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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



Ludwig van Beethoven
Sonata op. 27 n.º 2, “Quasi una fantasia” (Ao luar) (1801; c.15min)

1. Adagio sostenuto 
2. Allegretto 
3. Presto agitato

Aleksandr Glazunov 
Sonata n.º 2 em Mi menor, op. 75 (1901; c.25min)

1. Moderato — Poco più mosso
2. Scherzo: Allegretto
3. Finale: Allegro moderato 

PAUSA TÉCNICA

Claude Debussy
Estampes (1903; c.15min)

1. Pagodes
2. La soirée dans Grenade
3. Jardins sous la pluie

César Franck
Prelúdio, Coral e Fuga, op. 21 (c.1884; c.20min)
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Ludwig van Beethoven 
BONA, 16 DE DEZEMBRO DE 1770

VIENA, 26 DE MARÇO DE 1827

Sonata op. 27 n.º 2, “Quasi una fantasia” 
(Ao luar)

1801 é um ano chave na produção musical para 
piano de Beethoven. Para além da Sonata op. 31 
n.º 2, datam deste ano as duas Sonatas op. 27 
que ostentam a indicação Sonata quasi una 
fantasia escrita pelo próprio compositor. A 
importância desta indicação é extrema, uma 
vez que revela a intenção de Beethoven de 
se afastar ainda mais, de forma consciente, 
do modelo de sonata convencional. A obra foi 
baptizada, após a morte do compositor, como 
Sonata Ao luar pelo crítico musical e poeta 
alemão Ludwig Rellstab, com o argumento de 
que lhe fazia lembrar “uma visão de um barco 
no lago Lucerna ao luar”. 

A maior parte dos leitores deste texto 
conhece, certamente, o primeiro andamento 
da Sonata op. 27 n.º 2, em Dó sustenido menor, 
um “Adagio sostenuto” que contraria o anda
mento rápido que habitualmente abre uma 
sonata. Mas a principal inovação deste primeiro 
andamento reside, essencialmente, na textura 
e na sonoridade. Beethoven cria uma melo
dia sublime que flutua espiritualmente sobre 
acordes quebrados sustentados por oitavas 
longas e graves, tudo envolto num ambiente 
enevoado, soturno (na partitura está escrito 
sempre pp e senza sordini, expressão italiana 
que significa sempre pianissimo e sem sur
dina), que deixa transparecer uma profunda 
tristeza. O “Allegretto” que se segue é tocado 
logo a seguir ao “Adagio”, sem interrupção. De 
acordo com Franz Liszt, é “uma flor entre dois 
abismos”, um breve interlúdio antes do turbu
lento e agitado terceiro andamento. Os acordes 

quebrados do primeiro andamento dão agora 
lugar a arpejos fogosos que percorrem todo o 
teclado, num “Presto agitato” escrito na forma 
sonata que é um dos andamentos finais mais 
vibrantes e mais impetuosos de toda a produ
ção beethoveniana.

Aleksandr Glazunov
SÃO PETERSBURGO, 10 DE AGOSTO DE 1865

NEUILLY ‑SUR ‑SEINE, 21 DE MARÇO DE 1936

Sonata n.º 2 em Mi menor, op. 75

A segunda das duas Sonatas para piano de 
Aleksandr Glazunov foi escrita exactamente 
cem anos após a de Beethoven. A inovadora 
liberdade forma lograda pelo compositor de 
Bona tem continuidade nesta obra. Glazunov 
substitui o andamento lento, que tradicional
mente é o segundo, por um extenso scherzo; 
e escreve um fabuloso finale contrapontístico 
dominado por uma fuga de grandes dimen
sões, a lembrar a fuga da Sonata em Si menor 
de Liszt.

Aluno de Nartsis Nartsisovich Elenko
vsky, dedicatário desta sonata, e de Rimski
Korsakoff, Glazunov era considerado um 
excelente pianista. A Sonata n.º 2 em Mi menor, 
op. 75, reflecte essa maestria porquanto é uma 
obra de elevada dificuldade técnica, com uma 
escrita densa e complexa. A melodia serena 
dos compassos iniciais do “Moderato” rapida
mente se transforma numa trama espessa, har
monicamente intrincada. Para o pianista Leslie 
Howard, a primeira secção do “Scherzo” pare
ce “um estudo nervoso em notas dobradas”; 
no “Trio” a inquietação é ainda mais eviden
te com uma espécie de moto perpetuo rítmi
co que alterna entre as duas mãos e suporta 
linhas melódicas curtas. O último andamento é 
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o mais espectacular dos três, não em bravura 
ou grandes efeitos virtuosísticos, mas na forma. 
Glazunov resgata os temas do primeiro anda
mento e transformaos. Uma fuga extraordina
riamente bem construída abre a reexposição 
e desemboca numa coda solene, que integra 
os temas do “Scherzo”, e termina com uma 
sequência descendente de oitavas em acce-
lerando e crescendo concluindo a sonata de 
forma apoteótica.

