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Quartetos de 
Beethoven Parte III

Cuarteto Casals
Vera Martínez Violino 

Abel Tomàs Violino

Jonathan Brown Viola

Arnau Tomàs Violoncelo

21 MARÇO
QUARTA
21:00 — Grande Auditório

Ludwig van Beethoven
Quarteto para Cordas n.º 5, em Lá maior, 
op. 18 n.º 5

Allegro
Menuetto – Trio
Andante cantabile con variazioni
Allegro

Quarteto para Cordas n.º 10, em Mi bemol 
maior, op. 74

Poco adagio – Allegro
Adagio ma non troppo
Presto
Allegretto con variazioni

intervalo

Quarteto para Cordas n.º 12, em Mi bemol 
maior, op. 127

Maestoso – Allegro
Adagio, ma non troppo e molto cantabile – Andante con moto
Scherzando vivace
Finale: Allegro

Duração total prevista: c. 2h 10 min.
Intervalo de 20 min.
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Quartetos de 
Beethoven Parte IV

Cuarteto Casals
Vera Martínez Violino 

Abel Tomàs Violino

Jonathan Brown Viola

Arnau Tomàs Violoncelo

22 MARÇO 
QUINTA
21:00 — Grande Auditório

Ludwig van Beethoven
Quarteto para Cordas n.º 1, em Fá maior, 
op. 18 n.º 1

Allegro con brio
Adagio affettuoso ed appassionato
Scherzo: Allegro molto
Allegro

Quarteto para Cordas em Fá maior, Hess 34
Arranjo de Beethoven da Sonata para Piano, 
em Mi maior, op. 14 n.º 1

Allegro moderato
Allegretto
Allegro

intervalo

Quarteto para Cordas n.º 8, em Mi menor, 
op. 59 n.º 2, “Razumovsky”

Allegro
Molto adagio. Si tratta questo pezzo con molto di sentimento
Allegretto – Maggiore (Thème russe)
Finale: Presto

Duração total prevista: c. 1h 50 min.
Intervalo de 20 min.



22 MARÇO 
QUINTA
21:00 — Grande Auditório

Quarteto para Cordas n.º 5, em Lá maior, 
op. 18 n.º 5
composição: 1799
duração: c. 28 min.

O Cuarteto Casals regressa esta noite ao Grande 
Auditório para interpretar mais seis marcos do 
corpus paradigmático de quartetos para cordas 
de Ludwig van Beethoven, criados no curso 
da sua carreira criativa. Da recolha inaugural, 
levada à estampa por Tranquillo Mollo em 1801, 
provém o Quarteto para Cordas em Lá maior, 
op. 18 n.º 5, o quarto da série de seis quartetos 
op. 18, pela ordem real de composição que, no 
caso, teve lugar durante o ano de 1799. Trata-se, 
pois, de uma obra contemporânea do Quarteto 
op. 18 n.º 2 e do Septeto op. 20, com os quais 
partilha de algumas similitudes melódicas, o 
que não lhe retira, de nenhum modo, a essência 
muito própria, no âmago da qual se conjugam 
sentimentos e predisposições que tanto podem 
envolver a angústia como a interrogação; a 
hesitação ou então a surpreendente alegria 
e exuberância. O Allegro inicial é palco para 
muitos destes contrastes. Já do Menuetto 
emanam indesmentíveis laivos mozartianos, 
possivelmente inspirados pelo Quarteto em Lá 
maior, K. 464, um dos seis quartetos dedicados 
a Joseph Haydn em meados da década de 1780. 
A obra prossegue com o sereno Andante cantabile 
e com o brilhante Allegro final, cujos esboços 
apontam para uma génese mais recuada 
relativamente aos restantes andamentos do 
Quarteto, algures entre 1795 e 1796.

Quarteto para Cordas n.º 10, em Mi 
bemol maior, op. 74
composição: 1809
duração: c. 32 min.

