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1ª PARTE 

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata n.º 16 em Dó maior, K. 545 (1788; c.10min)

1. Allegro
2. Andante
3. Rondo: Allegretto

Fantasia e Sonata em Dó menor, K. 475/457 (1785/1784; c.23min)
–  Fantasia K. 475 

Adagio – Allegro – Andantino – Più allegro – Tempo I
– Sonata K. 457
1. Molto allegro
2. Adagio
3. Allegro assai

2ª PARTE

Ludwig van Beethoven 
Sonata n.º 27 em Mi menor, op. 90 (1814; c.15min)

1.   Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck  
(Com vivacidade e de uma ponta à outra com sentimento e expressão)

2.  Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen  
(Não muito rápido e com uma forma de tocar muito vocal)

Sonata n.º 32 em Dó menor, op. 111 (1822; c.25min)
1. Maestoso – Allegro con brio ed appassionato
2. Arietta: Adagio molto, semplice e cantabile
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No concerto de hoje teremos a oportunidade 
de fruir duas abordagens do género e da forma 
sonata feitas por dois dos maiores composito‑
res da história da música ocidental: Mozart e 
Beethoven. Coincidentemente, ambos foram 
exímios virtuoses e exímios intérpretes da sua 
obra para piano.

As 32 sonatas para piano de Beethoven são 
um marco no repertório pianístico. São antece‑
didas pelas 18 sonatas para piano que Mozart 
compôs entre 1774 e 1789. Estilisticamente 
atravessam toda a carreira do compositor de 
Bona e reflectem, na opinião do pianista Alfred 
Brendel, “toda a evolução do seu génio até à 
composição dos últimos quartetos de cordas”. 
A primeira, op. 2, n.º 1, data de 1794 ‑95; a última, 
op. 111, data de 1822. 

As sonatas para piano de Beethoven são, 
também, um marco na sonata enquanto forma 
musical. Há uma forma ‑sonata antes e depois 
de Beethoven. Em Mozart, o peso da sonata 
reside no primeiro andamento, no cumprimento 
rigoroso do esquema exposição – desenvolvi‑
mento – reexposição, e na estrutura de três 
andamentos. As sonatas para piano de Mozart 
são, de facto, bastante consistentes do ponto de 
vista estrutural. À excepção da K. 282, da K. 284 
e da K. 331, todas começam com um anda‑
mento Allegro na forma ‑sonata; os andamen‑
tos lentos tendem a ser em forma ternária com 
um carácter cantabile; e o terceiro andamento 
é rápido e leve, normalmente na forma rondó.

Com Beethoven, o rigor formal dá lugar 
ao aparecimento de uma ideia central, à qual 
ficam subordinados todos os temas, e o signi‑
ficado relativo de cada um dos andamentos 
é revisto. Beethoven é inovador ao dissolver 
as fronteiras entre os diferentes andamentos 
da sonata, transformando ‑a numa única obra 
com várias secções.

Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Sonata em Dó maior K. 545
 
Praticamente todos aqueles que estudam ou 
estudaram piano tocam, já tocaram ou têm um 
colega que está a tocar a Sonata em Dó maior 
K. 545. A sonata foi incluída no catálogo das 
obras de Mozart (elaborado pelo compositor 
a partir de 1784) a 26 de Junho de 1788 com 
a designação “Eine kleine klavier Sonate für 
Anfänger” (Uma pequena sonata para princi‑
piantes). Mas quando foi publicada em Feve‑
reiro de 1805, seis anos após o falecimento 
do compositor, apareceu com o epíteto de 
“Sonata fácil”.

É evidente que Mozart concebeu esta 
sonata como peça didáctica, muito provavel‑
mente para ser estudada pelas suas alunas. De 
facto, estamos perante uma obra de pequena 
dimensão, escrita numa tonalidade de fácil 
leitura para os jovens pianistas em forma‑
ção e com um grau de dificuldade técnica não 
muito elevado.

O Allegro da Sonata em Dó maior K. 545 
destaca ‑se pela simplicidade e ingenuidade 
dos temas e pela cascata de escalas e arpe‑
jos. O Andante é um exemplo muitíssimo bem 
escrito do estilo galante. Os efeitos de eco e as 
deambulações (ascendentes, descendentes 
e em cromatismos) em semicolcheias da mão 
direita que preenchem o Rondó: Allegretto final 
conferem ‑lhe uma boa disposição e uma bono‑
mia contagiantes.



4

Fantasia e Sonata em Dó menor, K. 475/457

Em 1782, Mozart muda ‑se para Viena depois 
de se incompatibilizar com o Arcebispo de 
Salzburgo. Na capital austríaca, o composi‑
tor vai produzir uma série de obras ‑primas 
em praticamente todos os géneros ao mesmo 
tempo que atravessa o período mais contur‑
bado da sua vida em termos financeiros.

