
UmBenjamin
promissor

Obras deRameau Bach Busoni
Franck Chopin eGranados
Porto Casa da Música Sala Suggia 8
de Fevereiro 18h sala a três quartos

No recital que apresentou no do
mingonaCasadaMúsica Benjamin
Grosvenor demonstroumaturidade
musical na interpretação e na pos
tura empalco aliando virtuosismo
profundidade expressiva e uma ges
tualidade discreta mas plena de in
tenção

AGavotte deRameau foi executa
dacomdelicadezaeelegância sobre
tudo pela requintadaornamentação
do tema transportando o ouvinte
para o universo barroco Ao longo
das seisvariações o pianista respei
tou o carácter e a transparência de
umapartituraoriginalmente escrita
paracravo nãodeixandono entanto
de explorar articulações e nuances
de intensidade próprias do idioma
pianístico conseguindoassim umex
celente equilíbrio entre a singeleza
do original e amaior expansividade
sonora do piano

A transcrição para piano que
Ferruccio Busoni realizou da Cha
conne para violino solo de Johann
Sebastian Bach é frequentemente
apresentada em recitais a solo pois
representa um enorme desafio téc
nico e interpretativo Tal deve se à
concepção sonora amplamente pia
nística que a transcrição propõe e
que justifica a sua autonomia face
à obra original Esta amplificação
sonora faz com que a obra pareça
originalmente escrita para piano
constituindo o desafio interpretati
vo da obra a capacidade do pianista

explorar as novas potencialidades
então sugeridas

A interpretação de Grosvenor foi
totalmente ao encontro da concep
ção que Busoni imprimiu na trans
crição revelando um forte sentido
interpretativonestaexploração res
peitando simultaneamente a trans
parência das texturas polifónicas
e o sentido dramático do discurso
musical
Grosvenor concluiu a primeira

parte do concerto com a execução
de Prelúdio Coral e Fuga de César
Franck evidenciando propósito es
tilístico e formalno repertório esco
lhido Nesta obra o pianista soube
equilibrar a austeridade bachiana
com o pathos romântico propor
cionando uma interpretação muito
convincente

A segunda parte começa comum
conjunto de obras de Frédéric Cho
pin menos expansivas onde o pia
nistanos dá a conhecer um repertó
riomais intimistaque constituiu um
interessante contraste com aprimei
ra parte A excelente interpretação
destas peças em particular das du
asmazurcaseda3 ª Baladarevelou
igual qualidade interpretativa num
repertóriomenosespectacular con
firmandoassimamaturidademusical
deGrosvenor poisnãoésócommús
culo e fogo de artifício que se cons
trói um excelente recital de piano
Nas três peças de Goyescas que fi

nalizavam o programa Grosvenor
aliou delicadeza forte sentido lírico
eumbomequilíbrio entre o intimis
mo e a extroversão emocional que
caracterizam a obra de Granados
Deste modo o pianista proporcio
nouumainterpretaçãomuito segura
eexpressiva fazendocomque pare
cesse ser fácil tocar a música deste
compositor
Grosvenor executouaindadois en

corespouco conhecidos La fuente y
la campana de FredericoMompou
eoCapricho emfámenorOpus28 6
de Ernö Dohnányi cuja interpre
tação foi também de elevada quali
dade
Apesar de ser um jovem de ape

nas 22 anos Benjamin Grosvenor
demonstrou uma enorme maturi
dade técnica e musical abordando
todas asobras do recital comomes
mograu de profundidade e de rigor
interpretativo Asua performance te
ve umnívelde qualidade muito ele
vado do início ao final do concerto
merecendo semqualquerdúvida os
calorosos aplausos do público e fa
zendo antever uma carreira muito
promissora
PedroM Santos
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