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Cem anos da Arte do Piano na Sociedade 
de Concertos Orpheon Portuense

Há momentos em que a Música nos 
transmite que existe vida sem morte.

EDUARDO LOURENÇO

O piano, os pianistas e o seu repertório 
impõem uma preponderância incontorná‑
vel na actividade concertística do Orpheon 
Portuense, percorrendo o itinerário de dura‑
ção de cem anos (entre 1881 e 1991). Os pia‑
nistas mais influentes e reconhecidos interna‑
cionalmente e em quantidade muito elevada 
apresentaram ‑se em concerto, a convite 
da Sociedade de Concertos “Orpheon Por‑
tuense”, na cidade do Porto, essencialmente 
nas salas Teatro Gil Vicente no Palácio de Cris‑
tal e no Teatro S. João. Relativamente à inclu‑
são de repertório solístico para piano nos pro‑
gramas do Orpheon Portuense, os primeiros 
concertos, em 1883, privilegiam o repertório de 
uma sociedade coral e de amadores, a qual foi 
criada em 12 de Janeiro de 1881 por 18 sócios.

No entanto, à época já incontornável 
na estrutura dos programas de solistas de 
renome (e de menor renome), o repertório 
pianístico do Romantismo é predominante 
(Chopin, Liszt, Schumann, Brahms), junto 
com algum J. S. Bach, autores barrocos (no 
caso dos pianistas franceses) e Sonatas de 
Beethoven. Os estudos de Paganini ‑Liszt e 
os Années de Pèlerinage seguem ‑se logo 
em 1885, revelando esta tendência da popu‑
laridade de um repertório bem conhecido do 
público, que impressionava pelo virtuosismo, 
pela performance ao vivo e pelos efeitos pia‑
nísticos e musicais.

A preferência pelo repertório mainstream 
e estrangeiro na actividade da Sociedade de 
Concertos Orpheon Portuense é dominante, 
numa perseverante procura dos intérpretes 
mais acreditados internacionalmente, na ten‑
tativa de estar a par do que de mais moderno 
e contemporâneo se fazia na Europa, em 
Paris, Londres, Madrid, Berlim, isto é, nas 
grandes capitais europeias ao longo de todo o 
século XX, e ainda nos centros de música eru‑
dita dos EUA.

Ouvimos hoje um pianista russo, Arcadi Volo‑
dos, descendente de uma longa linhagem 
de lendários mestres e pianistas russos dos 
séculos XIX e XX, que remonta à pedagogia 
do próprio F. Liszt. A formação de um solista 
consuma ‑se e advém de uma transmissão 
geracional e de uma relação professor ‑aluno 
complexa e personalizada. Foi assim que nas‑
ceu a relação pedagógica com a professora 
de Volodos, Galina Eguiazarova, que foi discí‑
pula do igualmente genial Goldenweiser (1875
‑1961), que por sua vez estudou com Siloti 
(1863 ‑1945). Siloti foi aluno de Liszt. O ensino 
individual, baseado na tradição oral, continua 
a ser a base do ensino musical e instrumental 
até aos nossos dias, uma vez que ainda hoje 
não é possível transmitir esse ensino através 
de conhecimentos teóricos ou bibliografias 
especializadas.

O pianista Arcadi Volodos escolhe para 
o concerto de hoje um programa predomi‑
nantemente do Romantismo de excelência, 
de autoria dos melhores pianistas, composi‑
tores e intérpretes que o séc. XIX viu nascer: 
Johannes Brahms e Franz Schubert.
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Johannes Brahms
HAMBURGO, 7 DE MAIO DE 1833

VIENA, 3 DE ABRIL DE 1897

Variações em Ré menor, op. 18b
(sobre o Sexteto de Cordas op. 18)

Foi a pianista e compositora Clara Schumann 
(1819 ‑1896) que, tendo escutado o sexteto de 
cordas op. 18, pediu a Johannes Brahms que 
fizesse uma transcrição do nobre Andante 
do Sexteto para cordas em Si bemol maior, o 
tema e variações em Ré menor.

Für Clara Schumann gesetzt: Zum 13. Sep-
tember 1860 als freundlichen Gruß, “Para 
Clara Schumann, por ocasião do dia 13 de 
Setembro de 1860, num abraço amigo”, é a 
dedicatória que é publicada na partitura pelo 
compositor. E 13 de Setembro era precisa‑
mente o dia de aniversário de Clara, tratando‑
‑se esta obra de uma prenda de aniversário 
para a sua dilecta amiga, viúva do compositor 
Robert Schumann desde 1856 (este também 
muito amigo de Brahms).

A forma musical “Variação” tem um lugar 
central na obra de Brahms, podendo ser cita‑
dos exemplos na sua produção como a Sonata 
op. 1 para piano (1852/53) ou a Sonata para cla‑
rinete em Mi bemol maior op. 120/2, uma das 
suas últimas obras: todas elas contêm anda‑
mentos em forma de tema e variações.

A transcrição para piano deste segundo 
andamento é um conjunto de variações sobre 
um tema arcaico em Ré menor, que funciona 
musicalmente bem para piano. A escrita 
demonstra alguma influência do estilo bar‑
roco, com alusões subtis a canções folclóri‑
cas alemãs, com um toque húngaro. Desde 
1849, Hamburgo (a cidade natal de Brahms) 
tinha sido inundada por emigrantes húngaros, 

sendo que a música cigana influenciava com 
elementos característicos a sua música. Daí, 
por exemplo, o acompanhamento do tema 
com alusões a timbres de instrumentos como 
címbalos.

Brahms trabalhou intensamente na com‑
posição do Sexteto de cordas op. 18 em Si 
bemol maior nos anos de 1859 e 1860, pro‑
curando conseguir um tratamento perso‑
nalizado e aprofundado das texturas musi‑
cais tradicionais, uma vez que o tema deste 
Andante ma moderato é baseado em movi‑
mentos de dança dos séculos XVI e XVII, em 
particular a “Folia”, um modelo de variação 
que aplica uma fórmula de sons mais pesa‑
dos e acentuados na tessitura grave. Os acor‑
des arpejados parecem ser comparáveis em 
termos tímbricos ao acompanhamento de 
uma música de alaúde. A 5ª Variação, com 
as suas melodias arcaicas e os seus estáticos 
bordões, lembram o som de uma sanfona.

Seis peças para piano, op. 118

As 30 Klavierstücke (Obras para piano) que 
Johannes Brahms compõe no seu período 
mais tardio de produção entre 1878 e 1893 são 
reveladoras da esfera mais íntima da criação 
e do timbre mais original deste compositor. 
Podemos quase falar de autênticos monólo‑
gos pianísticos, consubstanciados nas obras 
76, 79, 116, 117, 118 e 119. É um facto que poucos 
manuscritos ou partituras em esboço foram 
encontradas após a morte de Brahms, uma 
vez que ele próprio se dedicou a fazer desa‑
parecer estes manuscritos, ou a revê ‑los cui‑
dadosamente, aperfeiçoando e terminando 
todas as suas obras de juventude. O resultado 
deste aperfeiçoamento culminou nas obras 
de carácter entre os números 116 e 119.
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 As 6 Klavierstücke opus 118 datam do ano 
de 1893, quatro anos antes do falecimento de 
Brahms. Iniciam ‑se com o primeiro Interme-
zzo, numa espécie de Prelúdio de carácter 
apaixonado, na tonalidade de Lá menor. Este 
primeiro número (Allegro non assai, ma molto 
appassionato) poderia ser comparado na 
sua forma monotemática ao primeiro Prelú‑
dio da série opus 28 de Chopin. Nos primeiros 
10 compassos e no seguimento posterior do 
discurso musical, a escrita é bastante densa 
e complexa, tornando difícil a diferenciação 
das linhas polifónicas por parte do intérprete, 
e da sua respectiva percepção, por parte do 
ouvinte.

