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1ª PARTE (c.50min.)

Jean -Henry d’Anglebert
Das Pièces de Clavecin (1689)
 — Primeira Suite, em Sol maior
1. Prélude
2. Allemande
3. Courante III
4. Sarabande (Lentement)
5. Gigue
6. Chaconne Rondeau

Johann Sebastian Bach
Fantasia para cravo em Lá menor, BWV 904
(c.1725)

Jean -Henry d’Anglebert 
Das Pièces de Clavecin (1689)
— Fuga grave para órgão (Fort lentement)
— 4ª Fuga sobre o mesmo tema

Nicolas de Grigny 
De Premier livre d’orgue  (1699) 
— Dialogue sur les Grands Jeux

Johann Sebastian Bach 
De A Arte da Fuga, BWV 1080 (c.1742 ‑49)
— Contrapunctus 5
 — Contrapunctus 6, per Diminutionem,  
in Stylo Francese

François Couperin 
De L’art de toucher le clavecin (1716)
 — Sétimo Prelúdio em Si bemol maior

De Second Livre de pièces de clavecin 
(c.1716 ‑17)

— Sexta Ordem
 – Les Moissonneurs
 – Le Gazoüillement
 – La Bersan
 – Les Bergeries. Rondeau
 – Les Baricades Mistérieuses

 
2ª PARTE (c.30min.)

Johann Sebastian Bach 
De Clavier ‑Übung I (c.1726 ‑31)
 — Partita n.º 4 em Ré maior, BWV 828 
1. Ouverture
2. Allemande
3. Courante
4. Aria
5. Sarabande
6. Menuet
7. Gigue
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A formação, em França, de um estilo musi‑
cal nacional parece estar intimamente ligada 
ao processo de afirmação do poder abso‑
luto que se regista no decurso do século XVII 
e que tem a sua concretização mais emble‑
mática no reinado de Luís XIV. A concentra‑
ção de todo o poder na pessoa do monarca 
tem uma contrapartida na esfera cultural, 
reflectindo ‑se na centralidade que adqui‑
rem os rituais da corte: testemunham ‑no já 
os nomes de alguns dos principais géneros 
musicais da época, como a Air de court ou 
o Ballet de court assim como, mais tarde, a 
criação, com a Tragédie ‑lirique, de uma ver‑
dadeira ópera nacional, também caracte‑
rizada por uma estrutura fortemente ritual, 
que, embora criada por Jean ‑Baptiste Lully 
olhando aos modelos italianos, assumiu em 
breve o carácter de espectáculo tipicamente 
francês e representou, durante muito tempo, 
a única tradição operática capaz de se dife‑
renciar da italiana.

Diferente, ao invés, era a situação da Ale‑
manha onde a fragmentação política do país 
não favoreceu a afirmação de um estilo uni‑
tário e tornou mais disponíveis os seus músi‑
cos às influências e sugestões vindas de fora. 
No âmbito da música instrumental, embora 
no final do século XVII se teorizasse a exis‑
tência de um estilo nacional caracterizado em 
particular pela manutenção de uma escrita 
fortemente contrapontística, as principais 
inovações que surgiram no estrangeiro rapi‑
damente começaram a espalhar ‑se entre 
os músicos alemães. A presença de alguns 
deles em Itália e França também facilitou a 
rápida apropriação dos elementos típicos 
do estilo italiano, que tinham vindo a definir‑
‑se sobretudo em torno dos novos géneros 
da sonata e do concerto, e do estilo francês, 
caracterizado em contrapartida pela tra‑

dicional predilecção pelos movimentos de 
dança, por músicas de carácter descritivo e 
pelo uso abundante e requintado das orna‑
mentações. Este é o contexto no qual surge a 
figura extraordinária de J. S. Bach que parece 
revelar, na sua incansável curiosidade cultu‑
ral por todas as experiências musicais da sua 
época, um dos seus traços mais significativos: 
a enorme capacidade de assimilação de téc‑
nicas e estilos, juntamente com uma inesgo‑
tável imaginação criativa, dará assim vida à 
originalíssima e densa síntese representada 
pela sua obra.

Na definição de um estilo musical tipica‑
mente francês desempenhou um papel sig‑
nificativo também o repertório para cravo 
no qual se regista, assim como em outros, 
a tendência para uma simplificação estru‑
tural da polifonia renascentista e um gosto 
especial por formas e ritmos da dança. Tal 
repertório desenvolveu ‑se podendo con‑
tar com a pré ‑existente e sólida tradição do 
alaúde que, predominante em França até à 
época de Luís XIII, será retomada e adaptada 
agora às potencialidades do instrumento de 
tecla. Para além das funções que este último 
desempenhava no âmbito dos vários ensem‑
bles e do teatro, o cravo tornou ‑se também, 
a partir da segunda metade do século, o ins‑
trumento doméstico por excelência, ouvido 
em ambientes mais íntimos e tocado também 
pelos amadores da aristocracia.

