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1ª PARTE

Johann Sebastian Bach / 
Camille Saint ‑Saëns 
Abertura da Cantata Wir danken dir Gott, 
BWV 29 (1731/1898; c.4min.)

Franz Schubert 
Six Moments Musicaux, op. 94 (D. 780) 
(1823 ‑28; c.27min.)

1. Moderato (Dó maior)
2. Andantino (Lá bemol maior)
3. Allegro moderato (Fá menor)
4. Moderato (Dó sustenido menor)
5. Allegro vivace (Fá menor)
6. Allegretto (Lá bemol maior)

Franz Schubert / Franz Liszt 
Valsa ‑Capricho n.º 6 (1852; c.8min.)

2ª PARTE

Robert Schumann 
Novellette em Fá sustenido menor, op. 21 n.º 8 
(1838; c.12min.)

Robert Schumann / Franz Liszt 
Widmung, op. 25 n.º 1 (1840/1849; c.4min.)
Frühlingsnacht, op. 39 n.º 12 
(1840/1849; c.4min.)

Fryderyk Chopin 
Berceuse em Ré bemol maior, op. 57 
(1843; c.5min.)

Barcarola em Fá sustenido maior, op. 60 
(1845 ‑46; c.9min.) 

Fryderyk Chopin / Franz Liszt 
Maedchens Wunsch 
(1828‑1845/1860; c.4min.)

Charles Gounod / Franz Liszt 
Valsa da ópera Fausto (1859/1861; c.10min.)



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
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O programa do concerto de hoje tem como fio 
condutor as transcrições para piano. Desde 
sempre que os compositores se dedicaram a 
transcrever obras uns dos outros, seja de ante‑
cessores ou de contemporâneos. Estudar e 
compreender a sua herança musical, reescre‑
ver uma obra utilizando a sua própria linguagem 
musical, tornar acessíveis obras tecnicamente 
exigentes, divulgar obras desconhecidas são 
alguns dos motivos que justificam esta prática.

Johann Sebastian Bach (1685‑1750) foi um 
dos compositores que mais praticou a arte da 
transcrição musical. São sobejamente conhe‑
cidos os seus arranjos para cravo ou órgão de 
obras de António Vivaldi (1678 ‑1741), ou as fugas 
sobre temas de Arcangelo Corelli (1653 ‑1713) 
e Giovanni Legrenzi (1626 ‑1690). Mas Bach 
também se transcreveu a si próprio, ou seja, 
reutilizou o material musical que compôs em 
várias das suas obras. A Abertura da Cantata 
Wir danken dir Gott (Agradecemos ‑Te Deus), 
BWV 29, escrita em 1731, é a segunda das duas 
transcrições que o próprio Bach efectuou do 
Prelúdio da sua Partita em Mi maior para violino 
solo. A primeira é a Sinfonia da Cantata de 
casamento Herr Gott, Beherrscher aller Dinge 
(Deus, governante de todas as coisas), BWV 
120, datada de 1729. A Abertura da Cantata 
BWV 29 foi composta propositadamente 
para a tomada de posse das novas autorida‑
des municipais da cidade de Leipzig, a 27 de 
Agosto. É uma obra festiva, laudatória, impo‑
nente, com texto sacro, escrita para 4 solistas 
e uma orquestra composta por 3 trompetes, 
2 oboés, cordas e baixo contínuo (desempe‑
nhado pelo órgão). Na Overture é o órgão quem 
interpreta a melodia original da Partita apoiado 
numa belíssima estrutura harmónica propor‑
cionada pela orquestra.

Quando cerca de 100 anos depois, em 1829, 
Felix Mendelsshon dirige a Paixão segundo 
S. Mateus de Bach, em Leipzig, desperta no 
mundo musical o interesse em conhecer e 
descobrir esse génio da música Barroca. Esse 
interesse alarga ‑se a outros compositores 
do Renascimento e do Barroco e estende ‑se 
pelo séc. XIX, criando um movimento à escala 
europeia de “redescoberta” da música antiga. 
O compositor e organista francês Camille 
Saint ‑Saëns (1835 ‑1921) foi uma das figuras 
de proa desse movimento em Paris. Uma das 
suas principais contribuições foi a divulgação 
e edição moderna das óperas de Rameau. 
Saint ‑Saëns transcreveu para piano e para 
órgão várias cantatas de Bach. A sua leitura 
musical da Overture da Cantata BWV 29 utiliza 
todas as potencialidades e os recursos sonoros 
do piano, transformando ‑o numa orquestra.

Na música do séc. XIX as transcrições dei‑
xaram de ser meros objectos de estudo dos 
modelos formais do passado (a noção de génio 
colocava o artista romântico num patamar de 
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absoluta superioridade e unicidade criativa) 
para se tornarem veículos de expressão artís‑
tica. O compositor, que acumulava o papel de 
intérprete, estava mais interessado em intervir 
na obra que queria transcrever, modelando ‑a, 
arranjando ‑a, alargando ‑a, desenvolvendo ‑a, 
em suma, “vestindo ‑a” com as suas próprias 
roupagens estéticas e com as suas ideias 
musicais. Foi, sobretudo, a literatura para 
piano solo (o instrumento ‑rei do Romantismo) 
e para piano a 4 mãos que viu proliferar os pot‑
‑pourris, os arranjos, as paráfrases, as reminis‑
cências e as fantasias sobre os mais variados 
temas e trechos musicais. Um dos nomes 
incontornáveis desta prática no repertório pia‑
nístico do séc. XIX, e que ocupa um lugar de 
destaque no programa do concerto de hoje, 
é Franz Liszt (1811 ‑1886). O compositor hún‑
garo é autor de uma notável e ampla colecção 
de transcrições que abarca desde sinfonias de 
Beethoven até lieder de Schubert e excertos 
de óperas de Wagner.

Outra das características da música para 
piano da primeira metade do séc. XIX foi o 
cultivo das pequenas formas: peças curtas, 
breves, mais apropriadas a ambientes intimis‑
tas, como os salões privados, do que a espa‑
ços públicos, como as salas de concerto. São 
obras que se destinavam também a alimentar 
o mercado editorial, um mercado muito requi‑
sitado pelos músicos amadores que procu‑
ravam repertório para interpretar nos salões 
privados. Improviso, balada, scherzo, barca‑
rola, romanza, novelette, estudo, berceuse, ou 
danças como valsas, mazurcas e polcas são 
títulos que o repertório para piano viu flores‑
cer neste período. 

Franz Schubert (1797 ‑1828) foi um dos 
principais cultores das pequenas formas. Escre‑
veu mais de 500 peças características e dan‑
ças para piano e piano a 4 mãos, entre marchas, 
ländler, valsas, écossaises, scherzos e minuetos, 
destinadas a serem interpretadas no seio do seu 
círculo de amigos, nas célebres “schubertiadas”.

Os Seis Momentos Musicais, op. 94 
(D. 740) são um exemplo óbvio da maestria 
com que Franz Schubert manejava as peque‑
nas formas – apesar de o título ter sido atri‑
buído pelo editor, Marcus Leidesdorf, quando 
os publicou na Primavera de 1828. Cada um dos 
seis Momentos Musicais comunica um estado 
de espírito diferente. O primeiro, em Dó maior 
(Moderato), assemelha ‑se a um minueto pela 
graciosidade e expressividade que transmite. 
A secção central faz lembrar o movimento da 
água num riacho. O segundo, em Lá bemol 
maior (Andantino), é uma peça de profunda 
introspecção. A verticalidade e circunspecção 
da secção inicial, que repete três vezes, como 
se fosse uma espécie de refrão, contrasta 
com a angústia e a ansiedade que emanam da 
primeira secção intermédia, especialmente FR
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das notas repetidas da melodia. Depois de 
um grito desesperado, a peça regressa à 
verticalidade da secção inicial esvaindo ‑se 
numa pacífica resignação. O Momento Musi‑
cal n.º 3, em Fá menor (Allegro moderato), é a 
obra mais conhecida de todas. O seu carác‑
ter assemelha ‑se a uma típica dança vienense, 
seja pela elegância que lhe confere o staccatto 
da mão esquerda, seja pela graça que transmi‑
tem as apoggiaturas da mão direita. Curiosa‑
mente, aquando da sua primeira publicação, 
em 1823, foi chamada de Air Russe (Dança 
Russa). À peça mais curta e mais leve, segue‑
‑se a mais desenvolvida e a mais original das 
seis. O Momento Musical n.º 4, em Dó suste‑
nido menor (Moderato), faz lembrar Bach pela 
textura quadrada e pelo rigor métrico. Todavia, 
Franz Schubert confere ‑lhe um cunho român‑
tico, ao compor uma belíssima secção central 
dominada por um ritmo sincopado, que parece 
querer imitar apaixonados suspiros. Fúria, ener‑
gia e vigor são os termos que caracterizam o 
Allegro vivace do Momento Musical n.º 5, em 
Fá menor. O ciclo termina como começou, 

com um minueto ‑trio intitulado, na edição de 
1824, Plaints d’un troubadour (Lamentos de um 
trovador), que alia o lirismo melódico à sofisti‑
cação harmónica.

No final da década de 1840, quando depois 
de dar por terminada a carreira de concertista 
se instala em Weimar, Franz Liszt, fascinado 
pela beleza e pela graciosidade das “minia‑
turas” de Schubert, decide escolher algumas 
delas, juntá ‑las e arranjá ‑las para as transfor‑
mar num conjunto de nove peças a que dá o 
título de Soirées de Vienne e que publica em 
1852. A Valsa ‑Capricho n.º 6 é uma dessas 
Soirées e resulta da junção das Valsas Nobres 
D. 969/9 e D. 969/10 e da Valsa Sentimental 
D. 779/13. Liszt mantém intactas a delicadeza e 
a frescura das obras originais acrescentando‑
‑lhes toques de virtuosismo, visíveis na fili‑
grana de notas com que reveste as melodias, 
e de sofisticação, como a introdução de notas 
pedal e de sequências de sextas no registo 
agudo do piano.

O ano de 1838 foi muito marcante para Robert 
Schumann (1810 ‑1856) pela separação de 
Clara Wieck, uma separação forçada pelo pai 
dela que desaprovava totalmente o romance 
dos dois. Estar longe da mulher que amava 
levou Schumann a dedicar ‑se de forma fre‑
nética e desenfreada à composição. Datam 
desse ano três dos seus mais importan‑
tes ciclos para piano: Cenas Infantis, op. 15; 
Kreisleriana, op. 16; e Novelettes, op. 21. Sem‑
pre com Clara no pensamento: “É curioso: se 
te escrevo muito, como estou a fazer neste 
momento, não consigo compor. A música vai 
toda para ti”, escreve. E na música: “Compus 
uma quantidade assustadora para ti nas últi‑
mas três semanas: coisas alegres, histórias de 
Egmont, cenas familiares com pais, um casa‑
mento – enfim, as coisas mais queridas e as 
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mais agradáveis”. Schumann explica qual o 
destino de tanta composição: “chamei à obra 
Novellettes, porque o teu nome é Clara e Wie‑
ckettes não soa bem.”

Novellettes, op. 21 é o maior e, talvez, o 
menos conhecido dos grandes ciclos de piano 
de Robert Schumann. É composto por oito 
peças, sem título, todas estruturadas na forma 
rondó. A Novellette n.º 8 é a mais desenvolvida 
e a mais longa de todas. É formada por duas 
grandes secções contrastantes que se conec‑
tam através de uma ténue, mas fundamental, 
citação da mulher amada. De facto, a última 
das Novellettes é a que exibe uma referência 
mais directa a Clara Wieck. Sob a indicação 
Stimme aus der Ferne (Uma voz ao longe), 
Schumann cita a melodia do Nocturno do ciclo 
Soirées Musicales op. 6 que Clara compôs 
dois anos antes. É uma melodia simples e 
plácida, acompanhada por um ritmo pontuado 
que lhe confere uma leve tensão. Essa citação 
tem o condão de transformar uma peça domi‑
nada pela inquietação e pelo desespero numa 

outra onde abunda a confiança e a felicidade. 
A Novellette op. 21 n.º 8 é uma bonita e român‑
tica declaração de amor.

