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Alemanha Hoje

Apresenta-se neste concerto um panorama 
alargado da música contemporânea alemã, 
desde uma das primeiras obras de Karlheinz 
Stockhausen, composta ainda em 1953, até 
uma das obras mais recentes de Arnulf Herr-
mann, composta em 2013. Passamos ainda 
por uma obra dos anos 80, de Wolfgang Rihm, 
e uma outra da primeira década do século 
XXI, de Jörg Widmann. É aliás curioso cons-
tatar que estes compositores não apenas 
pertencem a gerações diferentes, como três 
deles se ligam por um elo de professor-aluno: 
Rihm foi aluno de Stockhausen, e Widmann 
de Rihm.

Neste período histórico (como, aliás, já no 
passado), a Alemanha tem sido um dos prin-
cipais centros da nova música. Na verdade, 
logo após o final da Guerra, na Alemanha 
Ocidental, a música contemporânea bene-
ficiou de condições especialmente favorá-
veis, num contexto em que o apoio às artes 
– e sobretudo, até, às formas de expressão 
mais radicais – era visto como uma impor-
tante opção política, destinada a eviden-
ciar a liberdade de expressão que existia no 
mundo capitalista, por oposição à censura 
e controlo público das artes que se verifi-
cava no bloco de Leste. Além disso, as potên-
cias ocupantes viam a regeneração cultural 
da Alemanha como um importante factor 
de estabilização do país. Foi nesse contexto 
que, logo em 1946 e com apoio financeiro 
americano, se iniciaram os célebres cursos 
de composição de Darmstadt (inicialmen-
te numa localidade perto de Kranichstein 
e só a partir de 1949 efectivamente em 
Darmstadt). Na década de 1950, esses cursos 
tornaram-se um dos principais centros de 

divulgação e difusão da música contempo-
rânea, atraindo não apenas compositores 
alemães – dos quais Stockhausen rapida-
mente se destacou como o mais importante 
– mas de outras nacionalidades também – 
como Boulez, Nono e Maderna, para referir 
apenas os mais influentes. Estes composi-
tores protagonizaram uma verdadeira revo-
lução da linguagem musical, desenvolvendo 
uma música altamente abstracta e formali-
zada, cuja concepção recorria a complexos 
sistemas, às vezes de inspiração matemática.

Os cursos de Darmstadt continuaram 
ainda, durante algumas décadas, a estar no 
centro dos desenvolvimentos da música 
contemporânea europeia. Assim, no final da 
década de 1960, num período política e social-
mente conturbado, enquanto Stockhausen 
aí apresentava as suas performances de 
“música intuitiva” (uma música em que dava 
ampla liberdade aos executantes), surgia 
Lachenmann com a sua “música concreta 
instrumental”, uma nova abordagem em que, 
utilizando os instrumentos musicais de forma 
não convencional, criava todo um universo 
inaudito de novos sons e ruídos, muitos deles 
por si mesmo descobertos ou inventados. Ao 
longo dos anos 70, Lachenmann emergiria 
como uma personalidade central da música 
alemã, passando até a ter mais destaque em 
Darmstadt do que o próprio Stockhausen.

Ao mesmo tempo, porém, davam-se 
outras transformações. Reagindo ao excesso 
de formalismo e abstracção na música do 
pós-guerra, e ao corte que esta música 
operara com o passado, compositores como 
Wolfgang Rihm, Manfred Trojahn e Wolfgang 
von Schweinitz defendiam um diálogo com a 
tradição (em particular, com o repertório clás-
sico-romântico) e reivindicavam a reintro-
dução da expressão emocional e da ideia de 
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subjectividade. Embora todos esses compo-
sitores sejam por vezes englobados num 
manto comum – designado de “nova simpli-
cidade” ou “neo-romantismo” – são também 
muito diferentes, desde o tradicionalismo de 
Trojahn à abordagem inclusiva de Rihm, cuja 
música não nega as conquistas da vanguarda, 
antes as procura, de várias formas, sintetizar 
com a tradição.