Concluído em outubro de 1809, o Quarteto para 
Cordas n.º 10, em Mi bemol maior, op. 74, integra 
o legado intermédio de Beethoven, a par com 
os três Quartetos op. 59, “Razumovsky” (1806) e 
com o Quarteto em Fá menor, op. 95 (1810-1811). 
A obra foi esboçada no rescaldo das campanhas 
militares que Napoleão Bonaparte liderou nos 
territórios germânicos e austríacos, pelo que é 
verosímil que o compositor tenha, de alguma 
forma, sentido desânimo e prostração à medida 
que compunha os seus quatro andamentos 
constituintes, como consequência da violência e 
da guerra. Apesar disso, levou a partitura a bom 
porto, vindo a dedicá-la ao príncipe Joseph Franz 
Lobkowitz (1772-1816). Tal como sucede no 
Quarteto op. 18 n.º 5, a linguagem de Beethoven 
inflete, por vezes, no universo classicista, 
prevalecendo, apesar de tudo, uma aura de 
novidade que se deve à influência dos anteriores 
Quartetos op. 59, “Razumovsky”, com os seus 
contrastes inusitados e rasgos surpreendentes 
de textura. O subtítulo “Harpa”, pelo qual é 
também conhecido, teve origem editorial 
subsequente, ficando a dever-se à presença de 
segmentos harpejados, obtidos por recurso a 
pizzicati, algo que se conotou, desde cedo, com o 
instrumento tocado pela musa grega Terpsicore.

Ludwig van Beethoven
Bona, 16 (ou 17) de dezembro de 1770
Viena, 26 de março de 1827
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Quarteto para Cordas n.º 12, em Mi bemol 
maior, op. 127
composição: 1823-4
duração: c. 38 min.

O derradeiro período de composição encontra-se 
representado pelo Quarteto para Cordas n.º 12, 
em Mi bemol maior, op. 127, página que integra 
o corolário de quartetos para cordas que Beethoven 
compôs entre 1822 e 1826. Após o êxito obtido na 
estreia vienense da sua Sinfonia n.º 9, ocorrida 
a 7 de maio de 1824, o músico consagrou-se 
à edificação deste grupo ímpar de obras de 
câmara, o qual veio a dedicar ao príncipe russo 
Nikolai Galitzine (1794-1866). A primeira a ser 
concluída foi o Quarteto op. 127, em outubro 
desse mesmo ano. O primeiro andamento, 
Maestoso – Allegro, constitui a porta de entrada 
no novo mundo musical proposto por Beethoven: 
ao caráter “heroico” dos acordes iniciais soma-se 
um conjunto vasto de soluções musicais, em parte 
herdadas da tradição, em parte oferecidas pela 
primeira vez e sem receios da crítica. A forma 
do tema e variações aparece em destaque no 
segundo andamento, Adagio, ma non tropo e molto 
cantabile, enquanto que o Scherzando vivace 
envereda por meandros feéricos que se afastam 
dos cânones tradicionais. Por sua vez, o andamento 
final, Allegro, impõe de novo a forma sonata para 
servir de base a uma excursão tão imaginativa 
quanto variada aos espaços do quotidiano 
vienense, com as suas sonoridades típicas.

Quarteto para Cordas n.º 1, em Fá maior, 
op. 18 n.º 1
composição: 1799
duração: c. 29 min.

De regresso à primeira série de quartetos de 
Beethoven, o Cuarteto Casals interpreta o 
Quarteto para Cordas n.º 1, em Fá maior, op. 18 
n.º 1, na realidade o segundo Quarteto a ter 
sido concluído, logo após o pioneiro Quarteto 
em Ré maior, colocado em terceiro lugar na 
edição de Mollo. Embora datado de junho de 
1799, o autógrafo foi objeto de extensas revisões, 
na origem da segunda versão do quarteto, 

concluída a tempo de ser integrada na referida 
edição e assim figurar como versão definitiva, 
a par com os restantes cinco quartetos dedicados 
ao príncipe Lobkowitz. O tema inicial do 
Allegro con brio evoca, a princípio, um ambiente 
bucólico despreocupado e alegre, mas é depois 
sujeito a uma série de transformações que 
lhe imprimem um caráter acentuadamente 
dramático, somente dissipado na recapitulação. 
Do Adagio affettuoso ed apassionato desprende-se 
um pathos profundamente pessoal, como 
se Beethoven quisesse antecipar a direção 
tendencialmente introspetiva que viria 
a orientar o seu sentido criativo de plena 
maturidade. A partitura prossegue com um 
Scherzo audaz, marcado por um motivo incisivo 
inspirado no tema do primeiro andamento, a 
que se segue o prolongado Allegro final, moldado 
na forma de rondó-sonata e muito prolixo em 
ideias musicais, assim como em combinações 
tímbricas dos quatro instrumentos.

