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Joseph Haydn
Quarteto de cordas em Mi bemol maior, op. 33 n.º 2, A Piada 
(1781; c.15min.)

1. Allegro moderato, cantabile
2. Scherzo: Allegro
3. Largo sostenuto
4. Finale: Presto

Nuno Côrte-Real
Monumentum, in memoriam Philippe Hirshhorn, op. 37 
(2009; c.15min.)

Sergei Prokofieff
Quarteto de cordas n.º 2 em Fá maior, op. 92 (1941; c.22min.)

1. Allegro sostenuto
2. Adagio
3. Allegro

Joseph Haydn (1732 ‑1809) ocupa um lugar central na história do 
quarteto de cordas. No seu livro The Great Haydn Quartets, Hans 
Keller elege 45 dos 70 quartetos que Haydn escreveu como obras 
“profundas e profundamente distintas, sem qualquer falha, eviden‑
ciando uma mestria e originalidade a toda a prova”. Foi Haydn, na 
verdade, o primeiro compositor a marcar indelevelmente o género.

O quarteto hoje apresentado insere ‑se no conjunto de 6 quar‑
tetos op. 33, compostos em 1781, após um longo período de inter‑
regno no género – afirmava Haydn que estes quartetos “são de um 
género totalmente novo e particular, pois já não os escrevia há 10 
anos”. Segundo Charles Rosen – em The Classical Style – o op. 33 
é decisivo não só para a evolução do quarteto (enquanto género), 
mas também para a evolução do próprio estilo clássico vienense, 
já que nele surge um tipo inovador de textura musical, que Rosen 
designa por contraponto clássico (uma forma de polifonia em que 
uma das vozes tem a melodia principal e as restantes têm melo‑
dias secundárias que frequentemente apresentam ecos da melo‑
dia principal). Ao nível expressivo, os quartetos op. 33 constituíram 
também uma novidade pelo seu carácter ligeiro e popular.

O quarteto que hoje ouvimos é dos mais célebres do op. 33. O 
primeiro andamento é um modelo do referido contraponto clássico, 

aliando uma extraordinária graciosidade a uma impecável lógica de 
construção. O Scherzo é de grande energia, contendo, a meio, uma 
passagem contrastante (o chamado trio), com carácter muito leve. 
Segue ‑se o Largo sostenuto, um andamento lento que se destaca 
pela utilização solística da viola (relativamente pouco comum na 
época) e pelo lirismo melódico. O rondó final deu ao quarteto o 
apelido por que é conhecido – “A Piada” –, referindo ‑se ao final da 
obra, em que Haydn repete o tema inicial do andamento: original‑
mente dividido em quatro frases, tocadas sem interrupção, cada 
uma das frases aparece agora separada por silêncios, como se a 
música ficasse repentinamente hesitante; e depois Haydn volta a 
repetir só a primeira frase, deixando a música surpreendentemente 
suspensa, sem realmente concluir. É um dos mais célebres exem‑
plos do tão característico humor de Haydn.

Sergei Prokofieff (1891 ‑1953) compôs o seu segundo Quarteto 
de cordas entre 2 de Novembro e 3 de Dezembro de 1941, num 
dos períodos mais negros da União Soviética: Hitler invadira o 
país a 22 de Junho desse ano e nesses primeiros meses Moscovo 
esteve em sério risco de cair às mãos dos nazis. Foi nesse contexto 
que, no dia 8 de Agosto, Prokofieff e outros músicos eminentes 
(como Miaskovski) foram evacuados de Moscovo e levados para 
Nalchik, capital da República Autónoma da Cabárdia ‑Balcária (no 
Cáucaso), onde permaneceria três meses (a 20 de Novembro seria 
de novo evacuado, para mais longe ainda: Tbilisi, na Geórgia). 

Neste período de três meses, Prokofieff compôs profusamente, e 
quase sempre em relação directa com o esforço de guerra: a ópera 
Guerra e Paz (de que compôs metade nestes três meses) abordava 
o período das invasões napoleónicas, tendo, por isso, um evidente 
paralelo histórico com o momento presente; escreveu ainda várias 
canções explicitamente destinadas a dar ânimo ao exército e povo 
soviéticos; e completou a suite orquestral O Ano de 1941. Já o Quar‑
teto n.º 2 resulta de uma sugestão do Delegado Cultural de Nalchik, 
aos compositores lá evacuados, no sentido de comporem música 
baseada no folclore local. A ideia entusiasmou Prokofieff, para quem 
“a combinação deste folclore autêntico oriental, ainda virgem, com a 
mais clássica das formas instrumentais que é o quarteto de cordas, 
deveria dar resultados interessantes e inesperados”. 

Assim, o primeiro andamento, de carácter vigoroso e “lançado 
com uma crueza deliberada, quase insolente” (Daniel Jaffé, Sergey 
Prokofiev), baseia ‑se numa dança cabardina e numa canção local 
alusiva a uma personagem da mitologia caucasiana; o segundo, 
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mais gentil e melodioso, tem evidentes traços orientais, baseando‑
‑se numa dança muito conhecida na região; o terceiro, muito rítmico 
e incisivo, evoca uma vigorosa dança de montanha.