O segundo Intermezzo (Andante tenera-
mente) é talvez uma das mais famosas e favo‑
ritas obras de Brahms. A esfera íntima do tim‑
bre musical, de uma grande simplicidade e 
lirismo está aqui presente, consubstanciando 
o termo alemão – também muito utilizado por 
Beethoven – “Innigkeit”, que pode ser tradu‑
zido por sinceridade ou honestidade, sem‑
pre do ponto de vista de uma interioridade 
rica mas discreta, de grande vivacidade inte‑
rior, mas sem ser extrovertida. O trabalho do 
compositor é de um detalhe precioso e cria‑
tivo, sendo que os primeiros 16 compassos 
são modificados melodicamente. Logo de 
seguida chega ‑se a um clímax em dinâmica 
forte, seguido de um fervilhante e expressivo 
motivo, alongado no movimento da música. 
A parte central é elegíaca, e pode trazer à 
memória um outro Intermezzo de Brahms, 
o opus 76/6, potenciando o conteúdo de 
lamento suave, em desabafo apaixonado. Na 
reexposição, apresenta ‑se o tema de novo, 
convertido em corrente de expressão de sen‑
timento e emoção.

Um curto e surpreendente motivo inicia a 
Ballade em Sol menor, a terceira peça deste 

ciclo 118 (Allegro energico). O tema enérgico 
contrasta fortemente com o lirismo da obra 
anterior. A cantilena suave em Si maior (que 
será ainda recuperada como reminiscência 
no final) vai ter poucas variações do ponto de 
vista harmónico e modulatório.

O próximo Intermezzo, em Fá menor 
(Allegretto un poco), tem um carácter bas‑
tante tempestuoso, mas é menos complexo 
e denso para o ouvinte. Construído quase 
inteiramente no princípio do cânone, ou imi‑
tação, entre as partes musicais, segue uma 
forma analítica A ‑B ‑A’, uma forma ternária, 
sendo incluída uma parte central e uma reex‑
posição. A música de repente subjuga ‑se aos 
quatro acordes finais, que resolvem o cânone, 
se deslocam para Fá maior e desaparecem 
gradualmente. É uma preparação excelente 
para o início da Romanze, o quinto número.

A Romanze (Andante – Allegretto gra-
zioso – Tempo I) é uma bela melodia lírica e 
poética, construída em contraponto duplo. 
Através da anacruse da dominante, o ouvido 
segue naturalmente as linhas das vozes con‑
tralto e tenor, em oitavas paralelas. O tema 
pastoral da parte intermédia possibilita uma 
interpretação variada e colorida.

A sexta e última das peças deste ciclo, 
Intermezzo (Andante, largo e mesto), é uma 
obra ‑prima de carácter mais uma vez elegíaco, 
continuando a seguir a enorme profundidade e 
densidade dramatúrgica da linguagem musical 
do autor. Através das três notas que formam 
o motivo principal, em sotto voce (do italiano 
“suavemente”), evocam ‑se paisagens melan‑
cólicas, numa metáfora de interiorização e ele‑
vação espirituais. O sotto voce transforma ‑se 
na parte central num motivo rítmico acen‑
tuado, numa intensificação e evolução do sen‑
timento de melancolia agora dramatizado, 
culminando numa sucessão de acordes herói‑
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cos, que celebram o triunfo do trágico motivo 
principal. Por fim, soam as vozes da polifonia 
(transformadas de notas dobradas ao inter‑
valo de terceira para notas dobradas ao inter‑
valo de sexta), resignadamente a anunciar a 
paz e a harmonia, que não deixa de sublinhar 
mesmo no final o trágico naufrágio na tristeza 
melancólica, sem esperança.

Franz Schubert
VIENA, 31 DE JANEIRO DE 1797

VIENA, 19 DE NOVEMBRO DE 1828 

Sonata n.º 21 em Si bemol maior, D. 960

Johannes Brahms está sepultado em Viena 
(Áustria), no Wiener Zentralfriedhof, entre os 
túmulos de Beethoven e Schubert. Esta curio‑
sidade pode levar ‑nos à obra seguinte do pro‑
grama de hoje, sobretudo à sua autoria: Franz 
Schubert e esta obra composta para piano, a 
sua última Sonata.

A Sonata n.º 21 em Si bemol maior é a 
terceira das últimas três grandes sonatas 
escritas no último ano da vida de Schubert. 
Estas sonatas foram publicadas em Viena 
por Diabelli em 1838, dez anos após a morte 
do compositor. A Sonata foi escrita nos últi‑
mos meses de vida, sendo que a versão final 
foi concluída provavelmente até o final de 
Setembro de 1828, um mês e meio antes da 
morte de Schubert com a idade de 31 anos. 

A Sonata n.º 21 em Si bemol maior, D. 960, 
é uma obra de sonoridade tranquila e transfi‑
gurada, numa possível tentativa de síntese de 
todas as forças da espiritualidade e silêncio. 
Este facto despertou em Schubert a vontade 
de escrever para piano uma obra talvez com 
menos virtuosismo em termos de destreza 
pianística, mas plena de exigência, no que diz 

respeito às subtilezas da sonoridade culti‑
vada, no cantabile (na imitação do canto) e na 
luminosidade da sonoridade, nas finas nuan-
ces e articulação da expressividade. A obra, 
em quatro andamentos, contém todos estes 
contrastes dramáticos.

O primeiro andamento não é um Alle-
gro, mas antes um Molto moderato sonha‑
dor e de andamento fluido. O tema é suave e 
meditativo, lembrando a atmosfera da Can‑
ção de Mignon sobre o verso de J. W. Goethe 
“Conheces a terra do laranjal florido?” (Ken-
nst Du das Land wo die Citronen blühn?, no 
texto original). Na linha do baixo, o trilo surdo 
no Sol bemol provoca como que uma calma 
lembrança ameaçadora. A melodia princi‑
pal ainda aparece duas vezes, uma vez em 
Sol bemol maior e outra na tonalidade prin‑
cipal. Em movimento de tercinas, segue‑
‑se um expressivo 3º tema, que como numa 
pergunta aberta termina a 1ª parte do anda‑
mento. A parte central transposta para Dó 
sustenido menor apresenta um outro tema, 
que modula por diversas tonalidades.

O segundo andamento está em Dó suste‑
nido menor e evoca uma sonoridade etérea, 
num canto de grande tristeza e resignação 
espiritual. A parte central tem a sonoridade 
de um coro masculino festivo. Na reexposi‑
ção, a melodia dirige ‑se para Dó sustenido 
maior e esvai ‑se numa esfera de redenção 
sublimada.

O terceiro andamento é um Scherzo 
escrito com muita delicadeza, leveza, a maior 
parte do tempo na dinâmica pianissimo. 

Uma oitava em forte inicia o tema do 
rondó do quarto andamento, a qual soa como 
uma declaração para preparar o drama que 
se vai seguir. Repetidamente na falsa tonali‑
dade de Dó menor, a tonalidade de Si bemol 
maior já está entretanto bem estabelecida. 
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O segundo tema, em forma ternária, está 
escrito na tradicional dominante, com arpejo 
a preencher a mão direita e um acompanha‑
mento leve e sincopado na mão esquerda. 
Um terceiro tema em ritmo pontuado começa 
em Fá menor, em fortissimo, e depois muda 
para o modo principal, em pianissimo. Este 
tema leva ‑nos de volta ao tema principal do 
rondó. Na coda, o tema principal é fragmen‑
tado, com a oitava em Sol maior, a qual desce 
de seguida para Fá maior, e o movimento 
encerra com um presto triunfante. Embora se 
trate da última sonata para piano que Schu‑
bert escreveu, a sua estética e mensagem 
musical está imbuída de beleza e do desejo 
de viagem onírica de sensibilidade e do indizí‑
vel, tão caro aos artistas do período estilístico 
do Romantismo no século XIX.

SOFIA LOURENÇO, 2015
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Arcadi Volodos piano

Aclamado como “génio do teclado”, Arcadi 
Volodos é um dos pianistas mais perfeitos e 
notáveis do mundo. O seu virtuosismo ilimi‑
tado, juntamente com a sua noção singular de 
fraseado, cor e poesia, tornou ‑o um narrador 
ideal das histórias musicais do Romantismo. 
Pelas suas mãos, uma melodia simples do Bar‑
roco é tão fascinante como uma interpreta‑
ção do Terceiro Concerto de Rachmaninoff, e 
as suas visões sobre os vislumbres do abismo 
de Schubert são tão impressionantes como os 
seus voos por entre a esfera mística de Liszt.

Volodos nasceu em São Petersburgo, em 
1972, e começou por estudar canto e direc‑
ção. Dedicou ‑se ao estudo sério do piano 
a partir de 1987, no Conservatório de São 
Petersburgo, prosseguindo ‑o no Conserva‑
tório de Moscovo com Galina Egiazarova e, 
depois, em Paris e Madrid.

Desde a sua estreia em Nova Iorque, em 
1996, Volodos tem tocado junto de muitos dos 
maestros e orquestras mais ilustres do mundo, 
incluindo a Filarmónica de Berlim, Orquestra 
Philharmonia, Orquestra do Real Concertge‑
bouw, Filarmónica de Munique, Staatskapelle 
de Dresden, Orquestra da Gewandhaus de 
Leipzig, Orquestra da Tonhalle de Zurique, 
Sinfónica de Boston, Sinfónica de Chicago e 
Filarmónica de Nova Iorque; com direcção, 
entre outros, de Myung ‑Whun Chung, Lorin 
Maazel, Valery Gergiev, James Levine, Zubin 
Mehta, Christoph Eschenbach, Seiji Ozawa e 
Riccardo Chailly. Apresenta ‑se regularmente 
em recital na Philharmonie de Berlim, Musik‑
verein de Viena e Teatro dos Campos Elíseos 
de Paris, tal como em todos os mais importan‑
tes centros musicais da Europa e Ásia. Volo‑
dos apresenta ‑se regularmente em recital em 

Londres, Zurique, Viena, Madrid, Amester‑
dão, Varsóvia, Bruxelas, Munique, Tóquio, Seul 
e Pequim, assim como no Festival de Piano de 
Ruhr, Beethovenfest em Bona, La Roque d’An‑
theron e Festival de Salzburgo.

Na temporada de 2014/2015, Volodos 
é “Artista em Residência” na Konzerthaus 
de Berlim, onde interpreta oito programas 
diferentes de concerto, recital e música de 
câmara. Encontra ‑se em digressão pela Ale‑
manha e Suíça com a Orquestra Sinfónica 
da RAI e o maestro Juraj Valcuha. Toca 
no Festival de Páscoa de Salzburgo com a 
Staatskapelle de Dresden, e ainda em reci‑
tais em Bruxelas, Royal Festival Hall de Lon‑
dres, Roma, Amesterdão e Festival de Verão 
de Salzburgo. 

Depois do já histórico recital de estreia 
no Carnegie Hall, em 1998, Arcadi Volodos 
gravou um conjunto aclamado de CDs com 
Sonatas de Schubert, peças para piano solo 
e transcrições de Rachmaninoff, bem como 
interpretações ao vivo do Concerto para 
piano n.º 3 de Rachmaninoff e do Concerto 
para piano n.º 1 de Tchaikovski, sob a direc‑
ção de James Levine e Seiji Ozawa, respec‑
tivamente. O CD “Volodos plays Liszt”, de 
2007, foi distinguido como “Editor’s Choice” 
da revista Gramophone e recebeu o Diapa‑
son D’Or. Em 2010 foi editado em CD e DVD o 
seu recital no Musikverein de Viena, realizado 
no ano anterior, com recepção entusiástica 
da crítica internacional.

Nos últimos anos, Arcadi Volodos tem 
interpretado regularmente nos seus reci‑
tais obras do compositor catalão Federico 
Mompou, dedicando a esta marcante per‑
sonalidade musical o seu novo CD a solo – já 
distinguido com o Diapason D’or e o Choc da 
revista Classica.
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