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Por esta razão, não existem peças para a formação 
anteriores à Primeira Guerra Mundial. Conquanto o 

wepertório deixado por compositores ligados ao 
' Conservatório de Paris para a inusitada combinação 
de instrumentos seja por si só interessante a ponto de 
justificar a existência de grupos atuais a ele dedicados, 
sempre houve, por parte desses grupos, a preocupação de 
suprir lacunas históricas. A começar pelo próprio 
Femand Oubradous, cuja adaptação de um prelúdio e 
fuga a três vozes de ]. S. Bach ouvimos neste programa. 
No mesmo intuito, também são comuns as adaptações 
para o conjunto de peças populares.

Os trios integrados por uma flauta, uma clarineta e 
um fagote, cuja origem histórica não é tão localizada 
como a dos trios de palhetas, também se tomaram bem 
populares durante o século XX.

Recentemente fundado, o Trio de Palhetas da 
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, formado por 
Paulo Calloni (oboé), Augusto Maurer (clarineta) e 
Adolfo Almeida Jr. (fagote) explora, neste recital, 
principalmente o legado de composições ensejadas pelo 
pioneiro conjunto francês capitaneado por Oubradous.

Trio de Palhetas

O trio de palhetas, formado por um oboé, uma 
clarineta e um fagote, é uma formação relativamente 
recente na história da música de câmara. Embora 
outras combinações de instrumentos, como trios 
formados por duas clarinetas e um fagote ou dois oboés 
e um fagote (empregados, respectivamente, por Mozart 
e Beethoven) também ocorram esporadicamente, a 
invenção da formação apresentada neste programa 
pode ser creditada a Femand Oubradous (1903-1986). 
Fagotista, maestro e professor do Conservatório de 
Paris, com seu Trio dAnches de Paris, ele ensejou, a 
partir da década de 1920, a criação de um repertório 
significativo principalmente por parte de compositores 
residentes no mesmo conservatório, até hoje considerado

ara instrumentos
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7Johann Sebastian Bach
Cânone perpétuo da oferenda 
(adaptado por Kim Ribeiro)
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musical

Johann Sebastian Bach
Prelúdio e Fuga,a três vozes em dó sustenido 
(adaptado por Fernand Oubradous)

menor

Darius Milhaud
Pastorale

Darius Milhaud
Suite (d’après Corrette)
Entrée et Rondeau
Tambourin
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Jacques Ibert£ Cinq Pièces em Trio
Allegro M
Andantino 
Allegro assai 
Andantf.
Allegro quase mar^ale

Astor Piazzolla Trio de Palhetas
La muerte dei Angel 
(adaptado por Augusto Maurer)

PAULO CALLONI (OBOÉ), AUGUSTO MAL Rí R (< I A RIXI-
T ADOLFO Al Ml IDA IR. (FAGOTF.)

Ernesto Nazareth
Bambino (adaptado por 
Kim Ribeiro)
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