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1ª PARTE

Béla Bartók
Sonata (1926; c.12min.)

1. Allegro moderato
2. Sostenuto e pesante
3. Allegro molto

Edvard Grieg
Nove peças líricas (1883‑1901; c.20min.)

‑ Borboleta
‑ Berceuse
‑ Halling
‑ Marcha dos trolls
‑ Fantasma
‑ Regresso a casa
‑ Viajante solitário
‑ Nocturno
‑ Dia de casamento em Troldhaugen

Três danças norueguesas, op. 35 
(1880; c.14min.)

‑ N.º 1 em Ré menor: Allegro marcato
‑  N.º 2 em Lá maior: Allegretto tranquillo 

e grazioso
‑ N.º 4 em Ré maior: Allegro molto

2ª PARTE

Domenico Scarlatti
Três sonatas (c.1700‑1750; c.10min.)

‑ Sonata em Mi maior, K. 20: Presto
‑ Sonata em Sol menor, K. 43: Allegro assai
‑ Sonata em Ré maior, K. 96: Allegrissimo

Igor Stravinski
Sonata em Dó maior (1924; c.10min.)

1. ♩ = 112
2. Adagietto
3. ♩ = 112

Três andamentos de Petruchka 
(1921; c.16min.)

1. Dança Russa
2. Na Cela de Petruchka
3. A Semana Gorda
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Os compositores do Barroco e do Iluminismo 
recorriam, muitas vezes, a temas e ritmos da 
música popular que, inseridos dentro da sua 
linguagem, multiplicavam sugestões e alusões 
sem afectar o sistema sobre o qual se regia a 
música erudita ocidental, tanto do ponto de 
vista formal como do conteúdo. Muito diferente 
será, pelo contrário, o papel que o recurso ao 
elemento popular irá adquirir durante o século 
XIX e que dará lugar a resultados muito varia‑
dos para os quais contribuirão, muitas vezes, 
também os compositores provenientes de 
regiões que, durante muito tempo, tinham sido 
consideradas à margem da cultura musical 
dominante na Europa; estes músicos, em sinto‑
nia com o renascimento de uma consciência da 
identidade política e cultural dos seus países, 
irão explorar o rico património do folclore para 
reivindicar, também na música, as suas espe‑
cificidades nacionais.

Se os resultados destas atitudes levarão 
muitas vezes a uma espécie de compromisso 
consistente com a introdução de elementos da 
música popular num sistema musical profun‑
damente assente na tradição que, até então, 
tinha sido hegemónica no Ocidente, diferentes 
serão os resultados aos quais chegarão alguns 
compositores, sobretudo da Europa de Leste, 
no início do século XX. Neles, de facto, a neces‑
sidade de preservar a sua identidade cultural 
fundir ‑se ‑á com a exigência, em linha com 
as vanguardas dos principais centros musi‑
cais europeus da época, de desencalhar uma 
profunda e irreversível renovação da lingua‑
gem musical; renovação para a qual acabará 
por contribuir, de forma substancial e original, 
a utilização de estruturas melódicas, rítmicas, 
modais e de escalas derivadas do património 
da música tradicional.

Béla Bartók
NAGYSZENTMIKLÓS (HUNGRIA), 25 DE MARÇO 1881

NOVA IORQUE, 26 DE SETEMBRO DE 1945

Este é, por exemplo, o caso de Béla Bartók, cujo 
interesse pela música popular, se inicialmente 
se manifestou dentro uma linguagem mode‑
lada sobre a experiência tardo ‑romântica, 
fez ‑se depois elemento propulsor de uma cifra 
estilística tão original e inovadora que pode ser 
considerada no mesmo plano da dos principais 
representantes da vanguarda musical da época.

Nisso desempenhou um papel decisivo 
a recolha e o estudo da música folclórica 
húngara e das regiões linguísticas eslovacas 
e romenas, levada a cabo por Bartók com um 
rigor metodológico invulgar para o seu tempo. 
Um trabalho de campo que, após as restrições 
impostas pela Primeira Guerra Mundial, se 
tornou praticamente impossível em algumas 
dessas regiões que pareciam menos conta‑
minadas e, portanto, mais interessantes, na 
sequência da divisão territorial que se seguiu 
à desintegração do Império Austro ‑Húngaro 
e das tensões entre os novos estados que se 
tinham formado em seu lugar.

