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Anton Webern
Langsamer Satz [Andamento lento], para quarteto de cordas 
(1905; c.8min)

1. Langsam, mit bewegtem Ausdruck
 [Lentamente, com expressão e movimento]

Franz Schubert 
Quarteto de cordas n.º 15 em Sol maior, D. 887 (1826; c.45min)

1. Allegro molto moderato
2. Andante un poco moto
3. Scherzo: Allegro vivace – Trio: Allegretto
4. Allegro assai

Anton Webern
VIENA, 3 DE DEZEMBRO DE 1883

MITTERSILL (SALZBURGO), 15 DE SETEMBRO DE 1945

Langsamer Satz, para quarteto de cordas

Langsamer Satz (Andamento lento) é uma declaração de amor 
em forma de música. A obra que abre o concerto desta tarde foi 
composta em Junho de 1905, na sequência de umas férias de 
Anton Webern no campo com a sua prima e futura esposa, Wilhel
mine Mörtl, por quem estava perdidamente apaixonado. “O meu 
coração estava em júbilo. Passei horas maravilhosas durante a 
tarde. Quando a noite caiu, o céu derramou lágrimas amargas, mas 
eu vagueei com ela ao longo de uma estrada. Um casaco protegia
nos aos dois. O nosso amor subiu ao infinito e encheu o Universo!”, 
escreve Webern no seu diário.

Ao ser uma obra de juventude – Webern tinha 21 anos quando 
a escreveu – Langsamer Satz ostenta, ainda, uma linguagem 
tonal. O jovem compositor tinha começado a estudar com Arnold 
Schoenberg um ano antes e ainda não se tinha ‘convertido’ ao 
dodecafonismo. Concebida num único andamento – Langsam, mit 
bewegtem Ausdruck (Lentamente, com expressão e movimento) –, 
destaca se pela emotividade e expressividade dos seus três temas 
que Webern combina de diferentes formas. Hans Moldenhauer, o 
principal estudioso da obra do compositor austríaco, descreve a 
peça como “uma felicidade serena que cresce sem parar até atin
gir um êxtase triunfante”.

Langsamer Satz esteve desaparecida durante cerca de 50 
anos, o que explica que a sua estreia mundial tenha tido lugar 
apenas na década de 1960, mais concretamente, a 27 de Maio de 
1962, um ano após ter sido publicada em Nova Iorque pela editora 
Carl Fisher. Contrariamente ao que seria de esperar, a primeira 
audição da obra aconteceu não em Viena, mas nos EUA, na Univer
sidade de Washington, em Seattle, pelo Quarteto de Cordas 
daquela universidade. Esta estreia não europeia explica se pelo 
facto de Hans Moldenhauer, de origem alemã, se ter radicado nos 
EUA em 1939, mais concretamente no Estado de Washington, e de 
ter promovido em Seattle, entre 1962 e 1978, seis festivais interna
cionais sobre a música de Anton Webern.
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Franz Schubert
VIENA, 31 DE JANEIRO DE 1877

VIENA, 19 DE NOVEMBRO DE 1828)

Quarteto de cordas n.º 15 em Sol maior, D. 887

O Quarteto de cordas em Sol maior, D. 887, encerra a produção musi
cal de Franz Schubert relativa a quartetos de cordas. Foi composto 
nos últimos dez dias de Junho, no mesmo ano, 1826, em que Beetho
ven compôs o seu último quarteto de cordas (op. 135, em Fá maior). 
O primeiro andamento seria tocado em Viena, a 26 de Março de 
1828, pelo Quarteto Schuppenzigh, num concerto organizado por 
Schubert e totalmente preenchido com obras suas. O quarteto 
completo foi estreado pelo Quarteto Hellmesberger apenas em 
1850, um ano antes da sua publicação pela editora Diabelli.

Composto por quatro andamentos, o Quarteto de cordas em 
Sol maior D. 887 é uma obra de maturidade, uma obra onde Schu
bert leva ao limite o domínio da forma, da expressão e do colorido 
sonoro. Em termos formais segue o modelo clássico: o primeiro 
andamento é na forma sonata, o segundo é lento e lírico, o terceiro 
é um scherzo com trio, e o último é um andamento rápido na forma 
rondó. Mas a intensidade sonora do discurso musical de Schubert 
no seu derradeiro quarteto de cordas ultrapassa as fronteiras do 
quarteto para se aproximar da sinfonia. A dualidade entre os modos 
maior e menor perpassa toda a obra, conferindo lhe uma ambigui
dade e uma instabilidade permanentes. O recurso aos trémulos e 
às notas repetidas acentua essa dualidade, esse contraste entre 
luz e sombra, entre claro e escuro, confrontando a com um lado 
misterioso e dramático.