A Sonata n.º 2 foi estreada em São Peters
burgo, na Primeira Noite de Música Contem
porânea, a 31 de Março de 1902, pela pianista 
Leokadiya Kashperova, a primeira professora 
de piano de Igor Stravinski.

Claude Debussy
SAINT ‑GERMAIN ‑EN ‑LAYE, 22 DE AGOSTO DE 1862

PARIS, 25 DE MARÇO DE 1918

Estampes

Em 1889, a cidade de Paris foi palco da 10.ª 
Exposição Universal. Uma das marcas do even
to, que perdura até aos nossos dias, é a Tor
re Eiffel inaugurada a 31 de Maio desse ano. 
O magnífico monumento foi projectado pelo 
Eng.º Gustave Eiffel na sequência de um con
curso organizado pelo Ministério da Indústria 
e do Comércio para celebrar o centenário da 
Revolução Francesa, acontecimento que serviu 
de tema principal da exposição.

Claude Debussy ficou particularmente 
fascinado com a recriação de uma aldeia da 
ilha de Java, a principal ilha da Indonésia, que 
fazia parte do pavilhão holandês. O Kampong 
(palavra javanesa para designar aldeia) cons
truído em Paris pretendia retratar a vida quo
tidiana dos habitantes daquela ilha, desde as 
práticas agrícolas às religiosas, passando pelo 

entretenimento. E no quotidiano dos habitan
tes de Java estava muito presente o gamelão, 
um instrumento musical composto por uma 
série de metalofones, xilofones, kendang (uma 
espécie de tambores) e gongos. Debussy ficou, 
obviamente, fascinado pela sonoridade exótica 
e mágica daquele instrumento.

Anos mais tarde, em 1903, depois de termi
nar a ópera Pelléas et Mélisande, o compositor 
francês decide escrever um conjunto de três 
peças para piano a que dá o título de Estampes 
(Gravuras). Dedicadas ao retratista e director 
da Academia de la Pallette, JacquesÉmile 
Blanche, amigo pessoal do compositor, cada 
uma das três peças — “Pagodes”, “La soirée 
dans Grenade” e “Jardins sous la pluie” — ilus
tra na perfeição a preferência e a inclinação de 
Debussy pela imagética visual e pelos efeitos 
sonoros exóticos.

“Pagodes” evoca o exotismo sonoro do 
gamelão que Debussy descobriu na Exposi
ção de 1889 através das sobreposições polir
rítmicas, da evocação dos gongos no registo 
grave do teclado, e da utilização das esca
las pentatónicas.

Manuel de Falla afirmou, a propósito de “La 
soirée dans Grenade”, que, apesar de Debussy 
não ter utilizado nenhuma melodia espanhola, 
“toda a peça, mesmo nos seus ínfimos deta
lhes, transmite a sensação de que estamos 
em Espanha”. Debussy nunca havia viajado 
para este país mas, de facto, o ritmo lânguido 
e sensual da habanera, o intervalo de segunda 
aumentada e a imitação do dedilhar da guitarra 
transportanos de imediato para a Andaluzia.

A peça “Jardins sous la pluie” foi inspirada 
por uma tempestade de Verão que, em Junho 
de 1903, fez toda a gente excepto Debussy 
refugiarse em casa de JacquesÉmile Blan
che, de acordo com o relato deste. Debussy 
retrata musicalmente a chuva através de uma 
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repetição incessante de grupos de quatro semi
colcheias. O compositor francês cita, ainda, 
nesta última peça do tríptico, duas canções 
infantis: “Nous n’irons plus au bois” e “Do, do, 
l’enfant do”.

As Estampes foram estreadas a 9 de Janei
ro de 1904, pelo pianista catalão Ricardo Viñes 
num concerto da Sociedade Nacional que 
teve lugar na Sala Érard. Viñes (18751943), 
um dos bons amigos de Claude Debussy, 
foi um dos pianistas da primeira metade do 
séc. XX que mais tocou e defendeu a música 
sua contemporânea.

César Franck
LIÉGE (BÉLGICA), 10 DE DEZEMBRO DE 1822

PARIS, 8 DE NOVEMBRO DE 1890

Prelúdio, Coral e Fuga, op. 21

A obra para piano de César Franck é produzida 
em duas fases distintas da sua vida, com um 
hiato de 40 anos. Franck iniciou a sua carreira 
musical como menino prodígio impulsionado 
pelo pai, um valão de ascendência alemã, que 
pretendia fazer dele um pianista virtuoso. Em 
1836 a família muda se definitivamente para 
Paris e César Franck ingressa no Conserva
tório da capital francesa para estudar piano, 
fuga, contraponto e órgão. Mas, contrariando 
as pretensões do pai, o músico belga aban
dona a carreira pianística para se dedicar à 
composição e ao posto de organista na Igreja 
de Santa Clotilde, em Paris. 

As suas primeiras composições datam da 
década de 1840, da época em que o jovem 
pianista compositor estava em plena activida
de artística. São, por isso, peças brilhantes, tec
nicamente exigentes, adequadas a um virtuose. 
Quatro décadas mais tarde, é um compositor 

maduro com largos anos de experiência como 
organista que escreve duas verdadeiras obras
primas do repertório pianístico: o Prelúdio, 
Coral e Fuga (1884) e as Variações Sinfónicas 
para piano e orquestra (1885).