Depois da guerra, a produção de Bartók, 
que já tinha contemplado obras pianísticas 
e instrumentais bem como uma ópera e dois 
bailados, voltará a concentrar ‑se na música 
instrumental e, em 1926, sobretudo no piano. O 
estímulo foi o renascer da vida musical interna‑
cional que parecia voltar a oferecer ao músico 
a possibilidade de uma carreira de prestígio 
como pianista. Para este efeito, era neces‑
sário ampliar o seu repertório de intérprete, 
tanto com trabalhos de outros autores, como 
compondo peças que estivessem mais em 
linha com os resultados estilísticos aos quais 
ele tinha chegado naquele período. No que tem 



4

sido chamado o seu “ano do piano”, viram a luz 
as duas colecções de peças para este instru‑
mento (Szabadban BB 89 e Kilenc kis zongo‑
radarab BB 90), o Concerto per piano BB 91 e 
a Sonata BB 88. Neste mesmo período, Bartók 
teve ocasião de visitar várias vezes Itália, assim 
como de ouvir algumas peças para piano de 
Stravinski, reacendendo o seu interesse pela 
música barroca a tal ponto que, de acordo com 
suas próprias declarações, teria passado de um 
ideal de profundidade artística de tipo beetho‑
veniano para algo mais em linha com a ideia de 
artesanato musical tal como aquele exemplifi‑
cado, de forma admirável, pela obra de Johann 
Sebastian Bach. Neste contexto, os múltiplos 
estímulos recebidos por Bartók fundem ‑se 
agora num estilo maduro e original como reve‑
lam, por exemplo, os três andamentos – Allegro 
moderato, Sostenuto e pesante e Allegro molto 
– da sua Sonata para piano, BB 88. 

Os aspectos que motivam a referência, 
em relação a esta obra, a uma fase neoclás‑
sica do autor (clarificação e simplificação da 
estrutura, utilização de formas clássicas, estrita 
economia de meios, etc.) ligam ‑se aos aspec‑
tos que encaminham, por outro lado, para a 
música popular (evidentes sobretudo a nível 
melódico e rítmico), tornando ‑se ambos, em 
última análise, os instrumentos para prosse‑
guir no caminho de uma profunda renovação 
da sua própria linguagem. Para a modernidade 
desta sonata contribuem também as sonorida‑
des derivadas do uso extensivo das dissonân‑
cias e, em analogia com o que iam realizando 
outros compositores da época, a valorização 
do potencial percussivo do piano e a procura 
de um virtuosismo de natureza radicalmente 
diferente do herdado da tradição: caracterís‑
ticas estas que a tornam um pilar da produção 
pianística de Bartók, bem como do repertório 
concertístico do século XX.

Edvard Grieg
BERGEN, 15 DE JUNHO DE 1843

BERGEN, 4 DE SETEMBRO DE 1907

O património da música popular tinha sido um 
elemento fundamental também na formação 
do estilo maduro do maior compositor norue‑
guês do século XIX, Edvard (Hagerup) Grieg, 
revelando ‑se uma fonte particularmente rica 
de contínua inspiração. Será precisamente 
este o elemento que, no interior de uma 
linguagem ainda muito dependente da grande 
tradição do Romantismo e Pós ‑Romantismo 
alemão, será capaz de a reavivar e lhe dar  uma 
identidade e caracterização específica.

