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Baldur Brönnimann direcção musical 
Carlos Alves clarinete

Giovanni Gabrieli
Canzon VI a 7, de Canzoni e Sonate 
(adaptação para metais de Benny Sluchin) (pub.1615; c.4min)

Aaron Copland
Concerto para clarinete e orquestra de cordas 
(com harpa e piano) (1948; c.18min)

1. Slowly and expressively – Cadenza –
2. Rather fast

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n.º 29 em Lá maior, KV 201 (1774?; 24 ‑30min)

1. Allegro moderato
2. Andante
3. Menuetto
4. Allegro con spirito

A canzone, enquanto género de música instrumental, encontra 
as suas origens na recepção italiana, ocorrida no século XVI, da 
“chanson” francesa, em particular da nova “chanson” parisiense 
de Clément Janequin. Na sua formulação mais simples e carac‑
terística, a canzone começa com uma imitação e posterior alter‑
nância entre secções imitativas e homófonas. A canzone para 
ensemble instrumental parece ter ‑se iniciado em Veneza (com 
G. Vicenti que, em 1588, compôs a Canzon di diversi per sonar 
con ogni sorte di strumenti) e veio a culminar nas 30 canzoni de 
Giovanni Gabrieli (c.1554‑1612): 14 nas Sacrae Symphoniae (1597) 
e 16 nas Canzoni e Sonate (1615). Estas canzoni são hoje vistas 
como precursoras longínquas da Sonata da chiesa e até mesmo 
do Concerto barroco. Normalmente o idioma harmónico das 
canzoni é simples e diatónico, com muitas passagens cadenciais 
provocadas pelas frequentes alternâncias entre os diferentes 
grupos de instrumentos (normalmente colocados em posições 
espaciais diferentes e afastados uns dos outros).1

A colectânea de 1615 contém 16 canzoni e 5 sonatas que 
testemunham o estado avançado da arte de instrumentação de 
Gabrieli. A instrumentação raramente é explícita, mas os instru‑
mentos presentes em São Marcos, Veneza, tornam claro que os 
principais seriam as cornetas, os violinos (violas) e os trombo‑
nes. Na partitura original da Canzon VI, não são mencionados os 
instrumentos. A edição de referência para esta interpretação usa 

dois trompetes, duas trompas, dois trombones e uma tuba, e está 
transposta para uma terceira maior inferior.2

1 PAULO DE ASSIS, 2013 | 2 BENNY SLUCHIN, 1991

Em inícios da década de 30 do século XX, o compositor nova‑
‑iorquino Aaron Copland (1900‑1990) assumiu a missão de 
dar resposta às novas práticas musicais que tinham mudado a 
herança oitocentista no que dizia respeito à escuta de música. 
Deixou consignada esta tomada de consciência nos seguintes 
termos: “Comecei então a sentir uma crescente insatisfação 
perante as relações entre o público apaixonado por música e os 
compositores vivos. A antiga audiência ‘especial’ dos concertos 
de música moderna tinha desaparecido e o público de concertos 
convencionais continuava apático ou indiferente a qualquer coisa 
que não fossem os clássicos estabelecidos. Tive a sensação de 
que os compositores corriam o risco de trabalharem no vácuo. 
Além disso, tinha nascido um público completamente novo para 
música graças à rádio e ao fonógrafo. Não fazia sentido ignorá ‑lo 
nem continuar a escrever música como se ele não existisse. Senti 
portanto que valia a pena realizar o esforço de ver se era capaz de 
dizer o que tinha a dizer mas utilizando os termos musicais mais 
simples possíveis.” Isto é: por um lado, como consequência das 
inovações tecnológicas, tinha ‑se transformado, de forma radical, 
a forma de produzir, difundir e consumir música; por outro lado, a 
mudança da estrutura do público urbano, fragmentado em parte 
como consequência do aumento da população das cidades e do 
desenvolvimento da cultura popular, fez com que já não fosse 
clara a existência de um tipo de audiência estável para a compo‑
sição erudita. Mais ainda, o repertório reduzido a um número 
pequeno de obras conhecidas barrava o caminho à nova música, 
particularmente àquela mais experimental. Portanto, Copland, 
depois de reflectir sobre estes temas, decidiu que a via para os 
compositores do século XX era a de tentar dar resposta a essa 
nova audiência urbana, renunciando à pura experimentação e 
entrando em diálogo com a tradição. 

