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1ª PARTE

Johannes Brahms
Seis peças para piano, op. 118 (1893; c.23min)

1. Intermezzo em Lá menor
2. Intermezzo em Lá maior
3. Ballade em Sol menor
4. Intermezzo em Fá menor
5. Romanze em Fá maior
6. Intermezzo em Mi bemol menor

César Franck 
Prelúdio, Coral e Fuga, op. 21 (c.1884; c.20min)

2ª PARTE

Alban Berg
Sonata, op. 1 (1908; c.12min)

Franz Liszt
Sonata em Si menor (1853/4; c.32min)
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Johannes Brahms
HAMBURGO, 7 DE MAIO DE 1833

VIENA, 3 DE ABRIL DE 1897

Johannes Brahms foi autor de um extenso 
catálogo de obras para piano que abarca três 
grandes sonatas, um scherzo e quatro bala‑
das, cinco conjuntos de variações que incluem 
algumas das páginas mais transcendentes do 
repertório pianístico, e vários conjuntos dos 
chamados “klavierstücke” (peças para piano) 
que ultrapassam três dezenas de peças notá‑
veis. Estas peças para piano, geralmente 
agrupadas em conjuntos de duas a oito músi‑
cas que podem ser tocadas no seu conjunto 
ou individualmente, destacam ‑se das outras 
obras por terem estruturas mais simples e 
serem mais pequenas.

As Seis peças para piano opus 118 datam 
de 1893 e são um conjunto verdadeiramente 
notável pela diversidade de ambientes que 
proporciona, evidenciando o lado mais lírico 
do instrumento. O primeiro Intermezzo inicia 
a série de forma vigorosa, desvendando uma 
melodia que se desenrola sobre impetuosos 
arpejos, partindo da tonalidade de Lá menor 
para terminar no modo maior como forma de 
antecipar a peça seguinte. Com a indicação 
de “Andante teneramente”, o segundo Inter-
mezzo desperta realmente o sentimento de 
ternura na sua belíssima melodia. 

A terceira peça é uma Balada, um género 
mais épico cujo título nos remete para a 
inspiração literária. Os seus crescendos são 
longamente preparados para atingir diversos 
pontos culminantes. A segunda secção tem 
uma melodia que intensifica o carácter de 
canto narrativo e nos conduz magistralmente 
ao clímax da Balada. 

É de forma impetuosa que se afirma o 
Intermezzo seguinte, na tonalidade de Fá 

menor, anotado Allegro agitato. Tem nas suas 
tercinas ininterruptas uma parte fundamental 
do seu ritmo que muito contribui para a sensa‑
ção de inquietude que domina a peça. 

O Romance, momento de grande tranqui‑
lidade no conjunto das peças, começa por ser 
uma melodia coral e na secção central trans‑
mite uma luminosidade despreocupada. 

O Intermezzo que encerra a série tem 
início com uma espécie de recitativo, miste‑
riosamente escrito na tonalidade de Mi bemol 
menor, acompanhado por arpejos inquietan‑
tes. O ambiente é nocturnal e toda a peça é 
mais densa do ponto de vista polifónico, com 
diálogos entre as vozes. A secção central 
parece enlevar um sentimento de bravura 
mas é o registo nocturnal, quase fúnebre, 
que encerra o drama deixando o ouvinte num 
abandono inesperado.
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César Franck
LIÉGE (BÉLGICA), 10 DE DEZEMBRO DE 1822

PARIS, 8 DE NOVEMBRO DE 1890

O Prelúdio, Coral e Fuga de César Franck foi 
escrito durante o Verão de 1884 e dedicado 
à pianista Marie Poitevin, que o estreou. É 
uma obra da maior importância, pois veio 
utilizar as novas técnicas pianísticas desen‑
volvidas pelos virtuosos do Romantismo num 
contexto de seriedade que se tinha perdido 
um pouco em detrimento do fogo ‑de ‑vista 
das transcrições operáticas. Franck recu‑
pera a tradição de Bach e Beethoven, desde 
logo nas formas que utiliza e na sua concep‑
ção polifónica, a de Schumann, na procura 
de sonoridades orquestrais, não ignorando 
nunca a novidade do gesto pianístico lisztiano, 
bem como dos temas cíclicos oriundos dos 
poemas sinfónicos.

O Prelúdio tem início com uma melodia em 
Si menor, cantada por entre arpejos típicos 
das figurações repetitivas de muitos prelú‑
dios. Uma secção com a indicação “a capric‑
cio” apresenta um tema que, pelo seu carácter 
cíclico que atravessa os restantes andamen‑
tos, tem um papel determinante na obra. O 
Coral tem uma função dupla: prepara o tema 
da fuga seguinte e apresenta o canto harmo‑
nizado, na secção arpejada. A Fuga, uma 
técnica de composição contrapontística 
caracterizada pela repetição de um mesmo 
sujeito (motivo temático) em diversas vozes 
que se sucedem consecutivamente, é gran‑
diosa e complexa. Faz uso de técnicas como 
a inversão do tema e incursões no tema do 
Prelúdio e do próprio Coral, até ao ponto 
culminante em que os temas dos três anda‑
mentos se combinam para encerrar a obra na 
tonalidade de Si maior.

