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1ª Parte
 

Robert Schumann
Fantasia em Dó maior, op.17 
[1836‑38; c.30min.]

1. Durchaus fantastisch und leidenscha- 
         ftlich vorzutragen. [Tocado com 

    fantasia e paixão do princípio ao fim.]
2. Mässig. Durchaus energisch. 
    [Moderado. Sempre enérgico.]
3. Langsam getragen. Durchweg leise zu halten.
    [Lento e solene. Quase sempre mantendo 
    a suavidade.]

Franz Liszt
Tarantella, S. 162 nº 3 [1859; c.9min.]

2ª Parte

Música Tradicional Chinesa
Nuvens coloridas perseguindo a Lua [c.3min.]

5 Canções tradicionais da Província 
de Yunnan [c.6min.]

 - Menina de Dali
 - Seguindo o Irmão
 - Tema do Puzzle
 - Canção da Montanha
 - Tema da Lanterna de Dragão

Naquele lugar tão longínquo [c.4min.]

Ludwig van Beethoven
Sonata nº 23 para piano em Fá menor, 
op.57, “Appassionata” [1805; c.22min.]

1. Allegro assai 
2. Andante con moto – attacca 
3. Allegro ma non troppo – Presto
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RoBeRT SChUMaNN

zwickau, 8 de junho de 1810

endenich, 29 de julho de 1856

A primeira década de actividade de Robert 
Schumann é dedicada exclusivamente ao 
piano. Até 1840, ano em que finalmente 
consegue casar com Clara Wieck – depois 
de superar os inúmeros obstáculos colo‑
cados pelo futuro sogro –, e muitas vezes 
apelidado de “ano do Lied”, por este género 
ter estado no centro da actividade criati‑
va do compositor, a música para piano foi 
a única que mereceu a atenção de Schu‑
mann. Datam, desta altura, obras como Pa-
pillons op. 2, Carnaval op. 9, Kinderszenen 
op. 15, Kreisleriana op. 16, ou a Fantasia em 
Dó maior op. 17, escrita entre 1836 e 1838.

Originalmente, Schumann pretendia con‑
tribuir com uma obra para a angariação de 
fundos com vista à construção de um monu‑
mento dedicado a Beethoven na cidade de 
Bona. Tratava ‑se, ao início, de uma “Grande 
Sonata” em três andamentos. O plano, toda‑
via, não chegou a bom porto e só mais tarde, 
em 1839, já a sonata se havia transformado 
em Fantasia, acabou por ser publicada pela 
Breitkopf & Härtel, com dedicação a Franz 
Liszt, que muito contribuiu para que o mo‑
numento em memória de Beethoven fosse 
finalmente concluído e que, alguns anos 
depois, responderia dedicando a sua Sonata 
em Si menor a Schumann.

Os meses em que se dedica à Fantasia são 
dos mais difíceis na vida de Schumann. Frie‑
drich Wieck, pai de Clara, e de quem Robert 
havia sido aluno, resistia violentamente à 
união da sua filha com o compositor e tinha 
proibido qualquer contacto entre eles. Du‑
rante cerca de quinze meses estiveram se‑
parados e é esse estado de espírito que dá o 

mote para a primeira secção da obra. De re‑
ferir que, embora escrita num género muito 
livre e nela se notar uma vontade explícita de 
ir além dos modelos tradicionais, a Fantasia 
mantém uma organização tradicional em três 
andamentos (vestígio da “Grande Sonata”).

