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1ªPARTE

Ludwig van Beethoven
15 Variações e Fuga em Mi bemol maior, op. 35, “Variações Heróica”  
(1802; c.23min.)

Fryderyk Chopin
Nocturno em Mi bemol maior, op. 55 nº 2 (1843; c.6min.)

Nocturno em Si maior, op. 62 nº 1 (1846; c.7min.)

Allegro de concerto em Lá maior, op. 46 (1832 ‑41; c.12min.)

2ª PARTE

Franz Liszt
Valsa Mephisto n.º 1 (1856‑61; c.13min.)

Soneto 104 do Petrarca (1858; c.5min.)

Hexaméron, Morceau de concert, S. 392 (1837; c.12min.)
Introduction. Extremement lent (Liszt) –
Tema: Allegro marziale (Liszt) –
Var. I: Ben marcato (Thalberg) –
Var. II: Moderato (Liszt) –
Var. III: Di bravura (Pixis) – Ritornello (Liszt) –
Var. IV: Legato e grazioso (Herz) –
Var. V: Vivo e brillante (Czerny) – Fuocoso molto energico – 

Lento, quasi recitativo (Liszt) –
Var. VI: Largo (Chopin) – Coda (Liszt)
Finale: Molto vivace quasi prestissimo (Liszt)
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Ludwig van Beethoven
BONA, 1770 – VIENA, 1827

Variações Heróica

Beethoven foi um excelente pianista e um exí‑
mio improvisador. São famosos os duelos pia‑
nísticos com os seus ‘rivais’ Johann Nepo‑
muk Hummel, Daniel Steibelt e Joseph Wölfl. 
Numa competição com Steibelt em 1800, em 
casa do Conde Von Fries em Viena, Beetho‑
ven ficou célebre por ter improvisado sobre 
um tema da parte de violoncelo de uma das 
peças de Steibelt que estava pousada de 
cabeça para baixo na estante. Não é de admi‑
rar, por isso, que a variação tenha sido bas‑
tante utilizada pelo compositor alemão na sua 
produção musical, tendo escrito cerca de três 
dezenas de “variações” para piano.

As Quinze variações e uma fuga sobre 
um tema do ballet das “Criaturas de Prome‑
teu”, em Mi bemol maior, Variações Heróica, 
op. 35 foram criadas em simultâneo com as 
Seis Variações sobre um tema original em 
Fá maior, op. 34, em 1802. O longo título das 
variações op. 35 encontra justificação na 
proveniência do tema que lhe dá origem e na 
organização da obra. O tema das variações é 
uma melodia do andamento final do bailado 
As Criaturas de Prometeu, concluído em 1801, 
que Beethoven utilizou também como melo‑
dia principal da Contradança n.º 7. E vai servir 
de base a outra série de variações que cons‑
tituem o último andamento da Sinfonia n.º 3, 
“Sinfonia Heróica”, concluída em 1804. For‑
malmente, a op. 35 foge à estrutura tradicio‑
nal de tema e variações, ao incluir uma intro‑
dução antes do tema e terminar com uma 
fuga. Mas as inovações não terminam por 
aqui. O tema principal da Introduzione col 

basso del tema é nada mais, nada menos do 
que a linha harmónica da melodia do bailado 
que serve de tema às 15 variações, ou seja, o 
basso del tema. E o Finale alla fuga divide ‑se 
em duas partes distintas mas complemen‑
tares: uma fuga a três vozes sobre o basso 
del tema e um Andante con moto baseado 
na melodia do bailado As Criaturas de Pro-
meteu. As quinze variações são uma verda‑
deira obra ‑prima pianística pela variedade 
de modificações e recursos musicais empre‑
gues: oitavas quebradas, arpejos em terci‑
nas, saltos e cruzamentos de mãos, acordes 
em staccato, um cânone à oitava, uma elegia 
em modo menor e um largo (a última variação 
antes da fuga) de uma sobriedade e uma den‑
sidade extraordinárias.

Fryderyk Chopin
ZELAZOWA WOLA (POLÓNIA), 1810 – PARIS, 1849

Nocturnos

O termo notturno, sinónimo de serenata e 
de divertimento, foi criado no séc. XVIII para 
designar música instrumental e/ou vocal 
escrita para ser executada em eventos rea‑
lizados ao cair da noite. No séc. XIX, o com‑
positor irlandês John Field (1782 ‑1837) aplica 
o termo a peças curtas para piano nas quais 
uma melodia de carácter lânguido e melan‑
cólico é acompanhada por acordes arpeja‑
dos. Mas é com Fryderyk Chopin que o noc-
turno irá atingir o seu expoente máximo. O 
compositor polaco vai ‑se mostrar exímio em 
criar linhas melódicas magistralmente orna‑
mentadas que transmitem uma extraordiná‑
ria plêiade de emoções. Também do ponto 
de vista harmónico, a criatividade chopiniana 
se vai revelar ilimitada e transcendente. Do 



4

ponto de vista formal, Chopin vai reinven‑
tar o nocturno conferindo ‑lhe uma estrutura 
tripartida (na maior parte das vezes), que 
faz realçar os contrastes expressivos: a pri‑
meira e a última secção são, geralmente, cal‑
mas e meditativas, enquanto a secção central 
desencadeia paixões e angústias dolorosas.

