essas dificuldades, Schoenberg confiou ao seu 
amigo Zemlinsky, em 1916, que estava a pen-
sar reorquestrar a peça para uma orquestra 
normal, considerando que ter “instrumentos 
solistas nas cordas contra tantas madeiras 
é um erro”.

De facto, Schoenberg usa nesta peça um 
quinteto de cordas face a um octeto de madei-
ras (1 flauta, 2 oboés, 3 clarinetes e 2 fagotes), 
enquanto que o normal numa orquestra é ter 
muito mais cordas do que madeiras (numa 
orquestra de 8 madeiras, por exemplo, haverá 
tipicamente umas 30 cordas). Curiosamente, 
este formato mais camerístico, forte em sopros 
e com menos cordas, seria depois um mode-
lo importante para muitas obras dos anos 20, 
de compositores como Hans Eisler, Kurt Weill 
e Paul Hindemith. Mais recentemente, o for-
mato tornou-se inclusivamente um dos pre-
dilectos na composição contemporânea, um 
fenómeno muito ligado à criação de ensem-
bles como a London Sinfonietta, o Klangforum 
Wien, o Ensemble intercontemporain e, claro, o 
Remix Ensemble. Na verdade, quando escreveu 
uma sinfonia para um conjunto tão pequeno, 
Schoenberg estava a criticar implicitamente 
o gigantismo sinfónico patente nas obras de 
Bruckner e Mahler (e no seu próprio Pélleas 
et Mélisande, obra para quase 100 músicos, 
concluída em 1903). Apesar das suas dúvidas 
em 1916, este novo som — compacto, concen-
trado e intenso — teria imensa descendência.

DANIEL MOREIRA, 2021
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Peter Rundel direcção musical 

Peter Rundel é um dos maestros mais requi-
sitados pelas principais orquestras europeias, 
graças à profundidade da sua abordagem a 
partituras complexas de todos os estilos e épo-
cas, a par da sua criatividade interpretativa.

É regularmente convidado para dirigir a 
Orquestra da Rádio Bávara e as Sinfónicas das 
Rádios NDR, WDR e SWR. Colaborou recente-
mente com as Filarmónicas de Helsínquia, da 
Rádio França e do Luxemburgo, a Orquestra 
Nacional de Lille, a Orquestra do Maggio Musi-
cale Fiorentino, a Orquestra do Teatro de Ópera 
de Roma e as Sinfónicas de Viena e da Rádio 
de Frankfurt. Na Ásia, dirigiu a Metropolitana 
de Tóquio e a Sinfónica de Taipé.

Inicia a temporada 2020/21 com o convite 
do Musikfest Berlin para dirigir o Ensemble 
Musikfabrik. Além dos compromissos com a 
Sinfónica da Rádio Bávara, a Sinfónica do Porto 
Casa da Música e a Basel Sinfonietta, celebra 
o 20.º aniversário do Remix Ensemble Casa da 
Música, formação que dirige há 15 anos. Juntos 
realizaram um concerto na Elbphilharmonie, 
em Hamburgo. Na Primavera de 2021, estreia 
a nova peça de teatro musical de Isabel Mun-
dry, Im Dickicht, no Festival Schwetzinger SWR. 

Peter Rundel dirigiu estreias mundiais de 
produções de ópera na Ópera Alemã de Berlim, 
na Ópera Estatal da Baviera, no Festwochen de 
Viena, no Gran Teatre del Liceu, no Festival de 
Bregenz e no Schwetzinger SWR Festspiele, 
trabalhando com encenadores prestigiados 
como Peter Konwitschny, Philippe Arlaud, Peter 
Mussbach, Heiner Goebbels, Carlus Padris-
sa (La Fura dels Baus) e Willy Decker. O seu 
trabalho em ópera inclui o repertório tradicio-
nal e também produções de teatro musical 
contemporâneo inovador como Donnerstag 
do ciclo Licht de Stockhausen, Massacre de 

Wolfgang Mitterer e as estreias mundiais das 
óperas Nacht e Bluthaus de Georg Friedrich 
Haas, Ein Atemzug — die Odyssee de Isabel 
Mundry e Das Märchen e La Douce de Emma-
nuel Nunes. A produção espectacular de Pro
metheus, que Rundel dirigiu na Ruhrtriennale, 
foi premiada com o Carl-Orff-Preis em 2013. Em 
2016 e 2017, dirigiu De Materie de Heiner Goeb-
bels no Armory Hall de Nova Iorque e no Teatro 
Argentino La Plata, uma produção que estreou 
na Ruhrtriennale em 2014. Com a estreia mun-
dial de Les Bienveillantes de Hector Parras, 
encenada por Calixto Bieito, apresentou-se pela 
primeira vez na Ópera da Flandres, em 2019. 

Natural de Friedrichshafen (Alemanha), Peter 
Rundel estudou violino com Igor Ozim e Ramy 
Shevelov, e direcção com Michael Gielen e Peter 
Eötvös. Foi violinista do Ensemble Modern, com o 
qual mantém uma relação próxima como maes-
tro. Tem desenvolvido colaborações regulares 
com o Klangforum Wien, o Ensemble Musikfa-
brik, o Collegium Novum Zürich, o Ensemble 
intercontemporain e o Asko|Schönberg Ensem-
ble. Foi Director Artístico da Filarmónica Real 
da Flandres e o primeiro Director Artístico da 
Kammerakademie de Potsdam. Em 2005 foi 
nomeado maestro titular do Remix Ensemble 
Casa da Música.