Desde 1970, Lachenmann e Rihm têm-se 
mantido como as duas personalidades 
centrais da música contemporânea alemã, 
outros compositores se associando mais à 
órbita de um ou outro (por exemplo, Klaus 
Huber e Mathias Spahlinger à de Lachenmann, 
Hans-Jürgen von Bose e Walter Zimmer-
mann à de Rihm). Mais recentemente, para 
alguns compositores nascidos na década de 
1960 ou depois, algumas das polémicas atrás 
referidas – em particular, quanto ao signifi-
cado da vanguarda do pós-guerra – já não se 
revelam tão importantes. Assim – para voltar 
aos compositores deste concerto – vemos 
que Widmann, nascido em 1973, se sente 
livre para combinar influências tão diversas 
como a música de ruídos de Lachenmann e a 
música expressiva de Alban Berg, oscilando 
livremente entre obras mais experimentais 
e outras mais convencionais (a sua confes-
sada preocupação, aliás, é de que todas as 
suas obras sejam diferentes). Também Herr-
mann, nascido em 1968, pretende estabe-
lecer um diálogo com formas clássicas ou 
mesmo elementos da expressão popular, mas 
no âmbito de uma abordagem resolutamente 
modernista e que pretende, acima de tudo, 
que seja pessoal.

Karlheinz Stockhausen
MÖDRATH, 1928 – KUERTEN, 2007

Kontra-Punkte, para 10 instrumentos

Embora tivesse já composto outras obras, 
Stockhausen considerou Kontra-Punkte  
como a primeira do seu catálogo, o seu Op. 1.  
Entre as obras anteriores, incluíam-se 
algumas que considerava meros exercícios 
estilísticos – peças escritas ao estilo de Bach 
ou Hindemith, por exemplo – mas também 
outras já plenamente originais, como Kreuz-
piel e Punkte. Nestas duas peças, influen-
ciado pela música de Webern e de Messiaen 
(pela obra Mode de valeurs et d’intensités, em 
particular), Stockhausen começara a desen-
volver o que apelidara de música pontual 
(“punktuelle Musik”): uma música feita de 
notas isoladas, em que cada nota é uma 
espécie de ponto isolado no espaço musical. 
Esta música opunha-se fortemente à música 
tradicional, em que as notas se ligam umas às 
outras formando linhas, ou seja, melodias. 

Kontra-Punkte é ainda, pelo menos na 
parte inicial, um exemplo de música pontual, 
e assim se deve entender o título da obra, que 
sugere a ideia de “ponto contra ponto”, ou 
seja, de uma composição feita pela sobrepo-
sição de pontos isolados (assim se afastando 
do sentido tradicional da palavra “contra-
ponto”, que se refere à sobreposição de 
melodias e não de notas isoladas). No início 
da obra, cada um dos instrumentos apre-
senta então uma nota isolada; aos poucos, 
porém, começam a aparecer sequências de 
várias notas no mesmo instrumento, com um 
destaque crescente para o piano, que acaba 
por se assumir como o principal foco de acti-
vidade. Apesar da fragmentação da textura 
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musical e da ausência de melodias, motivos 
ou temas, a música soa estranhamente lírica, 
com uma delicadeza e carácter contempla-
tivo que acima de tudo derivará da subtileza 
das combinações tímbricas utilizadas e do 
nível de intensidade, predominantemente 
suave, a que a obra recorre (sobretudo na 
parte final).

A estreia teve lugar em Colónia, em Maio 
de 1953, sob a direcção de Hermann Scher-
chen, mas numa versão incompleta, pois o 
pianista não tivera tempo suficiente para 
preparar a parte final (muito exigente). No 
final do ano, o mesmo maestro dirigiu a obra, 
pela primeira vez completa, nos concertos do 
Domaine Musical, em Paris.

Jörg Widmann 
MUNIQUE, 1973

Freie Stücke, para ensemble

Depois de ter composto várias obras em 
grande escala – como Implosion, para 
orquestra, e a obra cénica Das Echo –, 
Widmann viu em Freie Stücke a oportunidade 
de trabalhar num formato mais concentrado. 
A obra é constituída por dez pequenos anda-
mentos, substancialmente independentes 
entre si, já que cada um deles tem uma sono-
ridade e carácter próprios. O primeiro, por 
exemplo, apresenta várias formas de sons 
harmónicos, com especial destaque para a 
trompa; o segundo foca-se em glissandos, 
ou seja, movimentos contínuos de uma nota 
até outra (em sentido ascendente ou descen-
dente), produzindo um efeito deslizante; 
num outro andamento, ouvimos sonoridades 
distorcidas e ruidosas, sempre em trémolo 
(ou seja, num som contínuo que produz 

o efeito “trrrrrr”). Apesar da clara sepa-
ração entre os andamentos, há sempre um 
elemento de ligação entre eles: em particular, 
o fim de cada andamento funciona como o 
ponto inicial do seguinte. Assim, por exemplo, 
o primeiro andamento termina com um glis-
sando ascendente no contrabaixo, prepa-
rando o ouvinte para o segundo andamento, 
em que quase tudo são glissandos.