Os dois nocturnos incluídos neste pro‑
grama foram escritos em meados da década 
de 1840. O Nocturno em Mi bemol maior, 
op. 55 n.º 2 data de 1843 e é dedicado a Jane 
Stirling, uma das últimas alunas do composi‑
tor polaco. É uma obra que não segue a estru‑
tura habitual de duas secções contrastan‑
tes; antes apresenta uma belíssima melodia, 
acompanhada por longos arpejos a percor‑
rerem incessantemente todo o teclado, que 
vai sendo progressivamente enriquecida com 
pequenos apontamentos, tais como uma 
segunda voz ou um contraponto interior.

Os dois Nocturnos op. 62 foram escri‑
tos três anos depois dos op. 55, ou seja, em 
1843. Mademoiselle R. de Könnertiz, outra dis‑
cípula de Chopin, é a dedicatária das peças.  
A principal característica do n.º 1, em Si bemol 
maior, é a sua ornamentação melódica, de 
uma beleza e de uma riqueza ímpares, nunca 
antes atingida pelo compositor. Quando a 
melodia principal retorna, depois da secção 
central, uma sucessão de trilos envolve a linha 
melódica conferindo ‑lhe contornos de indefi‑
nição que fazem lembrar Fauré e Debussy.

Allegro de Concerto

 “É a peça que irei tocar no meu primeiro con‑
certo ao regressar a casa, à livre cidade de 
Varsóvia”, terá dito Fryderyk Chopin ao Dou‑
tor Aleksander Hofman, o amigo com quem 
partilhava o apartamento do n.º 5 da Rua de 
Antin, em Paris. A peça a que se refere o com‑

positor polaco começou por ser, em 1831, o 
seu terceiro concerto para piano e orques‑
tra. Mas a mudança para Paris em Setembro 
desse ano fez com que o trabalho no novo 
concerto tenha ficado estagnado. Dez anos 
mais tarde, Chopin conclui o primeiro anda‑
mento e publica ‑o com o título Allegro de 
concert, op. 46. É uma obra estranha, inca‑
racterística, de grandes inconsistências esti‑
lísticas, apesar da extrema dificuldade téc‑
nica; parece que o compositor está ainda à 
procura da sua própria linguagem musical. O 
musicólogo Scott Foglesong chama ‑lhe “um 
elefante branco” no catálogo da produção 
musical do compositor de Varsóvia.

Franz Liszt
RAIDING (HUNGRIA), 1811 – BAYREUTH, 1886

Valsa Mephisto n.º 1

As quatro versões para piano da Valsa 
Mephisto que Franz Liszt compôs entre 1856 
e 1885 foram inspiradas na obra literária 
Fausto, um poema (Faust, Ein Gedicht) de 
Nikolaus Lenau (1802 ‑1850). A primeira, que 
encerra o concerto de hoje, é, na realidade, 
o segundo dos dois Episódios sobre o 
Fausto de Lenau intitulado Der Tanz in der 
Dorfschenke (A Dança na estalagem da 
aldeia). Entre 1856 e 1861, em Weimar, Liszt 
trabalhou em simultâneo nas versões da 
obra para piano e para orquestra. A versão 
para piano foi dedicada ao seu jovem e 
promissor aluno Carl Tausig. Tratando ‑se de 
uma obra programática, Franz Liszt indicou 
na partitura o excerto do texto de Lenau 
que lhe serviu de inspiração e que conta 
a seguinte história: Mefistófeles e Fausto 
entram na estalagem onde se celebra um 
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casamento. Estando os aldeões a dançar 
animadamente, Mefistófeles pega num 
violino e começa a tocar. Fausto, por sua vez, 
dança com a filha do estalajadeiro, por quem 
se enamorou. Inebriado pelo som da música 
que sai do seu violino, Mefistófeles ri de forma 
escarnecedora da dança de Fausto. Mas os 
dois amantes continuam a dançar sem parar, 
e antes de se deixarem enlevar pelo seu amor 
aparece um rouxinol. Musicalmente, Liszt 
retrata os golpes de arco de Mefistófeles 
através de uma sucessão de quintas que 
começam na região grave e alastram por todo 
o piano. Após a repetição da série de quintas, 

aparece o tema principal da peça, um tema 
dançante formado por colcheias saltitantes. 
Uma secção central mais lírica, em Ré bemol 
maior, traduz o ambiente de sedução entre 
Fausto e a filha do estalajadeiro, interrompida 
por um Presto inesperado que representa 
as gargalhadas maquiavélicas e trocistas de 
Mefistófeles. Segue ‑se uma coda demoníaca 
também em Presto, onde abundam as 
dificuldades técnicas para o pianista. Depois 
da aparição do rouxinol, um crescendo súbito 
dá origem a uma sequência furiosa de oitavas 
com que termina a valsa.