A Fantasia e a Sonata em Dó menor, 
K. 475/457, são duas dessas obras ‑primas 
compostas em Viena com sete meses de dife‑
rença. Primeiro surgiu a Sonata, em Outubro 
de 1784; depois a Fantasia, a 20 de Maio de 
1785. As duas obras são dedicadas a Madame 
Therèse von Trattner, aluna dilecta de Mozart 
e esposa do seu senhorio que era, também, um 
importante editor em Viena. Em Dezembro de 
1785, a principal editora de Mozart, a Artaria, 
publicou, com o número de Op. XI, a Fantasia e 
Sonata para Forte ‑Piano.

A Sonata em Dó menor K. 457 é a primeira 
sonata para piano que Mozart compõe em 
Viena. A anterior, em Si bemol maior K. 333, 
havia sido escrita seis anos antes, em 1778, 
em Salzburgo. A Sonata K. 457 abre de forma 
assertiva e enfática, com as notas do acorde 
de Dó menor a serem tocadas em uníssono nas 
duas mãos (a esquerda em oitavas), em movi‑
mento ascendente e em forte. A resposta, em 
piano, soa a uma exclamação de dor. O pianista 
Paul Badura ‑Skoda e a sua esposa, a musicó‑
loga Eva Badura ‑Skoda, consideram o primeiro 
andamento, Molto allegro, “um grito susten‑
tado de protesto” onde a pergunta/resposta 
conduz o ouvinte a um nível de “profundidade 
impossível de ser entendido através das pala‑
vras”. O Adagio, em Mi bemol maior, é uma das 
páginas mais inspiradas de Mozart. Delicado, 
terno e doce, o segundo andamento destaca‑

‑se pela riqueza harmónica e pelos recor‑
tes ornamentais que o compositor imprime 
à linha melódica. O casal Badura ‑Skoda assi‑
nala a imensa semelhança do início do tema 
do segundo episódio com o início do tema da 
Sonata op. 13, “Patética”, de Beethoven. Alle‑
gro assai é a indicação que consta na primeira 
edição da Sonata para o terceiro andamento. 
Todavia, no manuscrito, o compositor escre‑
veu Molto allegro, agitato. E é de facto uma 
profunda agitação que emana do rondó final. 
As síncopas, a repetição da mesma nota várias 
vezes, as pausas, as suspensões soam a gritos 
de desespero e lamentos angustiados entre‑
cortados por silêncios ensurdecedores.

Na opinião de Paul e Eva Badura ‑Skoda, a 
Fantasia em Dó menor K. 475 é “a obra mais 
significativa para piano” de Mozart. Partilha com 
a Sonata K. 457 a mesma angústia e o mesmo 
desespero, expressos no motivo inicial, onde 
o acorde de Dó menor é tocado em uníssono. 
Mas aqui os cromatismos em torno da nota 
sol transmitem uma sensação de “destruição 
impiedosa”, segundo Paul Badura ‑Skoda. A 
Fantasia K. 475 é formada por cinco secções: 
Adagio – Allegro – Andantino – Più allegro – 
Tempo I, com um retorno ao tema inicial na 
quinta, todas de diferentes tonalidades que se 
encadeiam utilizando passagens de transição, 
cadências breves ou simples inflexões harmóni‑
cas. Nesta obra, Mozart leva ao extremo a utili‑
zação de contrastes dinâmicos, de acordes 
dissonantes e de toda a extensão do teclado.

A Fantasia parece albergar um triste e 
sombrio sentimento de dúvida e de interroga‑
ção ao mesmo tempo que almeja descarregar 
um sentimento de culpa esmagador. É uma obra 
que parece prenunciar o triste fim do seu cria‑
dor, um dos génios mais fecundos da história da 
música ocidental.
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Ludwig van Beethoven
BONA, 16/17 DE DEZEMBRO DE 1770