Adicionalmente, Copland reivindicou, a partir dessa mesma 
altura, a função que a música podia assumir na construção de 
identidades. Em particular, na sua opinião, era preciso “interes‑
sar ao público em geral”, que ele personificava na expressão 
“o homem comum”, e, para isso, considerava necessário norma‑
lizar a prática musical, incentivando não apenas a audição nas 
salas de concerto da elite, mas também em outras redes mais 
maioritárias. Essa identidade, no entanto, também tinha os seus 
laços com uma certa ideia popular de nação. Um dos grandes 
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méritos do compositor é, com efeito, ter criado um estilo musical 
que foi recebido dentro e fora dos Estados Unidos de América 
como sendo verdadeira e genuinamente “americano”. Por exem‑
plo, o bailado Billy the Kid, de 1938, é inspirado num bandido 
americano do século XIX que, após a sua morte, se tornou uma 
espécie de lenda: o fora ‑da ‑lei mais famoso do Faroeste. Copland 
transformou uma história de cowboys num bailado erudito. 
Traduziu em música a experiência da vasta paisagem ameri‑
cana ou das cenas popularizadas, a partir da década de 20, pelos 
westerns produzidos em Hollywood. Neste caso, o som “ameri‑
cano” fixado por Copland baseou ‑se na referência a temas folcló‑
ricos (canções de cowboys) servindo ‑se do uso característico da 
polirritmia e de uma harmonia com efeitos de cor que o liga aos 
compositores franceses seus contemporâneos.

No caso do Concerto para clarinete, esse “som” autenti‑
camente americano vincula ‑se ao universo do jazz. Copland 
concluiu a obra em 1948 como resultado de uma encomenda do 
célebre clarinetista Benny Goodman, o qual tinha pedido previa‑
mente concertos a Béla Bartók (em 1938) e a Paul Hindemith (em 
1947). Quando endereçou esse mesmo convite a Copland, este 
ficou preocupado pelo facto de não ter experiência prévia na 
composição para clarinete solista. Estudou por isso com especial 
atenção as gravações de Goodman, que deu aliás o seu contri‑
buto à versão final corrigindo nalguns pontos a parte solista.

Copland concluiu o primeiro andamento no Rio de Janeiro. 
Escreveu então ao seu amigo de infância, o fotógrafo Victor Kraft: 
“Preciso com urgência de um tema para a segunda parte. Como de 
costume. Usei um pas ‑de ‑deux na primeira parte, e acho que vou 
fazer com que toda a gente chore.” Esta primeira parte pode ser 
considerada o resultado de uma espécie de fusão entre elementos 
típicos do bailado, por uma parte, e da canção, por outra. O resul‑
tado é, de facto, pungente. Tem sido, ainda, associado à ambiência 
de calma e de solidão que também se encontra em peças como a 
banda sonora Our Town ou o bailado Appalachian Spring. 

Para dar continuidade à obra, Copland conseguiu superar o 
bloqueio criativo de forma muito hábil: com uma cadência em 
que material da primeira parte se transforma naquele que será 
utilizado no andamento final do concerto. Tanto na cadência 
como neste segundo andamento, Copland utiliza uma linguagem 
claramente jazzística, na qual se misturam, na descrição que o 
próprio compositor fez deste trecho, a música popular dos Esta‑
dos Unidos da América (ritmos de charleston e boogie ‑woogie) e 
também do Brasil.

TERESA CASCUDO, 2019

Não se pode saber com certeza absoluta quantas sinfonias terá 
escrito Wolfgang Amadeus Mozart (1756‑1791), mas chegaram 
até aos nossos dias, pelo menos, 56 partituras. Desse alargado 
número, do qual faz parte um considerável legado pertencente à 
juventude do compositor e considerado de menor valor artístico, 
cerca de quarenta são incluídas regularmente no repertório das 
orquestras. No tempo em que Mozart as compôs, os composi‑
tores escreviam tendo em mente uma ocasião específica, uma 
determinada formação de músicos que tinham à sua disposição, 
os próprios instrumentos disponíveis, entre outras condicionan‑
tes relativas a uma encomenda.

