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György Ligeti
Musica ricercata (1951‑53; c.30min)

1. Sostenuto – Misurato – Prestissimo
2. Mesto, rigido e ceremoniale
3. Allegro con spirito
4. Tempo di valse (poco vivace – “à l'orgue de Barbarie”)
5. Rubato. Lamentoso
6. Allegro molto capriccioso
7. Cantabile, molto legato
8. Vivace. Energico
9. (Béla Bartók in memoriam) Adagio. Mesto – Allegro maestoso
10. Vivace. Capriccioso
11. (Omaggio a Girolamo Frescobaldi) Andante misurato e tranquillo

Estudos para piano (1985‑94; c.45min)
Livro I
1. Désordre
2. Cordes à vide
3. Touches bloquées
4. Fanfares
5. Arc ‑en ‑ciel
6. Automne à Varsovie
Livro II
7. Galamb Borong
8. Fém
9. Vertige
10. Der Zauberlehrling
11. En Suspens
12. Entrelacs
13. L’escalier du diable
14. Columna infinită

Recital sem intervalo.
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György Ligeti
DICSŐSZENTMÁRTON (HOJE TÎRNĂVENI), 28 MAIO 1923

VIENA, 12 JUNHO 2006

Ouvimos neste recital duas das obras mais 
marcantes do repertório pianístico do século 
XX. São também duas das obras mais impor‑
tantes de Ligeti, sendo a Musica ricercata 
(concluída em 1953) representativa da sua 
primeira fase, mais bartokiana e folclorista, 
e os Estudos para piano (compostos a partir 
de 1985) representativos da sua última fase, 
às vezes apelidada de pós ‑moderna (embora 
muitos, incluindo o próprio compositor, discor‑
dem do termo). 

Musica ricercata

Embora seja hoje em dia uma obra consa‑
grada do repertório pianístico, Musica ricer‑
cata teve uma história acidentada. Basta ver 
que, tendo sido composta entre 1951 e 1953, 
na Hungria, a obra só foi estreada em 1969, 
na Suécia. Primeiramente, quando Ligeti vivia 
em Budapeste, a obra – demasiado aventu‑
reira e modernista para o contexto político da 
época, na Hungria comunista – foi literalmente 
escrita para a gaveta, sem esperança de que 
fosse tocada. E mais tarde, quando, a partir de 
1956, depois da invasão soviética de Buda‑
peste, Ligeti fugiu para o Ocidente, passando 
a viver entre Viena, Colónia e Berlim ‑Oeste, a 
mesma obra parecia demasiado conservadora 
e tradicionalista para merecer grande atenção 
dos seus novos colegas da vanguarda.

O próprio Ligeti a rejeitou, durante algum 
tempo. Em 1967, por exemplo, falava das obras 
que tinha composto na Hungria (incluindo 
Musica ricercata) como sendo “completamente 

heterogéneas no estilo, ingénuas na sua ausên‑
cia de orientação, desadequadas e contendo 
soluções mal amadurecidas”. Este texto faz 
parte de uma brochura do Festival de Donaues‑
chingen, tendo sido escrito quando da estreia 
de Lontano, uma das obras mais caracterís‑
ticas (e marcantes) do novo estilo que Ligeti 
desenvolveu após a sua chegada ao Ocidente. 
Era esse estilo – muito marcado pela explora‑
ção de grandes massas sonoras em lenta evolu‑
ção e pela rejeição das noções tradicionais de 
ritmo e melodia – que tinha sido a base da sua 
consagração, a partir do início da década de 
1960, como um dos protagonistas mais impor‑
tantes e originais da vanguarda ocidental, em 
obras como Atmosphères (1961) e Requiem 
(1965). Já Musica ricercata, sendo uma obra 
próxima, ainda, de Béla Bartók e apresentando 
um sentido mais tradicional de ritmo e melo‑
dia, teria sido certamente vista como música 
do passado no clima altamente radicalizado 
e intolerante da vanguarda ocidental. Seria 
inconcebível, por exemplo, que Pierre Boulez 
ou Karlheinz Stockhausen promovessem uma 
execução de Musica ricercata nos Cursos de 
Verão de Darmstadt, onde se reuniam todos os 
anos as figuras principais do movimento. E, na 
verdade, quando Ligeti, na noite de 11 para 12 
de Dezembro de 1956, passou perigosamente 
para o lado ocidental da Cortina de Ferro (atra‑
vessando a fronteira da Hungria para a Áustria), 
levou consigo algumas das suas composições, 
como o Quarteto de cordas n.º 1, “mas não a 
Musica ricercata! Considerava a minha música 
antiga sem interesse!”. 

