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1ª PARTE

Jean-Philippe Rameau  
Gavotte e Variações em Lá menor (c.7min.)

Bach-Busoni 
Chaconne (c.15min.)

César Franck 
Prelúdio, Coral e Fuga (c.18min.) 

2ª PARTE

Fryderyk Chopin 
Barcarola em Fá sustenido maior, op. 60 
(c.9min.) 

2 Mazurcas (c.6min.)
- op. 63 nº 2, em Fá menor
- op. 30 nº 4, em Dó sustenido menor

Balada nº 3, op. 47 (c.7min.)

Enrique Granados  
Três peças de Goyescas (c.22min.)
1. Quejas, ó la maja y el ruiseñor 
2. El amor y la muerte
3. El pelele



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

MECENAS CICLO PIANO EDP

Após o recital, o pianista Benjamin Grosvenor 
estará presente numa sessão de autógrafos 
junto ao bengaleiro.
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O pianista britânico Benjamin Grosvenor 
apresenta no seu recital uma sequência de 
peças com características muito distinti-
vas entre si mas que, no seu conjunto, cons-
tituem um percurso coerente e com diversos 
pontos de contacto. A primeira parte propõe 
um olhar pela produção musical para tecla 
do Barroco e pelo produto da sua influên-
cia no Romantismo. Dá ênfase à técnica de 
variação temática, contrastando a sonori-
dade mais cristalina e de pendor melódico 
da música para cravo com a tradição con-
trapontística de pendor orquestral que nos 
remete para as grandes escolas de órgão do 
norte da Europa. A segunda parte centra -se 
no período do Romantismo com expoentes 
máximos da expressão melódica na escrita 
pianística. De Chopin escutaremos peças ins-
piradas no imaginário aquático, nomeada-
mente as célebres Barcarola e Balada nº 3, 
e de Granados as mais conhecidas peças da 
suite que coroou a carreira internacional do 
virtuoso espanhol, Goyescas. 
 
O recital tem início com um grupo de seis 
variações sobre um tema em ritmo de gavo-
tte, uma dança popular francesa de ritmo 
binário ou quaternário e cujas frases têm iní-
cio no tempo fraco do compasso, da autoria 
de Rameau (1683 -1764). A gavotte conquis-
tou um lugar de relevo na corte de Luís XIV, 
principalmente na música para tecla e nas 
suites ou aberturas orquestrais. A Gavotte 
em questão é extremamente melódica, trans-
mite um carácter de grande leveza e elegân-
cia apesar da sua tonalidade menor, man-
tendo essas características ao longo de todas 
as variações. Seguem -se duas peças com 
características muito distintas, mais escu-
ras e dramáticas no seu percurso tonal e com 
sonoridades mais imponentes. Se Rameau 

nos situa no universo ornamental da música 
para cravo, a transcrição que Busoni fez da 
Chaconne para violino de Bach e o Prelúdio, 
Coral e Fuga de César Franck são peças que 
nos remetem para a sonoridade dos grandes 
órgãos de tubos.

A Chaconne de Bach (1685 -1750) encerra 
a Partita para violino solo em Ré menor 
BWV 1004, obra composta por volta do ano 
de 1720. Na escrita para violino solo, Bach 
consegue simular a polifonia num instrumento 
essencialmente melódico jogando com a 
percepção do ouvido humano. A chaconne 
é uma dança barroca em compasso terná-
rio, cujo esquema musical foi incorporado 
numa forma contínua de variações. Foi origi-
nalmente uma dança cantada, de carácter 
humorístico e erótico. Tornou -se popular em 
Espanha nos inícios do século XVII, e nessa 
mesma época foi exportada (juntamente 
com outro repertório para vihuela ou guitarra 
de cinco ordens) para Itália. Certas progres-
sões harmónicas que tinham sido desenvol-
vidas como um acompanhamento de dança 
foram transformadas em padrões da linha 
do baixo, que depois foram usados em toda 
a Europa durante o Barroco como suporte de 
variações. A configuração do baixo ostinato 
da chaconne tem algumas semelhanças com 
a passacaglia. Na Chaconne em questão, 
Bach apresenta nos primeiros quatro com-
passos um baixo que serve de base para toda 
a peça. As variações compostas sobre este 
baixo são de uma grande invenção e nunca 
se tornam repetitivas, ultrapassando larga-
mente a imaginação dos compositores pos-
teriores do período Clássico.

O virtuoso italiano Ferrucio Busoni 
(1866 -1924), pianista que se apresentou em 
recital na cidade do Porto no início do século 
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XX, foi um dos maiores intérpretes da obra 
de Bach no seu tempo. Transcreveu para 
piano a solo muitos originais de Bach para 
outros instrumentos e para coro. Uma das 
transcrições mais célebres e indiscutivel-
mente a mais tocada por pianistas é a Cha-
conne, peça a que Busoni deu uma acrescida 
monumentalidade. 

