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1ª PARTE

Johannes Brahms/Ferrucio Busoni
Dois Prelúdios Corais, op. 122 (1896/1902; c.5min)

– Herzlich thut mich verlangen I
– Herzlich thut mich verlangen II

Johannes Brahms
Variações e Fuga sobre um tema de Handel, op. 24 (1861; c.30min)

2ª PARTE

Claude Debussy
Estampes (1903; c.15min)

1. Pagodes
2. La soirée dans Grenade
3. Jardins sous la pluie

Sergei Rachmaninoff
Seis Prelúdios (1910/1901 ‑1903; c.20min)

1. Prelúdio em Si menor, op. 32 n.º 10: Lento
2. Prelúdio em Sol sustenido menor, op. 32 n.º 12: Allegro
3. Prelúdio em Lá menor, op. 32 n.º 8: Vivo
4. Prelúdio em Sol maior, op. 32 n.º 5: Moderato
5. Prelúdio em Dó menor, op. 23 n.º 7: Allegro
6. Prelúdio em Sol menor, op. 23 n.º 5: Alla marcia
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Johannes Brahms 
HAMBURGO, 7 DE MAIO DE 1833

VIENA, 3 DE ABRIL DE 1897

Dois Prelúdios Corais, op. 122 

Os Onze Prelúdios Corais, op. 122, são a última 
obra do catálogo de Johannes Brahms. Foram 
compostos em Bad Ischl, a cidade austríaca 
onde ele passava habitualmente os meses 
de Verão, logo a seguir ao falecimento da sua 
grande amiga Clara Schumann, a 20 de Maio 
de 1896. A este enorme desgosto veio juntar
se um outro: a doença. No final de Maio, 
Brahms sentiu se muito cansado e em Julho 
perdeu peso e ficou com icterícia. O diagnós
tico dos médicos apontou para uma doença 
do foro oncológico que o haveria de vitimar a 
3 de Abril de 1897.

Os Prelúdios Corais op. 122 baseiam se 
numa selecção de vários corais luteranos. 
Como aconteceu por diversas vezes, Brahms 
vai buscar elementos musicais já existentes 
e “veste os” com o seu génio criativo. Aqui, 
porém, estava a fazê lo com a consciência de 
que seria, muito provavelmente, a última vez. 
Estava a revisitar e a homenagear a sua herança 
musical, ao utilizar o contraponto e as regras da 
escrita musical barroca. E estava, também, a 
fazer a sua última profissão de fé porquanto o 
Prelúdio Coral n.º 11, a sua derradeira composi
ção, se baseou  na frase O Welt, ich muss dich 
lassen (Ó Mundo, eu tenho de te deixar).

A obra foi publicada postumamente por 
Eusebius Mandyczewski em 1902, ano em que 
o pianista italiano Ferrucio Busoni (18661924) 
decide transcrever para piano seis prelúdios 
(os n.os 4, 5, 8, 9, 10 e 11). No presente recital 
serão interpretados o nono e o décimo, que são 
as duas versões da melodia do coral Herzlich 

thut mich verlangen nach einem sel’gen End 
(Eu desejo sinceramente um final feliz). Na 
primeira versão, Brahms coloca a melodia no 
registo agudo do órgão e transforma a num 
profundo e complexo contraponto a 4 vozes. Na 
segunda versão, a melodia do coral passa para o 
registo mais grave do instrumento (a pedaleira) 
e sobre ela é construído um prelúdio austero e 
circunspecto, marcado pela presença contínua 
de uma cantilena em semicolcheias acompa
nhada por notas pedais.

A leitura musical de Ferrucio Busoni destes 
dois prelúdios mantém a estrutura base de 
Brahms mas amplifica todas as potencialida
des e os recursos sonoros do piano, transfor
mando o numa orquestra.

Variações e Fuga sobre um tema de 
Handel, op. 24

A variação é uma transcrição criativa feita 
a partir de um tema pré existente ou criado 
propositadamente para o efeito. O compositor 
desenvolve o tema várias vezes, transformando 
cada um dos componentes desse mesmo tema 
(ritmo, harmonia, modo, etc.) numa das varia
ções, segundo a sua linguagem musical e as 
suas ideias estéticas.

A obra para piano de Johannes Brahms 
inclui seis conjuntos de variações: duas sobre 
temas originais e quatro sobre temas de Schu
mann, Handel, Paganini e Haydn. Neste reci
tal serão interpretadas as 25 Variações e Fuga 
sobre um tema de Handel, que Brahms compôs 
em Setembro de 1861 para dedicar e ofere
cer à sua “querida amiga” Clara Schumann de 
presente no seu 42º aniversário. Coube à dedi
catária da obra a honra de a estrear publica
mente, três meses mais tarde, num recital em 
Hamburgo no dia 7 de Dezembro.
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As Variações e Fuga sobre um tema de Han‑
del incorporam e reinterpretam uma série de 
alusões musicais históricas. O tema escolhido 
por Brahms é a Aria da Suite para cravo em Si 
bemol, HWV 434, de Handel, que também ser
viu de base ao compositor barroco para escre
ver as cinco variações que formam o terceiro 
andamento da suite. As referências brahmsia
nas à música barroca continuam nas ornamen
tações da variação 1, que lembram Couperin, nos 
cânones das variações 4, 6 e 16 e no ritmo sicilia
no da variação 19. A reminiscência de Beethoven 
acontece na fuga final. O compositor de Bona 
encerra as 15 Variações Heróicas (op. 35) e as 
32 Variações Diabelli (op. 120) com uma fuga. E, 
tal como acontece nas obras de Beethoven, o 
tema da fuga de Brahms é uma derivação con
trapontística do tema original. Mas, enquanto 
em Beethoven as fugas finais representam uma 
nova forma de tratar musicalmente o tema, para 
Brahms a fuga assume se como o culminar vir
tuosístico da obra.

Praticamente todas as variações estão na 
tonalidade de Si bemol maior; exceptuam se 
três (a 5, a 6 e a 13) que estão no modo menor 
e uma (a 21) que está na relativa menor (Sol). 
Esta inesperada manutenção da mesma tona
lidade em quase toda a obra confere lhe uma 
poderosa unidade estrutural e permite ao 
compositor não só efectuar as alusões históri
cas já referidas, como também expressar a sua 
própria voz musical, como a progressão cromá
tica e as gradações dinâmicas da variação 19, a 
melancolia do folclore húngaro na variação 13, 
a plasticidade melódica da variação 5 e o ritmo 
de fanfarra das variações 7 e 8.

Claude Debussy
SAINT ‑GERMAIN ‑EN ‑LAYE, 22 DE AGOSTO DE 1862

PARIS, 25 DE MARÇO DE 1918

Estampes

Em 1889 a cidade de Paris foi palco da 10ª 
Exposição Universal. Uma das marcas do 
evento, que perdura até aos nossos dias, é 
a Torre Eiffel inaugurada a 31 de Maio desse 
ano. O magnífico monumento foi projectado 
pelo Eng.º Gustavo Eiffel na sequência de um 
concurso organizado pelo Ministério da Indús
tria e do Comércio para celebrar o centenário 
da Revolução Francesa, acontecimento que 
serviu de tema principal da exposição.

Claude Debussy ficou particularmente 
fascinado com a recriação de uma aldeia da ilha 
de Java, a principal ilha da Indonésia, que fazia 
parte do pavilhão holandês. O Kampong (pala
vra javanesa para designar aldeia) construído 
em Paris pretendia retratar a vida quotidiana 
dos habitantes daquela ilha, desde as práticas 
agrícolas até às práticas religiosas, passando 
pelo entretenimento. E no quotidiano dos habi
tantes de Java estava muito presente o game
lão, um instrumento musical composto por uma 
série de metalofones, xilofones, kendang (uma 
espécie de tambores) e gongos. Debussy ficou, 
obviamente, fascinado pela sonoridade exótica 
e mágica daquele instrumento.