Hoje em dia – e felizmente! – já não preci‑
samos de ter estas reservas em relação a 
Musica ricercata. A obra vale por si mesma. 
Em vez de a vermos como um passo incom‑
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pleto rumo ao estilo maduro de Ligeti, pode‑
mos vê ‑la como um dos pontos culminantes 
do seu primeiro estilo, um estilo próximo ainda, 
é certo, de Bartók, e muito influenciado pelo 
folclore de Leste, mas contendo já um fortís‑
simo cunho de originalidade. De resto, o mundo 
dá muitas voltas e a partir da década de 1970 
Ligeti acabou por reincorporar na sua música 
elementos mais próximos dessas suas origens 
húngaras, pelo que algumas das suas obras 
mais recentes – incluindo parte dos Estudos 
para piano – acabam por voltar a um universo 
próximo de Musica ricercata.

A obra divide ‑se em 11 partes ou anda‑
mentos, de acordo com um plano tão simples 
quanto ousado: a primeira peça começa 
apenas com uma nota (em várias oitavas), 
juntando uma segunda nota no final; a segunda 
peça tem três notas (cada uma delas também 
em várias oitavas); a terceira, quatro notas; a 
quarta, cinco; e por aí adiante, até à décima 
primeira peça, que tem, finalmente, todas as 
12 notas da escala cromática. A peça é, assim, 
uma progressão de algo estritamente regu‑
lado e limitado (na primeira peça, por exemplo, 
Ligeti tem de descobrir o que fazer com uma só 
nota), até à liberdade completa da última peça 
– talvez numa imagem do anseio de liberdade 
que o próprio compositor sentia no contexto 
estritamente regulado da actividade musical na 
Hungria comunista. Dentro desta ideia de base, 
a música surpreende pela sua imensa varie‑
dade e pelo impacto expressivo. Segue ‑se uma 
breve descrição de cada uma das peças.

1. Sostenuto – Misurato – Prestissimo – Estando 
limitado a uma só nota, Ligeti constrói todo o 
discurso a partir do ritmo, num crescendo 
imparável de intensidade.

2. Mesto, rigido e cerimoniale – Momento 
extraordinariamente misterioso, com a osci‑
lação inquietante de duas notas, às quais se 
junta no final, de modo explosivo, uma terceira 
(sobre essa nota, Ligeti disse que simbolizava 
uma “facada no coração de Estaline”). Quase 
meio século depois, Stanley Kubrick utilizou 
esta peça em quatro cenas de Eyes Wide Shut 
(1999), ajudando a criar alguns dos momentos 
mais perturbadores do filme.

3. Allegro con spirito – Depois da energia avas‑
saladora da primeira peça e do mistério inquie‑
tante da segunda, segue ‑se um momento 
mais relaxado, como uma dança viva e ligeira, 
embora também algo mordaz.

4. Tempo di valse (poco vivace – “à l'orgue de 
Barbarie”) – Sobre um ritmo contido de valsa 
insinua ‑se uma melodia hesitante, imitando o 
efeito de um órgão de realejo.

5. Rubato. Lamentoso – Regresso do ambiente 
triste da segunda peça, agora com um carácter 
mais assumido de lamento, que gradualmente 
se transforma num grito de dor.

6. Allegro molto capriccioso – Em oposição à 
anterior, peça extremamente viva e luminosa.

7. Cantabile, molto legato – Numa das invenções 
mais originais de toda a obra, desenha ‑se uma 
melodia muito evocativa, de sabor popular, sobre 
um ostinato surdo, incontáveis vezes repetido.

8. Vivace. Energico – Uma das peças mais 
bartokianas de todo o ciclo, com o uso de 
ritmos tipicamente búlgaros (muito usados 
também por Bartók).
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9. (Béla Bartók in memoriam) Adagio. Mesto 
– Allegro maestoso – Depois da peça mais 
próxima de Bartók, uma peça explicitamente 
dedicada à sua memória, evocando o som de 
sinos e o pânico pela morte do Mestre.

