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Ludwig van Beethoven 
Trio para piano, clarinete e violoncelo, op. 11 (1797; c.22min.)
1. Allegro con brio
2. Adagio
3. Tema con variazioni (Pria ch’io l’impegno): Allegretto

Johannes Brahms 
Quarteto com piano em Sol menor, op. 25 (1861; c.40min.)
1. Allegro
2. Intermezzo: Allegro ma non troppo – Trio: Animato
3. Andante con moto 
4. Rondo alla Zingarese: Presto

Ludwig van Beethoven
BONA, 16 DE DEZEMBRO DE 1770

VIENA, 26 DE MARÇO DE 1827

Trio para piano, clarinete e violoncelo, op.11

Ludwig van Beethoven chegou a Viena em Novembro de 1792 
com o intuito de estudar com Joseph Haydn. Quando, dois anos 
depois, Haydn partiu para Inglaterra, Beethoven começou a ter 
aulas com Johann Georg Albrechtsberger, Kappellmeister na 
Catedral de Santo Estevão e o mais famoso professor de con‑
traponto em Viena. Mais tarde, procuraria ainda Antonio Salieri, 
especialista no domínio da escrita operática italiana. O grande 
propósito da vinda para Viena por parte de Beethoven era, con‑
tudo, a sua afirmação enquanto pianista e compositor. Anterior‑
mente organista e pianista da corte de Bona, protegido do Conde 
Waldstein e aluno de Haydn, não lhe foi difícil penetrar nos cír‑
culos aristocráticos vienenses, famosos pelo apoio, interesse e 
patronato musical. A composição do Trio para piano, clarinete e 
violoncelo, op. 11, integra esta sua primeira fase, de afirmação vie‑
nense, pouco antes de se começar a debruçar sobre os quarte‑
tos de cordas. Sendo a sua instrumentação única na produção de 
Beethoven, subsiste algum debate quanto à catalogação desta 
obra. Existindo, contudo, a versão que substitui o clarinete pelo 
violino, é frequente a sua inserção no catálogo beethoveniano 
como Trio n.º 4.

Composto no Inverno de 1797, este Trio em Si bemol maior seria 
publicado em Viena no ano seguinte, pela editora Mollo, e dedicado 

à Condessa Maria Wilhelmine von Thun, sendo a versão original 
escrita a pensar no clarinetista vienense Joseph Bähr. A grande 
popularidade orquestral de então dos instrumentos das famílias das 
madeiras, e nomeadamente do clarinete, reflectia ‑se assim na origi‑
nal proposta de instrumentação por parte do compositor.

Conhecido também como Trio “Gassenhauer”, o terceiro anda‑
mento consiste em nove variações a partir do tema “Pria ch’io l’im‑
pegno” do dramma giocoso L’amor marinaro ossia Il Corsaro de 
Joseph Weigl, cuja estreia havia tido lugar no Burgtheater de Viena 
em Outubro de 1797. Tema famoso e cantarolado pelas ruelas 
(“Gasse”) de Viena, teria dado, assim, o epíteto à obra: “canção de 
rua”. É, por vezes, considerada uma obra atípica no repertório do 
compositor, dado um certo carácter que podemos apelidar de mais 
“ligeiro”. Não obstante, o crítico do periódico Allgemeine musikalis-
che Zeitung considerava a peça “difícil” e pouco “natural”.

O Trio para piano, clarinete e violoncelo, op. 11, assenta em três 
andamentos, sendo excluído o habitual scherzo. O primeiro anda‑
mento, Allegro con brio, tem início com o primeiro tema exposto em 
uníssono nos três instrumentos e antecede o Adagio (con espres-
sione) onde é de destacar o intimismo melódico desenvolvido 
pelo violoncelo e seguido pelo clarinete. No terceiro andamento, 
Tema con variazioni (Pria ch’io l’impegno): Allegretto, as nove varia‑
ções constroem ‑se em torno do já citado tema operático: a pri‑
meira variação tem início com a apresentação do tema no piano; a 
segunda variação assenta num dueto entre o violoncelo e o clari‑
nete; a terceira variação é um trio con fuoco; as variações seguintes 
exploram alternâncias no tema entre os modos maior e menor, pro‑
cessos imitativos entre os vários instrumentos, ritmos de marcha. 
É de sublinhar o interesse da última das variações pela sua textura 
canónica. Em jeito de coda, a obra termina num jocoso Allegro, num 
ritmo de dança em 6/8.

Johannes Brahms
HAMBURGO, 7 DE MAIO DE 1833

VIENA, 3 DE ABRIL DE 1897

Quarteto com piano em Sol menor, op. 25

A música de Johannes Brahms tem sido apontada como uma sín‑
tese da herança de Beethoven e Schubert no domínio da música 
orquestral e camerística; do legado schumanniano e schubertiano 
ao nível das composição de Lieder e de música para piano; da lin‑
guagem de Bach e do contraponto barroco de uma forma trans‑
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versal na sua obra e, mais especificamente, na sua música coral; e 
finalmente, da linguagem harmónica do século XIX. 

