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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



Franz Schubert
Sonata para piano em Sol maior, D. 894 (1826; c.40min)

1. Molto moderato e cantabile
2. Andante
3. Menuetto: Allegro moderato — Trio
4. Allegretto

Johannes Brahms 
Seis peças para piano, op. 118 (1893; c.25min)

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
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Em Março de 1827, no funeral de Beethoven, um 
dos archotistas era um compositor vienense 
em quem Beethoven detectara uma “centelha 
divina”: Franz Schubert (1797 ‑1828). Com 30 
anos vividos à data (e apenas um por viver), 
via já publicadas algumas das obras que fariam 
com que o seu próprio legado se tornasse mais 
poderoso que a morte. Do seu impressionante 
catálogo é costume destacar‑se as expressivas 
centenas de lieder, cujo grau de originalidade 
e refinamento artístico fazem de Schubert a 
grande referência no género. Contudo, o sen‑
tido de herança e de “sucessão” que o papel de 
Schubert naquele funeral poderia simbolizar é 
legitimado pela sua contribuição particular no 
género da sonata para piano. “Secretamente, no 
meu coração, ainda espero ser capaz de fazer 
algo de mim, mas quem pode fazer seja o que for 
depois de Beethoven?”, perguntava Schubert 
a Joseph von Spaun. Apesar dessa hesitação, 
Schubert teve em comum com Beethoven a 
adopção do piano, e em especial da sonata 
para piano, como elemento constante na vida 
criativa: desde os 18 anos até à sua morte aos 
31, escreveu um total de 23 sonatas (das quais 
viria a concluir apenas 12). Por outro lado, foi o 
último dos compositores que deram à sonata 
um papel central na sua produção pianística.

Para entender as obras de Schubert neste 
género, há que estar atento a algumas mar‑
cas da sua individualidade. Tal como Beetho‑
ven, adopta o essencial das premissas formais 
clássicas, mas nelas incorpora uma linguagem 
repleta de explorações surpreendentes. Desde 
logo, as potencialidades de expressão meló‑
dica quase vocal — ou cantabile — oferecidas 
pelo piano vienense de então tiveram neste 
grande compositor de canções um dos seus 
mais exímios cultores. Por outro lado, se em 
Beethoven o fluxo de ideias se rege por um 
prisma em que o dramatismo e o contraste de 

afectos são cerne claramente detectável ao 
ouvinte, há em Schubert uma propensão para 
um tratamento menos dramático no imediato, 
não tanto guiado por uma lógica de desenvol‑
vimento motívico e movimento inevitável, mas 
antes disposto a explorar oposições de lumino‑
sidades, de coloridos tímbricos e de harmonia 
que revitalizam a expressão de forma subtil e 
elegante. O discurso tendencialmente longo 
de que se fazem tantos primeiros andamentos 
de sonata de Schubert, com secções feitas de 
extensos parágrafos, convida a uma escuta 
atenta dos detalhes de variedade textural e 
riqueza afectiva que percorrem o interior dos 
próprios temas e motivos ao longo das suas 
múltiplas enunciações.

A Sonata em Sol maior D. 894 de Schubert foi 
dedicada a Joseph von Spaun, amigo íntimo do 
compositor. Inicialmente foi publicada como 
se se tratasse de quatro peças independentes 
— sob os títulos Fantasia, Andante, Menuetto 
e Allegretto — por decisão do editor, Tobias 
Haslinger, que perante uma sonata de tão gran‑
des proporções procurou uma solução com 
maior apelo comercial. Mesmo não sendo da 
lavra de Schubert, o título Fantasia acabou por 
singrar como cognome da obra na imaginação 
do público desde então.

