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Johann Sebastian Bach
Komm, Heiliger Geist, BWV 651 (c.1710/1740 ; c.6min.)

Dietrich Buxtehude
Prelúdio em Sol menor, BuxWV 149 (c.1690; c.9min.) 

Johann Sebastian Bach
Sonata em trio nº 6 em Sol maior, BWV 530 (c.1727; c.14min.) 
1. Vivace
2. Lento
3. Allegro

Wolfgang Rihm
Sinfonia nº 1 para órgão, “Messe” (1971; c.15min.) 

Johann Sebastian Bach
Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658 (c.1710/1740 ; c.4min.)

Johannes Brahms
Prelúdio e Fuga em Sol menor, WoO 10 (1857; c.8min.) 

Johann Sebastian Bach
EISENACH, 1685 – LEIPZIG, 1750

A música para órgão de J. S. Bach constitui um importante teste‑
munho do repertório para o instrumento no período Barroco. 
Desde cedo ocupou cargos como organista, passando por 
Arnstadt, Mühlhausen e Weimar, onde granjeou o respeito 
dos seus pares. Foi durante o período em que esteve em Arns‑
tadt, sobretudo entre 1705 e 1706, que Bach visitou Dietrich 
Buxtehude, afamado organista que desempenhava funções em 
Lübeck. Neste período compôs várias obras para órgão. Seria 
já nos últimos 10 anos da sua vida, entre 1740 e 1750, em Leipzig, 
que Bach recuperaria alguns dos trabalhos que compusera em 
Weimar, para os aperfeiçoar, resultando daí os 18 Grandes Prelú-
dios Corais, um marco no género musical, onde se incluem duas 
das obras em programa.

Komm, Heiliger Geist, com base no coral do mesmo nome, 
uma versão alemã da antífona Veni, Sancte Spiritus, é construída 
sobre um cantus firmus no pedal, com uma secção inicial em jeito 
de tocata que principia na mão direita, seguindo ‑se depois a mão 
esquerda em imitação, conduzindo à melodia coral propriamente 
dita. A segunda secção apresenta um motivo mais ornamentado 

que se desenvolve até um culminar mais intenso, terminando 
com uma coda.

A composição de Von Gott will ich nicht lassen parte de um 
coral da segunda metade do séc. XVII, cuja melodia surge nos 
pedais depois de uma secção introdutória de natureza contra‑
pontística. Ao longo da obra, Bach explora as várias possibili‑
dades contrapontísticas que partem do material do próprio hino, 
terminando com uma coda sobre uma nota pedal.

Também em programa, a Sonata em trio nº 6 em Sol maior, 
BWV 530, pertence a um conjunto de seis Sonatas em trio para 
órgão cuja data de composição é incerta, uma vez que Bach se 
dedicou à composição para órgão em diferentes momentos da 
sua vida. Não obstante, é provável que o conjunto tenha sido 
composto, com um fim didáctico, nos primeiros anos que viveu 
em Leipzig, por volta de 1727. Na Sonata em trio em Sol maior, 
dividida em três andamentos, Bach teve o desafio de deixar claro 
o papel das duas vozes superiores com a melodia, assim como do 
baixo tocado nos pedais. As influências de Vivaldi são notórias, 
em particular no modo como o compositor constrói o primeiro 
andamento, Vivace, marcado pelo fluir do material melódico e 
do contraponto. O segundo andamento, Lento, em modo menor, 
inicia com o tema na mão direita, sobre colcheias marcadas nos 
pedais, entrando depois, em contraponto, a segunda voz. O anda‑
mento final, Allegro, é mais vivo e exuberante, tanto no material 
melódico utilizado como no próprio tratamento contrapontístico, 
no qual Bach revela grande mestria e imaginação.

Dietrich Buxtehude
HELSINGBORG, C.1637 – LÜBECK, 1707

Dietrich Buxtehude foi um dos mais reconhecidos organistas e 
compositores do seu tempo. Revela isso a visita prolongada que 
Bach fez a Lübeck, mas também a admiração de G. F. Händel 
e Johann Mattheson, que o visitaram em 1703. O cargo que 
Buxtehude ocupava à época, em Lübeck, era um dos mais impor‑
tantes e cobiçados do norte da Alemanha. Chegara a seu titular 
em 1668, na sequência da morte de Franz Tunder, no ano anterior. 
Naquelas funções, para além da sua produção musical, relançou 
os saraus musicais intitulados Abendmusik, que tiveram muita 
visibilidade à época e se tornaram, de certo modo, icónicos na 
sua carreira.

O Prelúdio em Sol menor, BuxWV 149 integra um conjunto 
de 19 Prelúdios, que marcam uma colecção muito significativa 
e um contributo excepcional para a música do séc. XVII. Cons‑
titui um exemplar perfeito da forma que o compositor adoptou 
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em diversos prelúdios, incluindo Prelúdio ‑Fuga ‑Interlúdio ‑Fuga‑
‑Coda. Neste esquema, Buxtehude combina secções de carácter 
improvisatório (stylus fantasticus) com outras de desenvolvi‑
mento contrapontístico, utilizando um elemento pouco usual, 
uma Chaconne, ouvida nos pedais, que suporta a inventividade 
melódica do compositor. 