10. Vivace. Cappricioso – Talvez a peça mais 
virtuosística de todo o conjunto, com uma ener‑
gia rítmica que parece antecipar a dos Estu‑
dos para piano.

11. (Omaggio a Girolamo Frescobaldi) Andante 
misurato e tranquillo – Mais uma homenagem, 
agora ao compositor barroco Girolamo Fres‑
cobaldi, evocando o seu “Ricercar cromatico” 
de 1635. A convergência com o modelo antigo 
dá ‑se na textura, igualmente contrapontística 
(i.e, sobrepondo várias melodias, imitando ‑se 
umas às outras), mas a sonoridade é resoluta‑
mente do século XX.

Estudos para piano (Livros I e II)

Ligeti era ele próprio pianista, ainda que sem 
possuir recursos técnicos muito virtuosísticos 
e sem ter feito disso carreira. Mas ele próprio 
explicou como todo o processo de composição 
dos Estudos esteve indissociavelmente ligado 
à experiência táctil de tocar piano:

“Coloco os meus dez dedos no teclado e 
imagino música. Os meus dedos copiam esta 
imagem mental à medida que carrego nas 
teclas, mas esta cópia é muito inexacta: surge 
um feedback entre as ideias e a execução 
táctil/motora. Este feedback repete ‑se várias 
vezes, em loop, enriquecido por esboços provi‑
sórios: uma roda de moinho gira entre o meu 
ouvido interior, os meus dedos e os rabiscos 
no papel. O resultado soa completamente 
diferente das minhas concepções iniciais: 

a realidade anatómica das minhas mãos e a 
configuração do teclado do piano transfor‑
mam as minhas construções imaginárias. (…) 
Os critérios são apenas parcialmente determi‑
nados na minha imaginação; até certo ponto 
também residem na natureza do piano – tenho 
de os sentir com a minha mão. (…) Uma obra 
bem feita para piano produz prazer físico.”

Curiosamente, Ligeti não compôs prati‑
camente nenhuma música para piano entre a 
Musica ricercata e os Estudos – ou seja, durante 
um período de mais de 30 anos – com excep‑
ção, em 1976, de uma peça para dois pianos 
(Monument, Selbstporträt, Bewegung), e esse 
período de abstinência (de composição pianís‑
tica) corresponde a um tempo em que Ligeti 
esteve também mais afastado – fisicamente – 
do piano. De facto, depois de se ter refugiado 
na Europa Ocidental, em 1956, em fuga ao 
regime comunista da Hungria, Ligeti passou por 
severas dificuldades económicas, e não tinha 
simplesmente dinheiro, nesses primeiros anos, 
para ter um piano em casa. É até (sombria‑
mente) irónico que quando, em 1968, Stan‑
ley Kubrick utilizou várias das suas obras mais 
recentes no filme 2001, Odisseia no Espaço, o 
tivesse feito sem pagar direitos de autor, justa‑
mente na altura em que o dinheiro seria mais 
útil ao compositor. Só no final da década de 60 
é que Ligeti teve um piano em casa, e mesmo 
aí, apenas um piano vertical, e graças à gentil 
oferta de uma amiga, Maria Therese Wood. Ao 
longo da década de 70, contudo, as condições 
financeiras de Ligeti começaram a melhorar, 
ao mesmo tempo que começou a tocar mais 
regularmente piano, em especial depois de 
se tornar, em 1973, professor na Hochschule 
de Hamburgo, onde passou a tocar frequen‑
temente música de câmara (essencialmente 
dos períodos clássico e romântico) com os 
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seus alunos. É esse retomar do contacto com 
o piano uma das razões do seu regresso à 
composição para este instrumento.