A um deles (a princesa de Conti, filha legí‑
tima de Luís XIV) são dedicadas as Pièces de 
Clavecin de Jean -Henry D’Anglebert (Bar‑
‑le ‑Duc, 1629 – Paris, 1691), publicadas em 
Paris numa belíssima edição em 1689. Poucas 
são as informações sobre D’Anglebert antes 
de sua mudança para Paris, cidade na qual 
se casou em 1659 e onde se tornou organista 
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do Convento dos Jacobinos. Pouco depois 
dá‑se a sua entrada no meio da corte, onde o 
encontramos como ordinaire de la musique 
pour le clavecin do duque de Orléans, irmão 
de Luís XIV, e pouco mais tarde ao serviço 
do mesmo rei: o músico passou assim a fazer 
parte da elite de artistas que participava nas 
intensas actividades musicais que se realiza‑
vam nas várias residências reais. 

As suas Pièces de Clavecin representam 
uma espécie de súmula de todos os conhe‑
cimentos adquiridos durante a sua carreira, 
contendo 57 peças para cravo divididas em 
4 grupos segundo a tonalidade; uma tabela 
dos ornamentos; a transcrição para cravo de 
vários trabalhos de Lully — que D’Anglebert 
devia conhecer directamente por ter parti‑
cipado na sua execução, realizando ao cravo 
as partes de contínuo; um tratado sobre os 
princípios de acompanhamento que remete 
para esta última prática; e, finalmente, 5 fugas 
sobre um mesmo tema.

A Suite em Sol maior que abre o traba‑
lho começa com um prélude non mesuré, 
ou seja, uma peça introdutória onde o valor 
das notas é deixado ao intérprete e que lem‑
bra portanto a prática, típica da tradição do 
alaúde, de improvisar para testar a afinação 
do instrumento e estabelecer a tonalidade 
da composição. Ele é seguido, de acordo 
com o agrupamento tradicional da suite, por 
uma série de danças, algumas também pre‑
sentes em mais do que uma versão. A obra 
de D’Anglebert representa um passo deci‑
sivo na evolução da escola cravística fran‑
cesa, contribuindo significativamente para a 
expansão do repertório do instrumento (no 
qual confluem sonoridades e texturas deri‑
vadas da tradição orquestral e da do alaúde) 
assim como para a definição do típico gosto 
nacional pela caracterização expressiva das 

peças, para a qual contribui também o uso 
das ornamentações que não são meramente 
acessórias mas parte integrante da mesma 
textura instrumental.

A influência da obra de D’Anglebert chegará 
além do seu país como evidencia, por exem‑
plo, o facto de Johann Sebastian Bach 
(Eisenach, 1685 – Leipzig, 1750) ter tido a 
oportunidade de conhecer uma cópia das 
Pièces de Clavecin, elaborando o seu pró‑
prio sistema de notação das ornamentações 
tendo em conta o do músico francês. A capa‑
cidade de Bach de assimilar os mais diversos 
estilos e traduzi ‑los na sua própria linguagem 
original também é evidente na Fantasia para 
cravo em Lá menor, BWV 904, provavel‑
mente escrita por volta de 1725 em Leipzig, 
cidade onde o músico irá passar a última fase 
da sua vida exercendo as funções de Kan‑
tor da Igreja de São Tomé. A fluidez do termo 
“fantasia” na época de Bach permite a apli‑
cação a várias das suas composições, algu‑
mas caracterizadas por uma forma mais livre 
e outras baseadas numa escrita mais con‑
trapontística. A este segundo grupo, tam‑
bém pelo carácter substancialmente grave 
da composição, é geralmente reconduzida 
a BWV 904; ao mesmo tempo, o facto de a 
frase inicial da obra (construída sobre uma 
linha descendente do baixo e intercalada por 
episódios de carácter mais leve e irregular) 
ser retomada 3 vezes, configurando ‑se como 
um ritornello, também deixa pensar na estru‑
tura típica do concerto italiano.