No contexto dos debates caros ao período Romântico, a prefe‑
rência de Brahms pela música absoluta parecia contrastar radical‑
mente com o ideal de fusão das artes de Wagner e também com a 
música programática de Liszt. Neste sentido, também o facto de 
Brahms se dedicar à música de câmara, género este pouco habi‑
tual nos catálogos dos compositores românticos depois da gera‑
ção de Schubert e Schumann, parecia ligá ‑lo mais ao passado do 
que à música então considerada “moderna”. Contudo, se durante 
a sua vida foi visto por alguns como emblema de um certo conser‑
vadorismo musical, a sua obra constituirá um forte legado para as 
gerações associadas às primeiras manifestações de modernismo 
musical: é de evidenciar a repercussão da sua música em compo‑
sitores como Hindemith, Zemlinsky ou Schnberg (autor do célebre 
artigo “Brahms, o Progressista”). 

Brahms voltou ‑se para a música de câmara sobretudo após a 
morte de Schumann: do seu catálogo fazem parte cerca de duas 
dezenas e meia de obras que sintetizam a linguagem do compo‑
sitor, evidenciando a sua subjectividade de cariz romântico e a 
objectividade da perfeição das suas arquitecturas formais.

O Quarteto com piano em Sol menor, op. 25, foi composto 
por Johannes Brahms justamente entre 1856 e 1861. Dedicado 
ao Barão R. von Dalwigk, seria publicado, em 1863, pela casa edi‑
tora Simrock. A sua estreia absoluta teve lugar em Hamburgo, a 16 
de Novembro de 1861, com Clara Schumann ao piano, mas seria 
com esta peça que, no ano seguinte, Brahms faria a sua apresen‑
tação ao público vienense, causando grande interesse e entu‑
siasmo, nomeadamente pela frescura do último andamento. Obra 
inovadora, de grandes proporções, em 1937 Arnold Schoenberg 
viria mesmo a realizar uma transcrição para orquestra, pondo em 
evidência a densidade composicional e um certo cariz sinfónico 
deste op. 25.

A instrumentação do quarteto inclui piano, violino, viola e vio‑
loncelo assentando a obra em quatro andamentos: o primeiro 
andamento, Allegro, trata ‑se de uma introspectiva forma ‑sonata 
cuja exposição conta com cinco grupos temáticos. Segue ‑se o 
Intermezzo: Allegro ma non troppo, onde Brahms substitui pela 
primeira vez o habitual scherzo ou minueto por um andamento 
mais delicado que se tornaria uma marca da sua escrita. O ter‑
ceiro andamento, Andante con moto, de grande lirismo, com linhas 
melódicas em arco e uma secção de carácter marcial, precede o 
final Rondo alla Zingarese: Presto que remete para o exotismo style 
hongrois do imaginário da música e dança “cigana” que se ouviria à 
época no Império Austro ‑Húngaro ou pelas ruas vienenses.

ROSA PAULA ROCHA PINTO

Arte Music Ensemble

O Arte Music Ensemble é composto pelos músicos Luís Filipe Sá 
(piano), Carlos Alves (clarinete), Maria Kagan (violino), José Des‑
pujols (violino), Mateusz Stasto (viola) e Vicente Chuaqui (vio‑
loncelo), núcleo a partir do qual, com a eventual colaboração de 
outros instrumentistas, se constituem formações que vão desde 
o trio até outras mais abrangentes permitindo, de uma forma 
ecléctica, a abordagem aos mais relevantes e diversificados 
repertórios da História da Música.

Apesar de só recentemente se apresentar com a designa‑
ção Arte Music Ensemble, os elementos deste agrupamento têm, 
para além da empatia que é necessária para desenvolver uma 
actividade conjunta, uma larga experiência profissional em todas 
as vertentes da performance musical.

Apresentam‑se com alguma regularidade de há uns anos a 
esta parte, tendo a sua actividade vindo a aumentar gradualmente. 
No ano presente e no anterior, realizaram concertos em várias 
zonas do país e gravaram um CD intitulado Divine, que inclui os 
Quintetos de clarinete e quarteto de cordas de Mozart e Brahms 
e tem sido emitido pela Antena 2. Estas obras serão algumas das 
interpretadas no ciclo de seis recitais que o Arte Music Ensemble 
apresenta na Casa da Música em 2016, todos eles com diferentes 
repertórios e incluindo a estreia mundial de uma nova obra espe‑
cificamente composta para o agrupamento. Realiza ainda concer‑
tos na Rússia e na Polónia e a gravação de mais um CD.

Notas biográficas dos músicos disponíveis em www.casadamusica.com.