Profundamente comprometido com o de-
senvolvimento e a promoção de jovens talentos 
musicais, fundou no Porto a Academia de Verão 
Remix Ensemble dedicada a jovens músicos e 
maestros. Além de orientar as suas próprias 
masterclasses de direcção na região da Ba-
viera, é regularmente convidado para leccionar 
em cursos internacionais.

Peter Rundel recebeu numerosos prémios 
pelas suas gravações de música do século XX, 
incluindo o prestigiante Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik, o Grand Prix du Disque, o 
ECHO Klassik e uma nomeação para o Grammy.
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Remix Ensemble Casa da Música

Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação, em 2000, o Remix 
Ensemble apresentou, em estreia absoluta, 
mais de 90 obras e foi dirigido por alguns dos 
maestros mais relevantes da cena internacio-
nal como Peter Rundel, Peter Eötvös, Heinz 
Holliger, Reinbert de Leeuw, Emilio Pomàrico, 
Ilan Volkov, Matthias Pintscher, Franck Ollu, 
Baldur Brönnimann, Olari Elts, entre outros. 
Stefan Asbury foi o primeiro maestro titular 
do Remix Ensemble.

No plano internacional, o Remix Ensemble 
apresentou-se nas mais prestigiadas salas e 
festivais europeus como Paris, Viena, Berlim, 
Colónia, Zurique, Hamburgo, Donaueschingen, 
Antuérpia, Bruxelas, Milão, Budapeste, Estras-
burgo, Amesterdão, Witten, Roterdão, Luxem-
burgo, Huddersfield, Orleães, Bourges, Toulouse, 
Reims, Norrköping, Barcelona, Madrid, Valência, 
Ourense, incluindo festivais como Wiener Fes-
twochen e Wien Modern (Viena), Agora (IRCAM 
— Paris), Printemps des Arts (Monte Carlo), 
Musica Strasbourg e Donaueschinger Musikta-
ge. Foi a primeira orquestra portuguesa a apre-
sentar-se na Elbphilharmonie de Hamburgo, a 
22 de Setembro de 2020.

Entre as obras interpretadas em estreia 
mundial, incluem-se encomendas a Wolfgang 
Rihm, Georg Friedrich Haas, Wolfgang Mitte-
rer, Francesco Filidei e Daniel Moreira, além 
de obras de Pascal Dusapin, Georges Aper-
ghis e Peter Eötvös. Fez ainda as estreias mun-
diais das óperas Philomela de James Dillon 
(Porto, Estrasburgo e Budapeste), Das Mär
chen de Emmanuel Nunes (Lisboa), Giordano 
Bruno de Francesco Filidei (Porto, Estrasburgo, 
Reggio Emilia e Milão) e da nova produção da 
ópera Quartett de Luca Francesconi (Porto e 

Estrasburgo) com encenação de Nuno Cari-
nhas. Apresentou um projecto cénico sobre 
A Viagem de Inverno de Schubert na reinter-
pretação de Hanz Zender, também com ence-
nação de Nuno Carinhas. O projecto Ring Saga, 
com música de Richard Wagner adaptada por 
Jonathan Dove e Graham Vick, levou o Remix 
Ensemble em digressão por grandes palcos 
europeus. Nas últimas temporadas estreou em 
Portugal obras de Emmanuel Nunes, Harrison 
Birtwistle, Peter Eötvös, James Dillon, Georg 
Friedrich Haas, Magnus Lindberg, Luca Fran-
cesconi, Philippe Manoury, Wolfgang Mitterer, 
Thomas Larcher, Christophe Bertrand, Oscar 
Bianchi, Philip Venables e inúmeras obras de 
compositores portugueses de várias gerações.

Na temporada de 2020, o Remix Ensemble 
assinalou o seu 20.º aniversário com a estreia 
mundial do Requiem de Francesco Filidei, uma 
encomenda da Casa da Música em parceria 
com o Ensemble intercontemporain e o ensem-
ble vocal Les Métaboles. Apresentou obras 
de Phillipe Manoury ao lado dos prestigiados 
solistas Ashot Sarkissjan e Nicolas Hodges, 
e uma obra de Hugues Dufourt com o pianis-
ta Pierre-Laurent Aimard. Fez ainda a estreia 
mundial de uma banda sonora de Igor. C. Silva 
para um clássico do cinema mudo português, 
encomendada pela Casa da Música em parce-
ria com a Philharmonie du Luxembourg.

O Remix tem dezoito discos editados com 
obras de Pauset, Azguime, Côrte-Real, Peixi-
nho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, Bernhard 
Lang, Pinho Vargas, Mitterer, Karin Rehnqvist, 
Dusapin, Francesconi, Unsuk Chin, Schöllhorn, 
Aperghis e Eötvös. A prestigiada revista lon-
drina de crítica musical Gramophone incluiu o 
CD com gravações de obras de Pascal Dusa-
pin, pelo Remix Ensemble e pela Sinfónica do 
Porto Casa da Música, na restrita listagem de 
Escolha dos Críticos do Ano 2013.
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Violino
Angel Gimeno
Sarah Saviet*

Viola
Trevor McTait

Violoncelo
Filipe Quaresma

Contrabaixo
António A. Aguiar

Flauta
Stephanie Wagner

Oboé
Antje Thierbach
Joel Vaz

Clarinete
Victor J. Pereira
Ricardo Alves
Diana Sampaio

Fagote
Roberto Erculiani
Álvaro Machado

Trompa
Nuno Vaz
Hugo Sousa

Trompete
Telmo Barbosa

Percussão
Mário Teixeira

Piano
Jonathan Ayerst

Harpa
Erica Versace
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