Mozart entrou na década de 1770 sob a influência do estilo 
italiano, música que pela sua simplicidade e fluência melódica, 
quando comparada com a música de origem germânica, ante‑
cipou o Classicismo. Esta ascendência italiana é nítida em obras 
como La finta giardiniera ou mesmo nas litanias KV 195 e 243, e 
muito evidente nas sinfonias que Mozart escreveu com três anda‑
mentos sem interrupção, ao estilo de Abertura Italiana. Neste 
panorama composicional, a sinfonia incluída neste programa 
representou uma viragem subtil na escrita mozartiana. Nela, 
o ainda jovem compositor misturou a graciosidade dos temas 
de inspiração italiana com o gosto por técnicas de composição 
imitativas oriundas da Alemanha e que dão à sinfonia uma rica 
textura polifónica. Mais: ao longo da sinfonia, Mozart quase que 
brinca com a orquestração oscilando entre a música de câmara 
e a música para orquestra.

No primeiro andamento, Allegro moderato em compasso 
binário, um primeiro tema de tom exclamativo é exposto recor‑
dando a retórica do Barroco, em que grandes saltos correspon‑
diam a exclamações de natureza semântica. Um segundo tema, 
apresentado pelos instrumentos de um quarteto, mostram a 
influência da música de câmara e os vestígios da música que 
Mozart compôs quando da sua visita, um ano antes, a Viena. 
Lembremos o ouvinte que o quarteto de cordas era um género 
ainda pouco cultivado nesta altura e as referências que Mozart 
faz ao género, bem como o elaborado contraponto a que frequen‑
temente recorria, eram altamente inovadores para a sua época. 
Este tipo de contraponto imitativo é utilizado no terceiro tema 
deste primeiro andamento. 

Segue ‑se o esperado Andante, aqui com figuras rítmicas 
pontuadas que dão, igualmente, um tom exclamativo à drama‑
turgia musical. Mas o tempo mais lento associado a esta figuração 
torna o discurso mais livre na sua exploração tonal, o percurso 
da linha melódica mais enigmático, cunho do estilo mozartiano.

No Menuetto, ouça o ouvinte o diálogo em que Mozart recorre 
à ligeira mudança de tessitura e à interrupção do discurso através 
de ligeiras pausas. É o que vulgarmente se designa por jogo de 
pergunta e resposta, recurso recorrente nas muitas óperas que 
o mestre escreveu e que, de certa forma, contaminou todos os 
outros géneros musicais a que se dedicou. Aqui, é possível ouvir 
as diferentes personagens. O trio é, curiosamente, mais delicado 
e recorre a maiores subtilezas de orquestração.

O início do quarto andamento pretende encerrar a drama‑
turgia de tom exclamativo com que a sinfonia teve início. Nada 
melhor do que uma fuga que recorre aos saltos de oitava que já 
ouvimos no primeiro andamento. Aqui, o ritmo é diferente mas o 
vigor é igualmente inquietante, próprio de um Allegro con spirito. 
E a repetição do desenho num modelo ascendente prepara o 
ouvinte para as surpreendentes modulações a que vai assistir ao 
longo do desenvolvimento. O interesse de Mozart nesta técnica 
de composição já tinha ficado patente nos referidos quartetos, 
nomeadamente nos finale do KV 168 e do KV 173. Se bem que, 
como terão reparado, o ano da sinfonia é incerto, certo é que 
Mozart abandonou o género por uma longa temporada após a 
criação desta verdadeira pérola. 

RUI PEREIRA, 2005



Baldur Brönnimann direcção musical

Baldur Brönnimann é considerado um dos melhores maestros de 
música contemporânea do mundo. Desenvolveu estreitas colabo‑
rações com compositores de topo tais como John Adams, Kaija 
Saariaho, Harrison Birtwistle, Unsuk Chin, Helmut Lachenmann, 
Magnus Lindberg, Georg Friedrich Haas e outros, e dirigiu obras 
importantes de Ligeti, Romitelli, Boulez, Vivier e Zimmermann. 
Apre sentou ‑se em festivais como BBC Proms, Wien Modern, 
Darmstadt e Mostly Mozart no Lincoln Center. Maestro de grande 
versatilidade com uma abordagem aberta à programação e à 
interpretação musical, acredita firmemente na importância das 
actividades de âmbito educativo e comunitário e na necessidade 
de questionar as fronteiras tradicionais da música clássica. É 
Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
e da Basel Sinfonietta.

Das temporadas passadas, destacam ‑se colaborações com 
as Filarmónicas de Seul, Oslo, Bergen, Luxemburgo e Real Esco‑
cesa, a Sinfónica WDR e as Orquestras de Câmara de Aurora e 
Munique. Em 2019/20, é convidado a regressar às Sinfónicas das 
Rádios de Frankfurt e Viena – para uma interpretação da épica 
Décima Sinfonia de Schnebel no Musikverein. Estreia ‑se com a 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Trabalha frequen‑
temente com ensembles de música contemporânea de todo o 
mundo: dirigiu o Klangforum Wien em Viena e em digressão e o 
Ensemble Intercomporain nos BBC Proms, homenageando a 
música de Boulez.