A estreia da obra teve lugar em Moscovo, a 5 de Setembro de 
1942, tendo a execução sido atrasada por um bombardeamento 
aéreo germânico. Talvez isso tenha reforçado, nalguns críticos, a 
impressão de que se tratava de uma música violenta, crua, como 
que se retratasse aquele momento histórico; mas essa crueza 
era também uma forma de Prokofieff permanecer autêntico às 
fontes folclóricas, numa estética primitivista próxima da evocação 
de rituais pagãos ancestrais que fizera, em 1915, na sua Suite Cita. 

DANIEL MOREIRA

O Quarteto de Cordas op. 37 de Nuno Côrte -Real (n. 1971) remete 
para um universo de elevação moral e artística. Intitulado Monu-
mentum, in memoriam Philippe Hirshhorn, este primeiro quarteto 
é o resultado de um projecto longamente pensado e amadure‑
cido, remontando a sua origem ao ano de 1996, o ano da morte de 
Philippe Hirshhorn. Mas afinal quem é Philippe Hirshhorn?

No mundo da música, e da arte, aparece de tempos a tempos 
um desses raros artistas pelo qual perpassa uma aura de santi‑
dade, manifesta pela capacidade de sacrifício, renúncia e humildade 
despendidos na perseguição de um ideal. Philippe Hirshhorn foi um 
desses raros homens. Poucos saberão, mas ele foi um dos maiores 
violinistas do século XX. Nascido em 1946 em Riga, na Lituânia sovié‑
tica, Hirshhorn foi o vencedor do ultra ‑prestigiado Concurso Interna‑
cional de Violino Rainha Elisabeth em Bruxelas, no ano de 1967. Mas 
o seu elevado sentido de integridade moral e artística, traduzindo‑
‑se numa alta exigência de perfeição técnica e musical, impediu o 
artista de embarcar numa carreira internacional, porque a busca da 
perfeição, enquanto sentido de dedicação desinteressada à arte, 
é incompatível com o star system, com o culto do eu, da fama e do 
dinheiro que aí prevalece, e também com a sujeição servil aos empre‑
sários e às mega ‑editoras discográficas que no mundo musical 
actual imperam. Num gesto de pura liberdade e entrega, Hirshhorn 
decidiu ser um artista na sombra, gerindo uma carreira mais restrita 
mas segundo parâmetros de exigência artística, e simultaneamente 
dedicou ‑se ao ensino. Morreu em 1996 de um tumor cerebral.

Quando, em 1996, Côrte ‑Real chegou à Holanda para estudar 
composição, cruzou ‑se, ainda que brevemente, com Hirshhorn, 
nessa altura já bastante doente e impossibilitado de tocar. A tragé‑
dia daquele homem impressionou ‑o. A pureza da sua entrega à 
arte, o sacrifício e a devoção inspiraram ‑no. E desde esse momento 
amadureceu no espírito do compositor a ideia de uma homena‑
gem póstuma a este herói da arte musical, a qual acabaria por 
se concretizar em 2009 com este Monumentum, in memoriam 
Philippe Hirshhorn. Desde logo parece simbolicamente represen‑
tativa a formação instrumental escolhida por Nuno Côrte ‑Real e 
a preferência por um discurso predominantemente contrapon‑
tístico. O quarteto de cordas é tido, desde sempre, como o protó‑
tipo da música pura e da música séria, para ser desfrutada por 
conhecedores, pois devido à homogeneidade tímbrica do conjunto 
a música dá ‑se num estado de concisão e de nudez essencial, 
despida de todo o supérfluo. E por isso é considerado um género 
nobre, e também exigente do ponto de vista compositivo, pois 

põe problemas específicos que exigem um domínio absoluto da 
escrita musical. Por outro lado, essa procura de um estilo elevado, 
que enalteça simbolicamente a arte musical e o ideal artístico de 
Hirshhorn, é reforçada pela utilização do contraponto, uma técnica 
originariamente associada à música religiosa. A ideia duma dimen‑
são religiosa da arte e da música como experiência mística e trans‑
cendente é claramente sugerida através de fragmentos extraídos 
das Confissões de Santo Agostinho, que o compositor utiliza 
para dar título a cada uma das secções da obra. Finalmente deve 
acrescentar ‑se que, para construir este Monumentum, Côrte ‑Real 
inspirou ‑se e procurou transportar para música as linhas, os ângu‑
los e a geometria sideral do mestre Álvaro Siza Vieira. 

AFONSO MIRANDA

Quarteto de Cordas de Matosinhos 
 
Aclamado como um “caso singular de excelência no panorama musi‑
cal português” (Diana Ferreira, Público, 2010), o Quarteto de Cordas 
de Matosinhos (QCM) foi criado pela Câmara Municipal de Matosi‑
nhos através de um concurso público. Desde 2008 é residente desta 
cidade, onde desenvolve uma temporada regular de concertos.

Na temporada de 2014 /15, o QCM foi escolhido como um dos 
ECHO Rising Stars, realizando uma tournée de 16 concertos em 
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 Colónia 
e a Konzerthaus em Dortmund. Apresenta  ‑se também regular‑
mente nas maiores salas de concerto portuguesas, como a Casa 
da Música, Fundação Calouste Gulbenkian e Centro Cultural de 
Belém, e colabora com alguns dos mais destacados músicos portu‑
gueses, 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.


