
Quad Quartet
João Figueiredo saxofone soprano
Fernando Ramos saxofone alto
Henrique Portovedo saxofone tenor
Romeu Costa saxofone barítono

Camille Kerger
Schneelicht beben weiss (2004; c.9min.)

Takuma Itoh
Echolocation (2009; c.9min.)

Theo Verbey
Passamezzo (1991, rev.1994; c.9min.)

Arvo Pärt
Summa (1977; c.5min.)

Marc Mellits
Black (2008; c.5min.)

Depois de estudar nos Conservatórios de Luxemburgo e Metz 
e nas Escolas Superiores de Música de Mannheim e de Düssel‑
dorf, Camille Kerger (Luxemburgo, 1959) iniciou carreira como 
trombonista em várias orquestras sinfónicas e em música de 
câmara, e também como tenor lírico em ópera, oratória e con‑
certo, percorrendo a Europa. Dirigiu o ensemble Sigma. É autor 
de uma centena de obras, entre música de câmara, sinfónica e 
ópera, interpretadas por toda a Europa, nos Estados Unidos e 
no Canadá. Em 2000, ganhou o concurso de composição “L’an 
1000, l’année 2000”, em França, com a obra Altars of Light para 
coros e orquestra. Foi membro fundador do Théâtre Natio‑
nal du Luxembourg, do qual foi director musical até Junho de 
2006. Dirige actualmente o Institut Européen de Chant Choral 
no Luxemburgo. Desde 2007, é membro do Institut Grand ‑Ducal 
Luxembourg, secção de Artes e Letras.

Nota do compositor: Escrevi a peça Schneelicht beben 
weiss sob a influência de um poema do escritor luxemburguês 
Nico Helminger. Para além de meu amigo, é o meu autor pre‑
ferido. Nesse poema há uma passagem que diz “Schneelicht, 
bebend weiss”. Para mim, que me guio muito pela inspiração, foi 
como um flash. Luz da neve, branco trémulo. Imaginemos uma 
paisagem imóvel repleta de neve; nada se move. Mas, se olhar‑
mos com mais atenção, percebemos que esta paisagem está na 
realidade a estremecer. O impacto da luz, do sol e da neve faz o ar 
mover ‑se muito rapidamente. É este o estado das coisas quando 
a peça começa com 4 saxofones soprano. E a pouco e pouco vai‑
‑se percorrendo outras imagens, cores, intensidades.

Takuma Itoh (Japão, 1984) cresceu no Norte da Califórnia e 
é diplomado pelas Universidades de Cornell, Michigan e Rice. A 
sua música tem sido descrita como “impetuosa, jovem e fresca”. 
Considerado pela NPR Music um dos 100 melhores composi‑
tores com menos de 40 anos, recebeu vários prémios de com‑
posição nacionais e internacionais. O seu repertório tem sido 
interpretado por orquestras e ensembles como a Sinfónica de 
Albany, Orquestra de Jovens de Nova Iorque, Symphony in C, 
Filarmónica da Silésia (Polónia), Quarteto Shanghai, Quarteto 
St. Lawrence, Quarteto Momenta, Syzygy Ensemble (Austrá‑
lia), Argento Chamber Ensemble, New Spectrum Ensemble e H2 
Quartet. As suas obras têm sido gravadas para a Albany/Griffin 
Records e editadas pela Theodore Presser e Resolute Music. É 
professor na Universidade do Havai, em Manoa. 

Nota do compositor: Echolocation é uma peça inspirada 
em sons criados por algumas técnicas simples de música elec‑
trónica, em especial o efeito delay. Neste, o som inicial ouve ‑se 
repetidamente em intervalos de tempo fixos com decaimento da 
intensidade, dando origem a um eco. O meu interesse por este 
efeito simples surgiu quando comecei a sobrepor delays em dife‑
rentes velocidades de forma a desenvolver uma textura rica e 
intrincada de polifonia e polirritmos. Procurei recriar esta sono‑
ridade por meios acústicos recorrendo apenas a um quarteto 
de saxofones, usando esta ideia inicial como “tema” recorrente 
da peça. Os ritmos resultantes são extremamente complicados 
e não teria levando avante uma peça tão difícil se não estivesse 
ciente do alto nível do grupo que a estreou – o Quarteto H2.

Theo Verbey (Holanda, 1959) nasceu em Delft e estudou teoria 
musical e composição com Peter Schat e Jan van Vlijmen, no Con‑
servatório de Haia. No College of MultiMedia (Amesterdão), estu‑
dou gravação digital e mistura e, em 2002, frequentou um curso 
de direcção coral. Foi Compositor em Residência na Orquestra 
Filarmónica de Brabant e Europäisches Musikfest Münsterland, e 
recebeu encomendas da Orquestra do Concertgebouw e Cedar 
Lake Contemporary Ballet (Nova Iorque). Foi professor nos Con‑
servatórios de Haia e de Amesterdão e foi convidado para inte‑
grar o júri de vários concursos internacionais, tais como Concurso 
Internacional de Composição Rainha Isabel (Bruxelas) e o Con‑
curso Nacional de Composição de Taipé. As suas obras são inter‑
pretadas especialmente por orquestras e ensembles holandeses, 
mas também por agrupamentos estrangeiros.
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Nota do compositor: Passamezzo é baseada em material 
melódico de um tema de quatro notas de modo a evocar formas 
do Barroco inicial como a passacaglia e a chaconne. Os contor‑
nos rítmicos do tema nascem a partir de durações governadas 
pelas proporções 5:3:2:6. Estes rácios numéricos determinam 
ainda as proporções entre os quatro andamentos da peça. Tentei 
compor música influenciada até ao ponto de saturação não ape‑
nas por cinquenta anos de tradição, mas por centenas de anos.