Mas não é a única. Depois de se ter sobre‑
tudo dedicado, nos anos 60, à composição 
de grandes massas sonoras (em obras como 
Atmosphères, Requiem e Lontano) e de ter 
criado um estilo completamente novo com 
base na rejeição das noções tradicionais de 
ritmo e melodia, a partir do início da década 
de 1970 Ligeti começou lentamente a utilizar 
sonoridades mais transparentes e rarefeitas e 
a reintroduzir na sua música certos elementos 
mais tradicionais, entrando num diálogo mais 
explícito com a música do passado (isto sem 
ter rejeitado nenhuma das conquistas ante‑
riores: o Ligeti depois de 1975 pode ser pós‑
‑modernista, mas não é anti ‑modernista). Ora, 
essa nova abertura estilística parece também 
ter possibilitado – e até encorajado – Ligeti a 
voltar ‑se para o piano, um dos instrumentos 
com mais peso na tradição clássica.

Mas por muitas ligações que haja à tradi‑
ção, é um piano novo o que ouvimos nestes 
Estudos – um piano, mais do que melódico ou 
harmónico, eminentemente rítmico. Os Estudos 
destacam ‑se, com efeito, pela sua complexi‑
dade rítmica, inspirada por uma série de novos 
modelos e referências que Ligeti encontrou a 
partir do final da década de 1970: a obra para 
piano mecânico de Conlon Nancarrow (1912‑
‑97), muitas vezes demasiado complexa para 
ser tocada por humanos, mas cujo efeito Ligeti 
procura reproduzir aqui num piano convencio‑
nal; a música da tribo Banda ‑Linda da Repú‑
blica Central Africana, que Ligeti conheceu 
através de Roberto Sierra, um dos seus alunos 
mais talentosos, e que o impressionou pela 
forma como sobrepunha diferentes camadas 
rítmicas; a música da chamada Ars subtilior, 

do final do século XIV, também imensamente 
elaborada a nível rítmico; e um intenso fascínio 
por novas teorias científicas que lidavam com 
sistemas complexos e imprevisíveis, em espe‑
cial as teorias do caos e dos fractais.

Por muito que esse impulso rítmico seja 
constante, ele manifesta ‑se de maneiras muito 
diferentes em cada uma das peças. Segue ‑se, 
então, uma breve descrição de cada um dos 
estudos que integram o Livro I (compostos em 
1985) e o Livro II (compostos entre 1989 e 1994). 
(Ligeti compôs ainda, entre 1995 e 2001, um 
Livro III que não é apresentado neste recital.)

Estudo n.º 1 – Désordre (1985) – É um dos estu‑
dos mais selvagens, contendo uma represen‑
tação musical da teoria do caos: começa, 
assim, de forma relativamente ordenada, mas 
uma diferença mínima entre as duas camadas 
rítmicas (a da mão esquerda e a da mão direita) 
acaba por gerar um resultado complexo, cada 
vez mais caótico e imprevisível, tal como o 
“efeito borboleta” na teoria do caos, em que 
uma pequena diferença nas condições iniciais 
de um sistema provoca grandes diferenças no 
resultado final.

Estudo n.º 2 – Cordes à vide (1985) – Comple‑
tamente contrastante em relação ao anterior, 
pelo carácter mais lírico e evocativo, por vezes 
lembrando Debussy. O título alude à sonori‑
dade base da peça (utilizando quintas perfei‑
tas), a qual é equivalente às cordas soltas de 
um violino ou um violoncelo.

Estudo n.º 3 – Touches bloquées (1985) – O 
pianista toca num ritmo contínuo e regular, 
mas, como algumas teclas estão presas, ouve‑
‑se um ritmo altamente irregular e imprevisível.  
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Estudo n.º 4 – Fanfares (1985) – É um verda‑
deiro tour de force: há um ostinato que se 
mantém do princípio ao fim (é repetido 208 
vezes!), mas sobre isso Ligeti desenha sempre 
algo diferente, de modo que a música está 
sempre em evolução. O primeiro título deste 
estudo foi Bartoque, evidenciando o quanto a 
música deve a Bartók.

Estudo n.º 5 – Arc ‑en ‑ciel (1985) – É um dos 
estudos de carácter mais tranquilo e gentil, 
com sonoridades e texturas jazzísticas, inspi‑
radas por Thelonious Monk e Bill Evans.

Estudo n.º 6 – Automne à Varsovie (1985) – 
Estudo melancólico, dominado pela ideia do 
lamento, materializado em linhas melódicas 
expressivas, constantemente descendentes 
(o tópico do lamento é muito importante na 
música de Ligeti, em especial a partir dos anos 
80). Aqui, a ideia do lamento liga ‑se à situação 
na Polónia em 1985, na sequência da tensão 
entre o movimento Solidariedade e o governo 
comunista.