O primeiro andamento, baseado em dois 
temas principais, é, assim, de uma inten‑
sidade emocional avassaladora, por mo‑
mentos lírico e desesperado, por outros 
fulguroso. Se é verdade que a estrutura 
do andamento tem, como pano de fundo, 
a tradicional forma ‑sonata, não é menos 
verdade que Schumann não lhe segue os 
preceitos e cria um discurso musical de 
enorme liberdade e inventividade temá‑
tica. Na coda final, muito se tem comen‑
tado sobre a referência de Schumann ao 
tema da última canção do ciclo de Lieder 
de Beethoven An die ferne Geliebte op. 98 
(Para a amada distante), cujo texto (de Alois 
Jeitteles) não poderia ser mais adequado 
à situação vivida pelo jovem casal: “Aceita 
então estas canções/ Que para ti cantei, 
minha amada/ Canta ‑as de novo à noite/ 
Ao doce som do alaúde. (...) Então perante 
estas canções se afasta/ O que com tanta 
distancia nos separa...”. É difícil de perce‑
ber se a referência ao Lied de Beethoven é 
intencional (existem divergências quanto 
a esta ideia, já que nenhum comentário 
de Clara ou Robert se conhece sobre o as‑
sunto e só em 1910 surgiu a sugestão), mas 
é inequívoco que a ideia (mesmo se coin‑
cidência) se reveste de enorme simbolis‑
mo, não só pela homenagem a Beethoven, 
como também pela mensagem “secreta” 
de Robert a Clara, a sua amada distante.

O segundo andamento toma a forma 
de um rondó em estilo de marcha, com 
ritmos pontiagudos e solavancos persis‑
tentes (que atravessam toda a peça). O 
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Franz Liszt e a condessa Marie d’Agoult. 
Os dois conheceram ‑se provavelmente no 
final do ano de 1832, altura em que o com‑
positor e pianista virtuoso vivia em Paris 
havia já cerca de dez anos. Pouco tempo 
depois iniciam uma relação amorosa, que 
nunca conseguiram esconder, e em Agosto 
de 1835 viajam para Itália para fugir ao es‑
cândalo social, visto Marie ser casada com 
o conde Charles d’Agoult. Depois de uma 
curta passagem por Basileia, instalam ‑se 
em Genebra e, durante os quatro anos que 
se seguiram, viajam juntos pela Suíça e por 
Itália. Foi nesta altura que Liszt escreveu as 
peças que integram os dois primeiros cader‑
nos de Années de pèlerinage, cada um deles 
dedicado a um dos países visitados. Neles, 
evoca paisagens, sentimentos, recordações 
de viagem e de leituras, e a peregrinação 
física e espiritual. No prefácio ao primei‑
ro caderno o compositor explica a nature‑
za da sua obra: “Tendo percorrido nestes 
últimos tempos vários países, locais diver‑
sos, locais consagrados pela história e pela 
poesia; tendo tido a sensação de que as dife‑
rentes facetas da natureza e as cenas a elas 
associadas não passavam diante dos meus 
olhos como imagens vãs, mas que despo‑
letavam na minha alma emoções profun‑
das que estabeleciam, entre mim e elas, 
uma relação vaga mas imediata, uma liga‑
ção indefinida mas real, uma comunicação 
inexpli cável mas certa, tentei transpor para 
a música algumas das minhas sensações 
mais fortes, das minhas percepções mais 
vívidas.” Trata ‑se, assim, não tanto de uma 
ilustração musical das paisagens, mas dos 
sentimentos e emoções que estas experiên‑
cias lhe provocaram. É um projecto rele‑
vante do ponto de vista musical e também 
biográfico, emblemático do Liszt poeta, ro‑
mântico e impressionista.

refrão inicial, solene e triunfante, alterna 
com um grupo temático aqui mais nervoso 
e expectante, ali mais lírico e melodioso. A 
coda final caracteriza ‑se pelo virtuosismo 
exacerbado – das páginas mais difíceis e 
temidas de todo o repertório.

De enorme inspiração, o terceiro anda‑
mento introduz um ambiente sereno e so‑
nhador (do qual o primeiro andamento já 
tinha dado alguns prenúncios). Guy Sacre 
escreve que é aqui que a frase de Schlegel 
em epígrafe na partitura toma todo o senti‑
do: “De todos os sons que soam nos muitos 
sonhos coloridos da terra, um som suave so‑
bressai para aquele que ouve em segredo”. 