Arvo Pärt (Estónia, 1935) estudou no Conservatório de Tallinn 
com Heino Eller, tendo trabalhado como engenheiro de som na 
Rádio Nacional antes de se dedicar exclusivamente à composi‑
ção. Pärt foi mal visto pelo regime soviético desde que apresen‑
tou as primeiras obras influenciadas pelo modernismo do Oci‑
dente. Uma outra obra, provocativamente intitulada Credo (em 
que o famoso Prelúdio em Dó maior de Bach vai sendo lenta‑
mente encaminhado para uma linguagem modernista), e outras 
onde afirmava a sua crença no Cristianismo vieram agravar essa 
situação.

No final dos anos 70, influenciado pelo cantochão e por 
música medieval, desenvolveu uma técnica pessoal de grande 
simplicidade, baseada nas consonâncias e dissonâncias produ‑
zidas pela combinação de melodias tonais com contramelodias 
de nota contra nota formadas a partir de um só acorde, maior ou 
menor – um estilo a que chamou “tintinnabuli” devido à sua res‑
sonância aparentada com o som de sinos.

Summa foi escrita originalmente para quatro vozes a cappe-
lla ou coro e foi uma das obras cruciais no estabelecimento do 
sistema de composição de Arvo Pärt. Posteriormente, este iden‑
tificou ‑a mesmo como “a obra mais estrita e enigmática” desse 
período. Baseada no texto latino do Credo, é marcada por uma 
aparente simplicidade tonal e um carácter etéreo mas austero, 
que oculta a sua real complexidade. Em 1990, foi utilizada pre‑
cisamente como Credo para a sua Missa de Berlim, e foi nessa 
altura que o compositor fez um arranjo para quarteto de cordas. 
Tal como o quarteto de saxofones, muitas outras formações têm 
interpretado Summa, uma obra que está para além do espartilho 
de qualquer instrumentação fixa.

Marc Mellits (EUA, 1966) é um dos principais compositores 
americanos da geração actual. Do Carnegie Hall ao Kennedy 
Center, até aos prestigiantes festivais de música europeus e 
americanos, a sua música revela ‑se em programas de concerto 
um pouco por todo o mundo. Começou a compor para piano aos 
6 anos e estudou na Eastman School of Music, Yale School of 
Music, Cornell University e Tanglewood. As suas obras têm sido 
tocadas e gravadas por inúmeros ensembles e recebe encomen‑
das de agrupamentos como Kronos Quartet, Orpheus Chamber 
Orchestra, Duo Assad e Bang On A Can All ‑Stars, entre outros. É 
director musical e teclista do ensemble Mellits Consort e compõe 

também para o cinema. Recebeu o prestigiante prémio da Foun‑
dation for Contemporary Arts (2004) e a sua música encontra‑
‑se gravada em cerca de 50 CDs. É professor de Composição na 
Universidade de Illinois ‑Chicago.

Nota do compositor: Black foi composta originalmente 
para dois clarinetes baixo amplificados (para o duo virtuoso 
Sqwonk). Os dois músicos tecem juntos padrões compactos, 
criando texturas musicais completamente integradas. Neste 
mundo “integrado”, os músicos são iguais e um completa cada 
movimento do outro. Com o desenvolvimento dos padrões 
musicais, também eles se movem e mudam, permitindo que 
excertos se destaquem e dêem novo ímpeto à peça. Ao criar 
uma versão de Black para quarteto de saxofones (originalmente 
para o Quarteto Prism), quis expandir as possibilidades sonoras 
da obra, torná ‑la quase tridimensional. Optei por nem sempre 
respeitar literalmente o original, alterando algumas das partes 
e até mesmo acrescentando notas para que fosse mais idiomá‑
tica para o quarteto. São cinco minutos de notas disparadas com 
rapidez, combinando ‑se e fundindo ‑se num único “black (w)hole”.

Quad Quartet

Quad Quartet é um quarteto de saxofones fundado em 2004 e 
que se tornou, desde então, uma referência no panorama musical 
em Portugal. Desde o primeiro momento foi clara a necessidade 
de procurar novos repertórios, de trabalhar directamente com os 
compositores, de caminhar no desconhecido musical, sem con‑
cessões estéticas ao facilitismo e ao óbvio.

Tocaram em salas e eventos tao variados como Mercado 
Negro, Festival Internacional de Saxofones de Palmela, Teatro 
Aveirense, Teatro Helena Sá e Costa, Conservatório de Ames‑
terdão, Casa Selmer (Paris), Espaço Performas, Teatro Aberto, 
Theatro Circo (Braga), Congresso Britânico de Saxofone (Lon‑
dres) e Congresso Mundial de Saxofone 2012 (St. Andrews – 
Escócia).

Em Janeiro de 2009 lançaram o seu primeiro trabalho dis‑
cográfico, Now Boarding, com a gravação de obras de composi‑
tores portugueses e holandeses. O segundo disco – FUSE – foi 
apresentado na Casa da Música em Junho de 2012. O denomi‑
nador comum a estas obras é o facto de todas elas se basearem 
na formação Quarteto+Solista(s), criando novas possibilidades 
artísticas ao Quarteto.