A natureza excepcional do primeiro anda‑
mento permite perceber esse título forjado, 
uma vez que se afasta decididamente do carác‑
ter expectável para um início de sonata. Ao 
invés da tradicional assertiva aparição de um 
primeiro tema, surge‑nos uma música em com‑
passo composto (lê‑se: Molto moderato e can-
tabile), em que a melodia principal se faz com 
acordes longamente sustentados sugerindo um 
estatismo muito especial. Somos convidados 
a entrar em sincera introspecção sob o signo 
de uma singeleza que os amantes da obra de 
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Schubert conhecerão de cor. Mesmo neste 
imaginário intimista, há um cuidado digno de 
orquestrador na forma como o som de cada 
acorde está trabalhado — rico em pedais de 
quinta no registo grave (sugerindo um bordão 
de música popular?) e em terceiras dobradas 
no registo superior. Com a mesma textura em 
acordes, somos depois conduzidos para outras 
zonas da harmonia (Si menor e Si maior) que 
iluminam o cenário para a chegada do segundo 
tema (com a melodia feita em oitavas na mão 
direita e um acompanhamento pontuado na 
esquerda) num ambiente subtilmente mais 
dançante. Por todo o restante da exposição 
mantém‑se o ethos da delicadeza. O desen‑
volvimento traz enfim o capital dramático do 
andamento, desde logo num Sol menor mais 
impetuoso. O material do tema inicial é posto 
em evidência e sujeito a tratamentos contra‑
pontísticos, mas uma aparição do segundo 
tema intromete‑se, embora sem desfazer com‑
pletamente a tensão. Só mesmo na reexposição 
volta convictamente o clima sereno do início.

O Andante que se segue, também lírico e 
intimista, começa com a expressão de um lied 
para piano. As cinco secções principais do 
andamento mostram uma alternância entre o 
terno tema inicial e episódios contrastantes, 
impetuosos. O epílogo final coroa o andamento 
delicadamente com harmonias expressivas.

O Menuetto, de ritmo bem marcado e humo‑
rado, relembra‑nos que estamos perante um 
músico da cidade da valsa (são aliás suas as 
Valsas Nobres, compostas no ano anterior, e 
que tanto inspiraram Ravel a escrever as suas 
Valsas Nobres e Sentimentais). O Trio brinda‑
‑nos com um maravilhoso momento de delica‑
deza quase celestial, quase pueril, não fossem 
os toques de génio que provocam modula‑
ções surpreendentes.

O Allegretto final, num ambiente que não 
está longe do finale da sonata op. 31 n.º 1 de 
Beethoven (também em Sol maior), é essen‑
cialmente um rondó, colorido de uma jovia‑
lidade irresistível, ao mesmo tempo serena 
e jocosa. O conteúdo melódico permite‑nos 
entrever o imaginário de várias músicas popu‑
lares, sendo que o tratamento harmónico se 
vai complexificando nos episódios. O episó‑
dio central, com acompanhamento de arpejos 
da mão esquerda, de um notável melodismo, 
passa de tonalidade menor para maior — um 
toque característico schubertiano, tal como 
as geniais modulações que reluzem por todo 
o andamento. A sonata conclui com uma reex‑
posição breve do tema inicial no registo agudo, 
em tons celestiais.

A Sonata em Sol maior foi admirada por vários 
pares: Schumann achou‑a “a mais perfeita de 
todas quanto ao espírito e à forma”, enquan‑
to Liszt a apelidou de “poema virgiliano”. No 
entanto, e apesar da ligação à figura consen‑
sual de Beethoven e às suas sonatas, os com‑
positores de música para piano da geração 
romântica tendiam a favorecer mais frequen‑
temente a escrita de peças líricas, breves, em 
forma simples, passíveis de serem tocadas indi‑
vidualmente, bem como agrupadas num ciclo. 
Embora houvesse precedente, por exemplo, 
nas Bagatelas de Beethoven, também nesse 
género Schubert foi referência incontornável, 
ao criar as primeiras miniaturas que se torna‑
riam pedra de toque do repertório, como os 
Impromptus e os Momentos Musicais. O seu 
exemplo teria sucessão em várias obras de 
Mendelssohn, Chopin, Schumann e Brahms.
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“O meu amor por Schubert é muito sério, pro‑
vavelmente apenas porque não é um capricho 
passageiro. Onde está génio como o dele, que 
paira no alto tão audaz e seguro, onde vemos 
então os primeiros eleitos?”, escrevia Johannes 
Brahms (1833 ‑1897), nascido 36 anos depois 
de Schubert, numa carta de 1863 ao amigo 
Adolf Schubring. Embora Brahms tenha escrito 
obras no género sonata (destaque‑se a última 
das suas três sonatas op. 5, partitura magis‑
tral composta aos 20 anos), é mais celebrado 
por peças de outra natureza. São seus alguns 
dos mais acarinhados exemplos de miniatura 
romântica, dos quais os últimos opus para pia‑
no (do op. 116 ao op. 119), filhos da experiência 
de uma vida, são especialmente requintados, 
constituindo ponto praticamente inevitável no 
itinerário formativo dos pianistas. A sua escrita 
é, no entanto, muito diversa da do mestre aus‑
tríaco: Brahms exige imenso do pianista, ainda 
que sem intuito de espectáculo, tanto que os 
alçapões técnicos passam muitas vezes des‑
percebidos a quem ouve o resultado.