No domínio da ópera, Brönnimann dirigiu Le Grand Macabre 
de Ligeti na English National Opera, na Komische Oper de Berlim 
e no Teatro Colón (Argentina), em produções de La Fura dels 
Baus e Barrie Kosky; Death of Kling hoffer de John Adams na 
English Nacional Opera; L’Amour de Loin de Saariaho na Ópera 
Norueguesa e no Festival de Bergen; e Index of Metals de Romitelli 
com Barbara Hannigan no Theater an der Wien. No Teatro Colón, 
dirigiu também Erwartung de Schoenberg, Hagith de Szyma‑
nowski, The Little Match Girl de Lachenmann (com o compositor 
no papel de narrador) e Die Soldaten de Zimmermann.

Enquanto Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música e da Basel Sinfonietta, Baldur Brönnimann 
continua a dirigir programas onde combina de uma forma 
inesperada obras contemporâneas e desconhecidas com o 
repertório corrente. Entre 2011 e 2015, foi Director Artístico do 
principal ensemble norueguês de música contemporânea, BIT20. 
Foi Director Musical da Orquestra Sinfónica Nacional da Colôm‑
bia em Bogotá entre 2008 e 2012. 

Natural da Suíça, Baldur Brönnimann estudou na Academia 
de Música da Basileia e no Royal Northern College of Music em 
Manchester, onde foi posteriormente nomeado Professor Convi‑
dado de Direcção de Orquestra. Actualmente vive em Madrid. 

Carlos Alves clarinete

Carlos Alves é Solista A na Orquestra Sinfó nica do Porto Casa 
da Música e professor de clarinete na Escola Superior de Artes 
Aplicadas de Castelo Branco. Foi Artista e Professor Convidado 
da Universidade do Estado do Arizona (EUA) em 2009 e 2010. 
Concluiu o Curso Superior na ESMAE, na classe de António 
Saiote, e obteve o Prix de Perfectionnement à l’Unanimité du jury 
no Conservatório Superior da Região de Versalhes, na classe de 
Philipe Cuper.

Foi Director Artístico do Festival Internacional de Música de 
Paços de Brandão entre 2009 e 2012. No âmbito da Guimarães 
2012  – Capital Europeia da Cultura, no ciclo “Master Pieces”, foi o 
solista na estreia mundial do Concerto para clarinete e orquestra 
de Mário Laginha. Em 2013 foi nomeado para o Júri da Direcção‑
‑Geral das Artes na área da Música. Em 2015, no Concerto de 
Gala do Congresso Mundial de Clarinete em Madrid, foi solista 
juntamente com Philippe Cuper e a Banda Sinfónica de Madrid 
na estreia da obra Lara de González Moreno. Em 2016 foi o solista 
português na apresentação da Candidatura de Craiova (Romé‑
nia) a Capital Europeia da Cultura, tendo tocado a solo com a 
Orquestra Sinfónica de Ontélia. Em 2018 tocou a solo e gravou em 
CD o Concerto para clarinete e orquestra de Mário Laginha, com 
a Orquestra Gulbenkian. 

Em 2019, em Paris, Carlos Alves foi galardoado com o Prix Musi‑
que Classique pelo Institut du Monde Lusophone. Foi premiado em 
alguns dos mais importantes concursos nacionais e internacionais 
de clarinete, entre os quais o Prémio Jovens Músicos, o Concurso 
Internacional de Roma e o Concurso Internacional Aurelian Octav 
Popa na Roménia. Tocou a solo com a Orquestra Gulbenkian, a 
Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra Clássica da Madeira, 
a Orquestra Nacional do Porto, a Orquestra de Câmara Portu‑
guesa, a Orquestra do Sul, as Orquestras Sinfónicas de Constança 
e de Ontélia (Roménia), a Orquestra J. Futura (Itália), a Orquestra 
Templários, a Banda Sinfónica de Madrid, a Banda da Guarda 
Nacional Republicana e a Banda Sinfónica Portuguesa. 