Esta obra inclui elementos mais expe-
rimentais e outros mais tradicionais, às 
vezes focando-se em ruídos e sonoridades 
complexas, outras numa escrita mais expres-
siva e melódica. Nisso, é plenamente repre-
sentativa da abordagem estética inclusiva 
e pluralista de Widmann, a que se aludia já 
no texto introdutório. A obra foi estreada na 
cidade natal do compositor, Munique, a 12 de 
Dezembro de 2002.

Arnulf Herrmann
HEIDELBERG, 1968

Rondeau Sauvage, para 7 músicos

Tal como a peça de Widmann, também a de 
Herrmann se articula numa sucessão de 
momentos contrastantes: contudo, não se 
trata aqui de andamentos diferentes, mas de 
um único andamento que se divide em múlti-
plos episódios, encadeados entre si sem 
qualquer interrupção. Por exemplo, ouvimos 
no início uma estranha melodia na flauta e 
clarinete, em que cada nota começa suave e 
cresce em intensidade, ao mesmo tempo que 
as cordas (violino, viola e violoncelo) têm um 
movimento rápido e contínuo, sempre irre-
quieto, ora subindo, ora descendo. Ao fim de 
cerca de um minuto, a música muda total-
mente e ficamos com sons curtos e secos 
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no registo grave (no violoncelo, viola, piano 
e percussão), com um ritmo nervoso e irre-
gular, sobrepondo-se depois sobre essa 
sonoridade uma melodia no clarinete. Mais 
um minuto volvido, é a viola que se assume 
como solista, com uma escrita fluida e virtuo-
sística, os outros instrumentos tocando 
notas curtas e ocasionais. Além desta 
clareza dos contrastes, a obra caracteriza- 
-se também por uma constante vitalidade 
rítmica (algumas secções têm até um certo 
efeito “jazzy”), num ambiente geral nervoso 
e instável, que por vezes sugere a imagem 
de um mecanismo desregulado ou de uma 
pessoa caminhando embriagada. Daí vem, 
aliás, a designação de “selvagem” que se 
encontra no título da obra. A outra compo-
nente do título traduz-se por rondó e refere- 
-se a um tipo de forma musical em que certas 
passagens retornam periodicamente, tendo 
a função de refrão. Também isso aqui acon-
tece: por exemplo, regressa várias vezes a 
sonoridade inicial – com as cordas em movi-
mento irrequieto, ora subindo, ora descendo – 
ainda que nunca exactamente igual.

Esta obra foi encomendada pelo Ensemble 
intercontemporain e por ele estreada em 
Paris, em Novembro de 2013. Herrmann é, 
aliás, um compositor muito ligado a França, 
onde realizou parte substancial dos seus 
estudos, nomeadamente com Gérard Grisey 
e Emmanuel Nunes, no Conservatório de 
Paris.

Wolfgang Rihm
HEIDELBERG, 1968

Chiffre II, Silence to be beaten,  
para 14 executantes

Entre 1982 e 1988, Rihm compôs um ciclo de 
nove peças a que deu o título Chiffre (de I a 
IX), abrangendo forças instrumentais diversi-
ficadas (de um mínimo de 3 até um máximo 
de 17 executantes). Em 2004, concluiu o ciclo 
com uma décima peça: Nach-Schrift (eine 
Chiffre). Estas peças estão intimamente rela-
cionadas, já que partilham muitos elementos 
musicais. Assim, por exemplo, na obra que 
hoje ouvimos, Chiffre II, muita da escrita para 
piano vem directamente da peça anterior do 
ciclo, Chiffre I. É o caso de um dos elementos 
mais característicos da parte de piano – um 
ritmo obsessivo e violento no registo extremo 
agudo – que existia já na peça anterior, 
exactamente igual. Aliás, o piano é o instru-
mento principal em ambas as obras, dife-
rindo, contudo, o contexto instrumental que 
o acompanha, mais reduzido em Chiffre I 
(7 instrumentos para além do piano) e mais 
amplo em Chiffre II (13 instrumentos para 
além do piano).

