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1ª PARTE

Ludwig van Beethoven 
Sonata op. 27 n.º 2, “Quasi una fantasia” 
(Ao luar) (1801; c.15min.)

1. Adagio sostenuto
2. Allegretto
3. Presto agitato

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
 Variação I: Molto espressivo
 Variação II: Leggiermente
 Variação III: Allegro vivace

 Variação IV: Un poco meno andante,  
cioè, un poco più adagio del tema
 Variação V: Allegro ma non troppo

 Variação VI: Tempo I del tema  
(Cantabile)

2ª PARTE

Johann Sebastian Bach
Partita n.º 2 em Dó menor, BWV 826 
(c.1725; c.22min.)

1. Sinfonia: Grave. Adagio – Andante
2. Allemande
3. Courante 
4. Sarabande
5. Rondeaux 
6. Capriccio

Franz Liszt
Balada n.º 2 em Si menor (1853; c.14min.)
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Ludwig van Beethoven 
BONA, 16 DE DEZEMBRO DE 1770

VIENA, 26 DE MARÇO DE 1827

As trinta e duas sonatas para piano solo de 
Ludwig van Beethoven constituem, pratica‑
mente desde a sua publicação, um monu‑
mento incontornável da escrita para piano, por 
várias razões. Autêntico laboratório de técnica 
composicional, diversidade de carácter e 
ampliação de possibilidades instrumentais do 
piano, nelas se honra a herança de vultos ante‑
riores, ao mesmo tempo que espelham uma 
audácia de superação de modelos que permite 
entrever a abertura de novos caminhos para os 
desenvolvimentos instrumentais e composicio‑
nais sublimados pelos compositores que fariam 
do piano o ex ‑líbris do virtuosismo romântico. 

Duas sonatas de períodos e estilos diver‑
sos abrem o programa. A Sonata “quasi una 
fantasia”, op. 27 n.º 2, datada de 1801 e dedi‑
cada à condessa Giulietta Guicciardi, sua aluna, 
é uma das mais populares peças do repertório 
pianístico, especialmente devido ao seu primeiro 
andamento. Anos depois da morte de Beetho‑
ven, o poeta e crítico musical alemão Ludwig 
Rellstab comparou o efeito deste andamento 
ao do brilho do luar sobre o lago em Lucerna, o 
que acabaria por dar a esta sonata o inadver‑
tido epíteto “Ao Luar”, pelo qual é sobejamente 
conhecida ainda hoje. O “quase uma fantasia” 
expresso no título é um indicador de predisposi‑
ção para a transcendência dos limites da forma, 
mas nada indica qualquer alusão deste tipo. 

Na partitura do primeiro andamento, lê ‑se 
a indicação de Beethoven: “deve tocar ‑se toda 
esta peça delicadissimamente e sem surdina” – 
o que tem convocado controvérsia devido, mais 
uma vez, às diferenças entre os pianos de hoje 
e os do tempo de Beethoven que fazem com 

que a observação literal desta indicação não 
corresponda inteiramente ao efeito desejado. 
Independentemente desta questão, este anda‑
mento inicial (Adagio sostenuto), de carácter 
invulgar para primeiro andamento (tradicional‑
mente enquadrável num allegro afirmativo), é 
de facto de um efeito expressivo inegável, com 
o seu ar suspenso e etéreo. A escrita traz uma 
textura arpejada sobre a qual paira a melo‑
dia, aproximando ‑o da expressão de um lied 
(canção alemã). As suas harmonias, que se 
vão afastando subtilmente da tonalidade 
inicial (Dó sustenido menor) com engenhosas 
e subtis nuances cromáticas, convocam certa‑
mente um imaginário pessoal e íntimo que facil‑
mente tornam legítimo o comentário poético 
de Rellstab. 

O segundo andamento é um allegretto 
em compasso ternário e tonalidade maior. O 
contraste é enorme com o andamento anterior: 
aqui o quadro é diurno, leve e jocoso, e o carác‑
ter é assumidamente dançante (traço particu‑
larmente acentuado na secção central). 

