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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



Sergei Rachmaninoff
Estudos-Quadro, op. 39 (1916-17; c.38min)

1. Allegro agitato (Dó menor)
2. Lento assai (Lá menor)
3. Allegro molto (Fá sustenido menor)
4. Allegro assai (Si menor)
5. Appassionato (Mi bemol menor)
6. Allegro (Lá menor)
7. Lento lugubre (Dó menor)
8. Allegro moderato (Ré menor)
9. Allegro moderato (Tempo di marcia) (Ré maior)

PAUSA TÉCNICA

Sergei Rachmaninoff
Estudos-Quadro, op. 33 (1911; c.17min)

1. Allegro non troppo (Fá menor)
2. Allegro (Dó maior)
3. Non Allegro — Presto (Mi bemol menor)
4. Allegro con fuoco (Mi bemol maior)
5. Moderato (Sol menor)
6. Grave (Dó sustenido menor)

Sonata para piano n.º 2, op. 36 (1913, rev.1931; c.24min)

1. Allegro agitato
2. Non allegro — Lento —
3. L’istesso tempo — Allegro molto
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Sergei Rachmaninoff 
ONEG, 20 DE MARÇO DE 1873

BEVERLY HILLS, 28 DE MARÇO DE 1943

A arte do perfeito contraste

Rachmaninoff é seguramente um dos compo-
sitores mais apreciados do século XX. É tam-
bém um dos compositores mais conhecidos: o 
seu carácter introvertido e as dificuldades de 
comunicação derivadas do facto de ter passa-
do quase um terço da sua vida no exílio, afas-
tado da sua Rússia natal, não impediram que, 
para além da sua obra musical, nos deixasse 
uma quantidade considerável de depoimentos. 
Como é bem sabido, Rachmaninoff, cuja origem 
familiar era aristocrática, abandonou a Rússia 
em 1917, fugindo do regime soviético. Nos anos 
imediatamente anteriores, desenvolveu uma 
notável carreira no domínio da composição, e 
também como maestro e pianista. Graças ao 
estudo pioneiro de Sergei Bertensson e de Jay 
Leda, publicado em 1956 e no qual colaborou 
Sofia Satina, cunhada do compositor, temos à 
nossa disposição um manancial de informação 
de primeira mão que, como poderão compro-
var durante a leitura destas notas de programa, 
continua a dar pistas que completam a expe-
riência da audição da sua música. 

Há dois assuntos que costumam ser abor-
dados quando se escreve sobre Rachmaninoff 
e que se relacionam com as obras incluídas 
neste programa. O primeiro é a sua vincada 
identidade russa. O compositor acreditava 
que o amor pela terra residia no coração de 
todos os russos. Referia-se a uma “espécie 
de desejo veemente de repouso, de calma, [à] 
admiração pela natureza e a [uma] certa pro-
pensão para a cautela.” Este carácter especí-
fico tinha uma dimensão sonora, identificada 
com diversas manifestações (como a música 

litúrgica ortodoxa) e, de forma particular, com 
o som dos sinos. A este propósito, o compo-
sitor lembrava, durante o exílio nos Estados 
Unidos, que “o badalar dos sinos dominava 
todas as cidades da Rússia que conheci” e que 
esse som pautava a vida dos russos “desde o 
nascimento até à morte”, pelo que nenhum 
compositor podia “escapar à sua influência”. 
As lembranças da sua infância fundiam-se, 
para ele, com o apreço pelas diferenças de 
sonoridade entre o “alegre repique e o som 
dos sinos dobrando lugubremente”. 

O segundo tema prende-se com a sua posi-
ção relativamente a algumas das correntes 
supostamente mais “avançadas” que se desen-
volveram ao longo da história da música da 
primeira metade do século XX. Em Moscovo, 
antes do exílio, foi habitualmente comparado 
com Alexander Scriabin, antigo companheiro 
de estudos, que representava uma tendên-
cia aparentemente menos tradicionalista que 
aquela na qual era enquadrado Rachmaninoff. 
Na realidade, como sempre acontece com os 
debates de carácter estético ou historiográfico, 
também neste tudo depende do ponto de vista 
do qual se parte. É certo que, para Rachmani-
noff, os compositores que ele chamava “futu-
ristas” eram “renegados, indivíduos sem pátria 
à procura de internacionalismo”, produtores de 
obras “pesadas, enfáticas e artificiosas”. Mas 
não é menos certo que também diferenciava 
entre futurismo e modernismo, entendendo 
isto como o talento de ser novo e moderno. 
Na realidade, o que defendia com veemência 
eram duas coisas. A primeira era um conceito 
de música subjectivista, cujas raízes estavam 
no Romantismo. Podemos comprová-lo na 
seguinte afirmação de 1932: “O que é a músi-
ca? Como poderia ser definida? Música é uma 
calma noite de luar, o sussurro da folhagem no 
Verão. Música é o distante badalar dos sinos 
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ao entardecer. A música nasce do coração e 
só apela ao coração; é Amor! A irmã da músi-
ca é a poesia, e a sua mãe, a tristeza.” O seu 
segundo cavalo de batalha era o que pode-
ríamos chamar a “escola”: ou seja, a técnica 
pianística, harmónica e contrapontística que 
ele próprio tinha adquirido, com fadiga e não 
poucos sacrifícios, ao longo da sua infância e 
adolescência. Rachmaninoff foi, de facto, um 
dos alunos mais brilhantes do Conservatório 
de Moscovo. Por isso, voltando à sua relação 
com Scriabin, quando tocava a sua música fazia 
emergir a sua estrutura, a qual era um resultado 
do mesmo processo de ensino ao qual se tinha 
submetido. Neste debate acerca da “moder-
nidade” da música do compositor, ocupa um 
lugar importante a questão do equilíbrio entre 
forma e expressão. Rachmaninoff concebia a 
composição como “um ritual sacro, um pro-
cesso através do qual se criam novas ideias 
musicais que se revestem posteriormente de 
belas sonoridades”. Reclamava um conceito 
de música pura que, embora não excluísse o 
seu poder para sugerir ideias e até para modi-
ficar o estado de espírito da audiência, tinha 
“como principal função produzir um prazer 
intelectual como consequência da sua beleza 
e da sua diversidade formal”. A preocupação 
de Rachmaninoff em distinguir a sua obra da 
mera música de programa, considerada por ele 
inferior, traduziu-se no empenho em cifrar no 
conteúdo “puramente” musical a maior parte 
da relevância da suas composições. 

O “perfeito contraste” era um dos elemen-
tos que Rachmaninoff mais prezava, tanto na 
composição como na interpretação pianística. 
Referia-se com isso à oposição ou variação 
de carácter temático e no domínio da agógi-
ca, do uso do pedal, da dinâmica e do fraseio, 
assim como na expressão e no sentimento. No 
entanto, para Rachmaninoff, estes contrastes 

deviam repousar necessariamente sobre o 
fundamento de uma sólida estrutura. A leitura 
que ele próprio realizava em recital, tanto das 
suas próprias composições como das obras de 
outros autores — como é o caso de Scriabin —, 
tomava em consideração este princípio. Nis-
so consistia, na sua opinião, o “esclarecimen-
to” que os pianistas têm a obrigação de fazer 
perante o público: em mostrar tanto a estrutu-
ra como os contrastes através da eleição dos 
elementos colorísticos e expressivos adequa-
dos. A propósito desta concepção ao mesmo 
tempo formalista e orientada à performan-
ce, podemos trazer à colação os comentários 
que teceu a propósito do célebre Prelúdio em 
Dó sustenido menor. O seu primeiro objectivo 
tinha sido o de fixar a atenção sobre o tema 
inicial, três notas em uníssono de oitava que, 
aliás, deviam ser tocadas “de maneira solene 
e ameaçadora”. A partir daí, a descrição feita 
por Rachmaninoff incide no desenvolvimen-
to motívico desse primeiro tema em equilí-
brio com uma melodia contrastante. O que a 
audiência deveria apreciar era precisamente 
a oposição entre ambos os elementos, assim 
como o contraste com a secção seguinte, uma 
“tempestade” que introduz uma mudança de 
humor radical. Mais ainda, o que Rachmani-
noff procurava era “golpear” a sua audiência e 
conduzi-la depois pela agitação e pela calma.

Este tipo de intenção está igualmente pre-
sente nos Études-Tableaux (Estudos-Quadro), 
que, como indica o título, contêm elementos 
quase pictóricos e narrativos, alguns dos quais 
chegaram a ser descritos pelo compositor em 
1930: “O primeiro estudo em Lá menor [op. 39, 
n.º 2] representa o mar e as gaivotas (o pro-
grama foi sugerido pela Sra. Rachmaninoff). 
O segundo estudo em Lá menor [op. 39, n.º 6] 
foi inspirado pelo conto de Capuchinho Verme-
lho e o Lobo. O terceiro estudo em Mi bemol 
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maior [op. 33, n.º 4] é uma cena de feira. O quar-
to estudo em Ré maior [op. 39, n.º 9] tem um 
carácter similar, parecido com uma marcha 
oriental. O quinto estudo em Dó menor [op. 39, 
n.º 7] é uma marcha fúnebre. […] O tema inicial 
é uma marcha. O outro tema representa o can-
to de um coro. A partir das semicolcheias em 
Dó menor e, um pouco depois, em Mi bemol 
maior, sugiro uma leve chuva, incessante e sem 
esperança. O movimento desenvolve-se, cul-
minando em Dó menor, os sinos de uma igre-
ja. O finale retorna ao tema inicial da marcha.” 
Sabe-se, ainda, que dois dos estudos do op. 33 
inspiram-se em quadros do pintor simbolista 
Arnold Böcklin — um deles alusivo ao tema do 
amanhecer (o n.º 5) e outro à célebre pintura 
A ilha dos mortos (talvez o n.º 6, escrito em Dó 
sustenido menor?) — e que outro dos estudos 
representava uma paisagem russa sob a chuva 
(talvez o op. 33 n.º 2?).1

Rachmaninoff, por um lado, admitia sem 
problema a relevância que tinham para ele os 
estímulos criativos exteriores, enquanto, por 
outro lado, deixava em aberto para a imagina-
ção de quem escuta todas as possibilidades 
interpretativas sugeridas pela sua música. Com 
as suas palavras, “O amor, a tristeza, a dor, a fé: 
nisso consiste o conteúdo da minha música. No 
meu processo criativo, a impressão deixada por 
um livro ou um poema que acabo de ler, ou por 
um belo quadro, é sempre para mim de grande 
ajuda. Por vezes, tento exprimir em sons ideias 

1 [N. E.] Os seis Estudos-Quadro op. 33 interpre-
tados neste recital correspondem à última versão 
organizada pelo compositor e publicada em sua 
vida, pelo que exclui o estudo n.º 4 original (que 
viria a ser revisto e publicado como op. 39, n.º 6) e 
os estudos n.º 3 e n.º 5 originais, apenas publicados 
postumamente. A numeração seguida nestas notas 
corresponde ao alinhamento do programa tal como 
indicado na página inicial.

ou histórias sem indicar a minha fonte de ins-
piração. No entanto, isto não significa que se 
trate de música programática. Quando a fon-
te permanece desconhecida, o público pode 
escutar a minha música com independência 
de qualquer referência. As ideias surgem até 
mais facilmente sob determinadas influências 
exteriores à música, o qual é particularmente 
certo no que diz respeito às minhas peças mais 
breves.” Portanto, é perfeitamente aceitável 
que, para um dos críticos que assistiu ao reci-
tal em que se estreou o op. 39, o estudo n.º 2, 
em vez de uma paisagem marina, sugerisse 
a imagem de “sombras desvanecendo-se”; e 
que, com respeito ao n.º 6, ignorante da sua 
relação com o conto de Capuchinho Verme-
lho, apenas destacasse o seu evidente carác-
ter tempestuoso.

Habitualmente, considera-se que Rachma-
ninoff exprimiu, nas palavras do musicólogo 
Geoffrey Norris, as suas “mais íntimas emo-
ções” em obras breves, tais como os estudos, 
enquanto as suas sonatas “exibem paixão em 
grande escala”. Esta ideia, porém, deve ser 
aplicada com uma certa prudência à segunda 
sonata, escrita em 1913 e revista em 1931 com 
o objectivo de tornar mais concisa a estrutura 
e a escrita pianística. É verdade que o carácter 
cíclico desta sonata — ou seja, a relação exis-
tente entre o material temático utilizado em 
cada um dos andamentos — faz com que pro-
duza esta impressão de “grande escala”. Porém, 
sobretudo na versão de 1931, a “paixão” que exi-
be é bastante cerebral, o que, paradoxalmente, 
aproxima Rachmaninoff das tendências mais 
abstractas e modernistas da época em que 
foi composta. A sua aparente frieza pode ser 
vinculada ao menor protagonismo atribuído às 
passagens de carácter lírico, isto é, às melo-
dias acompanhadas com textura de nocturno 
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que tanto sucesso lhe proporcionaram. Este 
tipo de textura escuta-se nesta sonata, claro 
está, especialmente no segundo andamen-
to, claramente subordinada à recriação e ao 
desenvolvimento de sonoridades derivadas 
do estímulo proporcionado pelo som dos sinos 
das igrejas russas. Lembremos o que foi assi-
nalado no começo destas notas a propósito da 
constante presença do som dos campanários 
nas memórias de Rachmaninoff — que, aliás, 
chegou a afirmar que a sua música pretendia 
fazer “vibrar os sinos com emoções humanas”. 
A segunda sonata é o exemplo perfeito disto, 
logo a partir dos dois acordes iniciais, com o seu 
característico movimento descendente, e do 
motivo, igualmente descendente, que se ouve 
imediatamente depois desses dois acordes no 
registo mais grave. Esse começo contém, em 
síntese, o material sonoro a partir do qual se 
desenvolve toda a peça.

TERESA CASCUDO, 2021



7

Alexander Romanovsky piano

Alexander Romanovsky nasceu na Ucrânia, em 
1984, e estudou com o seu mentor Leonid Mar-
garius na Academia de Piano de Imola durante 
15 anos, prosseguindo depois os estudos no 
Royal College of Music (Londres) com Dmitry 
Alexeev. Aos 17 anos, ganhou o 1.º Prémio no 
prestigiante Concurso Busoni em Itália. 

Elogiado pelo New York Times como “espe-
cial, não só um tecnicista extraordinário com 
um instinto para o colorido e a fantasia, mas 
também um músico sensível e um intérprete 
lúcido”, tem realizado recitais em alguns dos 
palcos mais prestigiados do mundo, desta-
cando-se recentemente o Concertgebouw 
de Amesterdão (integral dos Estudos de Cho-
pin), a Sala Tchaikovski e o Grande Auditório 
do Conservatório em Moscovo, a Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia e o Teatro Olímpi-
co de Roma, as Salas Asahi e Kioi de Tóquio, 
o Teatro Municipal do Chile e a Sala Verdi do 
Conservatório de Milão. Apresenta-se regu-
larmente por toda a Itália, onde vive desde a 
infância. Em 2007, foi convidado para tocar na 
Residência Papal, na presença do papa Ben-
to XVI, na celebração do 110.º aniversário do 
nascimento do papa Paulo VI. No Verão de 
2021, o seu projecto especial de recitais ao ar 
livre, Piano B, esteve em digressão por todas 
as regiões de Itália, com apresentações nas 
praças principais de numerosas cidades, em 
bairros suburbanos e em comunidades.