A ideia de intertextualidade é, aliás, muito 
importante para Rihm: não admira, assim, 
que não apenas cada obra do ciclo se refira 
às outras, como haja também referências a 
obras de outros compositores. Em Chiffre II, 
em particular, é o nome de Edgar Varèse que 
é convocado. De facto, o subtítulo da obra, 
Silence to be beaten – que se poderia traduzir 
em algo como “silêncio em que se marcará 
o tempo” –, é retirado de instruções que se 
encontram na partitura de Arcana, uma obra 
orquestral de Varèse. Ora, Rihm partiu desse 
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título e desenvolveu uma ideia musical a 
partir dele. Assim, sensivelmente a meio da 
obra, há uma passagem em que é pedido ao 
maestro que dirija – ou seja, que marque o 
tempo – de forma invisível! É um momento 
muito calmo, com sonoridades pálidas e 
quase inaudíveis no registo agudo dos violinos 
(em harmónicos), ocasionalmente pontuadas 
por violentas pancadas na percussão, e em 
que os bombos, mais à frente, protagonizam 
um longo e massivo crescendo, que parte do 
mais absoluto silêncio (no início, os bombos 
são quase inaudíveis). É, então, como se o 
maestro marcasse o tempo do silêncio de 
modo a forçá-lo a soar. Antes e depois desse 
momento, a música é predominantemente 
explosiva e dramática, com violentos blocos 
de som que não deixam, também, de evocar 
a música de Varèse. A obra foi estreada em 
Novembro de 1983, em Londres, pela London 
Sinfonietta.

DANIEL MOREIRA, 2015
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Titus Engel direcção musical

Titus Engel nasceu em 1975, em Zurique, e vive 
actualmente em Berlim. Depois de estudar 
musicologia e filosofia, iniciou estudos de 
direcção com Christian Kluttig no Conserva-
tório de Música de Dresden. Enquanto assis-
tente de Sylvain Cambreling, Marc Albrecht 
e Peter Rundel, adquiriu um vasto repertório 
orquestral.

Desde então, dirigiu algumas das mais 
reputadas orquestras tais como a Orquestra 
da Ópera de Paris, Orquestra da Konzert-
haus de Berlim, Orquestra Mozarteum de 
Salzburgo, Sinfónicas WDR de Colónia e SWR 
de Baden-Baden, Sinfónica de Castela e Leão, 
Sinfónica de Berna, Orquestra de Câmara 
Mahler, Orquestra de Câmara Nacional da 
Dinamarca e Orquestra de Câmara da Basi-
leia. Trabalha também regularmente com 
agrupamentos de música contemporânea, 
entre os quais o Ensemble Modern, musik-
Fabrik, Collegium Novum Zürich e Klang-
forum Wien. Foi director musical do Ensemble 
Courage em Dresden, agrupamento alemão 
dedicado à música contemporânea. Em 2014, 
voltou a dirigir o ŒNM (Ensemble Austríaco 
para a Nova Música) no Festival de Salzburgo.

Titus Engel é um entusiasta da música 
barroca, interpretada tanto em instrumentos 
de época como modernos. Neste contexto, 
dirigiu os projectos Affektheischerei na 
Konzerthaus de Berlim (2010) e Im Sog der 
Klänge (que combina música coral do século 
XVII e obras em estreia mundial) na rádio 
NDR de Hamburgo e nos festivais Klangs-
puren Schwaz e Herrenhäuser Festwochen 
Hanôver (2009/2010). Estreou a peça de 
teatro musical Anschlag de Michael Wert-
müller no Festival de Lucerna (2013).

Em 2000, dirigiu ópera pela primeira 
vez: a estreia mundial de Jakob von Gunten 
de Schweitzer, em Dresden. Desde então 
dirigiu Orfeo de Monteverdi, Don Giovanni 
de Mozart, Freischütz de Weber, O Navio 
Fantasma de Wagner, Dunkle Wasser de 
Krenek e inúmeras estreias mundiais (Sergej 
Newski, Leo Dick, Elena Mendoza e Olga 
Neuwirth) na Ópera de Estugarda, Teatro de 
Viena, RuhrTriennale, Radialsystem e Fest-
spiele de Berlim. Em 2014, dirigiu uma nova 
produção de Orpheus de Telemann na Ópera 
de Frankfurt.