O último andamento é também ele popular‑
mente aclamado, pela sua expressão de paixão 
e bravura. Mais uma vez, o lado impetuoso de 
Beethoven é inconfundível, com os arpejos 
velozes e tempestivos, o fluxo rítmico obsti‑
nado, os golpes de sforzandi sempre à espreita 
e a própria tensão provocada pelos momentos 
em que a um acompanhamento tenso se sobre‑
põe uma melodia de pendor lírico. O andamento 
constitui, com efeito, o culminar de uma cons‑
trução de energia vital que atravessa a sonata 
como um todo – ideação narrativa que seria 
mais tarde seguida e aprofundada pela escola 
romântica, com as suas frequentes alusões 
literárias e/ou biográficas. A obra de Liszt que 
encerra este programa, exemplo cabal do desa‑
brochar pleno do Romantismo, seria impossível 
sem a janela aberta por Beethoven.
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A Sonata op. 109 é uma das sonatas mais 
tardias deste corpus de composições de Bee‑
thoven e ilustra pontos peculiares da linguagem 
musical excepcionalmente original e ambicio‑
sa que emana das obras do seu último período 
criativo. Concluída no ano de 1820, esta sonata, 
em Mi maior, segue uma estrutura externa em 
três andamentos da qual um ouvinte desavisado 
depreenderia trazer uma tradução musical dos 
preceitos clássicos de sonata. Mas o interior de 
cada andamento reserva uma generosa abun‑
dância de contrastes abruptos inéditos para a 
época (o que poderia ser dito também a pro‑
pósito da narrativa musical da sonata como um 
todo), com fascinantes rasgos de imaginação 
harmónica e melódica, momentos em que uma 
arrebatadora singeleza de expressão emerge 
de uma sólida depuração textural ou, por outro 
lado, momentos em que de uma estrutura formal 
despretensiosa resultam páginas de intensida‑
de emocional e arrojo técnico impressionantes.

O primeiro andamento (Vivace, ma non 
troppo) abre de forma memorável, com uma 
textura em que a melodia principal se funde 
com as notas do acompanhamento, dispostas 
num jogo rítmico entre as duas mãos. Poucos 
compassos depois de iniciada, a música desa‑
gua num súbito adagio espressivo de carácter 
radicalmente diverso, com um pendor lírico 
acentuadíssimo e onde surgem os fortes súbi‑
tos a conferir uma intensidade dramática aos 
arpejos que percorrem amplamente a tessi‑
tura do teclado. À exploração dos contrastes 
extremos de dinâmica junta ‑se a exploração 
dos registos extremos, marca característica 
das últimas obras para piano do compositor. 

O andamento central (Prestissimo) desen‑
rola ‑se a partir da tonalidade de Mi menor e 
traz à tona o lado impetuoso do imaginário de 
Beethoven, com um recorte rítmico inabalá‑
vel onde predominam os ritmos pontuados e 

uma expressão por onde irrompe a fúria revo‑
lucionária que subjaz a tantas das mais célebres 
páginas da sua obra. Pelo meio, reforçando a 
natureza afirmativa do material, há momentâ‑
neas interrupções dessa marcha inexorável, 
fazendo pairar possíveis interrogações, durante 
as quais Beethoven faz uso do expressivo efei‑
to tímbrico una corda – que consistia em fazer 
o martelo percutir apenas uma das cordas dis‑
poníveis para cada nota do piano, suavizando 
muito não apenas a dinâmica como mudando 
notoriamente o timbre, efeito que a surdina dos 
pianos actuais não reproduz em pleno. 