Soneto 104 do Petrarca

Pace non trovo, e non ho da far guerra;
E temo e spero, ed ardo e son un ghiaccio;
E volo sopra ‘l cielo e giaccio in terra;
E nullo stringo, e tutto il mondo abbraccio.

Tal m’ha in prigion, che non m’apre, né serra;
Né per suo mi riten, né scioglie il laccio;
E non m’ancide Amor, e non mi sferra;
Né mi vuol vivo, né mi trae d’impaccio.

Veggio senz’ occhi; e non ho lingua e grido,
E bramo di perir, e cheggio aita;
Ed ho in odio me stesso ed amo altrui:

Pascomi di dolor, piangendo rido;
Equalmente mi spiace morte e vita: 
In questo stato son, Donna, per Vui.
 

Não tenho paz nem como fazer guerra,
espero e temo e a arder gelo me faço,
voo acima do céu e jazo em terra,
e nada agarro e todo o mundo abraço. 

Tem‑me em prisão quem ma não abre ou cerra,
nem por seu me retém nem solta o laço,
e não me mata Amor, nem me desferra,
nem me quer vivo ou fora de embaraço. 

Vejo sem olhos, sem ter língua grito,
anseio por morrer, peço socorro,
amo outrem e a mim tenho um ódio atroz, 

Nutro‑me em dor, rio a chorar aflito,
despraz‑me por igual se vivo ou morro.
Neste estado, Senhora, estou por vós. 

Tradução: Vasco Graça Moura, in As Rimas de Petrarca, Lisboa: Bertrand, 2003. 

Gentilmente autorizada pela Bertrand Editora/Quetzal e pelos Herdeiros de Vasco Graça Moura.



6

Liszt passou a década de 1830 a viajar pela 
Suíça e pela Itália com a sua amante Marie 
d’Agoult. Durante as viagens e nos anos que 
se seguiram, o compositor húngaro recolheu 
as suas impressões pessoais dos Alpes Suí‑
ços e das obras ‑primas da literatura e da pin‑
tura renascentista italiana nos dois primeiros 
volumes da colectânea Anos de peregrina-
ção (Années de pèlerinage) intitulados Suíça 
ou Primeiro Ano (Suisse ou Première Année), 
publicado em 1855, e Itália ou Segundo Ano 
(Italie ou Deuxième Année), levado à estampa 
três anos depois. Em 1883, publica o terceiro 
e último volume, constituído por sete peças 
compostas entre 1867 e 1877, ao qual dá o 
título de Terceiro Ano (Troixième Annèe).

O Soneto 104 do Petrarca pertence ao 
segundo volume da colectânea, ou seja, 
ao volume Itália ou Segundo Ano (Italie ou 
Deuxième Année). Constitui, juntamente, 
com os Sonetos 47 e 123, uma trilogia de 
peças sobre textos do poeta italiano (que 
descrevem o amor platónico de Petrarca por 
Laura) que Liszt compôs para tenor e piano, 
entre 1838 e 1839. A transcrição para piano 
data de 1846. Um pouco antes da publica‑
ção do segundo volume dos Années de pèle-
rinage, em 1858, Franz Liszt faz a última e defi‑
nitiva revisão das três peças. O Soneto 104, 
cujo texto e respectiva tradução se trans‑
crevem na página anterior, transmite toda 
a angústia que vai na alma do poeta e que 
resulta do estado de enamoramento em que 
se encontra. Agitato assai (Muito agitado) é a 
indicação que Liszt escreve na partitura para 
descrever o estado de alma do poeta. Con‑
tudo, a leitura musical que o compositor faz 
do texto poético de Petrarca resulta numa 
obra intimista, reflexiva, plena de lirismo.

Hexaméron

“Thalberg é o melhor pianista do mundo; Liszt 
é o único!”. Esta frase foi proferida pela Prin‑
cesa Cristina Belgiojoso ‑Trivulzio no concerto 
em favor dos refugiados italianos que ela pro‑
moveu e organizou em Paris, a 31 de Março de 
1837, no seu palacete, onde os dois pianistas e 
compositores tocaram para gáudio da aristo‑
cracia e da alta burguesia parisiense que ali‑
mentava uma rivalidade entre os dois.