As Seis peças para piano op. 118 constituem 
provavelmente as mais tardias miniaturas do 
compositor, que nelas trabalhou em Ischl no 
ano de 1893. Brahms, amigo do casal Schu‑
mann desde longa data, manteve após a mor‑
te de Robert uma duradoura paixão platónica 
por Clara, com quem foi partilhando algumas 
etapas do processo de composição destas 
obras. Entre Agosto e Setembro, enviou‑lhe as 
seis peças do op. 118. Clara reagiu às primei‑
ras que recebeu (n.os 1, 2, 6 e 3) louvando‑as 
pela capacidade de exprimir “uma riqueza de 
sentimento na mais pequena das dimensões”.

O Intermezzo que abre o op. 118 é especial‑
mente apaixonado, tendo em conta as carac‑
terísticas predominantemente introspectivas 
da série de peças, mas mantém sempre uma 

transparência melódica invejável, ainda que só 
encontre resolução na serenidade breve dos 
últimos compassos.

Segue‑se‑lhe, sob a indicação andante 
teneramente, uma das mais ternas páginas 
de todo o repertório romântico para piano: o 
segundo Intermezzo, em Lá maior, com alma de 
lied e com maravilhas de subtileza nas peque‑
nas variações de harmonia e de interacção 
contrapontística (sem esquecer o admirável 
episódio central em jeito de coral, da mais pro‑
funda intimidade).

A terceira peça é a Ballade (caso único de 
uma balada na produção pianística desta fase 
de Brahms). O seu pendor ora assertivo ora 
lírico, com contrastes que evidenciam a for‑
ma (ABA), está ligado ao imaginário literário 
da balada.

Com tercinas ininterruptas, chega o Inter-
mezzo em Fá menor. Além do carácter forte e 
textura admiravelmente consistente, a peça 
traz uma interacção em cânone entre as duas 
mãos que denuncia o brio técnico de Brahms, 
ao operar magistralmente um equilíbrio entre 
rigor contrapontístico e deleite harmónico.

A quinta destas seis peças tinha a predi‑
lecção de Clara Schumann, o que poderá ter 
motivado o título Romanze, também ele único 
entre estas peças tardias de Brahms. É uma 
serena e calorosa evocação pastoral, a que 
não falta uma sugestão dançante e a alusão 
ao canto das aves, na secção central.

O ciclo encerra‑se com chave de ouro, num 
dos inícios mais fascinantes de toda a produ‑
ção de Brahms: uma célula melódica ondulan‑
te e cheia de mistério (aparentada ao cântico 
gregoriano Dies Irae, associado à liturgia de 
mortos) é desde logo enquadrada num acorde 
diminuto. O ambiente permanece obscurecido 
e a harmonia instável, densa, pelo que a peça 
se vai assumindo como uma meditação em 
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torno da morte. Sempre em dinâmica relativa‑
mente restrita, o som só abre definitivamente 
no clímax da marcha central, que desemboca 
tragicamente no material inicial, novamente 
instável e pleno de perturbações cromáticas.

O musicólogo Philip Spitta entendeu as peças 
tardias para piano de Brahms como “perfeitas 
para absorver lentamente, a sós e em tranqui‑
lidade, não só para reflectir sobre o passado 
mas também para vislumbrar o futuro”. Esta 
ideia de uma ambivalência, da capacidade de 
uma obra de arte conter passado e futuro num 
mesmo sopro misterioso, configura por certo a 
melhor prova de uma tradição artística salutar. 
Desde um Schubert intimidado com Beethoven 
a um Brahms rendido a Schubert, a verdade é 
que ambos mostraram honrar da melhor for‑
ma esse chão privilegiado na sua escrita para 
piano, encontrando sempre forma de renovar 
e revitalizar os seus territórios e significados — 
e iluminando assim a mais irresistível e trans‑
formadora forma de beleza: ao mesmo tempo 
efémera e perene.