O Prelúdio, Coral e Fuga adopta uma estru
tura tripartida, muito embora deva ser execu
tado sem qualquer interrupção. Foi estreado a 
25 de Janeiro de 1885, em Paris, na Sociedade 
Nacional de Música, pela dedicatária, a pianista 
Marie Poitevin. Conta Vincent d’Indy, um dos 
seus mais dilectos discípulos, que a ideia inicial 
de César Franck era escrever um Prelúdio e 
Fuga evocando a forma que Bach imortalizou 
no período barroco mas adaptando a às téc
nicas pianísticas da época. A decisão de incluir 
um Coral como elo de ligação entre o Prelúdio 
e a Fuga surgiu mais tarde. O resultado final, na 
opinião de d’Indy, é “uma obra puramente pes
soal, na qual nenhum dos detalhes construtivos 
surge por acaso; pelo contrário, todos foram 
criteriosamente escritos para engrandecer, 
solidificar e embelezar a estrutura da obra”. 

No Prelúdio, Coral e Fuga, um motivo cícli
co cromático relaciona as três partes da obra 
percorrendo as sob diferentes formatos: no 
Prelúdio assume a forma de recitativo; é o elo 
de ligação entre este e o Coral; e serve de tema 
à Fuga.

ANA MARIA LIBERAL, 2022
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Nikolai Lugansky piano

Capaz de combinar elegância e refinamen
to com um virtuosismo impressionante, Niko
lai Lugansky é um dos verdadeiros herdeiros 
da tradição da escola russa. Considerado um 
mestre no repertório russo e nas obras do 
romântico tardio, é conhecido pelas suas inter
pretações de Rachmaninoff, Prokofieff, Chopin 
e Debussy. Recebeu inúmeros prémios pelas 
suas gravações e em reconhecimento do seu 
mérito artístico. 

Trabalha regularmente com os mais presti
giados maestros, como Yuri Temirkanov, Kent 
Nagano, Mikhail Pletnev, Gianandrea Noseda 
e Vladimir Jurowski. Entre os momentos altos 
da temporada 2021/21 incluemse concertos 
com as Filarmónicas de Berlim, Bruxelas e 
Helsínquia, a Orquestra Filarmónica da Radio 
France, a Orquestra Nacional de Espanha e a 
Sinfónica da BBC. 

Apresentase com frequência em recital em 
países de todo o mundo. Nesta temporada, toca  
no festival Piano à Lyon e em Tenerife, Anco
na, Padova, Aix, Paris e Roma. Em Dezembro 
passado tocou no Festival Russo do Muziek
gebouw, e no próximo Verão realiza digressões 
pela América do Sul com a Filarmónica Real 
de Liège. No domínio da música de câmara, 
Lugansky colabora com Gautier Capuçon e 
Vadim Repin, e em Fevereiro de 2022 inicia 
uma digressão em trio com Alexander Kniazev 
e Sergei Krylov. 

Em 2019, Nikolai Lugansky recebeu o Pré
mio Nacional da Federação Russa em Lite
ratura e Arte, pelo seu contributo para o 
desenvolvimento e a internacionalização da 
cultura musical russa ao longo de 20 anos. Em 
2013, foi homenageado como Artista do Povo 
da Rússia, o título honorário mais elevado no 
campo das artes. 

Além de intérprete, Lugansky é professor 
no Conservatório Tchaikovski de Moscovo, 
desde 1998, e director artístico do Festival 
Rachmaninoff de Tambov. Apoia e apresen
tase regularmente na CasaMuseu Rachma
ninoff em Ivanovka.

Descrito pela Gramophone como “o artis
ta mais pioneiro e meteórico de todos”, Niko
lai Lugansky é um pianista de extraordinária 
profundidade e versatilidade. Apresentase 
regularmente em alguns dos festivais mais 
importantes do mundo: Aspen, Tanglewood, 
Ravinia e Verbier. No domínio da música de 
câmara, colabora também com Vadim Repin, 
Alexander Kniazev, Mischa Maisky e Leoni
das Kavakos.

As suas gravações discográficas têm con
quistado inúmeros prémios: o Diapason d’Or 
pelas Sonatas para piano de Rachmaninoff;  
Escolha do Editor da Gramophone pelos Con
certos de Grieg e Prokofieff, com a Orquestra 
Sinfónica Alemã de Berlim dirigida por Kent 
Nagano. Tem um contrato exclusivo com a 
Harmonia Mundi e o CD com os 24 Prelúdios 
de Rachmaninoff, lançado em 2018, recebeu 
críticas entusiásticas. A gravação com música 
para piano solo de Debussy foi lançada no cen
tenário da morte do compositor, 2018. O ano 
de 2020 trouxe César Frank, Préludes, Fugues 
& Chorals (que conquistou mais um Diapason 
d’Or) e Beethoven: Late Piano Sonatas. Ainda 
nesta temporada será lançado um outro disco 
com sonatas deste compositor. 
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