Alban Berg
VIENA, 9 DE FEVEREIRO DE 1885

VIENA, 24 DE DEZEMBRO DE 1935

A Sonata para piano de Alban Berg perma‑
nece na História da Música como uma das 
mais auspiciosas primeiras obras (opus 1) 
que algum compositor jamais escreveu. Este 
facto é assinalável dado a Sonata op. 1 repre‑
sentar uma espécie de trabalho de gradua‑
ção do compositor ao terminar quatro anos 
de estudos com o incontornável Schoenberg, 
o fundador da revolucionária Segunda Escola 
de Viena mas um homem que incentivava a 
inovação dentro do respeito pela tradição. 
E, na verdade, o jovem Alban Berg alcançou 
esse balanço com esta extraordinária Sonata 
em um andamento, escrita em 1908. 

Desde o início da obra, salienta ‑se um 
pendor lírico extremamente acentuado. Um 
breve motivo melódico inicial, uma interjei‑
ção ascendente que na tradição Romântica 
se poderia chamar “pergunta” é desenvolvido 
sem receber uma “resposta”, propriamente 
dita. Este motivo domina a obra. A instabili‑
dade harmónica que se sente, resultante 
do intenso cromatismo e de progressões 
harmónicas em tons inteiros, é já um prenún‑
cio declarado da ruptura com a tonalidade. No 
entanto, a Sonata está escrita na tonalidade 
de Si menor. Na verdade, os diversos autores 
que a analisam são unânimes em declarar o 
seu Classicismo no modo como segue estri‑
tamente uma forma ‑sonata com exposição, 
desenvolvimento e recapitulação. O jovem de 
23 anos segue a esteira harmónica de Wagner 
e a verve lírica de acentuado cromatismo 
de Scriabin, alcançando a mais depurada 
expressão do Romantismo tardio num clima 
extremamente apaixonado, arrebatador e, 
simultaneamente, inovador. 
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Franz Liszt 
RAIDING (HUNGRIA), 22 DE OUTUBRO DE 1811

BAYREUTH (ALEMANHA), 31 DE JULHO DE 1886

De entre todos os grandes virtuosos que se 
afirmaram como compositores e pianistas 
de concerto na Europa oitocentista, Franz 
Liszt foi aquele cuja obra alcançou um lugar 
de maior relevo na História da Música e que 
continuou a ser regularmente incluído nos 
programas de recital das gerações seguintes, 
até aos nossos dias. Liszt foi realmente um 
dos grandes compositores da chamada gera‑
ção de 1810, juntamente com Chopin, Schu‑
mann e Mendelssohn, nascidos entre 1809 
e 1811. Todos eles escreveram maravilhosa‑
mente para o piano, mas aquele que atingiu 
um desenvolvimento técnico e colorístico 
mais marcante para a literatura pianística foi 
Franz Liszt.

Culminou a sua carreira de virtuoso com 
uma grande digressão, que entre 1839 e 1848 
o levou de Edimburgo e São Petersburgo até 
Lisboa. Após esta viagem, que foi feita de 
enormes sucessos e alguns fracassos, aban‑
donaria a carreira de pianista de concerto e 
dedicar ‑se ‑ia à composição e direcção de 
orquestra. No entanto, as suas composições 
para piano mais conhecidas nos nossos dias 
datam precisamente deste período em que 
o compositor deixou de tocar em público. É 
esse o caso da Sonata em Si menor, a sua 
obra para piano mais ambiciosa e grandiosa, 
escrita entre 1849 e 1853, publicada em 1854 e 
estreada pelo pianista Hans von Bülow a 22 de 
Janeiro de 1857, na cidade de Berlim. Quando 
da publicação, a Sonata foi dedicada a Robert 
Schumann, um dos compositores que Liszt 
mais admirava e que precisamente em 1854 
passou por uma grave crise de saúde mental, 
atirando ‑se ao rio numa tentativa de suicídio.

Na sua Sonata, Liszt escreveu um só 
andamento de grande unidade temática 
e que ultrapassa os trinta minutos de dura‑
ção. Assume, assim, a influência clara do 
poema sinfónico, de quem é considerado o 
pai. Após as enigmáticas notas seguidas por 
silêncios com que a Sonata tem início (e com 
as quais vai terminar), uma escala descen‑
dente arrasta o ouvinte para um universo 
inquietante. Este tema sofre várias mutações, 
passando por harmonias de escalas ciga‑
nas, dá lugar a outras passagens com pendor 
gregoriano (que evocam o lado religioso de 
Liszt, de “cigano e franciscano”) e alterna com 
momentos apaixonados de grande lirismo. 
Por outro lado, paira desde o início aquele que 
vai ser o demoníaco tema da fuga central da 
obra. Dadas estas características, a Sonata é 
considerada por muitos autores como uma 
obra de inspiração autobiográfica.

