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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



1ª PARTE

Franz Schubert
Três Peças de Rosamunde, op. 26 (D. 797) (1823; c.16min)

— Andantino 
— Allegro
— Andantino 

(transcrição: A. Tharaud)

Franz Schubert
Quatro Improvisos, op. 90 (D. 899) (1827; c.27min)

1. Allegro molto moderato (Dó menor)
2. Allegro (Mi bemol maior)
3. Andante (Sol bemol maior)
4. Allegretto (Lá bemol menor/maior)

2ª PARTE

Franz Liszt 
“Funérailles” de Harmonies poétiques et religieuses, S. 173 (1848-53; c.11min)

Fryderyk Chopin
Sonata n.º 2 em Si bemol menor, op. 35 (1839; c.25min)

1. Grave — Doppio movimento
2. Scherzo — Più lento — Tempo I
3. Marche funèbre (Lento)
4. Finale (Presto)
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Franz Schubert
VIENA, 31 DE JANEIRO DE 1797

VIENA, 19 DE NOVEMBRO DE 1828

Três Peças de Rosamunde, op. 26 (D. 797)

Num século, o XIX, povoado de grandes com-
positores que eram igualmente virtuoses do 
piano e que nessa capacidade revolucionaram 
a literatura pianística, como também a própria 
evolução (em termos de construção) do instru-
mento, Schubert ocupa um lugar algo excêntri-
co. Por um lado, estava longe de ser um pianista 
virtuose: o instrumento que mais praticou foi o 
violino, ao passo que, no piano, sabia apenas 
“desenvencilhar-se”. Por outro lado, a escri-
ta schubertiana para o piano (e não só!) está 
impregnada da sua — essa, sim, extraordinária 
— propensão para o melodismo lírico e para o 
‘drama em miniatura’ característicos do univer-
so do Lied, tal como ele o concebeu (e que leva-
ria a um estado de perfeição). Outra presença 
muito frequente é a das músicas populares do 
seu tempo, fossem elas urbanas ou rústicas. As 
peças que dele hoje ouvimos não são originais 
para piano (foram, em vez disso, escritas para 
orquestra), mas antes transcrições realizadas 
por Alexandre Tharaud, conquanto, neste novo 
‘medium’, deixem transparecer de forma clara 
as características acima enunciadas. 

Franz Schubert deixou um total de 16 obras 
(completas, incompletas ou em fragmento) 
para o teatro, mas nunca obteve sucesso 
algum com elas. Exemplo disso, a música de 
cena que, a pedido do amigo Josef Kupelwie-
ser, escreveu em 1823 para o grande drama 
romântico em quatro actos Rosamunde, prin-
cesa do Chipre, da literata prussiana Helmina 
von Chézy, estreado no Theater an der Wien, 
a 20 de Dezembro de 1823: saiu de cena logo 
após a segunda representação! 

A música preparada por Schubert (dez 
números, dos quais ouviremos três) foi, porém, 
recebida com elogios e alguns números isola-
dos viriam a ser depois editados em reduções 
para piano. A partitura completa só veria a luz 
do dia no final do século XIX.

A música para o 1.º Entreacto é um “Allegro 
molto moderato” em Si menor. Está estrutura-
do numa forma sonata bastante elaborada. O 
tratamento do material motívico-temático é 
muito compacto, emprestando a esta página 
uma grande coerência anímica.

Já a música para o 3.º Entreacto é um 
“Andantino” em Si bemol maior e é a mais 
conhecida de todo o conjunto, por via da sua 
reaparição no andamento lento do Quarteto em 
Lá menor, D. 804 (dito, por isso, “Rosamunde”), 
e no terceiro dos Quatro Improvisos, D. 935, 
para piano solo — aqui tratado em forma varia-
ção. O tema em questão constitui a secção A 
da peça e aparece também no final, havendo no 
meio dois episódios: o primeiro alternando uma 
secção mais inquieta com outra mais ‘volks-
haft’; o segundo mais abertamente ‘liederístico’. 