O Prelúdio, Coral e Fuga de César Franck 
(1822 -1890) foi escrito durante o Verão de 
1884 e dedicado à pianista Marie Poitevin, 
que o estreou. É uma obra da maior impor-
tância, pois veio utilizar as novas técnicas 
pianísticas desenvolvidas pelos virtuosos do 
Romantismo num contexto de seriedade que 
se tinha perdido um pouco em detrimento do 
fogo -de -vista das transcrições operáticas. 
Franck recupera a tradição de Bach e Bee-
thoven, desde logo nas formas que utiliza e 
na sua concepção polifónica, a de Schumann, 
na procura de sonoridades orquestrais, não 
ignorando nunca a novidade do gesto pianís-
tico lisztiano, bem como dos temas cíclicos 
oriundos dos poemas sinfónicos.

O Prelúdio tem início com uma melo-
dia em Si menor, cantada por entre arpe-
jos típicos das figurações repetitivas de mui-
tos prelúdios. Uma secção com a indicação 
“a capriccio” apresenta um tema que, pelo seu 
carácter cíclico que atravessa os restantes 
andamentos, tem um papel determinante na 
obra. O Coral tem uma função dupla: prepara 
o tema da fuga seguinte e apresenta o canto 
harmonizado, 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 Pre-

lúdio e do próprio Coral, até ao ponto culmi-
nante em que os temas dos três andamentos 
se combinam para encerrar a obra na tonali-
dade de Si maior.

Com a música de Chopin (1810 -1849) 
somos levados por uma grande diversidade 
de peças chamadas “de carácter”, que domi-
naram os salões da aristocracia europeia no 
século XIX. Estão representadas neste reci-
tal a mazurca, a barcarola e a balada, sendo 
de destacar a inspiração aquática na esco-
lha do pianista. A Barcarola em Fá sustenido 
maior, op. 60, escrita em 1846, tem por base 
o ritmo das canções dos gondoleiros vene-
zianos, sobre o qual se escuta uma melodia 
cuja intensa expressividade se sustenta nas 
mudanças harmónicas que dão a ideia de 
diferentes colorações ou luminosidades na 
paisagem sonora. A estrutura em três sec-
ções, com a repetição variada da primeira, 
é igualmente comum a muitos nocturnos e 
mazurcas e é uma das mais utilizadas por 
Chopin. A mazurca é uma dança ternária 
originária da Masúria (Polónia), região com 
características individuais presentes no ves-
tuário, na arquitectura e nas artes decorati-
vas. Este tipo de dança domina a literatura 
pianística de Chopin, que publicou quarenta 
e sete mazurcas ao longo da vida (dez outras 
postumamente). A mazurca distingue -se de 
outras danças ternárias por colocar a acen-
tuação forte no tempo fraco (segundo ou ter-
ceiro). Esta indefinição, aliada a um constante 
uso de rubato, dá -lhe uma enorme varie-
dade. A segunda mazurca que escutaremos 
neste recital é uma das mais características 
do ponto de vista rítmico devido ao recorte 
melódico pontuado por breves silêncios.

A balada é um género intimamente rela-
cionado com a dança e a canção narrativa. 
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Na sua raiz popular, remonta ao período 
medieval e aparece associada a uma nar-
rativa épica, a qual se cantava ao ritmo de 
danças. A sua inclusão no repertório erudito 
marcou a canção alemã oitocentista, bem 
como todos os géneros de canção mais sen-
timental (associação que se mantém até aos 
nossos dias), e conduziu a uma metamorfose 
significativa, encontrando-se    exemplos em 
composições exclusivamente instrumen-
tais, como é o caso das Quatro Baladas que 
Chopin escreveu. As narrativas épicas que 
inspiraram Chopin foram as Baladas Litua-
nas do escritor polaco Adam Mickiewicz. A 
Terceira Balada teve como fonte de inspi-
ração Ondina, figura presente no elemento 
aquático do primeiro tema que tão bem con-
trasta com o carácter cavaleiresco e épico 
do segundo tema.

Enrique Granados (1867 -1916) é conside-
rado um compositor nacionalista pelo forte 
carácter popular de muita da sua música ins-
pirada em cantares e danças tradicionais. A 
sua escrita pianística é herdeira de Chopin 
e Liszt e estilisticamente enquadra -se num 
Romantismo tardio, sendo intensamente 
melódica e mantendo um carácter impro-
visado que lhe oferece um contraste único 
entre a intensidade expressiva e a simplici-
dade da forma. 