Grieg, que de facto se tinha formado na 
esteira da mais prestigiosa tradição europeia 
e tinha estudado no Conservatório de Leipzig, 
tinha visto renascer o interesse pelas tradições 
musicais do seu país graças também à influên‑
cia do famoso violinista Ole Bull e ao encontro 
com Rikard Nordraak, o fundador do naciona‑
lismo musical norueguês. A inserção na sua 
escrita de elementos derivados do folclore 
começará a permitir ‑lhe um certo grau de 
autonomia formal em relação à tradição euro‑
peia assim como a concretização de um estilo 
original que obteve rapidamente sucesso e no 
qual hoje conseguimos entrever alguns traços 
precursores de experiências posteriores, como 
a do impressionismo francês ou da música de 
Bartók. Esta autonomia, no contexto de uma 
frescura global da invenção, reflecte ‑se, por 
exemplo, em algumas escolhas harmónicas 
heterodoxas que acabam para afrouxar as rela‑
ções funcionais típicas da harmonia tradicio‑
nal, mas também na utilização particularmente 
livre da dissonância, para além obviamente do 
recurso a melodias e ritmos inspirados pelas 
tradições musicais da Europa do Norte. 
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A originalidade do estilo de Grieg parece 
emergir, mais do que nas obras reconduzíveis 
às grandes formas tradicionais, nas inúmeras 
peças de pequenas dimensões e de concepção 
formal simples nas quais o compositor mostra 
plenamente a sua capacidade de hábil minia‑
turista. É nesta dimensão, mais íntima e livre de 
qualquer magniloquência, que se inscrevem, 
por exemplo, os seus cerca de 150 Lieder ou a 
música incidental para o Peer Gynt ou mesmo 
os dez livros dos seus Lyriske stykker (peças 
líricas) que realizou com regularidade a partir 
de 1867 (op. 12) até 1901 (op. 71). Nestas últimas 
peças o músico é capaz de criar, em poucas 
páginas, esboços musicais de grande beleza 
e eficácia, ora evocando a paisagem do norte, 
ora a simplicidade de uma dança popular, ora a 
nostalgia pela sua própria terra. Briosas como 
a Marcha dos Trolls ou melancólicas como o 
Nocturno, nunca ultrapassam os limites de uma 
expressão contida e fortemente evocativa. É o 
caso também das suas Norwegische Tänze 
op. 35, cujas melodias se baseiam numa colec‑
ção de cantos de montanha noruegueses e que, 
inicialmente escritas para piano a 4 mãos, tive‑
ram em seguida uma versão orquestral e uma 
para piano solo.

Domenico Scarlatti
NÁPOLES, 26 DE OUTUBRO DE 1685

MADRID, 23 DE JULHO DE 1757

Isolada do fluxo principal da música do seu 
tempo, parece ‑nos hoje também a experiên‑
cia artística de (Giuseppe) Domenico Scarlatti, 
e não por causa de razões geográficas (a sua 
actividade, como é sabido, desenvolveu ‑se por 
mais de 30 anos na Península Ibérica, primeiro 
na corte de Portugal e, depois, na de Espanha), 
mas por causa do tipo de percurso incomum e 

original que ele cumpriu, em particular, na sua 
música para tecla. O corpus de mais de 550 
sonatas em forma bipartida que lhe é actual‑
mente atribuído parece, de facto, seguir a sua 
imaginação criativa pessoal, mais do que as 
modas do tempo, concentrando ‑se de cada vez 
em ideias que parecem sugeridas pelas sonori‑
dades de um acorde inusual ou de dissonâncias 
ousadas, por um determinado desenho rítmico 
ou pelas sugestões de uma dança ou do folclore 
musical ibérico. Cada uma delas parece convi‑
dar portanto a uma surpreendente experiên‑
cia sonora: uma dança alegre e rápida como no 
caso da Sonata K. 43; um desafio às expecta‑
tivas do ouvinte desorientando ‑o, harmónica e 
ritmicamente, ou ainda com ásperas dissonân‑
cias, como acontece, respectivamente, nas últi‑
mas partes da Sonata K. 20 e da Sonata K. 96. 

A abordagem de Scarlatti parece ligar ‑se ao 
espírito da inquieta pesquisa da anterior tradi‑
ção tocatística italiana, tradição no âmbito da 
qual ele se tinha formado, revelando, ao mesmo 
tempo, um forte sentido teatral, o que não é de 
estranhar no filho de um dos maiores composi‑
tores de ópera da época, como foi Alessandro 
Scarlatti. Este sentido de teatro maravilhosa‑
mente transposto na música para tecla permite‑
‑lhe atrair a atenção e surpreender o ouvinte 
com efeitos bizarros, modulações inespera‑
das, pausas súbitas e todos os artifícios que a 
sua fantasia e experiência lhe podiam oferecer. 
Estudos recentes sublinham ainda como, na sua 
relação com o folclore, especialmente o espa‑
nhol, Scarlatti não se limita, como era costume 
na época, à citação ou ao efeito pitoresco, mas 
consegue captar a essência dessa mesma tradi‑
ção contaminando ‑a com a da música erudita, 
sem que uma ou a outra percam a sua auten‑
ticidade: uma atitude que, não por acaso, foi 
comparada com a que caracterizará, no século 
XX, a escrita de Bartók.
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Igor Stravinski
ORANIENBAUM, 17 DE JUNHO DE 1882