Wolfgang Rihm 
KARLSRUHE, 1952

O compositor alemão Wolfgang Rihm, com uma produção 
musical reconhecida e considerável – acima de 400 obras no 
seu catálogo –, é um dos mais premiados e solicitados compo‑
sitores contemporâneos. Ainda que influenciado, desde o início 
da sua carreira, pela música de Mahler e Schönberg, acabou por 
estudar, entre 1972 e 73, com Karlheinz Stockhausen, acedendo 
às concepções vanguardistas que proliferavam à época, embora 
no final da década fosse identificado como um dos compositores 
pertencentes ao movimento “Nova simplicidade”. A sua obra 
mantém recorrentemente a influência inicial, denotando também 
traços do trabalho de Luigi Nono ou Morton Feldman, entre 
outros. Os trabalhos para órgão, sobretudo os da fase inicial, 
revelaram ‑se um meio de exploração de um jovem compositor 
em descoberta e experimentação constante, sempre com um 
nível de provocação lúcida, transversal à sua obra.

A Sinfonia “Messe” para órgão foi composta em 1971 e 
estreada no ano seguinte pelo organista Peter Schwarz. A obra 
revela a energia, ímpeto artístico e intelectual do jovem Rihm, à 
época com 19 anos. O compositor apresenta ao longo das seis 
partes e epílogo um tratamento textural rico e denso, conse‑
guindo, através do material musical comum, criar um sentido de 
unidade que atravessa toda a obra, tirando partido dos diferentes 
registos e técnicas associadas ao repertório para órgão.

Johannes Brahms
HAMBURGO, 1833 – VIENA, 1897

A obra para órgão de Brahms não está entre o seu repertório mais 
conhecido. No entanto, o seu lugar é inquestionável no corpus 
musical para o instrumento. Terá sido influenciado por Clara 
Schumann e pelo seu amigo Joseph Joachim a dedicar alguma 
atenção a este repertório, com o intuito de explorar e trabalhar 
a técnica de contraponto. Ao longo da juventude compôs vários 
esboços que, mais tarde, nos últimos anos de vida, transformou 
em obras finais, enviando ‑as recorrentemente a Clara Schu‑
mann e solicitando a opinião crítica de Joachim. Um olhar de 
relance pelos Prelúdios Corais evidencia o refinamento da sua 
técnica, sendo notável a diferença entre o Prelúdio e Fuga em Lá 
menor, por exemplo, e a obra que se apresenta neste concerto. 
No Prelúdio e Fuga em Sol menor, Brahms procura um certo 
refinamento que revela o seu desenvolvimento como compositor. 
A versão final, terminada em Fevereiro de 1857 e apenas publi‑
cada em 1927, apresenta inovações relativamente ao trabalho 
anterior, com destaque para um pedal mais presente, uma recon‑

figuração do Stylus fantasticus e uma coda relativamente longa 
que em muito aproxima Brahms de Bach. O Prelúdio e a Fuga são 
marcados por diferentes materiais musicais, sendo o primeiro 
um Alegro di molto, claramente influenciado na sua construção 
por Bach e Buxtehude. A Fuga, em Tempo giusto, apresenta um 
tema com entrada em anacruse e é reveladora do controlo e 
domínio contrapontístico, de influência bachiana, merecendo o 
reconhecimento final de Joachim.
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Jonathan Ayerst órgão

Jonathan Ayerst iniciou os estudos musicais aos 7 anos de idade, 
como menino corista na Catedral de Truro e depois na Escola da 
Catedral de Wells, no Reino Unido. Depois de decidir especia‑
lizar ‑se em piano, foi premiado com bolsas de estudo para apro‑
fundar conhecimentos na Royal Academy of Music, tendo termi‑
nado estes estudos com aulas particulares com a prestigiada 
pianista arménia Nellie Akopian.

Em 2000 foi nomeado pianista do Remix Ensemble Casa da 
Música, com o qual participou, muitas vezes como solista, em 
festivais em Valência, Roterdão, Huddersfield, Barcelona, Estras‑
burgo, Paris, Orleães, Reims, Antuérpia, Madrid, Budapeste, 
Norrköping, Viena, Witten, Berlim, Amesterdão e Bruxelas. Tocou 
recentemente a obra Islands para piano e ensemble de Luca 
Francesconi na Tonhalle de Zurique.

Paralelamente, no Reino Unido, concluiu uma gravação para 
a Hyperion das obras para violino e piano de Franz Liszt. Já se 
apresentou ao vivo na BBC Radio 3 e FM Classic e deu vários 
recitais em salas como Wigmore Hall e Purcell Room (South Bank 
Centre) em Londres. Foi organista principal na Igreja de St. Benet 
Fink em Londres e deu concertos de órgão na Alemanha, Reino 
Unido e Porto. Nos seus recitais estão incluídas composições 
suas, editadas pela Warwick Music.

Jonathan Ayerst tem dedicado muito tempo ao trabalho com 
jovens, tendo dado seminários de música de câmara, piano e 
leitura à primeira vista na ESMAE, no Porto. O seu trabalho com 
jovens cantores valeu ‑lhe um prémio da National Federation of 
Music Societies do Reino Unido. Em 2008 foi convidado para 
iniciar um novo projecto, o curso de improvisação para jovens 
músicos, na Academia de Música de Espinho.

Em 2010 co ‑fundou o ensemble vocal Capella Duriensis, 
formado por cantores portugueses. O ensemble interpretou 
mais de 40 obras no seu primeiro ano de actividade. Em 2011, 
recebeu numerosos convites para se apresentar em festivais em 
Portugal Continental e nos Açores e gravou duas vezes para a 
União Europeia de Radiodifusão. Depois de várias digressões ao 
Reino Unido, incluindo concertos nas Catedrais de Wells, Bristol 
e Truro, em 2014 o Capella Duriensis estreou ‑se em Londres, no 
St. Georges Hanover Square, seguindo ‑se uma apresentação 
aclamada no ciclo Fabulous Fringe do Oude Muziek Festival em 
Utrecht.

Jonathan Ayerst é Membro do Royal College of Organists e 
encontra ‑se actualmente a realizar um Mestrado em Psicologia 
para Músicos na Universidade de Sheffield.
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