Apresentou-se pela primeira vez no Teatro 
Real de Madrid em 2011, estreando La página 
en blanco de Pilar Jurado com a aclamação 
da crítica. Ainda em Madrid, estreou a ópera 
Brokeback Mountain de Charles Wuorinen 
e, em 2017, irá estrear La ciudade de las 
mentiras de Elena Mendoza. 

Na temporada 2014/15, estreou-se na 
Ópera de Hamburgo com Hänsel e Gretel 
de Humperdinck e na Ópera da Flandres 
(Antuérpia/Ghent) com Akhnaten de Glass. 
Dirige ainda o Remix Ensemble e estreia-se 
com as Orquestras de Câmara de Munique e 
Estugarda.
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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 oitenta e cinco obras e foi dirigido 
pelos maestros Stefan Asbury, Ilan Volkov, 
Kasper de Roo, Pierre -André Valade, Rolf 
Gupta, Peter Rundel, Jonathan Stockhammer, 
Jurjen Hempel, Matthias Pintscher, Franck 
Ollu, Reinbert de Leeuw, Diego Masson, Emilio 
Pomàrico, Brad Lubman, Peter Eötvös e Paul 
Hillier, entre outros. 

No plano internacional apresentou -se 
em Valência, Roterdão, Huddersfield, Barce-
lona, Estrasburgo, Paris, Orleães, Bourges, 
Reims, Antuérpia, Madrid, Ourense, Buda-
peste, Norrköping, Viena, Witten, Berlim, 
Amesterdão, Colónia, Zurique, Luxem-
burgo e Bruxelas, incluindo festivais como 
o Wiener Festwochen (Viena) e o Agora 
(IRCAM – Paris). Entre as obras interpre-
tadas em estreia mundial incluíram -se duas 
encomendas a Wolfgang Rihm, o concertino 
para piano Jetzt genau! de Pascal Dusapin 
no programa de encerramento do Festival 
Musica de Estrasburgo, a ópera Quartett de 
Luca Francesconi, com encenação de Nuno 
Carinhas, apresentada no Porto e em Estras-
burgo, Le soldat inconnu de Georges Aper-
ghis, uma encomenda da ECHO, e Da capo 
de Peter Eötvös. O projecto Ring Saga, com 
música de Richard Wagner adaptada por 
Jonathan Dove e Graham Vick, levou o Remix 
Ensemble ao Festival Musica de Estrasburgo, 
Cité de la Musique em Paris, Saint -Quentin-
-en -Yvelines, Théâtre de Nîmes, Le Théâtre 
de Caen, Grand Théâtre du Luxembourg e 
Grand Théâtre de Reims.

Entre os projectos para 2015, merece 
destaque a estreia mundial da ópera Gior-
dano Bruno de Francesco Filidei, no Porto e 
em Estrasburgo. Apresenta -se no Printemps 
des Arts de Monte Carlo, Elbphilharmonie de 
Hamburgo e festival Wien Modern (Viena), e 
leva novamente à cena a ópera Massacre de 
Mitterer, no Théâtre du Capitole de Toulouse.

O Remix tem onze discos editados com 
obras de Pauset, Azguime, Côrte -Real, 
Peixinho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, 
Bernhard Lang, Pinho Vargas, Wolfgang 
Mitterer, Karin Rehnqvist, Pascal Dusapin 
e Luca Francesconi. A prestigiada revista 
londrina de crítica musical Gramophone 
incluiu o CD com gravações de obras de 
Pascal Dusapin, pelo Remix Ensemble e 
a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música, na restrita listagem de Escolha dos 
Críticos do Ano 2013.  
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Violino 
Angel Gimeno
José Pereira

Viola
Trevor McTait

Violoncelo
Filipe Quaresma

Contrabaixo  
António A. Aguiar

Flauta
Stephanie Wagner
Ana Raquel Lima

Oboé
José Fernando Silva

Clarinete
Vítor J. Pereira
Ricardo Alves

Fagote
Roberto Erculiani

Trompa
Nuno Vaz

Trompete
Ales Klancar

Trombone
Ricardo Pereira

Percussão 
Mário Teixeira
Manuel Campos

Piano
Jonathan Ayerst

Harpa
Carla Bos
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TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S. A.

SOMAGUE, SGPS, S. A.

SONAE SGPS S. A.

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
CACHAPUZ

CIN S. A.

CREATE IT

DELOITTE

EUREST

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

I2S

PATHENA

RAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

VORTAL



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS CASA DA MÚSICA APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA


