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1ª PARTE

Ludwig van Beethoven
 Sonata para piano n.º 30, em Mi maior, 
op. 109 (1820; c.18min.)

1.  Vivace, ma non troppo – Adagio 
espressivo – Tempo I

2. Prestissimo
3. Andante molto cantabile e espressivo

 Var. I – Molto espressivo
 Var. II – Leggiermente
 Var. III – Allegro vivace
  Var. IV – Un poco meno andante, 

cioè, un poco più adagio del tema
 Var. V – Allegro ma non troppo
  Var. VI – Tempo I del tema 

(Cantabile)

Sonata para piano n.º 31, em Lá bemol maior, 
op. 110 (1821; c.18min.)

1. Moderato cantabile, molto espressivo
2. Allegro molto
3.  Adagio, ma non troppo – Fuga: Allegro 

ma non troppo

2ª PARTE

Franz Liszt
Quatro estudos de execução transcendente 
(1826  ‑52; c.22min.)

N.º 4: Mazeppa
N.º 5: Feux Follets
N.º 8: Wilde Jagd
N.º 10: Allegro agitato molto (Fá menor)

Johannes Brahms
Variações sobre um tema de Paganini, op. 35, 
Livros I e II (1863; c.24min.)
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Ludwig van Beethoven
BONA, 16 DE DEZEMBRO DE 1770

VIENA, 26 DE MARÇO DE 1827

As Sonatas op. 109 e 110 pertencem à fase final 
de produção de Beethoven. A sua composição 
foi iniciada no mesmo período, em 1819, tendo 
sido terminadas, respectivamente, em 1820 
e 1821, e demonstram uma estética de cariz 
marcadamente romântico. A divisão destas 
sonatas em 3 andamentos pode remeter para 
os padrões contemporâneos das sonatas do 
Classicismo, mas os conteúdos de cada anda
mento são bastante diferenciados, incluindo 
géneros que o próprio Beethoven não costu
mava incluir em sonatas: o tema com varia
ções (Sonata op. 109) e a fuga (Sonata op. 110).

O primeiro andamento da Sonata op. 109 
é baseado no princípio do contraste entre o 
motivo inicial, Vivace ma non troppo, leve e 
irrequieto, e um Adagio espressivo dramático 
e marcado pelos frequentes arpejos abran
gendo toda a tessitura do piano. A alternância 
entre estes dois materiais temáticos sucede
 se ao longo do andamento, constituindo a 
sua característica mais marcante. O segundo 
andamento, Prestissimo, embora também 
apresente algumas passagens mais expres
sivas, é sobretudo marcado pelo arrebata
mento, reforçado pela velocidade e repetição 
de motivos rítmicos ternários. O terceiro 
andamento, em forma de tema com variações, 
introduz um tema em tempo Andante molto 
cantabile ed espressivo. Beethoven reforça 
este carácter acrescentando, em alemão, a 
indicação ‘cantante, com íntimo sentimento’. 
A paleta de sentimentos expressa pelas 6 
variações que se seguem é constantemente 
variada: embora a 1ª variação prolongue a 

expressividade do tema, já a 2ª evoca a ligei
reza do tema inicial do 1º andamento; a 3ª 
variação, veloz e virtuosa, alterna figuração 
rápida entre as mãos direita e esquerda; a 
4ª variação regressa a um tempo mais lento, 
mas sem acalmar totalmente, sendo seguida 
por uma 5ª variação em que Beethoven, 
ao utilizar pontos de imitação, se aproxima 
do estilo barroco da fuga coral; a última 
variação começa com notas lentas, mas que 
se desdobram sucessivamente em valores 
mais curtos e mais velozes, até o acompa
nhamento se transformar num trilo (orna
mento que consiste na alternância rápida 
entre duas notas) obsessivo. O andamento 
e a Sonata terminam com a reiteração do 
tema das variações, num ambiente de calma 
e resignação pouco comum como conclusão 
deste género de obras.

O Moderato cantabile inicial da Sonata 
op. 110 e a indicação con amibilità estabele
cem o carácter geral da obra, que contrasta 
com o arrebatamento de outras sonatas 
deste período. A própria disposição dos 
andamentos é um elemento inovador, já que 
a ordem é invertida em relação à estrutura 
mais comum da altura, em que o andamento 
lento precederia o scherzo. O 2º andamento, 
Allegro molto, é efectivamente um scherzo 
em 3 partes, A  B  A, seguindo sem interrup
ção para o 3º andamento em tempo lento. 
Este Adagio final é um andamento complexo, 
constituído por secções contrastantes, mas 
que se sucedem sem interrupção e que vão 
alternando de forma cíclica. Assim, após os 
acordes iniciais e uma passagem em estilo 
recitativo de inspiração operática, segue   se 
uma sequência arioso – fuga – arioso – fuga. 
As secções intituladas arioso apresentam 
uma melodia pungente na parte da mão 
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direita, acompanhada por acordes na mão 
esquerda. As secções em estilo de fuga 
demonstram a influência do estilo contrapon
tístico do período Barroco. O próprio formato 
de apresentação da fuga, com o tema da 2ª 
fuga em forma invertida, é uma homenagem 
à complexidade da escrita de Bach.

HELENA MARINHO, 2013

Franz Liszt
RAIDING (BOÉMIA), 22 DE OUTUBRO DE 1811

BAYREUTH, 31 DE JULHO DE 1886

Os 12 Estudos de execução transcendente 
constituem um conjunto monumental de estu
dos de concerto, de acordo com Jean Dupart 
uma “espantosa síntese das possibilidades 
expressivas do piano”. Liszt começa o ciclo 
na tonalidade de Dó maior, seguindo uma 
sequência de tonalidades maiores e respec
tivas tonalidades menores por intervalos de 
quintas descendentes. 

Resultando de um processo de aperfeiçoa
mento e alargamento de um projecto inicial, só 
na terceira versão Liszt usa o termo “trans
cendente”: em 1826 publica Études en douze 
exercices; em 1839 Grandes Études e só em 
1952 é editada a versão final destes estudos 
com a designação Études d’exécution trans‑
cendante. Em 10 dos 12 estudos, Liszt pôs títu
los poéticos ou descritivos.

Liszt foi o primeiro músico a realizar tour
nées dando recitais de piano, sendo também 
o primeiro a tocar integralmente de memória 
(sem partitura). Entre 1839 e 1847, deu mais de 
uma centena de concertos efectuando uma 
tournée por vários países, tendo permanecido 
seis meses na Península Ibérica. Durante esse 
período deu oito recitais em Lisboa. Na ocasião 
trouxe consigo um lindíssimo piano Boisselot, 

que ficou em Portugal, e que se encontra 
actualmente no Museu da Música em Lisboa.

O estudo n.º 4, Mazeppa, é uma composi
ção galvanizante de carácter sinfónico. Liszt 
escreveu também um poema sinfónico Maze‑
ppa para orquestra, mas a versão para piano é 
muito mais conseguida e poderosa. Mazeppa 
era o nome pelo qual era conhecido Ivan Stepa
novich (c.1632  1709), um nobre cossaco ucra
niano que lutou pela independência da Ucrâ
nia. A vida de Mazeppa inspirou muitas obras 
literárias e artísticas, entre as quais poemas de 
Lord Byron e Victor Hugo, as referidas peças de 
Liszt, uma ópera de Tchaikovski e um retrato de 
Delacroix. Inspirado no poema homónimo de 
Victor Hugo (pertencente à obra Les Orienta‑
les), o estudo n.º 4, Mazeppa, é um estudo de 
bravura de uma enorme dificuldade técnica. 
Após uma cadência inicial, Liszt indica: “sempre 
fortissimo e con strepito”, isto é, ruidoso. 

Depois de Mazeppa, o contraste não podia 
ser mais acentuado: o estudo n.º 5, Feux Follets 
(Fogos  Fátuos), é um extraordinário exercício 
de leveza. O grau de virtuosismo e de dificul
dade é igualmente muito elevado, mas o registo 
é quase oposto. Verdadeira filigrana sonora, 
é sem dúvida um dos mais interessantes do 
conjunto. A influência desta peça na escrita 
pianística pós  Liszt é notória, particularmente 
em Ondine de Ravel. 

O estudo n.º 8, Wilde Jagd (Caça Selvagem), 
de ritmo incisivo, tem um carácter heróico 
semelhante a algumas rapsódias húngaras. A 
indicação inicial presto furioso e fff dá o mote. 
A parte central é extremamente envolvente e 
de grande exaltação, mas depois o clima inicial 
de grande virtuosismo é retomado.

O estudo n.º 10 não tem qualquer título 
ou indicação de inspiração ou programa 
extramusical. Começando com a indicação 
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de tempo e carácter Allegro agitato molto, 
demonstra um rasgo de bravura na alternân
cia de rápidos acordes entre as mãos que 
disputam entre si o mesmo registo do teclado. 
Após a introdução, o tema desenvolve  se de 
forma mais melódica, no registo agudo, e tem 
a indicação appassionato, razão pela qual o 
virtuoso italiano Ferrucio Busoni apelidava o 
estudo de “Appassionata”. 

LUÍS HENRIQUE, 2012

Johannes Brahms
HAMBURGO, 7 DE MAIO DE 1833

VIENA, 3 DE ABRIL DE 1897

É impossível subestimar a forte influência de 
Paganini enquanto virtuoso no universo musi
cal do século XIX uma vez que o impacto que 
provocava nos ouvintes, que assistiam incré
dulos às suas improvisações, revestia  se de 
uma aura religiosa. Esta criação de um intér
prete super  homem, ou mágico do palco, 
inspirou personalidades como Liszt a cria
rem uma identidade semelhante no piano, 
enquanto outros (como Robert Schumann) se 
sentiram compelidos a explorar novas técni
cas, elementos de virtuosismo nas formas 
clássicas da sonata e das variações. 

Nas Variações Paganini de Brahms esta 
influência é sentida de forma gradual conforme 
vamos avançando ao longo do primeiro livro. 
É como se o compositor, tendo começado 
uma série de abstracções puramente técni
cas, se fosse apercebendo e dando resposta 
ao enorme potencial artístico e dinâmico do 
projecto: pelo início do segundo livro somos 
directamente colocados perante música de 
um temperamento e balanço tremendos. Ao 
mesmo tempo que muito do desafio técnico 
reside na rica transcrição de carácter orques

tral para o piano, o entusiasmo que reveste a 
peça resulta da rápida sucessão de diferentes 
ambientes que as variações encerram.

Seguindo de perto a natureza concisa do tema 
de Paganini, somos levados através de elegantes 
serenatas vienenses, caprichos refinados, passa
gens fulminantes ou repentinas mudanças para 
momentos de extrema delicadeza. 

O grau de exigência técnica das Varia‑
ções Paganini lembra  nos que Brahms era um 
pianista profissional de reconhecido mérito 
que tocava regulamente as suas obras. A sua 
carreira de virtuoso incluiu a estreia dos seus 
concertos para piano (em 1859 e 1881 respecti
vamente), demonstrando capacidades pianís
ticas extraordinárias.

JONATHAN AYERST, 2009



6

Alexander Romanovsky piano

Descrito por Carlo Maria Giulini como “extraor
dinariamente dotado”, Alexander Romanovsky 
é um pianista fascinante, distinto e subtil, com 
um som envolvente.

Nasceu na Ucrânia, em 1984, e estu
dou com o seu mentor Leonid Margarius na 
Academia de Piano Imola durante 15 anos, 
prosseguindo os estudos no Royal College 
of Music (Londres) com Dmitry Alexeev. Aos 
17 anos, ganhou o 1º Prémio no prestigiante 
Concurso Busoni em Itália.

Os momentos altos da temporada 2015/16 
incluem estreias com as Orquestras Sinfónicas 
da Cidade de Birmingham, Islândia, Stavanger e 
Japan Century, e em recital no Auditorio Nacio
nal de Madrid e Casa da Música no Porto. Volta 
a trabalhar com a Orquestra Sinfónica Estatal 
da Rússia, a Filarmónica Nacional da Rússia, 
as Sinfónicas de Tóquio e Metropolitana de 
Tóquio, Orquestra Estatal de Jovens da Armé
nia, Orquestra do Teatro Comunale di Bologna 
e Orquestra do Teatro Carlo Felice de Génova. 
Apresenta  se em recital no Grande Auditório 
do Conservatório de Moscovo e em grandes 
digressões pela Itália e Japão.

Aclamado pelo New York Times como 
“especial, não só pela técnica extraordinária 
com um toque de cor e fantasia, mas também 
pela sensibilidade musical e interpretação 
lúcida”, Alexander Romanovsky tem realizado 
recitais em alguns dos palcos mais prestigia
dos do mundo, destacando se recentemente o 
Grande Auditório do Concertgebouw de Ames
terdão, Grande Auditório do Conservatório de 
Moscovo, Salas Asahi e Kioi (Japão), Teatro 
Municipal do Chile, Sala Verdi no Conservató
rio de Milão e Teatro Olímpico de Roma.

Romanovsky apresenta  se regularmente 
com algumas das principais orquestras da 
Europa, Ásia e América, nomeadamente no 
Reino Unido (Royal Philharmonic, English 
Chamber, Sinfónica da Hallé e Sinfónica de 
Bournemouth), Itália (Orquestra da Academia 
de Santa Cecília de Roma e Filarmónica do 
Scala de Milão), Rússia (Orquestras Nacionais 
do Mariinski, da Rússia, de São Petersburgo e 
Filarmónicas Nacionais), Japão (Sinfónicas de 
Tóquio e NHK) e EUA (Sinfónica de Chicago 
no Festival de Ravinia e Filarmónica de Nova 
Iorque sob a direcção de Alan Gilbert, no 
Bravo! Vail Festival). Colabora com maestros 
de grande prestígio como Vladimir Spivakov, 
Valery Gergiev, Michael Pletnev, Vladimir 
Fedoseyev, Sir Antonio Pappano, Gianandrea 
Noseda e James Conlon.

Alexander Romanovsky apresenta  se regu
larmente por toda a Itália, onde vive desde a 
infância. Em 2007 foi convidado para tocar 
na Residência Papal, na presença do Papa 
Bento XVI, na celebração do 110º aniversário 
do Papa Paulo VI. 

Desde 2007, gravou para a Decca quatro 
álbuns aclamados pela crítica: Beetho‑
ven: Diabelli Variations, Brahms/Schumann, 
Rachmaninov: Etudes  ‑Tableaux and Corelli 
Variations, e mais recentemente Russian 
Faust. Desde 2014, é Director Artístico do 
Concurso Internacional de Piano Vladimir 
Krainev em Moscovo. 
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