Quarteto para Cordas em Fá maior, Hess 34
composição: 1801
duração: c. 14 min.

Contemporâneo da edição do op. 18 é o arranjo 
para quarteto de cordas da Sonata para Piano, 
em Mi maior, op. 14 n.º 1, composta em 1798 e 
dedicada à baronesa Josefine von Braun (1765-
1838), esposa do diretor do Teatro Imperial de 
Viena, Joseph von Sonnenfels (1732-1817). Talvez 
cativado pelas potencialidades contrapontísticas 
da Sonata op. 14 n.º 1, sem dúvida conotadas 
com a herança secular da escrita para tecla 
germânica, Beethoven concebeu esta adaptação 
única que projeta no som caloroso das cordas 
todos os expedientes que o músico empregou 
nos três andamentos constituintes da Sonata e 
que estabelecem uma relação próxima com os 
modelos classicistas, como sejam, por exemplo, 
as progressões paralelas de terceiras e sextas, a 
duplicação de linhas melódicas, ou do baixo, e 
as longas sequências de acompanhamentos em 
harpejos. Especial encanto detém o Allegretto 
central, espécie de balada romântica cujo 
tema principal, na tonalidade homónima de 
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Mi menor, se revê fortalecido, no seu cariz 
premonitório, pelas arcadas das cordas.

Quarteto para Cordas n.º 8, em Mi menor, 
op. 59 n.º 2, “Razumovsky”
composição: 1806
duração: c. 36 min.

Para encerrar o presente programa, o Cuarteto 
Casals selecionou o Quarteto n.º 8, em Mi menor, 
op. 59 n.º 2, “Razumovsky”, o segundo da série 
de três quartetos dedicada ao conde Andrey 
Kirillovicht Razumovsky (1752-1836), embaixador 
russo em Viena e amigo do príncipe Karl 
Lichnowsky (1761-1814). No Quarteto op. 59 
n.º 2, a homenagem ao conde, que era também 
violinista de muito bom nível, ressalta mais 
diretamente da melodia empregue por 
Beethoven no terceiro andamento, Allegretto: 
um tema tradicional russo que viria também 
a ser trabalhado por Modest Mussorgsky e 
Nicolai Rimsky-Korsakov. Menos conotados 
com a esfera do nacionalismo russo, os dois 
andamentos iniciais cultivam vários dos 
expedientes inovadores já propostos no 
Quarteto op. 59 n.º 1, os mesmos que suscitaram 
a crítica mordaz do pianista e compositor 
italiano Muzio Clementi (1752-1832). Num tom 

bastante mais amigável, referiu-se ao segundo 
andamento, Molto adagio, outro pianista coevo, 
Carl Czerny (1791-1857). Segundo as suas palavras, 
a sublinhar indelével espírito romântico, 
Beethoven construiu aqui uma “meditação 
sobre a harmonia das esferas”, tendo como pano 
de fundo “o céu estrelado no silêncio da noite”. 
Forjado no compromisso entre a forma sonata 
de primeiro andamento e o rondó-sonata, 
o andamento final, Presto, eleva a um patamar 
de depuração a linguagem idiomática dos 
instrumentos participantes. Ao impetuoso tema 
principal, de tom levemente marcial, sucede 
um segundo motivo, mais sereno, bruscamente 
interrompido por escalas ascendentes e 
descendentes que intencionalmente quebram o 
fluir regular das ideias melódicas. O compositor 
“resolve” as passagens de maior tensão fazendo 
regressar o tema principal, à maneira de um 
refrão unificador. Após a longa secção de 
desenvolvimento, marcada por digressões 
contrapontísticas extremamente arrojadas, este 
mesmo elemento temático vem a pontuar na 
recapitulação, confirmando, desta forma, 
a solução formal híbrida que constitui, 
seguramente, um dos gestos mais inconformados 
do historial criativo beethoveniano.