Estudo n.º 7 – Galamb Borong (1988 ‑89) – Peça 
inspirada pelo gamelão indonésio de Java, a 
partir do modelo da peça Cloches à travers les 
feuilles de Claude Debussy, ela própria também 
inspirada pelo gamelão.

Estudo n.º 8 – Fém (1989) – Fém, em húngaro, 
significa metal. O título capta a sonoridade 
brilhante, metálica e incisiva que é caracterís‑
tica deste estudo.

Estudo n.º 9 – Vertige (1990) – É um dos estudos 
mais económicos no material musical utilizado: 
basicamente, uma textura de linhas descenden‑
tes, que se desenvolve gradualmente, provo‑

cando um efeito vertiginoso. É também uma 
forma de representar em música a ideia de uma 
espiral (descendente, neste caso).

Estudo n.º 10 – Der Zauberlehrling (1994) – 
Inicialmente inspirado pela música de balafon 
(instrumento próximo do xilofone) do Malawi, o 
estudo começa com uma espécie de zumbido 
muito ligetiano, num âmbito muito pequeno, 
que gradualmente se expande e prolifera por 
toda a extensão do teclado.

Estudo n.º 11 – En suspens (1994) – Tal como 
Arc ‑en ‑ciel, é um estudo de carácter mais suave 
e delicado. A mão direita, que lidera, parece por 
vezes evocar uma canção de embalar.

Estudo n.º 12 – Entrelacs (1993) – A ideia do 
título remete para as artes visuais, em concreto 
para o entrelaçar de diferentes desenhos. É 
isso que acontece musicalmente neste estudo, 
com um total de sete camadas rítmicas que se 
entrecruzam, não sendo possível, frequente‑
mente, distingui ‑las individualmente.

Estudo n.º 13 – L’escalier du diable (1993) – 
Outra das peças mais selvagens do ciclo, com 
uma cascata interminável – e sinistra – de sons 
ascendentes.

Estudo n.º 14 – Columna infinită (1993) – Mais 
um estudo sobre a ideia da espiral, agora 
ascendente, mas num contexto muito mais 
sólido, robusto e majestoso do que no Estudo 
n.º 9. O título explicita essa componente escul‑
tural, fazendo referência a uma coluna de 35 
metros de altura criada em 1937 pelo escultor 
romeno Constantin Brâncuçi.

DANIEL MOREIRA, 2019
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Pierre ‑Laurent Aimard piano

Pierre ‑Laurent Aimard é aclamado como 
uma figura ‑chave da música do nosso tempo 
e, desde muito novo, como um importante 
pianista. Em 2017 recebeu o prestigiado Prémio 
International de Música Ernst von Siemens.

Apresenta ‑se ano após ano com as prin‑
cipais orquestras mundiais, sob a direcção 
de maestros como Esa ‑Pekka Salonen, Peter 
Eötvös, Sir Simon Rattle e Vladimir Jurowski. 
Tem sido convidado para várias residências 
como curador, director e instrumentista, em 
projectos no Carnegie Hall, no Lincoln Center de 
Nova Iorque, na Alte Oper de Frankfurt, no Festi‑
val de Lucerna, no Mozarteum de Salzburgo, 
na Cité de la Musique em Paris, no Tanglewood 
Festival e no Southbank Centre (Londres). Foi 
Director Artístico do Festival de Aldeburgh 
(2009 ‑16), onde apresentou o Catalogue d’oi‑
seaux de Messiaen numa série de concertos 
realizados do amanhecer à meia ‑noite. 

Nesta temporada continua a residência de 
três anos no Southbank Centre, programando 
uma semana inteiramente dedicada à música 
de Stockhausen. É Artista em Residência no 
Concertgebouw, no Festival de Edimburgo e na 
Konzerthaus de Viena. Apresenta ‑se em reci‑
tal em algumas das salas mais prestigiadas do 
mundo, tocando obras como o Catalogue d’oi‑
seaux de Messiaen e as Variações Goldberg. É 
artista em foco do Palais des Beaux Arts nesta 
temporada.  Faz a estreia norte ‑americana de 
Keyboard Engine de Harrison Birtwistle, escrita  
para Aimard e Stefanovich. É convidado de 
prestigadas orquestras e faz uma digressão 
pela Alemanha e a Bélgica com a Chamber 
Orchestra of Europe.