Um nocturno íntimo, quase sempre afável, 
por momentos dançante até, e com algumas 
(mas raras) sonoridades mais sombrias. 
Porque quem ouve em segredo, é Clara.

FRaNz LISzT

doborján, 22 de outubro de 1811

bayreuth, 31 de julho de 1886

Última das três peças que compõem o 
suplemento (intitulado Venezia e Napoli) 
do segundo ano de Années de pèlerinage, 
obra monumental que na sua versão final 
é composta por três cadernos e que foi es‑
crita num espaço de tempo muito consi‑
derável, entre 1836 e 1877, a Tarantella foi 
escrita em 1859, no ano seguinte à publica‑
ção do segundo caderno de Années, tendo 
como base uma peça escrita por volta de 
1840, e foi publicada em 1861.

A composição dos dois primeiros ca‑
dernos de Années de pèlerinage, e do su‑
plemento ao segundo, está intimamen‑
te ligada à relação e paixão intensa entre 

As Cinco canções tradicionais da Provín-
cia de Yunnan são arranjos de temas po‑
pulares muito conhecidos daquela região 
do sudoeste da China. São curtas canções 
de melodias relativamente simples, mas 
de grande lirismo, onde se notam vários 
elementos folclóricos. Menina de Dali re‑
presenta as raparigas de Yunnan, num 
ambiente sereno e melancólico. Seguin-
do o Irmão é um arranjo de uma canção 
de amor, de contornos impressionistas e 
de ambiente alegre. Tema do Puzzle ilus‑
tra um grupo de crianças a brincar com 
um puzzle, sendo evidente, no discurso 
musical, o ambiente jocoso e despreocu‑
pado. Canção da Montanha pertence a um 
género de canções tradicionais que são 
cantadas durante o trabalho no campo. É 
a peça mais ambiciosa do conjunto, com 
um início solene que se transforma, pro‑
gressivamente, numa meditação serena e 
afável. A última das cinco canções, Tema 
da Lanterna de Dragão, ilustra uma dança 
alegre e nervosa que é subitamente inter‑
rompida pelo rebentamento de um pan‑
chão (elemento comum de algumas cele‑
brações chinesas, e não só).

Naquele lugar tão longínquo é uma 
canção tradicional da província de Chin‑
ghai, no noroeste do país, que surge aqui 
num arranjo composto especialmente para 
o pianista Yundi. O início suave, com a me‑
lodia da mão direita a pairar sobre uma mão 
esquerda muito movimentada, vai aumen‑
tando de intensidade até atingir um clímax 
emocional (e virtuosístico); uma explosão 
de cores vivas e harmonias calorosas.

A Tarantella revela uma outra faceta de 
Liszt, não menos conhecida, pelo con‑
trário, e já bem patente noutras peças de 
Années: a do virtuoso assoluto, nas pala‑
vras de Rachmaninoff. Trata ‑se, de facto, 
de uma obra de enorme dificuldade técni‑
ca, ou não fosse Liszt o mais virtuoso dos 
pianistas do século. Escrita na tonalidade 
de Sol menor e marcada Presto, é basea‑
da num tema de Guillaume Louis Cottrau 
(1797 ‑1847), o que a aproxima das paráfra‑
ses ou transcrições pelas quais o compo‑
sitor é também conhecido. Duas secções 
de enorme brilhantismo e impetuosidade, 
por vezes frenéticas, marcadas pela rápida 
sucessão de acordes e colcheias num carac‑
terístico compasso de 6/8, enquadram um 
delicioso episódio central de enorme liris‑
mo. Uma canzona napolitana melancólica 
em que os ritmos da dança se fazem ouvir 
longinquamente, mas sempre envoltos 
num ambiente sereno e sonhador, como 
se de uma canção de embalar se tratasse.

MúSICa TRaDICIoNaL ChINeSa

Nuvens coloridas perseguindo a Lua é uma 
peça que ilustra o céu nocturno, límpido 
e vívido. A música é lírica e as linhas me‑
lódicas fluidas, com harmonias que pode‑
ríamos descrever como impressionistas. O 
ambiente é, para ouvidos ocidentais, exó‑
tico (em algumas peças, Claude Debussy 
explorou cores semelhantes). É neste pa‑
norama idílico que as nuvens perseguem 
a lua, em movimentos jocosos, aqui ilus‑
trados musicalmente. No início, o piano 
imita a sonoridade particular do gu ‑zheng, 
uma espécie de cítara chinesa.
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YUNDI pIAno

Yundi teve a sua carreira lançada a nível 
internacional quando ganhou o primeiro 
prémio do Concurso Chopin de Varsóvia. 
Aos 18 anos de idade, foi o vencedor mais 
jovem e o primeiro chinês na história do 
prestigiado concurso. Desde então, é con‑
siderado um dos principais intérpretes da 
música de Chopin. Em 2010, o Governo da 
Polónia atribuiu ‑lhe a Medalha de Ouro de 
Mérito Cultural “Gloria Artis”.

Nas suas digressões regulares, Yundi 
apresenta ‑se em recital em salas prestigian‑
tes como o Carnegie Hall (Nova Iorque), 
Royal Festival Hall (Londres), Philh armonie 
de Berlim, Alte Oper de Frankfurt, Herku‑
lessaal (Munique), Gewandhaus em Leip‑
zig, Salle Pleyel (Paris), Casa Internacional 
da Música de Moscovo, Sala de Concertos 
Mariinsky (São Petersburgo), Centro Na‑
cional de Artes Performativas em Pequim, 
Centro de Artes de Seul e Suntory Hall 
(Tóquio). Tem colaborado com orques‑
tras e maestros tais como: Filarmónica de 
Berlim e Seiji Ozawa, Orquestra da Gewan‑
dhaus de Leipzig e Riccardo Chailly, Or‑
questra de Câmara Mahler e Daniel Har‑
ding, Filarmónica de Roterdão e Yannick 
Nézet ‑Séguin, Orquestra Philharmonia e 
Andrew Davis, Orquestra Mariinsky e Valery 
Gergiev, e Filarmónica de Israel e Gustavo 
Dudamel. Tocou também com a Filarmóni‑
ca de Viena, Sinfónica Nacional de Wash‑
ington, Orquestra de Filadélfia, Sinfónica 
de Toronto e Sinfónica NHK. A temporada 
de 2013/14 teve início com uma digressão 
de recitais por 35 cidades chinesas.

Yundi é Embaixador da Sociedade Cruz 
Vermelha da China e Embaixador do Am‑
biente e da Imagem da Cidade na sua 
terra natal, Chongqing. Procura promo‑

para a extrema tensão dramática deste pri‑
meiro andamento. O segundo tema (que 
surgiu a Beethoven depois de muita procu‑
ra, como demonstram os inúmeros esqui‑
ços), em Lá bemol maior e feito de arpejos, 
traz alguma acalmia, mas nunca chega a 
ganhar espaço. Pelo contrário, desmorona‑
‑se, do modo maior passa a menor, e a in‑
tensidade volta à carga. O desenvolvimen‑
to (note ‑se que a exposição não é repetida, 
o que já de si é excepcional) traz harmo‑
nias novas, mantendo sempre a urgência 
impetuosa. De realçar, também, o motivo 
ameaçador de quatro notas que surge por 
diversas vezes. Para concluir, volta a ouvir‑
‑se o arpejo inicial, como se de o fecho de 
um ciclo se tratasse.

O Andante con moto intermédio traz de 
volta a paz e o lirismo. É um “oásis emocio‑
nal entre tempestades” (Lewis Lockwood), 
com acordes solenes e variações que fazem 
a música atravessar os registos do piano, 
do grave para o agudo.