Uma presença de elementos derivados dos 
estilos do repertório para tecla italiano e 
francês foi sublinhada também em relação 
à Fugue grave pour l’Orgue (Fort Lente‑
ment) e à sua 4a variante, presentes na última 
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secção das já mencionadas Pièces de Clave‑
cin de D’Anglebert que, por um lado, pare‑
cem dar conta da sua actividade e compe‑
tência de organista e, por outro, confirmam, 
mais uma vez, a eficácia expressiva da sua 
escrita contrapontística. Uma qualidade que 
parece caracterizar também o Dialogue 
sur les Grands Jeux que se encontra no 
Premier livre d’orgue de Nicolas de Grigny 
(Reims, 1672  – Reims, 1703), obra também 
bem conhecida por Bach que a copiou e estu‑
dou a fundo. Esta publicação reúne a música 
para as 4 secções do Ordinarium Missae mais 
5 hinos e algumas outras peças deste compo‑
sitor e organista francês, do qual chegaram 
até nós poucos dados e que, com a excepção 
de um breve período em Paris, viveu e traba‑
lhou sempre na cidade de Reims onde morreu 
ainda jovem. A sua obra traz à luz uma outra 
faceta do Barroco francês, ligada ao ritual 
religioso de uma sede cardinalícia de provín‑
cia, em vez do da corte de Luís XIV, mas que 
é igualmente rica e sumptuosa. Nela emerge 
a capacidade de Grigny assimilar a tradição 
anterior e repropô ‑la sob uma forma original 
através de uma escrita que é de considerável 
nível técnico mas também de grande força e 
eficácia, especialmente na expressão do sen‑
timento religioso: elemento este que, não por 
acaso, é outro ponto de contacto com Bach.

A extraordinária sabedoria contrapontística de 
J. S. Bach encontra um dos seus mais monu‑
mentais êxitos, como se sabe, na obra à qual 
se dedicou nos últimos anos de vida, A Arte da 
Fuga, BWV 1080, e que não foi a tempo de con‑
cluir, vindo a ser publicada no ano depois da 
sua morte pelo filho Carl Philipp Emanuel. Se 
na época recebeu pouca atenção por causa 
das mudanças dos gostos do público que 
faziam parecer a música de Bach, como disse 

o seu ex ‑aluno Johann Adolph Scheibe, ‘arti‑
ficial e empolada’ — hoje é objecto de nume‑
rosos estudos que visam analisar e decifrar 
os seus múltiplos aspectos e que tentam res‑
ponder às inúmeras perguntas que ainda hoje 
se colocam (incluindo, por exemplo, questões 
relacionadas com os seus significados simbó‑
licos, numerológicos e filosóficos, etc.). Se nou‑
tros ciclos, como O Cravo Bem Temperado, 
Bach tinha explorado de forma sistemática as 
possibilidades oferecidas por todas as tonali‑
dades, aqui a perspectiva adoptada é inversa: 
o músico concentra ‑se sobre um único sim‑
ples tema musical (e sobre a única tonalidade 
de Ré menor), mostrando todos os possíveis 
desenvolvimentos que pode permitir o seu 
tratamento contrapontístico, usando ‑o como 
sujeito de cerca  de vinte fugas seguidas por 
quatro cânones e um coral.

O Contrapunctus 5 e o Contrapunctus 
6 per Diminutionem in Stylo Francese, de 
difícil execução ao cravo, estão entre as fugas 
presentes na obra nas quais o compositor 
aproxima as várias entradas do tema nas dife‑
rentes vozes, sobrepondo ‑as portanto desde 
o início da peça. Na segunda, por exem‑
plo, a exposição do tema acaba de come‑
çar quando, no segundo compasso, entra já 
a enunciação do tema noutro registo, neste 
caso numa versão na qual os valores das 
notas são reduzidos. A referência ao estilo 
francês justifica ‑se pela presença do carac‑
terístico ritmo pontuado típico dessa tradição 
musical (e exemplificado, por exemplo, nas 
aberturas das obras de Jean ‑Baptiste Lully) 
que tinha sido frequentemente utilizado por 
Bach em muitas das suas composições.