A ambiguidade modal é claramente perceptível no início e na 
reexposição do primeiro andamento (Allegro molto moderato). 
Schubert inicia o Quarteto com a justaposição de um longo acorde 
no modo maior (Sol) com um empático acorde no modo menor (o 
Quarteto está escrito na tonalidade de Sol maior) e inverte essa 
sequência na reexposição: o acorde longo passa agora a ser no 
modo menor e vai desaguar no acorde de Sol maior. O primeiro 
tema do Allegro molto moderato, apresentado pelo primeiro violino, 
é doce e delicado. O segundo tema, exposto pelos quatro instru
mentos com a indicação dinâmica pianissimo, assenta num ritmo 
sincopado que lhe confere uma elegância peculiar. Mas toda a 
doçura e a elegância são entrecortadas pelo dramatismo e pela 
agrura dos trémulos.

No Andante un poco moto, Schubert confia ao violoncelo uma 
melodia lírica e pungente, que parece inspirada num Lied. Porém, 
todo o lirismo desaparece rapidamente dando lugar a episódios 
de extremo dramatismo e violência. Atente se nas escalas ascen
dentes em crescendo protagonizadas pelo primeiro violino que 
desembocam num acorde em sforzando (aumento súbito de inten
sidade numa nota e/ou num acorde) e, mais uma vez, no uso abun
dante de trémulos.

Um motivo formado por seis notas repetidas tocado em pianis-
simo serve de base ao Scherzo: Allegro vivace. No Trio: Allegretto, 
o violoncelo canta uma melodia serena que faz lembrar os tradi
cionais Ländler austríacos.

Schubert encerra o quarteto com uma alegre e viva tarantela 
na forma rondó. Mas com a alegria e a vivacidade volta, também, 
a dualidade maior menor: o Allegro assai começa com o arpejo 
de Sol menor descendente seguido das primeiras cinco notas da 
escala de Sol maior ascendente. Volta, por isso, a ambiguidade e 
a instabilidade que perpassam todo o Quarteto de cordas em Sol 
maior, D. 887.

 ANA MARIA LIBERAL, 2018

Quarteto de Cordas de Matosinhos 

Aclamado como um “caso singular de excelência no panorama 
musical português” (Diana Ferreira, Público, 2010), o Quarteto 
de Cordas de Matosinhos (QCM) foi criado pela Câmara Munici
pal de Matosinhos através de um concurso público. Desde 2008 
é residente desta cidade, onde desenvolve uma temporada regu
lar de concertos.

Na temporada de 2014/15, o QCM foi escolhido como uma 
das ECHO Rising Stars, por nomeação da Casa da Música e da 
Fundação Gulbenkian, realizando uma tournée de 16 concertos 
por algumas das mais importantes salas de concerto europeias, 
como o Barbican em Londres, o Concertgebouw em Amesterdão, 
o Musikverein em Viena, as Philharmonies de Hamburgo e Coló
nia e a Konzerthaus de Dortmund. Apresenta se também regular
mente nas maiores salas de concerto portuguesas, como a Casa 
da Música, a Fundação Calouste Gulbenkian e o Centro Cultural 
de Belém, e colabora com alguns dos mais destacados músicos 
portugueses, tais como Pedro Burmester, António Rosado, Miguel 
Borges Coelho, António Saiote, Paulo Gaio Lima e Pedro Carneiro.

Desde a sua criação, o QCM assumiu um forte compromisso 
com o repertório português para quarteto de cordas, interpre
tando muitas obras menos conhecidas e abraçando novas obras 
de compositores contemporâneos: estreou já mais de 20 novas 
obras. O outro principal objectivo artístico do QCM vem sendo 
cumprido com a interpretação em Matosinhos do grande reper
tório para quarteto de cordas: as obras completas de Mozart e 
Mendelssohn foram já apresentadas, estando em curso as inte
grais de Haydn, Beethoven e Chostakovitch.

O QCM e os seus membros foram reconhecidos com prémios 
nos mais importantes concursos musicais nacionais, como o 
Prémio Jovens Músicos da RDP e o Concurso Internacional de 
Música de Câmara “Cidade de Alcobaça”. Todos os membros estu
daram na Academia Nacional Superior de Orquestra e aperfeiçoa
ram a sua arte em várias escolas de prestígio, incluindo a Escuela 
Superior de Música Reina Sofía (Madrid), a Northwestern University 
(Chicago) e o Conservatório de Sion (Suíça). O QCM também reali
zou formação especializada no Instituto Internacional de Música 
de Cámara de Madrid, onde estudou com Rainer Schmidt (violi
nista do Quarteto Hagen), além de trabalhar em masterclasses 
com membros de grandes quartetos de cordas, como Alban Berg, 
Lasalle, Emerson, Melos, Vermeer, Kopelman e Talich.