Pierre ‑Laurent Aimard nasceu em Lyon, 
em 1957, tendo estudado no Conservatório de 

Paris com Yvonne Loriod e em Londres com 
Maria Curcio. Ganhou o 1º Prémio no Concurso 
Messiaen (1973), com apenas 16 anos, e três 
anos depois foi nomeado por Pierre Boulez 
pianista solo do Ensemble Intercontemporain. 
Colaborou com grandes compositores como 
Ligeti, Kurtág, Stockhausen, Carter, Boulez e 
George Benjamin. Nas temporadas recentes 
estreou inúmeras obras, incluindo o concerto 
para piano Responses: Sweet disorder and 
the carefully careless de Harrison Birtwistle e 
Epigrams para piano, violoncelo e violino, de 
Carter, esta última escrita para si.  

Ensina na Hochschule de Colónia e em 
workshops e palestras pelo mundo. Foi Profes‑
sor Associado do Collège de France (Paris) e é 
membro da  Academia Bávara das Belas Artes. 
Recebeu o prémio de instrumentista da Royal 
Philharmonic Society (2005) e foi nomeado 
“Músico do Ano” pela Musical America, em 2007. 
Com o Klavier ‑Festival Ruhr criou, em 2015, uma 
plataforma online sobre interpretação de música 
para piano de Ligeti. 

A discografia de Pierre ‑Laurent Aimard, 
que assinou um contrato exclusivo com a 
Pentatone em 2017, tem sido internacional‑
mente aclamada. A sua primeira gravação 
completa do Catalogue d’oiseaux, editada em 
2018, foi largamente elogiada e recebeu múlti‑
plos prémios, entre os quais o prestigiante 
Prémio da Crítica Discográfica Alemã. A grava‑
ção de Elliott Carter recebeu o Prémio do Júri 
da revista BBC Music, em 2018. Ganhou um 
Grammy pela gravação de Concord Sonata e 
Songs de Ives, e o Prémio Honorário da Crítica 
Alemã em 2009. O CD com música de Murail 
e Benjamin ao lado da Orquestra da Rádio da 
Baviera recebeu um prémio da Gramophone na 
categoria de música contemporânea, em 2017. 



Jörg Widmann (Alemanha, 1973) é um dos 
artistas mais versáteis e fascinantes da sua 
geração. Ao longo de 2019, a Casa da Música 
promove uma retrospectiva da sua obra que 
inclui quatro concertos com o Remix Ensemble 
e a Orquestra Sinfónica nas qualidades de 
compositor, clarinetista e maestro, e ainda um 
workshop para jovens compositores. São dez as 
obras de Widmann a apresentar ao longo do ano 
pelo Remix Ensemble e a Orquestra Sinfónica, 
desenhando uma viagem pelo interior do mundo 
sonoro do compositor alemão. Já em Maio, as 
suas qualidades como solista são apresentadas 
no Concerto para clarinete de Mozart e em Male 
über Male 2, de Wolfgang Rihm.

“O que o torna tão 
irresistível como 
compositor e intérprete 
é a grande dose de pura 
alegria no que faz.”
THE GUARDIAN

ARTISTA EM RESIDÊNCIA



03 MAI SEX · 21:00 SALA SUGGIA

BEM-VINDO 
WIDMANN 
ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

Jörg Widmann  
clarinete e drecção musical 

W. A. Mozart Concerto para clarinete e 
orquestra
F. Mendelssohn Abertura “As Hébridas”
‑
F. Mendelssohn Sinfonia nº 3, “Escocesa”

11 MAI SÁB · 18:00 SALA SUGGIA

DANÇAS DO DUBAI
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

Martin André direcção musical 
Jörg Widmann clarinete
Jorge Prendas narrador

Jörg Widmann Dubairische Tänze
(estreia em Portugal)
Wolfgang Rihm Male über Male 2, para clarinete 
e ensemble
(estreia em Portugal)
‑
Luís Tinoco Spam!
John Adams Chamber Symphony 



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