O andamento final desta sonata assume 
a forma de um tema com variações, cujo per‑
curso surge imbuído de inventividade e poesia 
que dificilmente deixam um ouvinte indiferente. 
O tema, num terno e íntimo cantabile, é objec‑
to de seis variações. A primeira acentua ‑lhe o 
lirismo, numa evocação eminentemente vocal; 
a segunda traz figurações ligeiras que lembram 
o andamento inicial da peça, justapostas com 
passagens em que a harmonia se enriquece com 
registo mais encorpado e retardos expressivos; 
na terceira variação o virtuosismo impera numa 
textura contrapontística na qual uma persistente 
corrente de semicolcheias mantém o movi‑
mento; a quarta variação mantém movimento 
e algum contraponto, numa agitação menor 
mas ainda sem resolução da tensão; na quinta 
sobressai a referência das técnicas imitativas; a 
última das variações é uma gradual construção 
de tensão através de uma insistente nota pedal, 
primeiramente em valores rítmicos lentos, mas 
que aos poucos acelera e se converte num tri‑
lo que passa por vários registos do piano e que 
proporciona o ponto culminante de tensão da 
peça, e durante o qual a agilidade de execução 
fica em primeiro plano, até ao regresso imacula‑
do do tema inicial, que conclui a sonata de forma 
sublime, numa introspecção inesquecível.
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Johann Sebastian Bach
EISENACH, 31 DE MARÇO DE 1685

LEIPZIG, 28 DE JULHO DE 1750

A segunda parte deste recital traz, também ela, 
um contraste à narrativa geral do programa, 
com música anterior a Beethoven, mas da pena 
de um compositor de idêntica estatura. As seis 
Partitas para teclado de Johann Sebastian 
Bach vieram a público quando o compositor 
estava já sedeado em Leipzig (onde traba‑
lhou desde 1723 até à sua morte), embora seja 
discutível a data concreta de composição de 
cada uma delas. Originalmente publicadas 
em separado entre 1726 e 1730, constituiriam 
o primeiro volume de uma série de publicações 
inaugurada em 1731 com o título Clavier ‑Übung 
(“Prática de Teclado”), que reunia em quatro 
volumes peças de géneros diversos de autoria 
do compositor, destinadas sobretudo à prática 
privada (uso comum dado às peças para cravo 
solo). As Partitas – conhecidas também como 
“Suites Alemãs”, na sequência das Suites Ingle‑
sas e Suites Francesas anteriormente compos‑
tas – constituem a primeira publicação oficial 
de Bach. A ideia de publicar uma colecção de 
obras para teclado em vários volumes não 
era de todo uma novidade: Johann Kuhnau, a 
quem Bach sucedia em Lepizig, havia publi‑
cado obras para teclado em quatro volumes 
décadas antes, com título semelhante.

Publicada inicialmente em 1727, a 
Partita n.º 2 em Dó menor (BWV 826) apre‑
senta, à semelhança das suas cinco congéne‑
res, a marca de excelência de um compositor 
que explora a linguagem musical em profundi‑
dade e a solidez de construção que brota natu‑
ralmente da escrita deste exímio polifonista, 
ao mesmo tempo que busca por vezes uma 
aproximação à expressividade melódica mais 

singela do estilo galante, então em voga. Nesta 
segunda Partita, precedendo as quatro danças 
comuns a todas as seis Partitas, a Sinfonia 
(nome frequentemente dado à peça introdu‑
tória em suites, cantatas, óperas e outras obras 
barrocas em vários andamentos) confere 
desde logo um carácter sério à obra. Come‑
çando com uma secção ao estilo da chamada 
“abertura francesa”, lento e com ritmos pontua‑
dos, à qual se segue uma secção de expressão 
mais tranquila (andante, com melodia acom‑
panhada por um baixo em ritmo constante 
de colcheias). Após breves compassos em 
jeito de cadenza, uma fuga a duas vozes (em 
tempo mais rápido) encerra assertivamente 
esta primeira peça. A primeira das danças que 
se seguem, Allemande, com um movimento 
de semicolcheias quase ininterrupto, denota 
novamente uma escrita contrapontística irre‑
preensível e transparente. A Courante traz um 
contraponto mais denso e um carácter acen‑
tuadamente francês, particularmente decor‑
rente da riqueza ornamental. Na Sarabanda, 
de expressão mais contida e menos densidade 
polifónica, as semicolcheias lembram a Alle‑
mande anterior, embora a métrica que subjaz 
às mudanças harmónicas, acentuando parti‑
cularmente o segundo tempo do compasso, 
trace o carácter próprio deste tipo de dança. 
Segue ‑se música com um carácter mais leve 
e vivaz: Rondeaux (note ‑se a designação plural 
do Rondeau), no qual o movimento dançante 
sugerido pela melodia é especialmente notó‑
rio. No Capriccio final, as qualidades contra‑
pontísticas continuam em evidência por entre a 
densa textura cujas linhas serpenteiam obses‑
sivamente pelo teclado num tour de force 
instrumental inconfundivelmente bachiano que 
encerra a peça de forma admirável.
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Franz Liszt
RAIDING (BOÉMIA), 22 DE OUTUBRO DE 1811