VIENA, 26 DE MARÇO DE 1827

Sonata n.º 27 em Mi menor, op. 90

Foi no ano de 1814 que a carreira de Beetho‑
ven atingiu o seu ponto mais alto, no que se 
refere ao número de obras encomendadas e 
à aclamação do público. A sua vida pessoal, 
porém, atravessava uma profunda crise. O 
grande amor de Beethoven, Antoine Brentano, 
um amor impossível pois ela era casada e mãe 
de três filhos, saiu de Viena em 1812 deixando 
o compositor imerso numa grave depressão. 
Apesar do desgosto, Beethoven juntou ‑se ao 
sentimento patriótico que atravessou Viena 
nos dois anos seguintes, muito por causa da 
derrota infligida pelo general Wellington a 
Napoleão. Em 1814, o compositor esteve 
imerso na revisão da ópera Fidelio, levada à 
cena em Maio, e na escrita da Sonata n.º 27 em 
Mi menor, op. 90, dedicada ao Conde Moritz 
Lichinowsky, irmão do príncipe Karl Lichi‑
nowsky, patrono e grande amigo do compo‑
sitor, para comemorar o seu casamento com 
uma actriz, um casamento realizado contra 
a vontade da família. É a primeira obra para 
piano de Beethoven desde 1810 e a primeira 
sonata com dois andamentos. Pela primeira 
vez, também, as indicações de andamento 
são escritas na língua materna do composi‑
tor, o alemão, em vez das tradicionais e habi‑
tuais indicações em italiano, numa atitude que 
Barry Cooper associa ao movimento patriótico 
anteriormente referido. Schindler descreve os 
dois andamentos da sonata como “combate 
entre o coração e a razão” e “conversa com a 
amada”, respectivamente, numa clara referên‑
cia à história de amor do Conde.

O primeiro andamento, Mit Lebhaftigkeit 
und durchaus mit Empfindung und Ausdruck 
(Com vivacidade e de uma ponta à outra com 
sentimento e expressão), escrito na tonalidade 
de Mi menor, é dominado por um motivo em 
acordes, curto e conciso, que se repete em 
forma de “pergunta e resposta” com recurso 
a dinâmicas contrastantes – forte e piano. 
Uma curtíssima linha melódica com a indica‑
ção dolce intersecta os acordes. O andamento 
está pejado de momentos de indecisão e de 
tensão identificados pelas suspensões, pelas 
acentuações, pelos contrastes dinâmicos, pelo 
recurso alternado aos registos grave e agudo, 
pelos ritardando e pelos in tempo. 

Para o segundo andamento, Nicht zu 
geschwind und sehr singbar vorgetragen (Não 
muito rápido e com uma forma de tocar muito 
vocal), Beethoven compõe um rondó em Mi 
maior, uma espécie de “picardia” tonal depois 
de um primeiro andamento no modo menor. 
Um tema cantabile, suave, pleno de lirismo que 
remete para a tradição do lied, constitui o refrão 
que alterna com vários episódios com os quais 
partilha algum do material motívico. O pianis‑
simo com que Beethoven encerra o andamento 
(e a Sonata) deixa no ar uma ternura e uma deli‑
cadeza reconfortantes.

Sonata n.º 32 em Dó menor, op. 111

A Sonata n.º 32 em Dó menor, op. 111, foi termi‑
nada a 13 de Janeiro de 1822, imediatamente 
depois da op. 109 e da op. 110, com Beethoven 
já completamente surdo. A derradeira obra 
para piano do compositor de Bona repre‑
senta o culminar da reinvenção do género 
sonata. Hans von Bülow considera ‑a a mais 
elevada manifestação do génio de Beethoven. 
Do ponto de vista pianístico, a Sonata op. 111, 
juntamente com as três anteriores (opp. 106, 
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109 e 110), representa o pináculo do virtuo‑
sismo instrumental. 

Beethoven escreve apenas dois andamen‑
tos (como já havia feito nas opp. 90 e 109): 
uma forma ‑sonata que oscila entre a fanta‑
sia e a fugueta, no Maestoso – Allegro con brio 
ed appassionato; e cinco variações na Arietta: 
Adagio molto semplice cantabile. Esta estru‑
tura formal escandalizou o mundo musical da 
época que considerava a “tradicional” forma 
tripartida como sendo a forma canónica para 
encerrar um ciclo de obras desta dimensão.

Parafraseando Alfred Brendel, os dois 
andamentos enfrentam ‑se como tese e antí‑
tese. O Maestoso do primeiro andamento tem 
subjacente um clima de tensão, de inquieta‑
ção, de raiva, expressos musicalmente por 
acordes e ritmos pontuados que se desenvol‑
vem caprichosamente em forma de fantasia. 
O Allegro con brio ed appassionato mantém a 
tensão mas a raiva cede o lugar à dor através 
da semente temática formada pelos interva‑
los de terceira menor, quarta diminuta e sétima 
menor que serve de base a um embrião de fuga.