Bach certamente conhecia a música de 
François Couperin (Paris, 1668  – Paris, 1733), 
como demonstra o facto de ter copiado uma 



7

sua composição, Les bergeries, no livro que 
ofereceu à sua segunda esposa (Notenbü‑
chlein für Anna Magdalena Bach). A música 
de Couperin (chamado Le Grand para o dis‑
tinguir dos outros músicos da sua família) teve 
de facto um notável sucesso até mesmo fora 
de França, país no qual, especialmente desde 
a sua nomeação como organiste du roi (1693), 
exerceu uma intensa actividade seja de 
intérprete ‑compositor, seja de professor de 
cravo em algumas das mais eminentes famí‑
lias aristocráticas, sucedendo, finalmente, 
em 1717, ao filho de D’Anglebert no cargo de 
ordinaire de la musique de la chambre du roi 
pour le clavecin. Mesmo da sua intensa activi‑
dade didáctica surge L’art de toucher le clave‑
cin, publicado em 1716 e revisto ainda no ano 
seguinte, um método para cravo que contém 
as suas indicações sobre o ensino e a exe‑
cução da música para este instrumento com 
secções dedicadas à posição do corpo e das 
mãos, digitação, maneiras de realizar as orna‑
mentações e, em geral, tudo o que pode servir 
para uma execução guiada pelo “bom gosto”. 

O Septième Prélude em Si bemol maior, 
com andamento lento e ricas ornamenta‑
ções, faz parte da última secção de L’art de 
toucher le clavecin na qual o autor inclui uma 
Allemande e 8 prelúdios. Estes últimos tam‑
bém podem servir como peças introdutó‑
rias para os dois primeiros volumes das suas 
Pièces de clavecin, que representam a con‑
tribuição mais importante de Couperin para 
o repertório do cravo. Trata ‑se de 4 publi‑
cações que surgiram entre 1713 e 1730 e que 
contêm 27 séries de miniaturas musicais 
agrupadas segundo a tonalidade. Couperin 
adopta todavia aqui o termo ordre em lugar 
do mais usual suite, emancipando ‑se gra‑
dualmente da sucessão tradicional de dan‑
ças estilizadas para chegar a uma verdadeira 

caracterização de cada peça, frequente‑
mente sublinhada também pelos títulos que 
podem referir ‑se a personagens reais ou 
ainda esboçar descrições naturalísticas, alu‑
sões irónicas, sentimentais, etc.

O título da quinta peça do segundo livro, 
Les Baricades Mistérieuses, ainda permanece 
um enigma não resolvido, não se conseguindo 
encontrar uma explicação definitiva para a 
alusão metafórica nele contida. Tal como em 
muitas das suas outras composições, Coupe‑
rin utiliza aqui a estrutura do rondeau e conse‑
gue fundir elementos derivados da tradição do 
alaúde (como, por exemplo, o chamado estilo 
brisé) e da chanson popular com uma textura 
contrapontística linear e eficaz; também o 
uso requintado e abundante das ornamenta‑
ções, que o compositor tem um cuidado espe‑
cial em traduzir em precisos símbolos gráficos, 
tem um papel fundamental na realização das 
diferentes nuances expressivas. A obra para 
cravo de Couperin parece assim interpretar 
ao máximo grau o gosto francês pela descri‑
ção e o retrato psicológico realizado com pou‑
cos traços e subtis alusões, dando uma prova 
incomparável das possibilidades expressivas 
do instrumento e fornecendo uma espécie de 
elegante evocação da sociedade francesa da 
época, na qual encontra lugar também o olhar 
irónico do compositor.

Também as seis Partitas publicadas por 
J. S. Bach entre 1726 e 1730, e, em seguida, 
repropostas numa versão completa em 1731 
com o título Clavier ‑Übung I, modificam 
em parte a estrutura típica da suite, que o 
músico tinha já frequentemente utilizado com 
sucesso. A novidade, em relação por exemplo 
às suas Suites inglesas e Suites francesas, é 
a introdução, para além da tradicional suces‑
são de danças estilizadas, de algumas peças 
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de carácter diferente. Assim, por exem‑
plo, a Partita n.º 4, BWV 828 inicia com 
uma Ouverture construída de acordo com 
o modelo francês (uma primeira secção de 
carácter mais improvisatório e uma segunda 
em estilo fugado) seguida por uma Allemande 
e uma Courante. A este ponto o músico inter‑
rompe a série de danças para introduzir uma 
Aria (que leva a um momento de gosto tipica‑
mente italiano e próximo do estilo galante em 
voga na época), para depois a retomar com 
uma Sarabande, um breve Menuet e uma 
Gigue final cuja forma é enriquecida com o 
uso de uma inesperada elaboração fugada. 
Neste ciclo, Bach parece ir além dos objecti‑
vos didácticos indicados pelo título Clavier‑
‑Übung (exercícios para  o teclado), mos‑
trando um quadro variado das declinações 
possíveis, dentro da moldura estrutural da 
suite para instrumentos de tecla, de técnicas 
e estilos de várias origens traduzidas na sua 
inconfundível linguagem musical.