BAYREUTH, 31 DE JULHO DE 1886

Para encerrar o programa deste recital, somos 
transportados para o século XIX, com música 
de Franz Liszt, arquétipo do pianista român‑
tico por excelência. Até aos 37 anos levou 
uma carreira de virtuoso, celebrizando ‑se por 
toda a Europa pelas actuações em que, para 
além de demonstrar as suas soluções auda‑
zes para transcender os limites do instrumento, 
incluía repertório pouco ortodoxo de composi‑
tores que admirava (refira ‑se, a propósito, que 
Liszt foi um dos primeiros a executar regular‑
mente em público sonatas tardias de Beetho‑
ven, como a opus 109 incluída neste mesmo 
programa). Nas obras do seu próprio catálogo, 
espelhou uma grande afinidade com o universo 
literário que muito marcou a vanguarda do seu 
tempo (e que deixou espelhada no próprio 
termo recital, por ele mesmo cunhado para 
designar as suas actuações a solo).

Datada de uma fase posterior à dessa car‑
reira fulgurante de pianista, a Balada n.º 2 foi 
composta em 1853, quando Liszt trabalhava em 
Weimar, desempenhando, por um lado, as fun‑
ções de Kappelmeister Extraordinaire na corte 
da Grã ‑Duquesa Maria Pavlovna da Rússia e 
dedicando ‑se, por outro lado, à actividade de 
compositor, que nesta fase se centrava sobre‑
tudo no domínio da música coral e orquestral. 
Publicada em 1854 e dedicada ao Conde Karl 
von Leiningen, a Balada n.º 2 foi provavelmente 
inspirada pela balada Lenore (1773) do poeta 
alemão Gottfried August Bürger. No poema de 
Bürger, revelador do tipicamente romântico 
fascínio pela noite e pelo obscuro, um miste‑
rioso cavaleiro, disfarçado do amante morto 
de Lenore, leva ‑a numa cavalgada nocturna 

por entre a paisagem misteriosa, iluminada por 
relâmpagos. O ponto culminante do poema é 
a revelação de que o cavaleiro é um esqueleto 
munido de foice e ampulheta – a própria Morte.

O ambiente nocturno e misterioso é desde 
logo denunciado pelo registo grave com que 
a peça inicia, e sobretudo pelo ondular de 
cromatismos na mão esquerda que acompa‑
nha o tema principal, seguindo ‑se um tema em 
registo mais agudo e um pouco mais luminoso, 
exposto em acordes. Pouco depois, com ritmo 
apropriadamente galopante, temos a primeira 
das secções fortes da peça. Toda a Balada se 
assume como um mostruário de uma gama 
expressiva memorável e inconfundivelmente 
lisztiana. Do frequente recurso à escrita oita‑
vada (em simultâneo ou com mãos alterna‑
das) da delicada melodia acompanhada à 
sonoridade cheia em que o piano é explorado 
em toda a sua extensão com múltiplos estra‑
tos discursivos de onde irrompem impetuosos 
movimentos cromáticos ou ostinatos tensos, 
tudo tem a marca inconfundível deste compo‑
sitor. O lirismo brilha também em passagens 
apaixonadas, como seria de esperar a propó‑
sito de uma narrativa deste teor. Por entre as 
inúmeras passagens que reservam esta peça 
para os virtuosos, plenas de demonstrações 
de destreza e resistência física, as surpresas 
harmónicas possibilitadas pelas resoluções 
inesperadas e dissonantes não apenas deixam 
antever algo do que a história reservaria para o 
Romantismo mais tardio como exibem, parti‑
cularamente em termos de colorido e de subti‑
leza tímbrica, uma outra janela aberta, para um 
futuro ainda mais longínquo – com o Impressio‑
nismo de Debussy à espreita.