Para aquele concerto, a Princesa enco‑
mendou a seis compositores uma peça con‑
certística para piano em forma de variações 
sobre o tema da Marche des Puritains da 
ópera I Puritani de Bellini, trecho que pertence 
ao final do segundo acto. O resultado final foi 
intitulado de Hexaméron exactamente para 
registar o facto de a obra ter seis autores. 
Liszt escreveu a introdução e a apresentação 
do tema, a segunda variação, os interlúdios – 
momentos musicais de ligação entre as varia‑
ções – e o final. Segismund Thalberg, Johann 
Peter Pixis, Henri Herz, Carl Czerny e Fry‑
deryk Chopin foram os autores da primeira, 
terceira, quarta, quinta e sexta variações. 
Thalberg, com seus característicos efeitos de 
três mãos, Pixis com as suas oitavas terríveis, 
Herz com a sua velocidade estonteante mas 
graciosa e Czerny com uma plêiade de efei‑
tos técnicos diabólicos imprimiram à obra um 
cunho virtuosístico e di bravura. Liszt e Cho‑
pin conferiram o toque cantabile, com aquele 
a escrever um trecho lírico e contido e este a 
presentar ‑nos com um belíssimo nocturno 
que convida à reflexão e à introspecção.

Lamentavelmente a obra não ficou ter‑
minada a tempo de modo que não pôde ser 
interpretada no concerto de caridade. Mas 
passou a fazer parte do repertório de Liszt.

ANA MARIA LIBERAL, 2015
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Ingolf Wunder piano

Ingolf Wunder tornou ‑se reconhecido interna‑
cionalmente ao vencer vários prémios espe‑
ciais no Concurso Chopin de Varsóvia em 
2010: o prémio para Melhor Concerto, Melhor 
Polonaise ‑Fantaisie e o 2º Prémio do Con‑
curso. Seguiu assim as pegadas de alguns 
dos melhores pianistas do mundo, também 
premiados neste concurso: Martha Argerich, 
Krystian Zimerman, Vladimir Ashkenazy, Mit‑
suko Uchida e Maurizio Pollini.

Ao longo da temporada de 2014/15, Ingolf 
Wunder estreia ‑se em concerto em Lon‑
dres, com a Orquestra de Câmara de Lon‑
dres, apresenta ‑se com a Sinfónica da NDR 
de Hamburgo e regressa à Filarmónica de 
Varsóvia. Fez recentemente recitais em Taiwan 
e EUA. Destacam ‑se ainda visitas à Konzert‑
haus de Viena, Casa da Música no Porto e 
Schubertiade em Hohenems.

Tem tocado em muitas das principais 
salas de concerto do mundo, tais como a 
Tonhalle de Zurique, Musikverein e Konzer‑
thaus de Viena, Wigmore Hall de Londres, 
Théâtre du Palais ‑Royal em Paris, Philhar‑
monie de Varsóvia, Philharmonie de Berlim e 
Suntory Hall em Tóquio. A sua estreia no Inter‑
national Piano Series de Londres mereceu 
elogios rasgados na imprensa. Apresentou‑
‑se em festivais como La Roque d’Anthé‑
ron, Klavier Festival Ruhr e Schubertiade em 
Hohenems. Tem colaborado com orques‑
tras como a Sinfónica de Viena, Orquestra 
Tonkünstler da Baixa Áustria, Filarmónica de 
Varsóvia, Sinfónica da Rádio de Berlim, Sin‑
fónica NHK e hr ‑Sinfonieorchester.

Ingolf Wunder grava em exclusivo para 
a Deutsche Grammophon. A sua aclamada 
estreia discográfica – um disco monográ‑

fico de Chopin – foi editada em 2011, e o seu 
segundo CD, 300, em 2013. O mais recente 
inclui Concertos de Tchaikovski e Chopin 
em colaboração com Vladimir Ashkenazy 
e a Orquestra Filarmónica de São Peters‑
burgo, e foi nomeado Álbum da Semana pela 
Classic FM.

Ingolf Wunder nasceu na Áustria e reve‑
lou o seu talento musical aos quatro anos de 
idade. Estudou nos conservatórios de Klagen‑
furt e Linz, e posteriomente na Universidade 
de Música e Artes Performativas de Viena. 
Mantém um contacto próximo com o seu 
mentor Adam Harasiewicz, pianista polaco 
laureado do Concurso Chopin de 1955.

Para além dos prémios no Concurso Cho‑
pin, Wunder conquistou ainda primeiros pré‑
mios no Concurso Steinway de Hamburgo, 
Prima la Musica na Áustria e Concours Musi‑
cal de France. Recebeu o Prémio Cidade de 
Budapeste no 36º Concurso Internacional 
Liszt de Budapeste em 2001.

http://www.ingolfwunder.at/
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