As palavras semplice e cantabile do 
segundo andamento indicam o caminho para 
um ambiente de simplicidade e serenidade. 
Beethoven repete na última sonata a “picar‑
dia” tonal que utilizou na op. 90: um segundo 
andamento no modo maior numa sonata com 
uma tonalidade menor. Recorro novamente às 
palavras do pianista Alfred Brendel que afirma 
que “na literatura pianística há poucas obras 
nas quais se toque tão de perto o elemento 
místico” como acontece aqui. O tema da Arie‑
tta é uma melodia que emana suavidade e paz 
apresentada numa espécie de coral a quatro 
vozes. Beethoven escreve cinco variações 
dessa melodia. A terceira é a mais virtuosís‑
tica e a mais brilhante de todas, pelos arpe‑
jos em movimento contrário que preenchem 

os registos grave e agudo do teclado. Mas a 
subtileza e o requinte da escrita de Beethoven 
estão bem patentes na quinta e última varia‑
ção, onde o tema da Arietta é tocado na região 
aguda do piano, em pianissimo, entre um trilo e 
um trémulo. Uma sucessão de fusas nas duas 
mãos conduz ao acorde de Dó maior com que 
a obra termina. “A partir daqui, sabemos que 
o silêncio que se acaba de abrir é mais impor‑
tante do que o som que nos conduziu até ele” 
(Alfred Brendel).

ANA MARIA LIBERAL, 2017
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Grigory Sokolov piano

A natureza única e irrepetível da música cons‑
truída no momento é essencial para entender 
a beleza e honestidade da arte de Sokolov. As 
suas interpretações são poéticas e singula‑
res, resultado do profundo conhecimento das 
obras. Os recitais percorrem um repertório 
vasto desde transcrições da polifonia medie‑
val, passando por obras para teclado de Byrd, 
Couperin, Rameau, Froberger, até à música 
de Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, 
Chopin, Brahms e compositores do século XX 
como Prokofieff, Ravel, Scriabin, Rachmaninoff, 
Schoenberg e Stravinski. É reconhecido entre 
os amantes do piano como um dos maiores 
pianistas da actualidade, um artista universal‑
mente admirado pela sua visão, espontanei‑
dade fascinante e entrega total à música. 

Grigory Sokolov nasceu a 18 de Abril de 
1950, em São Petersburgo (Leninegrado). 
Começou a estudar piano aos cinco anos e, 
dois anos depois, iniciou os estudos com Liya 
Zelikhman no conservatório local. Teve aulas 
com Moisey Khalfin no Conservatório de Leni‑
negrado e em 1962 deu o seu primeiro recital. O 
prodigioso talento de Sokolov foi reconhecido 
aos 16 anos quando se tornou o mais jovem 
músico de sempre a receber a Medalha de 
Ouro no Concurso Internacional Tchaikovski 
de Moscovo. 

Sokolov apresentou ‑se como concertista 
ao lado das orquestras mais prestigiadas do 
mundo, antes de passar a dedicar ‑se exclusiva‑
mente aos recitais a solo. Faz cerca de 70 reci‑
tais por temporada, mergulhando por inteiro 
num programa único que apresenta em gran‑
des digressões europeias.

Ao contrário de muitos pianistas, Soko‑
lov interessa ‑se verdadeiramente pelo meca‑

nismo dos instrumentos em que toca. Passa 
horas a explorar as suas características físi‑
cas e a colaborar com técnicos para atingir os 
seus requisitos. “São necessárias horas para 
entender o piano, porque cada um tem a sua 
personalidade e tocamos juntos”, explica. A 
parceria entre artista e instrumento é essen‑
cial para o fluir das ideias musicais de Sokolov. 
Poupado na utilização do pedal de sustentação, 
evoca todos os elementos desde as mais subtis 
gradações tonais e de textura até aos mais 
ousados contrastes de som através do brilho 
e clareza da sua técnica pianística. Os críticos 
apontam frequentemente a sua capacidade 
de articular vozes individuais em complexas 
texturas polifónicas e de lançar linhas melódi‑
cas com perfeita continuidade.

O carisma da arte de Sokolov permite ‑lhe 
captar a atenção necessária do público para 
contemplar até a composição mais familiar sob 
novas perspectivas. Promove uma relação de 
proximidade entre o público e a música, trans‑
cendendo as exibições superficiais para reve‑
lar o profundo sentido espiritual da música. A 
arte de Sokolov reside nas bases sólidas da sua 
personalidade e visão singular.

Sokolov assinou um contrato de exclu‑
sividade com a Deutsche Grammophon, 
que lançou o primeiro álbum desta parceria 
em Janeiro de 2015 – um recital memorável 
gravado ao vivo no Festival de Salzburgo de 
2008. Em 2016 seguiu ‑se um disco com obras 
de Schubert (Quatro Impromptus, D. 899 e Três 
Peças para piano D. 946), Beethoven (Sonata 
“Hammerklavier”) e encores de Rameau e 
Brahms, gravadas ao vivo na Philharmonie de 
Varsóvia e no Festival de Salzburgo, em 2013. 
A mais recente publicação é um DVD com o 
mesmo repertório gravado ao vivo na Philhar‑
monie de Berlim.
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