PEDRO ALMEIDA, 2016
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Pedro Burmester piano 

Pedro Burmester nasceu no Porto. Foi durante 
dez anos aluno de Helena Costa, tendo termi‑
nado o Curso Superior de Piano do Conser‑
vatório do Porto com 20 valores em 1981. 
Posteriormente, deslocou‑se aos Estados 
Unidos onde trabalhou entre 1983 e 1987 com 
Sequeira Costa, Leon Fleisher e Dmitry Paperno. 
Paralelamente, frequentou diversas masterclas‑
ses com pianistas como Karl Engel, Vladimir 
Ashkenazi, T. Nocolaieva e E. Leonskaja.

Ainda muito novo, foi premiado em diversos 
concursos, destacando‑se o Prémio Moreira 
de Sá, o 2º Prémio Vianna da Motta e o Prémio 
Especial do Júri no Concurso Van Cliburn nos 
Estados Unidos.

Iniciou a actividade concertística aos 10 
anos de idade e, desde então, já realizou mais 
de 1.000 concertos a solo, com orquestra e 
em diversas formações de música de câmara, 
em Portugal e no estrangeiro. Participou em 
todos os festivais de música portugueses. No 
estrangeiro são de realçar apresentações em 
La Roque d’Anthéron, Salle Gaveau, Festi‑
val da Flandres, Frick Collection e 92nd Y em 
Nova Iorque, Filarmonia de Colónia, Gewand‑
haus de Leipzig, Casa Beethoven em Bona e 
Concertgebouw em Amesterdão. Em 1997/98, 
Pedro Burmester actuou em França, Alema‑
nha, Bélgica, Holanda, Brasil, Estados Unidos, 
África do Sul, Canadá e Austrália, onde reali‑
zou uma tournée com a prestigiada Australian 
Chamber Orchestra.

Colaborou com maestros como Manuel 
Ivo Cruz, Miguel Graça Moura, Álvaro Cassuto, 
Omri Hadari, Gabriel Chmura, Muhai Tang, 
Lothar Zagrosek, Michael Zilm, Frans Brüggen 
e Georg Solti.

Dedicou‑se também à música de câmara: 
mantém há alguns anos um duo com o pianista 
Mário Laginha e actuou com os violinistas 
Gerardo Ribeiro e Thomas Zehetmair, com os 
violoncelistas Anner Bylsma e Paulo Gaio Lima 
e com o clarinetista António Saiote. Formou um 
grupo de pianos e percussões que tem actuado 
com grande sucesso em diversos festivais e 
concertos em Portugal.

A sua discografia conta uma dezena de 
CDs, incluindo três discos a solo com obras 
de Bach, Schumann e Schubert, um em duo 
com Mário Laginha e três gravações com a 
Orquestra Metropolitana de Lisboa. Em 1998 
foi editado um CD a solo com obras de Chopin. 
Em 1999 gravou as dez Sonatas para violino e 
piano de Beethoven com o violinista Gerardo 
Ribeiro. Em 2007, juntamente com Bernardo 
Sassetti e Mário Laginha, editou o CD e DVD 
“3 Pianos”, gravado ao vivo no Centro Cultu‑
ral de Belém. Em 2010 grava e edita a Sonata 
em Lá maior, D. 959 de Schubert e os Estudos 
Sinfónicos op. 13 de Schumann.

Em Dezembro de 2013 estreou‑se na Casa 
da Música, num recital editado em Janeiro de 
2015. Nesse mesmo ano, no mesmo palco, 
abraça o desafio de interpretar os cinco 
Concertos para piano e orquestra de Beetho‑
ven com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música. No ano seguinte retoma a colabo‑
ração com o pianista Mário Laginha, com quem 
tinha gravado o disco “Duetos” em 1994.

Foi Director Artístico e de Educação na 
Casa da Música, projecto que ajudou a criar 
e a implementar. Actualmente, para além da 
sua actividade artística, é professor na Escola 
Superior de Música e Artes do Espectáculo 
(ESMAE) no Porto.
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