RUI PEREIRA
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Seong ‑Jin Cho piano

Com um impressionante talento e uma 
musicalidade inata, Seong ‑Jin Cho está a 
embarcar rapidamente numa carreira de 
nível mundial e é considerado um dos artis‑
tas mais marcantes da actualidade. A sua 
forma de tocar – ponderada e poética, asser‑
tiva e sensível, virtuosa e colorida – consegue 
combinar atrevimento com pureza. O pianista 
ganhou projecção internacional quando, em 
2015, conquistou o 1.º Prémio no Concurso 
Internacional Chopin de Varsóvia – que 
lançou as carreiras de artistas reconhecidos 
mundialmente como Martha Argerich, Mauri‑
zio Pollini e Krystian Zimerman.

Em Janeiro de 2016, Seong ‑Jin Cho assi‑
nou um contrato exclusivo com a Deutsche 
Grammophon. Em Novembro do mesmo 
ano, lançou o primeiro disco: o Concerto 
para piano n.º 1 de Chopin, com a Orques‑
tra Sinfónica de Londres sob a direcção de 
Gianandrea Noseda, e as Quatro Baladas. 
Um recital a solo de Debussy foi editado em 
Novembro de 2017, seguido em 2018 por um 
disco com sonatas e o Concerto em Ré menor 
de Mozart, com a Orquestra de Câmara da 
Europa e Yannick ‑Nézet ‑Seguin. Todos os 
álbuns foram recebidos com grandes elogios 
pela crítica internacional. 

Tem tocado em recital nos palcos mais 
prestigiantes do mundo – Carnegie Hall, 
Concertgebouw de Amesterdão, Philharmo‑
nie de Berlim (Kammermusiksaal), Konzert‑
haus de Viena, Suntory Hall de Tóquio, Walt 
Disney Hall em Los Angeles, Prinzregenten‑
theater de Munique, Liederhalle de Estugarda, 
e ainda nos festivais La Roque d’Anthéron, 
Verbier, Gstaad Menuhin e Rheingau, entre 
outros. Para as duas próximas temporadas, 
tem agendadas estreias em salas como: 

Alte Oper de Frankfurt, Teatro dos Campos 
Elísios em Paris, Laeiszhalle de Hamburgo, 
Tonhalle de Düsseldorf, Musikkitalo de 
Helsínquia, Centro Kennedy em Washington, 
Duke Performances em Durham (Carolina 
do Norte), Victoria Hall de Genebra, Wigmore 
Hall e Bridgewater Hall de Manchester, além 
de regressos ao Suntory Hall, à Konzerthaus 
de Viena e ao Festival de Verbier.

Quanto às actuações com orquestras, 
recentes e agendadas, fazem parte estreias 
com as Filarmónicas de Berlim, Londres, Nova 
Iorque, Los Angeles e Hong Kong, a Orques‑
tra da Gewandhaus, a Sinfónica da Rádio da 
Baviera, a Orquestra de Câmara Mahler, as 
Sinfónicas de Pittsburgh e Boston, bem como 
o regresso à Sinfónica de Londres, à Filar‑
mónica de Munique, à Staatskapelle Dresden 
e à Orquestra da Rádio Finlandesa. Vai estar 
ainda em digressão com a Orquestra do Festi‑
val de Budapeste e Ivan Fischer, a Sinfónica 
de Londres e Simon Rattle, a Filarmónica de 
Londres e Edward Gardner, a Sinfónica WDR 
e Marek Janowski e a Orquestra da Filadél‑
fia e Yannick ‑Nézet ‑Seguin. No contexto das 
celebrações de Beethoven em 2020, Seong‑
‑Jin Cho toca os cinco concertos para piano 
em três dias, com a Filarmónica de Dresdner 
e Marek Janowski.

Nascido em Seul em 1994, Seong ‑Jin Cho 
começou a aprender piano aos seis anos e 
deu o seu primeiro recital público aos 11. Em 
2009, passou a ser o mais novo vencedor 
do Concurso Internacional de Piano Hama‑
matsu do Japão. Em 2011, levou para casa 
o 3.º Prémio do Concurso Tchaikovski de 
Moscovo, contava então 17 anos. Em 2012, 
mudou ‑se para a capital francesa para estu‑
dar com Michel Béroff no Conservatório 
Nacional Superior de Música de Paris, tendo 
concluído os estudos em 2015. Vive em Berlim. 
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