Apresenta-se regularmente com as prin-
cipais orquestras do mundo, nomeadamente 
no Reino Unido (Royal Philharmonic, Sinfónica 
Hallé e Sinfónica de Bournemouth), em Itália 
(Orquestra da Accademia di Santa Cecilia de 
Roma e Filarmónica do La Scala de Milão), na 
Rússia (Orquestras Nacionais do Mariinski e 
da Rússia e Filarmónicas de São Petersburgo 

e Nacional), no Japão (Sinfónicas de Tóquio e 
NHK) e nos Estados Unidos da América (Sinfóni-
ca de Chicago no Festival de Ravinia, Sinfónicas 
do Pacífico e de Santa Bárbara e Filarmónica 
de Nova Iorque), e ainda com as Sinfónicas da 
Costa Rica e de Taiwan. Colabora frequente-
mente com maestros como Vladimir Spivakov, 
Valery Gergiev, Michael Pletnev, Vladimir Fedo-
seyev, Antonio Pappano, Gianandrea Noseda 
e James Conlon.

Desde 2007, gravou para a Decca cinco 
álbuns aclamados pela crítica: Variações Dia-
belli de Beethoven, Brahms/Schumann, Études-
-Tableaux de Rachmaninoff e Variações de 
Corelli, Sonatas de Rachmaninoff e, mais recen-
temente, Childhood Memories. 

Alexander Romanovsky é Director Artístico 
do Concurso Internacional de Piano Vladimir 
Krainev, em Moscovo, desde 2014. É professor 
de piano no Royal College of Music de Londres, 
desde 2019.
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12.º CURSO LIVRE DE 
HISTÓRIA DA MÚSICA

setembro 2021 — janeiro 2022 

O Curso Livre de História da Música apresenta uma diversidade de temas adequados a qual-
quer melómano e a intenção de enriquecer a experiência da audição de boa música. Na edição 
de 2021, que começa excepcionalmente em Setembro e decorre até Janeiro de 2022, vamos 
percorrer os meandros da orquestra e entender como funcionam as inúmeras combinações de 
instrumentos, sem esquecer os artistas que mais fizeram pela evolução das suas possibilida-
des sonoras. Vamos falar de ópera, mas com um foco no período barroco e no primeiro século 
e meio desta arte rainha da expressão das emoções sobre um palco. E porque o século XX já 
passou à história, é lá que vamos encontrar as linguagens revolucionárias da música electróni-
ca e também a música que se fez em Portugal, em dois módulos orientados por formadores 
estreantes neste curso mas que acumulam experiência e conhecimento. Vamos ainda fugir 
ao universo da música clássica num módulo dedicado ao samba, apresentado precisamente 
pelo prestigiado historiador brasileiro que está a realizar o estudo mais moderno e aprofundado 
sobre este género popular centenário. 

segundas 17:30 – 19:15 · Casa da Música
MÓDULO € 30

CURSO NA TOTALIDADE € 100
CARTÃO AMIGO 25%

13, 20 e 27 Set
UMA HISTÓRIA DO SAMBA

Lira Neto

11, 18 e 25 Out
A ARTE DA ORQUESTRA

Pedro Almeida

8, 15 e 22 Nov
ÓPERA BARROCA: 

IL TEATRO ALLA MODA 
Fernando Miguel Jalôto 

29 Nov, 6 e 13 Dez
MÚSICA ATRAVÉS DOS FIOS

A revolução dos meios electroacústicos
Rui Penha

 
3, 10 e 17 Jan

MÚSICA PORTUGUESA  
DO SÉCULO XX 
Fernando Lapa



MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAAPOIO INSTITUCIONAL