A respiração é, todavia, curta e o anda‑
mento final, Allegro ma non troppo, conse‑
gue transportar a energia do primeiro para 
um nível ainda mais elevado. A insistência 
obsessiva no acorde, instável, de sétima di‑
minuída (repetido 13 vezes) no início abre 
o caminho a uma música vertiginosa, ofe‑
gante ( justificando plenamente o título 
da sonata). Não há espaço, aqui, para uma 
qualquer respiração, tudo é trágico e fulgu‑
rante até ao fim. “A Appassionata”, como es‑
creveu André Tubeuf, “seria suficiente para 
nos dizer tudo sobre um Beethoven de 36 
anos. A turbulência prometeana. E o contro‑
le, hercúleo, sobre essa turbulência.”

francisco sassetti [2014]

LUDwIg vaN BeeThoveN

bona, 16 (ou 17) de dezembro de 1770

viena, 26 de março de 1827

A Sonata em Fá menor, op. 57, Appassionata 
foi escrita entre 1804 e 1805 e publicada 
dois anos depois. É uma das sonatas mais 
populares de Beethoven e era, também, ao 
que consta, uma das suas preferidas.

Difícil imaginar um início mais enigmá‑
tico. Uma frase hesitante que, aos solavan‑
cos, desce um degrau, para depois subir 
dois: o arpejo do acorde de Fá menor com 
as duas mãos em uníssono e em pianissi-
mo, seguido de um trilo e de um acorde na 
dominante. A mesma frase é repetida, logo 
após um curto silêncio, meio ‑tom acima. 
Depois de se ouvir o final da frase uma 
outra vez (a ideia de obsessão não anda 
longe), surge um murmúrio ameaçador no 
registo grave: quatro notas, três ré bemóis 
e um dó, que se ouvirão, de uma forma ou 
de outra, ao longo do andamento e que 
ecoam a famosíssima célula rítmica que 
dá inicio à Quinta Sinfonia, cuja compo‑
sição havia sido iniciada na mesma altura 
(1804). Embora estejamos já em pleno Alle-
gro assai, a inerente sensação de ímpeto e 
energia surge apenas alguns compassos 
depois. E que ímpeto! Se é verdade que o 
título Appassionata não é de Beethoven e 
só surgiu em 1838 num arranjo da obra 
para piano a quatro mãos, não menos ver‑
dade é que lhe assenta na perfeição. Os 
contrastes deste início, o ambiente som‑
brio e trágico da música, as repentinas al‑
terações de dinâmica, os trilos, a repeti‑
ção de notas, os acordes insistentes, a su‑
cessão vertiginosa de semicolcheias, ou 
as quiálteras (e a sua inerente instabilida‑
de e sensação de urgência), contribuem 

ver a música clássica no contexto educati‑
vo, e a sua história de sucesso inspira mi‑
lhões de crianças chinesas que aprendem 
piano. Deu masterclasses no Royal Colle‑
ge of Music, Universidade de Cambridge e 
Universidade de Qinghua em Pequim. No 
Outono de 2012, foi nomeado Director As‑
sociado e Professor do Departamento de 
Piano do Conservatório de Música de Si‑
chuan, tendo sido o mais jovem membro 
da instituição a conquistar esse estatuto.

Yundi tem uma discografia extensa para 
a Deutsche Grammophon e EMI Classics. 
Em 2007, tornou ‑se o primeiro pianista 
chinês a gravar ao vivo com a Filarmónica 
de Berlim e Seiji Ozawa. Este disco da Deut‑
sche Grammophon foi aclamado pela críti‑
ca e nomeado ‘Escolha dos Editores’ pela 
revista Gramophone. Para a EMI Classics, 
gravou a integral dos Nocturnos de Chopin, 
Live in Beijing e Red Piano, um álbum dedi‑
cado a música de compositores chineses. 
O CD mais recente de Yundi é uma grava‑
ção de três Sonatas de Beethoven e foi edi‑
tado pela Deutsche Grammophon em 2013.

Natural de Chongqing, Yundi come‑
çou os estudos de piano aos sete anos, 
prosseguindo ‑os na Escola de Artes de 
Shenzhen e na Escola Superior de Música 
e Teatro de Hanôver.
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