PEDRO ALMEIDA, 2021
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Arcadi Volodos piano

Arcadi Volodos tem tudo — imaginação, paixão 
e uma técnica fenomenal — para conseguir 
expressar as suas ideias no piano. O virtuosis‑
mo ilimitado, combinado com a noção singular 
de fraseado, cor e poesia, tornou‑o um narrador 
ideal de histórias intensas e mundos infinitos.

Nascido em São Petersburgo, em 1972, 
Arcadi Volodos começou por estudar canto e 
direcção de orquestra. Dedicou‑se ao estudo 
sério do piano a partir de 1987, no Conserva‑
tório de São Petersburgo, prosseguindo‑o no 
Conservatório de Moscovo com Galina Egia‑
zarova e, depois, em Paris e Madrid.

Desde a sua estreia em Nova Iorque, em 
1996, Volodos tem tocado junto de muitos dos 
maestros e orquestras mais ilustres do mundo, 
incluindo as Filarmónicas de Berlim, Israel, Nova 
Iorque e Munique, a Orquestra Philharmonia 
de Londres, a Orquestra do Real Concertge‑
bouw, a Staatskapelle de Dresden, a Orques‑
tra de Paris, a Orquestra da Gewandhaus de 
Leipzig, a Orquestra da Tonhalle de Zurique 
e as Sinfónicas de Boston e de Chicago; e os 
maestros Myung‑Whun Chung, Lorin Maazel, 
Valery Gergiev, James Levine, Zubin Mehta, 
Seiji Ozawa, Jukka‑Pekka Saraste, Paavo Jär‑
vi, Christoph Eschenbach, Semyon Bychkov e 
Riccardo Chailly.

Os recitais a solo têm desempenhado um 
papel central na sua vida artística desde o início 
da carreira. Interpreta as principais obras para 
piano de compositores como Schubert, Schu‑
mann, Brahms, Beethoven, Liszt, Rachmaninoff, 
Scriabin, Prokofieff e Ravel, bem como peças 
menos conhecidas de Mompou, Lecuona e Falla. 

Apresenta‑se regularmente em recital nos 
palcos mais prestigiados da Europa. Na tem‑
porada 2020/21, toca no Müpa (Budapeste), 
na Sala de Espectáculos Eslovaca (Ljubljana), 

no Teatro Petruzzelli (Bari), na Casa da Música, 
no Victoria Hall (Genebra), na Philharmonie 
de Berlim, no Teatro Carlo Felice (Génova), 
na Ópera Norueguesa (Oslo), na Tonhalle de 
Zurique, no Barbican Centre (Londres), nos 
Auditórios de Lyon e Madrid, na Philharmonie 
de Paris, na Konzerthaus de Viena e na Ópera 
Nacional da Letónia (Riga). 

Depois da histórica gravação do seu reci‑
tal de estreia no Carnegie Hall, lançada pela 
Sony Classical e premiada com um Grammy 
em 1999, Arcadi Volodos continuou a alimen‑
tar uma discografia aclamada pela crítica. No 
repertório destacam‑se sonatas de Schu‑
bert, peças para piano solo e transcrições de 
Rachmaninoff, bem como interpretações ao 
vivo do Concerto para piano n.º 3 de Rachmani‑
noff e do Concerto para piano n.º 1 de Tchaiko‑
vski, sob a direcção de James Levine e Seiji 
Ozawa, respectivamente. O CD Volodos plays 
Liszt, de 2007, foi muito premiado. O seu recital 
no Musikverein de Viena, em 2010, foi editado 
em CD e DVD com recepção entusiástica da 
crítica internacional. Em 2013 dedicou um CD 
a obras para piano solo do compositor catalão 
Federico Mompou, distinguido com o Gramo‑
phone Award e o Echo‑Preis.

Volodos Plays Brahms, editado em 2017, 
inclui 13 peças para piano do compositor ale‑
mão, entre as quais os opp. 117 e 118 e uma selec‑
ção do op. 76. Após o lançamento, destacou‑se 
rapidamente com a conquista de prémios como 
o Edison Classical Award, o Diapason D’Or e 
o prestigiado Gramophone Award na catego‑
ria de melhor gravação do ano. Em Outubro 
de 2019, a Sony Classical lançou o seu disco 
mais recente, Volodos Plays Schubert, que 
inclui a Sonata D. 959 e os minuetos D. 334, 
D. 335 e D. 600.
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