NOVA IORQUE, 6 DE ABRIL DE 1971

Ao estilo da tocata também parece aludir a 
Sonata em Dó maior de Igor Stravinski, de 
forma especialmente evidente, no último dos 
seus três andamentos. A escolha do termo 
“sonata” para esta composição, escrita em 
1924 e estreada o ano seguinte, não pretende 
ligar ‑se, como afirmou o próprio compositor, à 
tradição da forma como tinha sido canonizada 
no final do século XVIII (caracterizada, como é 
conhecido, sobretudo pela estrutura do anda‑
mento inicial, o chamado esquema de forma‑
‑sonata), mas à acepção original do termo que 
indica genericamente uma composição para 
“tocar” (suonare) em contraposição a “cantar”. 
É, portanto, no contexto desta liberdade formal 
que podemos individuar, nos dois andamentos 
extremos que compartilham a mesma indica‑
ção do metrónomo e alguns materiais temá‑
ticos, a retoma, nas respectivas partes finais, 
dos temas iniciais de modo semelhante ao 
que acontecia na chamada “reexposição” da 
sonata clássica. No andamento intermédio, 
Adagietto, podemos ainda falar de um “retorno 
a Beethoven”, músico este que, depois de uma 
rejeição juvenil, parecia ter conquistado nesse 
período Stravinski: ao compositor alemão 
remete tanto a relação tonal que se instaura 
com os outros andamentos, como o efeito que 
o próprio Stravinski descreveu como “Beetho‑
ven frisé”, devido à abundância de ornamenta‑
ções. Esta é a atitude composicional do músico 
que, mesmo quando usa formas e géneros 
históricos, ou também materiais provenientes 
do património folclórico, os incorpora no seu 
estilo, despindo ‑os das suas funções originais 
e subordinando ‑os aos elementos rítmicos e 

temáticos assim como às técnicas de monta‑
gem características da sua escrita.

Este discurso vale também para os Três 
andamentos de Petruchka para piano, onde, 
por exemplo, Stravinski usa melodias preexis‑
tentes tiradas do folclore e da “música de uso” 
para recriar o ambiente no qual se invoca a 
história da marioneta. Esta obra, que viu a luz 
graças à insistência do pianista Arthur Rubins‑
tein, trata ‑se de uma versão pianística da 
música do bailado homónimo que Stravinski 
tinha escrito para os Ballets Russes e estreado 
em Paris, em 1911. Na verdade, como afirmou o 
compositor, seria impróprio falar de uma trans‑
crição ou redução uma vez que a primeira ideia 
que deu origem a Petruchka foi a de uma peça 
para piano. De resto, já a partitura orquestral do 
bailado reserva um papel de primeiro plano a 
este instrumento. Que se trate de uma escrita 
eminentemente pianística parece evidente em 
todos os três andamentos que repercorrem 
a triste história da marioneta (Dança Russa, 
Na Cela de Petruchka, A Semana Gorda), 
desde os acordes iniciais até ao famoso efeito 
bitonal que se torna possível tocando contem‑
poraneamente um acorde de teclas brancas e 
um de teclas pretas no piano. Com esta obra, 
Stravinski queria dar aos virtuosos “uma peça 
de uma certa amplitude que lhes permitisse 
alargar o seu repertório moderno e demons‑
trar uma técnica brilhante”: técnica que se 
deve de facto confrontar com uma partitura 
de extraordinária dificuldade, rica de disso‑
nâncias e de ritmos que escapam à tradicio‑
nal divisão métrica e na qual se exploram as 
qualidades percussivas do piano. De forma 
análoga ao que realizava no mesmo período 
Bartók com a sua Sonata, com esta obra pode 
falar ‑se do começo de uma era nova do virtuo‑
sismo pianístico.

FRANCESCO ESPOSITO, 2016
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Boris Berezovsky piano

Boris Berezovsky é amplamente reconhecido 
como um pianista virtuoso e músico dotado 
de uma visão singular e grande sensibilidade. 
Nascido em Moscovo, estudou no Conserva‑
tório da sua cidade com Eliso Virsaladze e teve 
aulas particulares com Alexander Satz. Depois 
da estreia no Wigmore Hall (Londres), em 1988, 
ganhou a Medalha de Ouro do Concurso Inter‑
nacional Tchaikovski de Moscovo, em 1990. 