Anos mais tarde, em 1903, depois de termi
nar a ópera Pelléas et Mélisande, o compositor 
francês decide escrever um conjunto de três 
peças para piano a que dá o título de Estam‑
pes (Gravuras). Dedicadas ao retratista e 
director da Academia de la Pallette, Jacques
Émile Blanche, amigo pessoal do compositor, 
cada uma das três peças – Pagodes, La soirée 
dans Grenade e Jardins sous la pluie – ilustra 
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na perfeição a preferência e a inclinação de 
Debussy pela imagética visual e pelos efeitos 
sonoros exóticos.

Pagodes evoca o exotismo sonoro do game
lão que Debussy descobriu na Exposição de 
1889 através das sobreposições polirrítmicas, 
da evocação dos gongos no registo grave do 
teclado e da utilização das escalas pentatónicas.

Manuel de Falla afirmou, a propósito de 
La soirée dans Grenade, que, apesar de Debussy 
não ter utilizado nenhuma melodia espanhola, 
“toda a peça, mesmo nos seus ínfimos deta
lhes, transmite a sensação de que estamos 
em Espanha”. Debussy nunca havia viajado 
para Espanha mas, de facto, o ritmo lânguido 
e sensual da habanera, o intervalo de segunda 
aumentada e a imitação do dedilhar da guitarra 
transporta nos de imediato para a Andaluzia.

A peça Jardins sous la pluie foi inspirada 
por uma tempestade de Verão que, em Junho 
de 1903, fez toda a gente excepto Debussy 
refugiar se em casa de Jacques Émile Blanche, 
de acordo com o relato deste. Debussy retrata 
musicalmente a chuva através de uma repeti
ção incessante de grupos de quatro semicol
cheias. O compositor francês cita, ainda, nesta 
última peça do tríptico, duas canções infantis: 
“Nous n’irons plus au bois” e “Do, do, l’enfant do”. 

As Estampes foram estreadas a 9 de Janeiro 
de 1904 pelo pianista catalão Ricardo Viñes, num 
concerto da Sociedade Nacional que teve lugar 
na Sala Érard. Viñes (1875 1943), um dos bons 
amigos de Claude Debussy, foi um dos pianistas 
da primeira metade do séc. XX que mais tocou e 
defendeu a música sua contemporânea.

Sergei Rachmaninoff
ONEG, 1 DE ABRIL DE 1873

BEVERLY HILLS, 28 DE MARÇO DE 1943

Seis Prelúdios, op. 32 e op. 23

Sergei Rachmaninoff foi um dos últimos gran
des virtuosos do piano. Antes de alcançar noto
riedade como compositor era uma já uma 
celebridade no universo pianístico, com uma 
carreira notável. Talvez por isso a sua obra para 
piano seja a mais conhecida e divulgada, muito 
embora o compositor russo seja autor de uma 
vasta produção musical que inclui três sinfo
nias, outras tantas óperas, poemas sinfónicos, 
bem como música vocal e de câmara.

À semelhança de Chopin, também Rachma
ninoff escreveu um conjunto de 24 Prelúdios 
em todas as tonalidades maiores e menores. 
Mas, ao contrário do seu antecessor, fê lo em 
duas séries: uma primeira série de 10 Prelú
dios (op. 23), escrita entre 1901 e 1903, e uma 
segunda série de 13 Prelúdios (op. 32), datada 
de 1910; o vigésimo quarto prelúdio, em Dó 
sustenido menor, é o n.º 2 dos 5 Morceaux de 
fantasie (op. 3) e foi, na realidade, o primeiro a 
ser composto, em 1892.

Os 10 Prelúdios op. 23 surgiram na mesma 
altura em que Rachmaninoff estava imerso na 
criação da sua primeira grande obra para piano 
solo, as Variações sobre um tema de Chopin, 
op. 22. O tema que serviu de base às variações 
foi o Prelúdio n.º 20 em Dó menor do compo
sitor polaco, de modo que é bastante provável 
que Rachmaninoff se tenha sentido impelido a 
emular o seu antecessor. Num recital dado em 
Moscovo, a 10 de Fevereiro de 1903, o próprio 
compositor estreia as Variações op. 22 e três 
dos 10 Prelúdios op. 23 (n.os 1, 2 e 5).
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A segunda série nasce em 1910, num 
período de grande actividade criativa de 
Rachmaninoff. “Acabei a Liturgia [de São João 
Crisóstomo, op. 31]. (…) Há muito tempo que não 
compunha nada com tanto prazer. E é tudo. 
Para além disso são só desejos e boas inten
ções. O pior de tudo é o negócio das pequenas 
peças para piano. Eu não gosto desse trabalho; 
é me sempre difícil”, conta o compositor ao seu 
amigo Nikita Morozov em carta datada de 31 de 
Julho de 1910. Apesar da renitência, Rachmani
noff termina as 13 “pequenas peças para piano” 
entre Agosto e Setembro de 1910, antes de 
empreender uma tournée pela Europa como 
pianista. Os Prelúdios op. 32 serão estreados 
pelo próprio compositor em Moscovo, num 
recital datado de 13 de Dezembro de 1911, junta
mente com os Études ‑Tableaux, op. 33.

Rachmaninoff deixa transparecer de forma 
bastante evidente, nos 24 Prelúdios, as princi
pais características da sua escrita para piano: 
o lirismo melódico e o virtuosismo. O próprio 
compositor chegou a escrever que “a criação 
melódica deveria ser o verdadeiro objectivo de 
todo o compositor”. E, de facto, nesse conjunto 
de pequenas peças sobressai uma qualidade 
lírica refinada e sensível e uma extrema virtuo
sidade que advém da escola pianística de Liszt, 
por intermédio de Alexander Siloti, seu profes
sor no Conservatório de Moscovo, que havia 
sido discípulo em Weimar do virtuose húngaro.

Os Prelúdios op. 32 n.º 10, em Si menor, e 
n.º 5, em Sol maior, são dois exemplos perfei
tos do lirismo melódico do compositor russo. O 
n.º 10, Lento, é intimista e introspectivo; o ritmo 
siciliano e o desenho harmónico do início fazem 
lembrar o Momento Musical op. 94 n.º 2 de 
Schubert. O Prelúdio n.º 5, Moderato, contém 
uma melodia belíssima dotada de uma simpli
cidade e uma luminosidade ímpares, que é 
acompanhada no registo médio do piano por 

conjuntos de cinco semicolcheias, também 
chamadas de quintinas. As peças n.os 12 e 8, 
em Sol sustenido menor e Lá menor, respec
tivamente, testemunham de forma exemplar 
a dificuldade técnica, o virtuosismo presente 
na obra de Rachmaninoff. Na primeira, Allegro, 
uma melodia sóbria e determinada sobressai 
por entre um turbilhão de notas que emerge do 
registo agudo do piano. A segunda é um poço 
de virtuosidade, é uma peça curta e concisa 
onde a ideia musical se desenvolve a uma velo
cidade vertiginosa. Curiosamente, no início da 
peça parece que o compositor hesita duas 
vezes sobre o que vai escrever e só à terceira 
tentativa decide finalmente o que fazer.

O concerto termina com dois Prelúdios 
op. 23: o n.º 7 em Dó menor e o n.º 5 em Sol 
menor. O sétimo Prelúdio da primeira série, 
Allegro, é outro exemplo da escrita virtuo
sística de Rachmaninoff. A série ininterrupta 
de semicolcheias que transita entre as duas 
mãos do pianista faz lembrar uma avalanche 
de ondas que se abate sobre um imenso areal. 
O quinto Prelúdio op. 23 talvez seja, juntamente 
com o op. 3 n.º 2, o prelúdio mais conhecido do 
compositor russo. É uma obra plena de carác
ter à qual o compositor deu a indicação Alla 
marcia. A primeira parte é dominada por um 
ritmo característico que remete para a Polo‑
naise chopiniana e que contrasta totalmente 
com o exotismo da melodia que preenche a 
secção central.

ANA MARIA LIBERAL, 2017
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Pedro Emanuel Pereira piano

Pedro Emanuel Pereira nasceu em 1990 na 
cidade de Guimarães. Com apenas 5 anos 
de idade começou os estudos de música ao 
piano. Três anos mais tarde ingressa na classe 
de Marian Pivka, e com ele termina o curso 
complementar de música na sua terra natal. Em 
2008, obtém uma bolsa de estudo por parte 
da Fundação Calouste Gulbenkian e muda se 
para a Rússia, passando a estudar no Conser
vatório Tchaikovski de Moscovo na classe da 
prestigiada pianista Vera Gornostaeva. Em 
2014 termina o curso com a mais alta distinção.

Com apenas 15 anos de idade, venceu a 
categoria superior até 24 anos do Concurso 
Internacional de Piano “Cidade de San Sebas
tián”, em Espanha. Um ano mais tarde estreia
se a solo na Casa da Música no Porto. A este 
prémio seguiram se outros 1os prémios em 
competições como o Concurso de Piano 
“Florinda Santos” em S. João da Madeira, o 
Concurso Internacional de Piano “Cidade do 
Fundão”, o Concurso Internacional de Piano 
“Cidade de Vigo” (Espanha), o Concurso Inter
nacional de Piano “Ricard Viñes” em Lleida 
(Espanha) e ainda o 1º prémio e Prémio Hvoros
tovsky no Concurso Internacional para Piano e 
Voz “PianoVoce” em Moscovo, juntamente com 
a meio soprano Anna Viktorova.

Durante os seis anos em que estudou no 
Conservatório de Moscovo, Pedro Emanuel 
Pereira teve uma intensa actividade como 
concertista, tendo sido convidado a actuar por 
toda a Rússia, quer a solo, quer com orquestra 
ou em grupos de câmara. Tocou em salas de 
concerto como a Sala Rachmaninov, a Grande 
Sala da Academia Gnessin, a Pequena Sala do 
Conservatório de Moscovo, o Grande Auditório 
do Conservatório de Moscovo, o Museu Svia

toslav Richter, o Museu “Pushkin” de Belas 
Artes e ainda no Kremlin de Moscovo. 

Actuou com inúmeras orquestras, entre 
elas a Orquestra de Câmara “Kremlin”, Orques
tra Sinfónica de Kazan, Orquestra Sinfónica 
de Tomsk, Orquestra de Câmara de Kaluga, 
Orquestra do Conservatório de Moscovo, 
Orquestra Internacional Filarmónica de 
Moscovo e Orquestra Filarmónica de Novo
sibirsk. Colaborou com maestros como Artun 
Hoinic, A. Levin, Borja Quintas, João Tiago 
Santos, Feihu Tsao e Misha Rachlevsky. A sua 
carreira internacional tem lhe proporcionado 
actuar um pouco por todo o mundo, tendo 
tocado em reconhecidos festivais em países 
como Alemanha, Dinamarca, Eslováquia, Espa
nha, EUA, França, Índia, Itália, Países Baixos, 
Portugal, Rússia, Suíça e Ucrânia.

Pedro Emanuel Pereira vive actualmente 
nos Países Baixos, estudando no Conservató
rio de Amesterdão na classe de Naum Grubert. 
Tendo sido considerado o melhor aluno de 
mestrado a ingressar nesse ano, foi lhe atri
buída uma bolsa de mérito por parte da Funda
ção Jacques Vonk.
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