Entre os seus trabalhos discográficos, destacam ‑se as grava‑
ções de: Concerto para clarinete e orquestra de Mozart (EMI 
Classics), Quarteto para o Fim dos Tempos de Olivier Messiaen 
e Contrastes de Béla Bartok (Numérica) e Divine (edição de 
autor). No seu CD Recital in the West, gravado nos EUA (2010) 
na companhia do consagrado pianista Caio Pagano, a imprensa 
norte ‑americana (Arizona Republic) encontrou a melhor inter‑
pretação da Primeira Sonata de Brahms. No Teatro Nacional São 
João, musicou ao vivo Figurantes de Jacinto Lucas Pires e D. Juan 
de Molière. Destaca ‑se também a sua participação em Sombras, 
espectáculos com encenação de Ricardo Pais. 

Carlos Alves é artista Vandoren e Buffet Crampton e é consi‑
derado um dos clarinetistas mais relevantes da actualidade. 



Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música

Baldur Brönnimann maestro titular

Christian Zacharias maestro convidado principal

Stefan Blunier maestro associado

Leopold Hager maestro emérito

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música tem sido dirigida 
por reputados maestros, de entre os quais se destacam Stefan 
Blunier, Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz Holliger, Elihau Inbal, Michail 
Jurowski, Christoph König, Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, Michael Sander‑
ling, Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph 
Swensen, Ilan Volkov, Jörg Widmann, Ryan Wigglesworth, Antoni 
Wit, Christian Zacharias e Lothar Zagrosek. Diversos compo‑
sitores trabalharam também com a orquestra, no âmbito das 
suas residências artísticas na Casa da Música, destacando ‑se 
os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, 
Magnus Lindberg, Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk 
Chin, Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges Aperghis, 
Heinz Holliger, Harrison Birtwistle, Georg Friedrich Haas e Jörg 
Widmann, a que se junta em 2020 o compositor Philippe Manoury.

A Orquestra celebra o 20.º aniversário da sua formação 
sinfónica em 2020, o que a leva a apresentar ‑se no Auditório 
Gulbenkian. Tem pisado os palcos das mais prestigiadas salas de 
concerto de Viena, Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roter‑
dão, Valladolid, Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, estando 
programada para 2020 a sua primeira actuação na emblemática 
Philharmonie de Colónia. Ainda este ano, dá especial destaque 
às sinfonias de Beethoven e apresenta numerosas obras dos 
séculos XX e XXI nunca antes apresentadas em Portugal, além de 
novas encomendas a Philippe Manoury e Daniel Moreira.

As temporadas recentes da Orquestra foram marcadas 
pela interpretação das integrais das Sinfonias de Mahler, Proko‑
fieff, Brahms e Bruckner; dos Concertos para piano e orquestra 
de Beethoven e Rachmaninoff; e dos Concertos para violino e 
orquestra de Mozart. Em 2011, o álbum “Follow the Songlines” 
ganhou a categoria de Jazz dos prestigiados prémios Victoires 
de la musique, em França. Em 2013 foram editados os concertos 
para piano de Lopes ‑Graça, pela Naxos, e o disco com obras de 
Pascal Dusapin foi Escolha dos Críticos na revista Gramophone. 
Nos últimos anos surgiram os discos monográficos de Luca Fran‑
cesconi (2014), Unsuk Chin (2015) e Georges Aperghis (2017), 
além de obras de compositores portugueses, todos com grava‑
ções ao vivo na Casa da Música.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano em que foi consti‑
tuída a Orquestra Sinfónica do Conservatório de Música do Porto, 
que desde então passou por diversas designações. Após a extin‑
ção das Orquestras da Radiodifusão Portuguesa, foi fundada a 
Régie Cooperativa Sinfonia (1989 ‑1992), vindo posteriormente a 
ser criada a Orquestra Clássica do Porto e, mais tarde, a Orques‑
tra Nacional do Porto (1997), alcançando a formação sinfónica 
com um quadro de 94 instrumentistas em 2000. A Orquestra foi 
integrada na Fundação Casa da Música em 2006, vindo a adoptar 
a actual designação em 2010.

Violino I
James Dahlgren
Álvaro Pereira
Radu Ungureanu
Ianina Khmelik

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Karolina Andrzejczak
Lilit Davtyan
Francisco Pereira de Sousa

Viola
Mateusz Stasto
Rute Azevedo
Theo Ellegiers

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Gisela Neves
Aaron Choi

Contrabaixo
Rui Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók

Trompa
Eddy Tauber
Bohdan Sebestik

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg

Tuba
Sérgio Carolino

Harpa
Ilaria Vivan

Piano
Elsa Silva*

*instrumentista convidada
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