notas de rui cabral lopes
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Para assinalar a temporada do seu 20.º aniversário, 
o Cuarteto Casals definiu um projeto ambicioso: 
uma integral dos Quartetos para Cordas de 
Beethoven, em seis concertos, bem como 
a encomenda e estreia de seis novas obras. Para 
além da Fundação Gulbenkian, os quartetos 
de Beethoven estão a ser apresentados pelo 
Cuarteto Casals na Philharmonie de Berlim, 
no Suntory Hall de Tóquio, no Konserthuset 
de Estocolmo, no Flagey de Bruxelas e nas 
Schubertiade Vilabertran. O ciclo integral 
será também gravado até 2020, ano do 250.º 
aniversário do nascimento do compositor.
Depois de ter vencido concursos em Londres 
(2000) e Hamburgo (2002), o Cuarteto Casals 
afirmou-se como um convidado regular de 
prestigiados festivais e salas de concertos como 
Wigmore Hall (Londres), Carnegie Hall (Nova 
Iorque), Musikverein de Viena, Philharmonie 
de Colónia, Cité de la Musique (Paris), ou 
Concertgebouw de Amesterdão. Tem-se 
apresentado também regularmente na Fundação 
Gulbenkian, tendo em 2017 tocado, em quatro 
concertos, quartetos para cordas de Mozart e 
Beethoven.
Depois de receber o prestigioso Borletti-Buitoni 
Trust, em Londres, o Cuarteto Casals adquiriu um 

Cuarteto 
Casals

conjunto de arcos que utiliza na interpretação 
do repertório de Purcell a Schubert. 
Desenvolveu assim uma nova e rica dimensão 
acústica, refinando a sua capacidade para 
abordar os diversos estilos musicais. Além disso, 
retirou importantes ensinamentos do seu 
trabalho com compositores como G. Kurtág, 
tendo também estreado várias obras de 
compositores espanhóis. Gravou uma substancial 
discografia (Harmonia Mundi) que inclui peças 
de compositores espanhóis como Arriaga e Toldrá, 
clássicos vienenses de Mozart, J. Haydn, Schubert 
e Brahms, ou obras de Bartók, Kurtág e Ligeti.
Em reconhecimento da sua importante 
contribuição para a vida cultural da Catalunha, 
o Cuarteto Casals foi nomeado embaixador da 
cultura catalã pela Generalitat de Catalunya 
e pelo Institut Ramon Llull. Anteriormente, 
foi distinguido em Espanha com o Prémio 
Nacional da Música, o Prémio Nacional de 
Cultura da Catalunha e o Prémio Cidade de 
Barcelona. Os seus músicos tocam regularmente 
os instrumentos da coleção Stradivarius do 
Palácio Real de Madrid, onde o quarteto estará 
em residência até 2020. É também quarteto 
residente da Escola Superior de Música da 
Catalunha, em Barcelona.
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O BPI obteve
o índice
de Satisfação
do Cliente
mais elevado,
de acordo
com o ECSI 
Portugal 2017.

Este estudo utiliza uma escala de satisfação de 1 a 10 e é realizado 
com recurso a 250 entrevistas telefónicas a Clientes de cada 
Banco/Marca estudado, com base numa amostra seleccionada 
de modo aleatório e extraída da população portuguesa.

Este prémio é da exclusiva responsabilidade 
da entidade que o atribuiu.

Este índice, baseado numa metodologia internacional comum, 
permite avaliar a qualidade dos bens e serviços disponíveis no 
mercado nacional, em vários sectores de actividade, com base 
em 8 dimensões: imagem, expectativas dos Clientes, qualidade 
apercebida, valor apercebido (relação preço/qualidade), satisfação, 
reclamações, confiança e lealdade. O ECSI Portugal é um estudo 
independente, desenvolvido anualmente pelo Instituto Português 
da Qualidade, pela Associação Portuguesa para a Qualidade 
e pela NOVA Information Management School da Universidade 
Nova de Lisboa.

O BPI é líder pelo 2º ano consecutivo na Satisfação dos Clientes, de acordo 
com o Índice Nacional de Satisfação do Cliente - ECSI Portugal 2017.

na Satisfação 
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direção criativa
Ian Anderson

design e direção de arte
The Designers Republic

design gráfico
AH–HA

Pedimos que desliguem os telemóveis durante 
o espetáculo. A iluminação dos ecrãs pode 
igualmente perturbar a concentração
dos artistas e do público.
 
Não é permitido tirar fotografias nem fazer 
gravações sonoras ou filmagens durante
os espetáculos.
 
Programas e elencos sujeitos a alteração
sem aviso prévio.

tiragem
400 exemplares

preço
2€

Lisboa, Março 2018
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