Boris Berezovsky é convidado regularmente 
para tocar com as orquestras mais prestigiadas 
internacionalmente, incluindo as Filarmónicas 
de Berlim, Nacional Húngara, Nova Iorque, Muni‑
que, Roterdão e Hong Kong, Orquestra do Teatro 
Mariinski, Staatskapelle Dresden, Philharmonia 
Orchestra (Londres), Orquestra da Academia de 
Santa Cecília (Roma), Sinfónica NHK, Orques‑
tra de Paris, Orquestra Nacional Russa, Orques‑
tra Nacional Francesa, Sinfónica de Montréal, 
Orquestra da Suisse Romande, Sinfónicas da 
BBC e de Birmingham, entre outras. É frequen‑
temente convidado para se apresentar nos 
ciclos de piano mais prestigiados – Philharmo‑
nie de Berlim, Concertgebouw de Amesterdão, 
Théâtre des Champs ‑Elysées e Salle Pleyel 
(Paris), Royal Festival Hall (Londres), Palais des 
Beaux Arts  (Bruxelas), Konzerthaus de Viena, 
Megaron (Atenas) – e em festivais como os de 
Verbier, Salzburgo e Roque d’Anthéron.

No âmbito da música de câmara toca com 
Vadim Repin e o Quarteto Borodin. Em 2004, 
o DVD com obras de Tchaikovski, gravado por 
Berezovsky, Dmitri Makhtin e Alexander Knia‑
zev, foi premiado com um Diapason d’Or.  O 
concerto foi transmitido nos canais de televi‑
são ARTE e NHK (Japão). No mesmo ano, Bere‑
zovsky, Kniazev e Makhtin gravaram o Trio n.º 2 
de Chostakovitch e o Trio Elégiaque n.º 2 de 

Rachmaninoff, conquistando os prémios Choc 
de la Musique (França), Gramophone (Ingla‑
terra) e Echo Klassik (Alemanha).

Para a Teldec, Boris Berezovsky gravou 
obras de Chopin, Schumann, Rachmaninoff, 
Mussorgski, Balakirev, Medtner, Ravel e a inte‑
gral dos Estudos de Execução Transcendente 
de Liszt.  O CD com as Sonatas de Rachmani‑
noff foi premiado com o Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik, e o disco de Ravel foi reco‑
mendado pelas publicações Monde de la Musi‑
que, Diapason, BBC Music Magazine e Sunday 
Independent. Ganhou um prémio da BBC Music 
Magazine na categoria de Melhor Instrumentista. 
As gravações ao vivo de Chopin/Godowsky 
foram aclamadas internacionalmente. 

Para a editora Mirare gravou os Prelúdios e a 
integral dos Concertos para piano de Rachma‑
ninoff com a Filarmónica de Ural e direcção 
musical de Dmitri Liss. Com Brigitte Enge‑
rer gravou um disco para dois pianos dedi‑
cado a Rachmaninoff, que recebeu inúmeros 
prémios. Lançou um álbum dedicado a obras 
de Liszt, gravado ao vivo no Royal Festival Hall 
e em La Grange de Meslay (Tours). A gravação 
do Carnaval dos Animais de Saint ‑Säens com 
Brigitte Engerer e Henri Demarquette recebeu 
o Choc de la Musique do Ano 2010. 

A sua agenda actual inclui concertos com 
a Filarmónica do Qatar em Roma e Doha (D. 
Kitajenko), Sinfónica de Montréal (O. Caetani), 
Filarmónica de São Petersburgo e Sinfónica da 
Rádio Dinamarquesa (Y. Temirkanov), Orques‑
tra do Teatro Mariinski (V. Gergiev), Philharmonia 
Orchestra (V. Ashkenazy), Sinfónica de Tatars‑
tan (A. Sladkovsky) e Orquestra de Lille (J.  C. 
Casadesus). Apresenta ‑se em recital no Théâtre 
des Champs ‑Elysées, Taipei National Concert 
Hall e Conservatório Tchaikovski (Moscovo). 

Desde 2013, é director artístico do Festival 
Pianoscope (Beauvais).
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