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Amaturidade
de um jovem
prodígio
Aos 20 anos exibe uma
maturidade de concepções
interpretativas incrível
Augusto M Seabra

Benjamin Grosvenor
Dances
Obras de Bach Chopin Scriabine
Schulz Evler Granados Albéniz e
MortonGould
Decca dist Universal

Nascido em 1994
Benjamin
Grosvenor que
no passado
domingo se
estreou em

Portugal na Casa da Música é
mesmo um jovem prodígio
pianístico Aos 11 anos foi o mais
novo concorrente a vencer o
Concurso da BBC para jovens
músicos e viria a ser também
algum tempo depois o mais
jovem pianista alguma vez
contratado pela Decca –eo
primeiro pianista britânico
objecto de contratação por essa
etiqueta desde Clifford Curzon
um imenso intérprete a solo e
emmúsica de câmara seis
décadas antes
Na revista Diapason destemês

que lhe dedica a capa após ele já
ter sido distinguido por duas
vezes em 2011 e 2014 pelo
Diapason d Or do ano de recital
instrumental pelo seu primeiro
disco e por este o terceiro
acrescenta se ainda outra
parangona –ele seriaamodos
o AndyMurray do piano em
comparação como tenista escocês
que em 2011 foi o primeiro
britânico a ganhar emWimbledon
em 77 anos ou por outros
palavras o prodígio pianístico
pelo qual os britânicoshá muito
ansiavam
Mas isto de jovens prodígios

pianísticos mesmo com tantos
factos e láureas ou até por isso

também é para ser tomado com
muitas precauções quantas e
quantas vezes sobretudo aquilo
que se ouve é pouco mais que uma
acumulação demalabarismos
virtuosísticos Ora esse não é de
maneira nenhuma o caso
Se o primeiro recital de

Grosvenor era já bastante
inteligente no modo como
encadeavaobras de Chopin Liszt
e Ravel este Dances comprova
uma inabitualmaturidade na
concepção do programa embora
não isenta de riscos um recital
com obras de Bach Chopin
Scriabine Granados Albéniz e o
compositor contemporâneo
americanoMortonGould parece
sem grande nexo tão diferentes
são as obras e compositores
incluídos
Grosvenor estudou na Royal

Academy ofMusic não só piano
como tambémmusicologia e é
um exemplo de pesquisa histórica
que o levou a maturar este
projecto uma carta de Ferruccio
Busoni ao seu discípulo Egon Petri
sugerindo lhe um programa de
danças através dos séculos No
centro do programa e como já
sucedia no primeiro recital está
Chopin comduas Polacas o
Andante spianato etGrande
Polonaise brillante e a Polaca em fá
sustenidomenor op 44 em
interpretações em que se afigura
óbvia a influência de um expoente
como Alfred Cortot e que são de
umbrilhantismomagistral Em
sucessão as raridades de
Scriabine três das muito juvenis
10Mazurkas op 3 e a Valsa op 38
revelam se de um parentesco
evidente –mas oméritode
salientar essa evidência é do
intérprete
As coisas sãomais complicadas

com o recuo histórico a Bach a
concreto à Partita nº4 e as partitas
são suites de danças As Partitas
serão aliás as obras de Bach para
cravo quemelhor se adaptamaos
modernos pianos mas não se pode
deixar de atender às características
interpretativas do barroco e de
Bach em particular Grosvenor tem
o sentido requerido do staccato da
articulação da dinâmicae da
agógica é ouvir sobretudo a Giga
final patenteia uma inegável
grande nobreza em especial na
maravilhosa Sarabanda mas

infelizmente e esse é o limite do
recital há trechos como a
Ouverture e a Ária de um
deslocado rubato e mais irritante
ainda ele contorna um aspecto tão
essencial da concepção
interpretativa barroca as
repetições o que chega a privar de
sentido a Allemande e aindamais o
Minueto
Como pianista virtuosístico não

se priva e não nos priva de uma
raridade os Arabescos de um tal
Adolph Schulz Evler 1852 1905
sobre OBeloDanúbioAzul de
Johann Strauss Que arabescos de
facto O domínio técnico do
pianista é estonteante ah os
trilos com uma facilidade que
evoca a de um Jorge Bolet
abordando as paráfrases de Liszt
Em recital tem vindo a abordar

regularmente o reportório
espanhol e aqui estão mais Valsas
Poéticas deGranados e umbreve
mas magnífico TangoEspaña de
Albéniz transcrito por Godowsky
o programa finalizando com o
Boogie Woogie Etude de Morton
Gould 1913 1996 São danças
danças danças tendo no centro
magníficas interpretações das
peças de Chopin sobretudo a
Polaca op 44
Este jovem prodígio pianístico

é mesmo um casomuito sério
que pesem ainda os deslizes e
erros em Bach aos 20 anos exibe
umamaturidade não apenas
técnica mas também de
concepções interpretativas
simplesmente incrível
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