Por fim, a Música de bailado n.º 2 é o núme-
ro final da peça, ou seja, o n.º 10. Em Sol maior, 
compasso 2/4, este “Andantino” numa forma 
rondó modificada faz lembrar muito, no tema-
-refrão, as marchas militares de Schubert, mas 
mais adiante na peça também se sente a pre-
sença do Ländler (dança rústica austríaca, em 
tempo ternário, que ao longo do século XIX 
alcançaria os salões de dança), do caracterís-
tico jodeln alpino, da valse brilhant e mesmo da 
húngara csárdás.
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Quatro Improvisos, op. 90 (D. 899)

Os Quatro Improvisos, op. 90 (D. 899), inte-
gram-se naquele grupo de peças em que 
Schubert foi talvez mais precursor. Falamos 
da ‘peça de carácter’ romântica agrupada em 
colecções.1 Depois de Schubert, muitos outros 
compositores (desde logo, Schumann, Men-
delssohn e Chopin) iriam praticar este género 
quintessencialmente romântico do repertório 
para piano solo.

Schubert escreveu estas peças no Verão 
e no Outono de 1827, tendo Tobias Haslinger 
editado os n.os 1 e 2 logo em Dezembro, como 
Dois Improvisos, op. 90. O n.º 3 seria editado já 
postumamente (1837) e numa tonalidade dife-
rente (Sol maior, em vez de Sol bemol maior). 
A primeira edição completa, na ordem e na 
redacção pretendidas por Schubert, deu-se só 
em 1857,2 data em que o conjunto das quatro 
peças adquiriu o nome de “Improvisos”.

A organização das peças não é aleatória, 
com duas peças mais amplas enquadrando 
duas mais concentradas, sendo que estas ser-
vem de contraponto àquelas, ao mesmo tempo 
que contrastam entre si: a n.º 2 mais ligeira (daí 
também ela suceder à n.º 1, que é a mais séria), 
a n.º 3 mais profunda e intensa. De notar que 
o final da n.º 2 prepara a tonalidade (rara, na 
altura) da n.º 3.

O Improviso n.º 1 é um “Allegro molto 
moderato” em Dó menor, construído como 
uma marcha-balada (com algo de ominoso) 

1 Se não considerarmos, nesta questão da prece-
dência, os três conjuntos de Bagatelas que Bee-
thoven publicou no decurso da sua vida.

2 Em conjunto com os Quatro Improvisos que 
Schubert escrevera (e baptizara com esse nome) 
em Dezembro de 1827 (op. posth. 142), primeira-
mente editados por Diabelli, em 1839.

apresentando uma mesma melodia sempre 
em novas formulações (tonais, texturais, har-
mónicas, registais, etc.). O “Allegro” do n.º 2 foi 
durante muito tempo a peça para piano mais 
conhecida de Schubert, porque… lembrava 
Chopin, com a sua longa guirlanda de terci-
nas de colcheias em movimentos escalares. A 
secção contrastante é mais acórdica e rítmica, 
também mais séria e algo febril. O Improviso 
n.º 3 adquiriu também grande popularidade 
pela ‘atmosfera’ sonhadora que logo instala. De 
novo um movimento contínuo, aqui: sextinas 
de colcheias no registo médio, com a condu-
ção melódica (um tema que se divide em duas 
melodias) no agudo, e um baixo ora harmónico 
ora melódico. O n.º 4 é um “Allegretto” tripar-
tido, com um A fluido e algo ansioso, definido 
pelas suas cascatas de arpejos quebrados 
de semicolcheias na mão direita; e por um B 
(designado “Trio”) acórdico e de natureza mais 
arrebatada e nostálgica.
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Franz Liszt
RAIDING (HUNGRIA), 22 DE OUTUBRO DE 1811

BAYREUTH, 31 DE JULHO DE 1886

“Funérailles” de Harmonies poétiques et 
religieuses, S. 173

“Funérailles”,3 na tonalidade de Fá menor, é a 
peça n.º 7 das Harmonies poétiques et religieu-
ses, colecção de dez peças escritas por Franz 
Liszt entre 1834 e 1852. Trata-se de um amplo 
“Adagio” multiseccionado, sobre cuja génese 
nos ajuda já o subtítulo aposto por Liszt à peça: 
“Outubro de 1849”.

Ora esse Outubro de 1849 teve dois aconte-
cimentos marcantes para o compositor: por um 
lado, a morte de Chopin, no dia 17; e, por outro, 
o fuzilamento, no dia 6, dos depois chamados 
“13 Mártires de Arad”,4 ou seja, um conjunto de 
responsáveis militares da Revolução Húngara, 
iniciada em Março de 1848 e que ali teve termo. 
Também nesse dia, mas em Budapeste, era 
fuzilado Lajos Batthyány, primeiro-ministro 
dessa Hungria efemeramente independen-
te da Áustria. Este pano de fundo explica de 
facto muito da impressionante personalidade 
sonora desta peça. 

Um outro plano que importa mencionar é 
a presença textual/espiritual de Chopin nes-
ta obra: ao longo da escuta, fica evidente a 
lembrança que houve, em Liszt, de peças do 
polaco, como a Polonaise “Heróica”, a Fanta-
sia, op. 49 (em Fá menor), bem como de certos 
traços dos Nocturnos op. 55 n.º 2 (ainda em Fá 

3 Significa “Exéquias”: cerimónias religiosas fúne-
bres; o étimo latino designava o próprio cortejo 
fúnebre.

4 O evento deu-se em Arad, cidade hoje na Romé-
nia, junto à fronteira húngara.

menor) e op. 32 n.º 2 (aqui, da breve secção 
central, em Fá menor).

A obra apresenta uma Introdução que logo 
instala o clima funéreo (forte, pesante, sem-
pre marcato), com figuração de sinos (dobre a 
finados), tambores e trompetes. Vem a seguir 
a marcha fúnebre propriamente dita (em 
Fá menor, com acentos húngaros), a que se 
segue uma nova e contrastante secção indica-
da “Lagrimoso” (primeiramente, em Lá bemol 
maior). Encadeando com esta, surge então uma 
marcha militar em modo de fanfarra (em Ré 
bemol maior). Alcançado o paroxismo, regres-
sa a marcha fúnebre. Uma breve reminiscência 
do “Lagrimoso” precede a coda, construída 
em crescendo sobre o tema da marcha mili-
tar, até que, no final, num ‘golpe retórico’, fica 
apenas o vazio. 
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Fryderyk Chopin
ZELAZOWA ‑WOLA (POLÓNIA), 1 DE MARÇO DE 1810

PARIS, 17 DE OUTUBRO DE 1849

Sonata n.º 2 em Si bemol menor, op. 35

Ainda a temática fúnebre, com a obra que con-
tém a mais famosa entre todas as marchas 
fúnebres. Ocupando evidentemente aí a função 
do andamento lento, ela precede o andamento 
final, segundo uma concepção dramatúrgica 
muito bem pensada por Chopin: a carga dra-
mática é “consumida” em dois andamentos 
sucessivos (o primeiro e o segundo), contras-
tantes e cada qual com uma marca assaz forte 
de ‘terribilità’. O segundo andamento, na for-
ma scherzo, oferece porém na secção central, 
em jeito de temporário alívio distensivo, o lado 
belcantista tão típico do pianismo de Chopin. 
Finalmente, sucedendo à “Marcha”, o quar-
to andamento aparece-nos como um breve e 
enigmático quadro da natureza — neste caso 
concreto, uma natureza despida e presa de 
ventos, erma e inóspita.

Curiosamente, o primeiro andamento a ser 
escrito foi justamente a “Marcha fúnebre” (em 
1837), seguindo-se, dois anos depois, os res-
tantes. A génese da “Marcha” estará ligada à 
figura de Maria Wodzinska, a última jovem com 
quem Chopin pensou seriamente em casar 
e de quem chegou mesmo a estar noivo. O 
desenlace infeliz terá contribuído, pensa-se, 
para o estado de ânimo em que o composi-
tor escreveu a “Marcha fúnebre”, a qual ficou 
como monumento solitário, até que, no Verão 
de 1839 — o primeiro que passou na casa de 
campo da escritora George Sand, situada em 
Nohant, no Berry (perto de Châteauroux) —, 
lhe acrescentou os restantes três andamen-
tos, trazendo assim à vida a sua Sonata n.º 2, 

na tonalidade de Si bemol menor que era já a 
da primitiva “Marcha fúnebre”. 

A presença desta assegurou historicamente 
a celebridade e a popularidade da Sonata, mas 
há vários atractivos nos restantes andamentos 
que merecem ser assinalados, a começar pelo 
último andamento. Nunca se tinha ouvido nada 
assim: um trecho sem forma, sem melodia, 
sem harmonia, sem temas, sem contrastes de 
qualquer espécie e sempre usando a mesma 
figuração rítmica. Existem apenas as mãos do 
pianista em uníssono à distância de 8.ª, “de fio 
a pavio” desse breve e inclassificável anda-
mento. Ou seja, estamos diante de algo que se 
poderia chamar de “não-andamento”! Muitos 
se terão à época perguntado: “Como ousou 
Chopin terminar uma Sonata desta forma?” 
Ele próprio disse que eram “as duas mãos con-
versando uma com a outra”. Outros alvitraram 
serem folhas esvoaçando sobre um túmulo, 
ou dois corvos num cemitério. Interpretações 
não têm faltado…

O andamento inicial também tem bastan-
te de problemático: um início de certo modo 
“esfíngico” — com o intervalo inicial de 6.ª maior 
descendente a lembrar o homólogo da também 
‘grave’ Sonata op. 111, a última que Beethoven 
escreveu (1822); mais adiante, a secção da 
reexposição parece “incompleta”, pois ape-
nas reapresenta o segundo tema; imediata-
mente antes, na secção de desenvolvimento, 
esse mesmo segundo tema fora somente alu-
dido, elaborando-se aí apenas o primeiro tema! 
Chamaremos a esta estrutura ainda uma for-
ma sonata, mas é uma forma sonata tratada à 
maneira de Chopin, ou seja: é a expressão do 
modo como ele concebia esse molde formal 
que herdara dos clássicos e que praticou na 
juventude, em Varsóvia. Mas aqui, no Chopin 
maduro, ela deve, antes de mais, ser enten-
dida como a confrontação de dois opostos 
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(tema 1 em Si bemol menor vs. tema 2 em Ré 
bemol maior, que é a tonalidade relativa), vindo 
a alcançar-se uma síntese final, com prevalên-
cia do segundo tema, que aí é reapresentado 
num “catártico” Si bemol maior. A resultante 
formal auditiva seria, na verdade, algo mais 
próximo de um AB (exposição, com dois temas) 
— A’ (elaboração de A) — B (reaparição de B 
numa nova tonalidade).

Um processo afim se verifica no “Scherzo” 
(2.º andamento), na tonalidade subdominan-
te (Mi bemol menor), mas aqui no quadro da 
forma ABA que lhe é típica (com B baseado 
na tonalidade relativa: Sol bemol maior). E, de 
novo, a síntese é operada no final, com a ‘terri-
bilità’ do tema da secção A a ser “temperada” 
pela rememoração do seu congénere da sec-
ção B, com a conclusão do andamento a selar 
a tonalidade maior. 

Na “Marcha fúnebre” tal desígnio sintéti-
co já não ocorre: aqui é igualmente um ABA 
(com a secção B em Ré bemol maior) rígido, 
pétreo, sem qualquer tipo de “permeabilidade”: 
a marcha é pesada e telúrica; a interpolação 
é imaterial, etérea, elisíaca. E quando, por fim, 
alcançamos o tal “Finale”, não haveria sequer o 
que “permear”, porque nada de concreto existe 
ali, já. E num ápice tudo se extingue.

BERNARDO MARIANO, 2022
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Alexandre Tharaud piano

Com uma carreira que já conta 25 anos, Ale-
xandre Tharaud tornou-se uma figura única no 
mundo da música clássica e um expoente do 
pianismo francês. A sua extraordinária disco-
grafia com 25 discos a solo, a maior parte dos 
quais premiada e aclamada pela crítica, inclui 
um vasto repertório — de Couperin, Bach e 
Scarlatti, passando por Mozart, Beethoven, 
Schubert, Chopin, Brahms e Rachmaninoff, aos 
grandes compositores franceses do século XX. 
A amplitude do seu comprometimento artís-
tico reflecte-se nas suas colaborações com 
dramaturgos, bailarinos, coreógrafos, escri-
tores e realizadores, bem como com cantores, 
compositores e músicos fora do espectro da 
música clássica.

Solista requisitado internacionalmente, 
Alexandre Tharaud apresentou-se com as 
principais orquestras mundiais. Entre os seus 
compromissos recentes incluem-se concertos 
com a Orquestra de Paris, a Orquestra Nacio-
nal de França, a Filarmónica de Estrasburgo, 
a Orquestra Nacional de Lille e Les Violons 
du Roy. Recentemente tocou com a Sinfóni-
ca da Rádio da Bavária, a Orquestra Real do 
Concertgebouw, as Orquestras de Cleveland 
e Filadélfia, a Sinfónica de Cincinnati, a Filar-
mónica de Londres, a Sinfónica hr de Frank-
furt e a Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia.

É convidado regularmente para se apresen-
tar em recitais nas mais prestigiadas salas de 
concerto do mundo. Nesta temporada, desta-
ca-se uma residência artística em Rouen, reci-
tais no Wigmore Hall, na Konzerthaus de Viena, 
na Philharmonie de Paris e no Concertgebouw 
de Amesterdão, e uma extensa digressão pela 
Europa e pela Ásia.

Artista exclusivo da Erato Records, gravou 
recentemente os álbuns Schubert: Impromptus 
D. 899, Moments Musicaux D. 780, Chanson 
d’Amour com Sabine Devieilhe e Le Poète du 
Piano. Alguns dos seus discos são reflexo do 
eclectismo e da afinidade musical com vários 
estilos: Versailles, um tributo aos compositores 
associados às cortes dos reis franceses Luís 
XIV, XV e XVI; uma homenagem à cantora e 
compositora Barbara; um álbum em duo com 
Jean-Guihen Queyras (parceiro de música de 
câmara durante 20 anos); e o Concerto n.º 2 
para piano de Rachmaninoff. Ao longo da sua 
carreira, gravou discos aclamados pela críti-
ca com obras de Rameau, Scarlatti, J. S. Bach 
(Variações Goldberg e Concerto Italiano), Bee-
thoven (três últimas sonatas), Chopin (24 Pre-
lúdios) e Ravel (integral das obras para piano). 

Em 2017, publicou Montrez-moi vos mains, 
um relato introspectivo e envolvente do seu 
quotidiano como pianista. Anteriormente, foi 
co-autor do livro Piano Intime, com o jorna-
lista Nicolas Southon. Foi tema de um filme 
da realizadora suíça Raphaëlle Aellig Régnier 
(Alexandre Tharaud, le temps dérobé) e apa-
receu no papel do pianista Alexandre no filme 
Amour (2012), de Michael Hanneke.

Em 2021, Alexandre Tharaud ganhou o pré-
mio de Solista Instrumental do Ano nos Victoi-
res de la musique classique.
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MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAAPOIO INSTITUCIONAL