A suite Goyescas, subintitulada Los majos 
enamorados, foi escrita em 1911 sob inspira-
ção de quadros do grande mestre Francisco 
de Goya. É formada por sete peças com fortes 
ligações entre elas, nomeadamente na parti-
lha de temas e atmosferas. Essa afinidade é 
visível na escolha deste programa, principal-
mente na forte relação temática entre o céle-
bre tema de Quejas, ó la maja y el ruiseñor e os 
seus ecos na balada El amor y la muerte. Este 

tema integrou posteriormente a ópera Goyes-
cas, de 1916, e veio a inspirar a canção mexi-
cana Bésame mucho de 1940. A suite encerra 
com El pelele (marioneta), peça acrescentada 
posteriormente à suite, em 1914, e que coroa 
a dramaturgia com um ligeiro ritmo de dança 
que é tratado num crescendo polifónico de 
dificuldade transcendente e com inesperadas 
mudanças harmónicas. 

RUI PEREIRA, 2015
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Benjamin Grosvenor piano

O pianista Benjamin Grosvenor saltou para 
a ribalta após vencer a categoria de piano 
do Concurso BBC Young Musician of The 
Year 2004, com apenas 11 anos. Desde então 
tornou -se um pianista de dimensão internacio-
nal, apresentando -se com orquestras como a 
Filarmónica de Londres, Orquestra da RAI de 
Turim, Filarmónica de Nova Iorque, Philhar-
monia e Sinfónica de Tóquio, e em importan-
tes salas de concerto (Barbican Centre, Vic-
toria Hall de Singapura, Royal Festival Hall, 
Frick Collection e Carnegie Hall). Tem traba-
lhado com vários maestros reconhecidos, 
destacando -se os nomes de Vladimir Ashke-
nazy, Jiří Bělohlávek, Semyon Bychkov, Andrey 
Boreyko e Vladimir Jurowski.

Com 19 anos apenas, tocou a solo com 
a Orquestra Sinfónica da BBC na primeira 
noite dos BBC Proms de 2011, perante um 
Royal Albert Hall esgotado. Foi convidado a 
regressar aos Proms com a Royal Philhamo-
nic Orquestra e Charles Dutoit (2012) e com 
a Filarmónica da BBC e Gianandrea Noseda 
(2014). As suas interpretações desencadea-
ram críticas muito positivas, com o jornal The 
Times a afirmar que “o pianista de 22 anos 
tocou exactamente como Chopin tem sido 
descrito… elegante, fluente e gracioso, com 
brilho e clareza”.

Na sua agenda actual e futura destacam-
-se colaborações com a Orquestra de Cleve-
land, Sinfónicas de São Francisco, Houston e 
Montréal, Orquestra da Konzerthaus de Ber-
lim, Orquestra de Câmara de Paris e Orques-
tra do País Basco, e as estreias em recital no 
Boston Celebrity Piano Series, Club Musical 
de Québec, Konzerthaus de Viena e South-
bank Centre em Londres. No domínio da 

música de câmara colabora com agrupamen-
tos como os Quartetos de Cordas Endellion, 
Escher e Elias.

Em 2011, Benjamin Grosvenor assinou 
contrato com a Decca Classics, tornando-
-se o músico britânico mais jovem a assi-
nar com a editora e o primeiro pianista britâ-
nico em quase 60 anos. O seu último álbum a 
solo, Dances, apresenta obras de vários esti-
los e períodos históricos influenciadas pela 
dança e tem sido descrito como “de tirar 
a respiração” (The Guardian), oferecendo 
“brilho e personalidade em todas as obras” 
(Gramophone). 
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CONSELHO DE FUNDADORES
Presidente
LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA

Vice-Presidentes
JOÃO NUNO MACEDO SILVA

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUÊS

MUNICÍPIO DO PORTO

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ACA GROUP

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.

AUTO - SUECO, LDA.

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

BA VIDRO, S. A.

BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A.

BANCO BPI, S. A.

BANCO CARREGOSA

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

BANCO SANTANDER TOTTA, S. A.

BIAL - SGPS S. A.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CEREALIS, SGPS, S. A.

CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.

CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES

INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

FUNDAÇÃO EDP

EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

GALP ENERGIA, SGPS, S. A.

GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.

GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, S. A.

GRUPO VISABEIRA - SGPS, S. A.

III - INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

E IMOBILIÁRIOS, S. A.

LACTOGAL, S. A.

LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

METRO DO PORTO, S. A.

MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.

MOTA - ENGIL SGPS, S. A.

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

OLINVESTE - SGPS, LDA.

PESCANOVA

PORTO EDITORA, LDA.

PORTUGAL TELECOM, SGPS, S. A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

RAR - SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.

REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS

DE GRÉS, S. A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS

TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S. A.

SOMAGUE, SGPS, S. A.

SONAE SGPS S. A.

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
CACHAPUZ

CIN S. A.

CREATE IT

DELOITTE

EUREST

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

I2S

PATHENA

RAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

VORTAL
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