FRANCESCO ESPOSITO
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Andreas Staier cravo

A inegável mestria musical de Andreas Staier 
revela‑se na interpretação do repertório bar‑
roco, clássico e romântico em instrumentos 
de época. Reconhecido dentro do meio espe‑
cializado e por um vasto público, Staier con‑
tinua a seguir altos padrões intelectuais e 
artísticos não só nas obras conhecidas mas 
também naquelas mais negligenciadas entre 
o repertório para teclado.

Andreas Staier nasceu em Göttingen, em 
1955, e estudou piano moderno e cravo em 
Hanôver e Amesterdão. Durante três anos, 
foi cravista do Musica Antiqua Köln, com o 
qual fez numerosas gravações e digressões. 
Como solista, toca por toda a Europa, EUA e 
Ásia com orquestras como Concerto Köln, 
Freiburger Barockorchester, Akademie für 
Alte Musik Berlin e Orchestre des Champs ‑
‑Elysées em Paris. 

É regularmente convidado de importan‑
tes festivais internacionais e apresenta  ‑se 
em todas as principais salas de concerto da 
Europa, EUA e Japão. Em 2016, realiza digres‑
sões na América do Norte e Ásia (China, 
Taiwan, Hong Kong), seguindo ‑se em 2017 
estreias na América do Sul, que incluem uma 
série de concertos no Brasil com a Orques‑
tra Sinfónica do Estado de São Paulo, e o 
regresso aos Estados Unidos da América. 

Andreas Staier toca em trio com o violi‑
nista Daniel Sepec e o violoncelista Roel Diel‑
tiens, com quem realiza inúmeras digressões 
e gravará um primeiro álbum com música 
de Schubert, que será lançado no Outono 
de 2016. Toca com os pianistas Christine 
Schornsheim, Alexander Melnikov e Tobias 
Koch, o barítono alemão Georg Nigl, as vio‑
linistas Petra Müllejans e Isabelle Faust e 

o clarinetista Lorenzo Coppola. Tem tam‑
bém colaborado com as actrizes Senta 
Berger e Vanessa Redgrave, bem como 
com Anne Sophie von Otter, Alexej Lubi‑
mov e Pedro Memelsdorff. Tem uma par‑
ceria com o tenor Christoph Prégardien, 
com quem gravou lieder de Schubert, Schu‑
mann, Mendelssohn, Beethoven e Brahms, 
sob o aplauso da crítica internacional.  
Artista associado na Ópera de Dijon desde 
Setembro 2011, Andreas Staier apresenta‑
‑se num ciclo ecléctico de programas para 
cravo e pianoforte, tanto em recital como em 
música de câmara e com orquestra. Prosse‑
gue com a sua colaboração com o composi‑
tor Brice Pauset, que inclui a estreia mundial 
da obra Kontra ‑Sonate (gravada para AEON) 
e a interpretação do Kontra ‑Concert com a 
Freiburger Barockorchester.

A sua extensa discografia para as edito‑
ras BMG, Teldec Classics (com a qual teve 
um contrato exclusivo durante sete anos) e 
harmonia mundi France (para a qual grava 
desde 2003) conquistou importantes prémios 
da crítica internacional. Nestes incluem  ‑se 
um Diapason d’or por Am Stein vis  ‑à  ‑vis com 
Christine Schornsheim (Mozart), o Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik 2002 e, em 2011, 
o Gramophone Award na categoria de Barroco 
Instrumental pelos concertos de C. P. E. Bach 
com a Freiburger Barockorchester. A gravação 
das Variações Diabelli foram aclamadas pela 
crítica: Diapason d’Or, E/Scherzo, G/Gramo‑
phone, 10/10 Classica e Disco do Mês da BBC 
Music Magazine. Seguiu  ‑se uma selecção de 
obras alemãs e francesas do século XVII para 
cravo, ...pour passer la mélancolie, pela qual 
Staier recebeu o seu segundo Gramophone 
Award em 2013. Depois de Fantasiestücke und 
Variationen — o segundo volume de obras de 
Schuman — e de um disco dedicado a Brahms 
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(com o clarinetista Lorenzo Coppola), lan‑
çou em Agosto de 2015 a esperada gravação 
dos Concertos para cravo de J. S. Bach com a 
Freiburger Barockorchester. Ainda na tempo‑
rada 2015/16 edita um novo disco com música 
de Schubert para quatro mãos com o pianista 
Alexander Melnikov. 
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RAR - SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.

REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRÉS, S. A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS 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

PATRONO MAESTRO TITULAR REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
SONAE SIERRA

 PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 
THYSSENKRUPP  



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS CASA DA MÚSICA APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA


