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1ª PARTE

Franz Liszt 
Gôndola fúnebre n.º 1 (1882; c.4min)

Wagner‑Liszt 
Morte de amor de Isolda (1867; c.8min)

Johannes Brahms 
Quatro Baladas, op. 10 (1854; c.25min)

- N.º 1 em Ré menor: Andante
- N.º 2 em Ré maior: Andante
- N.º 3 em Si menor: Intermezzo. Allegro
- N.º 4 em Si maior: Andante con moto

2ª PARTE

Filipe Pires 
Figurações II (1967; c.6min)

Franz Liszt 
Sonata em Si menor (1852-53; c.30min)
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Franz Liszt
RAIDING (BOÉMIA), 22 DE OUTUBRO DE 1811

BAYREUTH, 31 DE JULHO DE 1886

Gôndola fúnebre n.º 1

Em carta escrita ao amigo Ferdinand Tábors-
zky a 8 de Junho de 1885, Franz Liszt partilha a 
génese da peça para piano que abre o concerto 
de hoje, a Gôndola fúnebre n.º 1: “Como de um 
pressentimento se tratasse, escrevi esta elegia 
em Veneza, seis semanas antes do falecimento 
de Wagner”. Efectivamente, em Dezembro de 
1882, Liszt viajou para Veneza para visitar a 
filha Cosima e o marido desta, Richard Wagner. 
Durante a estada naquela cidade italiana teve 
o pressentimento de que o genro não viveria 
muito mais tempo, o que se viria infelizmente 
a confirmar, pois Wagner faleceu em Veneza a 
13 de Fevereiro de 1883.

Escrita no compasso de 6/8 – a divisão 
métrica característica de uma barcarola –, a 
Gôndola fúnebre n.º 1 tem um ostinato rítmico 
que preenche todo o registo grave do piano, 
sobre o qual assenta um padrão harmónico 
formado por arpejos de acordes aumentados. 
Sobre ele vai ser desenhada, no registo médio 
do piano, uma linha melódica que se desenvolve 
por cromatismos descendentes e que, a espa-
ços, estabelece dissonâncias com os arpejos do 
acompanhamento. O resultado sonoro é uma 
peça “de carácter triste e sombrio”, conforme 
Liszt confidenciou à Princesa Carolyne, em 
Janeiro de 1883.

A estrutura que acaba de ser descrita 
repete -se nas duas primeiras secções da peça 
com uma décalage de um tom descendente, 
na segunda. A terceira e última secção baseia-
-se nas anteriores, com a diferença de trans-
correr no registo grave do piano. A tristeza e 

a amargura adensam -se ainda mais, se possí-
vel, com os trémulos que passam a acompa-
nhar a linha melódica, agora dobrada à oitava. 
A melodia vai -se desvanecendo gradualmente 
até desaparecer e ficarem apenas os trémulos, 
em pianississimo (ppp), no registo mais grave 
do piano.

Richard Wagner
LEIPZIG, 22 DE MAIO DE 1813

VENEZA, 13 DE FEVEREIRO DE 1883

Morte de amor de Isolda
(transcrição de Franz Liszt)

A produção pianística de Liszt incluiu inúme-
ras transcrições de excertos de óperas para 
piano solo, piano a duas e quatro mãos e dois 
pianos que ele interpretou durante os anos de 
virtuose. Cabe salientar que a ópera era um 
espectáculo muito apreciado no séc. XIX e que 
as versões para piano das árias e dos trechos 
mais populares alimentavam um vasto e lucra-
tivo mercado editorial destinado maioritaria-
mente aos músicos amadores pertencentes à 
aristocracia e à alta burguesia.

Liszt transcreveu vários trechos de óperas de 
Wagner. Os dois músicos mantiveram durante 
toda a vida uma relação de amizade muito próxi-
ma e uma profunda admiração mútua. Da ópera 
Tristão e Isolda o compositor húngaro transcreve 
apenas um excerto, o relativo à morte de amor da 
protagonista. É um trecho de grande intensidade 
dramática no qual Isolda chora sobre o cadáver 
do seu amado enquanto canta “Como o sorriso 
dele é macio e delicado; como os seus olhos se 
abrem tão docemente…” Liszt capta na perfei-
ção o colorido e a variedade orquestral da obra 
de Wagner aliando -os ao virtuosismo pianístico 
que dominava na perfeição.
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Johannes Brahms
HAMBURGO, 7 DE MAIO DE 1833

VIENA, 3 DE ABRIL DE 1897

Quatro Baladas, op. 10

O primeiro compositor que deu o título de 
‘balada’ a uma peça de piano foi Fryderyk Cho-
pin quando, em 1836, publicou a sua Balada em 
Sol menor, op. 23. Tal designação adveio do facto 
de o compositor polaco ter escrito uma obra 
dotada de uma estrutura formal livre, onde os 
diversos temas se sucedem em jeito de narra-
tiva. Chopin compôs mais três baladas que obe-
deciam à mesma estrutura formal. Também 
Johannes Brahms, 18 anos mais tarde, compôs 
quatro baladas. Escritas em 1854, foram publica-
das dois anos depois com o número 10 de opus 
e dedicadas ao seu grande amigo, o maestro e 
compositor Julius Otto Grimm.

As Quatro Baladas de Brahms formam um 
conjunto uno e coerente. Todas ostentam uma 
estrutura formal ternária (A-B-A) sem qualquer 
tipo de desenvolvimento temático. E a preo-
cupação de unidade harmónica é evidente: a 
primeira Balada começa na tonalidade de Ré 
menor e termina em Ré maior, que vai ser a 
tonalidade da segunda. A secção central da 
Balada n.º 2 está em Si maior, que é a tonali-
dade homónima de Si menor, na qual se baseia 
a terceira Balada. A tonalidade da Balada n.º 4, 
Si maior, é a tonalidade com que termina a 
Balada n.º 3.

Baseada no poema escocês Edward, publi-
cado na obra Stimmen der Völker de Herder, 
a Balada n.º 1 é uma espécie de dramatização 
do texto, que narra um parricídio. A primeira 
parte da peça relata o diálogo em que Edward 
conta à mãe o crime que cometeu; na segunda 
parte, o crime é evocado e lamentado com 

recurso a uma figura rítmica chamada tercina; 
a terceira parte representa a maldição de 
Edward; e a peça termina com as lamentações 
da mãe. Na segunda Balada há a reter o brilhan-
tismo da primeira e da última secção. Uma 
parte central ritmicamente agressiva propor-
ciona um claro contraste com as anteriores. O 
esquema inverte -se na terceira peça, a mais 
lúgubre das quatro: a vivacidade elegante da 
secção A contrasta com o lirismo e o ar ange-
lical da parte central. O conjunto das Baladas 
op. 10 termina com uma peça de maior comple-
xidade. A escrita da secção inicial é distinta e de 
bom gosto, ressaltando a fluidez das colcheias 
que sustentam a melodia. A parte central, più 
lento, que deve ser tocada col intimissimi senti-
mento ma senza troppo marcare la melodia, 
contém um tema em notas longas envolto num 
manto de tercinas na mão direita e colcheias 
na esquerda.

Filipe Pires 
LISBOA, 26 DE JUNHO DE 1934

PORTO, 8 DE FEVEREIRO DE 2015

Figurações II

Filipe Pires é, juntamente com Jorge Peixinho 
(1940 -1995), o compositor português que mais 
contribuiu para a difusão em Portugal das prin-
cipais correntes da vanguarda musical, nas 
décadas de 60 e 70 do séc. XX. As estadas 
em Hamburgo, entre em 1957 e 1960 (com o 
intuito de prosseguir uma carreira de pianista), 
em Berlim, em 1964 (para estudar composi-
ção dodecafónica com Hans Koellreutter) e 
em Darmstadt, entre 1960 e 1970 (com Peixi-
nho, a frequentar os famosos Cursos de Verão), 
permitiram -lhe um contacto directo com a 
música da Segunda Escola de Viena, provo-
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cando um importante ponto de viragem na sua 
linguagem musical.

É o próprio Filipe Pires quem confirma essa 
transformação, no texto que introduz o seu 
catálogo de obras, no Catálogo Geral da Música 
Portuguesa. Repertório Contemporâneo (publi-
cado em 1978 pelos Serviços de Musicologia da 
Direcção Geral do Património Cultural – Secre-
taria de Estado da Cultura): “A partir de 1958, 
começou a processar -se uma lenta evolução que 
conduziria, dois anos mais tarde, aos primeiros 
ensaios de dodecafonismo, ligado ou não a técni-
cas seriais. Com Perspectivas (1965), a seriali-
zação estende -se à métrica e ao ritmo. Daí em 
diante, a construção formal, totalmente liberta 
de padrões catalogados, compreenderá, cada 
vez com maior frequência, aspectos aleatórios”.

Composta em 1969, Figurações II é uma 
obra que se insere, portanto, na fase serialista 
do compositor, fase essa que compreende tam-
bém as obras Akronos para orquestra de cor-
das (1964), Metronomie para flauta, harpa e 
viola de arco (1966), Estudo para um percus-
sionista (1966) e Mobiles para orquestra sin-
fónica (1968 -69). É a segunda de uma série de 
oito peças homónimas, compostas entre 1968 
e 1995, para flauta, dois pianos, harpa, saxo-
fone alto, marimba, guitarra e fagote, respecti-
vamente. Foi estreada por Filipe Pires na Rádio 
Munique, no mesmo ano em que foi composta. 
Em 1976, foi editada em Milão pela Editora Curzi.

Figurações II contém treze secções dife-
rentes, construídas sobre a totalidade ou sobre 
fragmentos da mesma série dodecafónica, 
interpretadas segundo uma ordem sequencial 
definida pelo intérprete. Todavia, as instruções 
que o compositor registou na partitura obri-
gam a que cada interpretação da peça inclua 
duas sequências diferentes, a segunda das 
quais com cerca de 4 minutos e meio de dura-
ção. Filipe Pires indica, ainda, que cada secção 

“pode ser separada ou concatenada à seguinte, 
dependendo do desejo do intérprete”. Mas as 
duas sequências devem ser separadas “por um 
silêncio de duração mais longa”.

Musicalmente, cada uma das secções 
assume -se como um objecto sonoro distinto: 
a 2ª e a 6ª exploram as ressonâncias do piano; 
a 3ª e 13ª usam a técnica do espelho; a 7ª tira 
partido dos trémulos e do registo agudo do 
instrumento; na 4ª e na 9ª, pequenos segmen-
tos melódicos são sustentados por estruturas 
harmónicas construídas sobre células de três 
sons; enquanto a 12ª e a 13ª utilizam o trilo como 
suporte melódico e como elemento de ligação.

Toda esta diversidade resulta numa obra 
bastante rica em contrastes tímbricos, que tira 
pleno partido dos recursos sonoros do instru-
mento para o qual foi escrita, uma obra pioneira 
no repertório pianístico dodecafónico português.

Franz Liszt 

Sonata em Si menor

As 32 sonatas para piano de Beethoven são 
um marco na forma musical ‘sonata’. Em 
Haydn e Mozart, o peso de uma sonata residia 
no primeiro andamento (Allegro), no cumpri-
mento rigoroso do esquema exposição/desen-
volvimento/reexposição, e na estrutura de 
três andamentos: rápido/lento/rápido. Com 
Beethoven, o rigor formal dá lugar ao apareci-
mento de uma ideia central à qual ficam subor-
dinados todos os temas, e o significado relativo 
de cada um dos andamentos é revisto. Beetho-
ven é inovador ao dissolver as fronteiras entre 
os diferentes andamentos da sonata, transfor-
mando -a numa única obra com várias secções.

Trinta anos depois de Beethoven ter escrito 
a sua derradeira sonata para piano, a op. 111 
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(1822), Liszt revoluciona as inovações beetho-
venianas com a composição de uma obra-
-prima, a Sonata em Si menor, onde num único 
andamento se desenvolvem o esquema formal 
clássico da sonata e a estrutura beethoveniana 
de quatro andamentos. Esta é a primeira grande 
obra para piano que Liszt escreve depois de 
abandonar a carreira de virtuose e de se mudar 
para Weimar para ocupar o posto de Mestre de 
Capela. Nela transparece toda a genialidade do 
compositor húngaro, no modo como reutiliza e 
reinventa uma forma musical que Beethoven 
tinha já levado a limites inimagináveis. Liszt 
combina o ‘género’ sonata com a ‘forma’ sonata, 
ao conceber uma peça de grandes dimensões 
(cerca de 30 minutos ininterruptos de música) 
que segue o esquema da forma -sonata (exposi-
ção/desenvolvimento/reexposição), mas onde 
cada uma destas partes estruturais assume 
as mudanças de tempos e as características 
expressivas do género sonata: allegro inicial/
andamento lento/scherzo/finale. 

Os estudiosos de Liszt divergem quanto 
ao modo como o esquema formal da sonata 
encaixa na Sonata em Si menor. Mas coinci-
dem em identificar que o desenvolvimento da 
forma-sonata corresponde à grande secção 
central, em andamento lento, e ao fugato a três 
vozes de grande extensão que faz as vezes de 
scherzo no género sonata.

Liszt inicia a obra na região grave do 
piano, com um lento assai onde, segundo o 
pianista Alfred Brendel, “não há nenhuma 
palavra ou melodia, mas puro pensamento”. 
E é num ambiente misterioso e sombrio que 
surge o primeiro tema, em forma de escala 
menor descendente. Logo a seguir, irrompe 
bruscamente um allegro energico que traz o 
segundo e o terceiro tema: aquele, inquieto e 
movimentado, no registo agudo; este, “sarcás-
tico, subversivo, mefistofélico” – na opinião de 

Brendel –, no registo grave, onde sobressaem 
quatro notas repetidas. Desencadeia -se uma 
luta feroz entre estes dois temas que termina 
com o segundo a levar a melhor e a surgir vito-
rioso numa passagem plena de brilhantismo e 
virtuosismo. Volta a aparecer o primeiro tema, 
agora harmonizado, que encadeia com uma 
secção lenta, solene, a fazer lembrar um coral 
– grandioso – onde Liszt introduz o quarto 
tema. O segundo tema regressa, com a indi-
cação dolce con grazia, seguido do tema mefis-
tofélico (o terceiro) até surgir o quinto tema, 
uma melodia cantando espressivo acompa-
nhada por longos arpejos. Depois de constan-
tes evoluções através de cromatismos e trilos, 
a melodia acentua o seu lirismo até aparece-
rem novamente o segundo e o terceiro tema a 
degladiarem -se entre si.

O sexto tema é apresentado através de 
um belíssimo andante sostenuto, descrito por 
Alfred Brendel como “a tradução musical de 
uma ideia, a atracção do eterno feminino” que 
transforma a luta num diálogo sereno. Após um 
quasi adagio, volta a soar o motivo da introdu-
ção (o primeiro tema) para preparar o regresso 
ao allegro energico, iniciando -o com um fugato 
a três vozes de grandes dimensões. O segundo 
e o terceiro tema adquirem agora maior ampli-
tude e reaparecem na longa coda. Sucedem -se 
um quasi presto, um presto, um andante soste-
nuto, um allegro moderato e a peça termina 
com um lento assai sobre o primeiro tema, 
aquele que foi apresentado na introdução.

A Sonata em Si menor foi dedicada a Robert 
Schumann em sinal de agradecimento por este 
ter dedicado a Liszt a Fantasia em Dó maior, 
op. 17, em 1839. A primeira audição mundial da 
obra aconteceu em Berlim, a 27 de Janeiro de 
1857, numa interpretação do pianista e maestro 
Hans von Bülow, antigo discípulo de Franz Liszt.

ANA MARIA LIBERAL, 2018
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João Casimiro Almeida piano

Vencedor de mais de uma dezena de prémios 
a nível nacional e internacional – 1os Prémios 
no Concurso de Piano da Póvoa de Varzim, no 
Concurso Paços Premium, no Concurso Inter-
nacional do Fundão e nos Prémios David Rus-
sell em Vigo –, o jovem pianista João Casimiro 
Almeida, com 23 anos, conta com uma vasta 
experiência musical, apresentando -se regu-
larmente como solista. Tendo começado os 
estudos musicais aos 11 anos, tocou já no Tea-
tro Cinema de Fafe, no Teatro Rivoli no Porto, 
no Auditório Municipal da Póvoa de Varzim, 
no Salão Nobre do Museu Nogueira da Silva 
em Braga, no Auditório Martin Codax em Vigo 
(Espanha), na Ehrbar Saal em Viena (Áustria) e 
na Sala Lustrzana em Tarnow (Polónia). 

Foi convidado de diversos festivais, incluindo 
o 1001 Músicos no Centro Cultural de Belém, o 
PianoPorto e o 2° Encontro da EPTA Portugal 
no Porto, o Festival Internacional de Piano de 
Tarnow e o III Festival Internacional de Jovens 
Pianistas em Amarante. Durante o seu percurso 
teve a oportunidade de trabalhar com diversos 
pianistas conceituados que contribuíram para 
o seu enriquecimento pianístico e musical, tais 
como Guigla Katsarava, Joaquín Soriano, Krys-
tian Tkaczewski, Leon McCawley, Luís Filipe Sá, 
Luís Pipa, Masahi Katayama, Prisca Benoit, Sofia 
Lourenço, Vincent Larderet ou William Fong.

Ao nível da música de câmara, trabalhou 
com músicos de renome internacional como 
Filipe Quaresma, Maria Belooussova, Nuno 
Pinto, Ryszard Wóycicki ou Suzanne Van Els. 
Integra o Risoluto Trio, grupo formado em 2016 
com Diana Sampaio (clarinete) e Ana Mafalda 
Monteiro (violoncelo), com o qual já se apre-
sentou em diversos palcos do país. A formação 
foi laureada com o 1º Prémio na categoria mais 

elevada do Concurso de Música de Câmara 
de Vila Verde e o 3º Prémio no Concurso de 
Música de Câmara da Culturxis. 

João Casimiro Almeida explora todo o tipo 
de repertório, desde Bach à música dos dias de 
hoje, interpretando frequentemente obras de 
compositores modernos e contemporâneos 
como Filipe Pires, Joly Braga Santos, Wolf-
gang Rihm, Morton Feldman ou Beat Furrer. 
Como trabalho final de mestrado, realizou 
uma investigação sobre a obra integral para 
piano de Morton Feldman, dedicando-se neste 
momento às obras escritas entre 1950 e 1964. 

Diplomado em Performance de Piano pela 
ESMAE, no Porto, na classe de Madalena Sove-
ral, completou o Mestrado em Performance no 
Conservatório Nacional Superior de Música e 
Dança de Paris, na classe de Michel Dalberto 
e Claire -Marie Le Guay. Foi condecorado pela 
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, a 
sua terra natal, com um Voto de Louvor pelos 
sucessos na sua carreira artística.
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