Franz Liszt transcreveu mais de 150 canções, 
um terço das quais de Schubert. Os dois 
terços restantes foram homenagens a outros 
compositores tais como Beethoven, Mendels‑
sohn e Schumann, entre outros. Liszt e Schu‑
mann conheceram ‑se pessoalmente em 1840 
quando aquele tocou em Leipzig. Os dois músi‑
cos mantinham um relacionamento e uma 
admiração por escrito antes dessa data. Dois 
anos antes, Liszt escrevera a Schumann a 
louvar a sua música: “As únicas composições 
que realmente me interessam são as de Chopin 
e as suas”. E, em 1837, publicou um artigo na 
revista francesa Revue et gazette musicale, a 
elogiar a Sonata n.º 1, op. 11 e o Concerto sem 
orquestra, op. 14 de Schumann. Por sua vez, o 
compositor alemão tece críticas elogiosas aos 
concertos de Liszt em Leipzig.

No ano em que conhece Liszt, Robert Schu‑
mann vive um dos períodos mais felizes da sua 
vida pessoal. Depois de dois intensos e duros 
anos de disputa legal com o seu futuro sogro, 
consegue, finalmente, obter autorização para 
se casar com Clara Wieck. A felicidade do 
compositor provoca nova avalanche e ímpeto 
criativo que resulta na escrita de vários ciclos 
de canções: Myrthen, op. 25; os dois ciclos 
Liederkreis, op. 24 e op. 39, com textos de 
Heine e Joseph Eichendorff, respectivamente; 
e Dichterliebe, op. 48.

Widmung (Dedicação) é a canção que 
abre o ciclo Myrthen, op. 25, composto entre 
Janeiro e Abril, e que Robert ofereceu a 
Clara na véspera do casamento de ambos, 
em Setembro de 1840. O poema de Friedrich 
Rückert é uma belíssima e romântica decla‑
ração de amor: “Du meine Seele, du mein 
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Herz, / du meine Wonn’, o du mein Schmerz, / 
du meine Welt, in der ich lebe, / mein Himmel 
du, darein ich schwebe, / o du mein Grab, in das 
hinab /ich ewig meinem Kummer gab!” (Tu és a 
minha alma, tu és o meu coração, / tu és a minha 
alegria, tu és a minha dor, / tu és o meu mundo 
onde eu vivo, / tu és o meu céu no qual eu flutuo, 
/ tu és o meu túmulo onde sepultei as minhas 
mágoas para sempre). 

Frühlingsnacht (Noite de Primavera), 
a última das doze canções que integram o 
ciclo Liederkreis, op. 39, é também uma can‑
ção de amor.

Liszt mantém a essência das duas canções 
conferindo a ambas uma escrita pianística 
requintada. Na segunda, a música que corres‑
ponde ao texto “Und im Traume rauscht’s der 
Hain” (E o arvoredo murmura nos sonhos) é 
transformada num repetido acompanhamento 
de acordes que nos conduz para o final feliz no 
qual os rouxinóis cantam: “Sie ist deine, sie ist 
dein!” (Ela é tua, ela é tua!).

Maedchens Wunsch (O desejo da jovem rapa‑
riga) é a primeira de um conjunto de canções 
intituladas Melodias Polacas, que Chopin foi 
escrevendo ao longo da sua vida adulta, entre 
os 18 e os 35 anos de idade, e que foram coli‑
gidas e publicadas postumamente com o 
número de opus 74. O texto é do poeta polaco 
Stefan Witwicki, grande amigo de Chopin que 
tal como ele emigrou para Paris em 1831 e a 
quem o compositor dedicou as Mazurkas op. 41.

Liszt e Chopin conheceram ‑se em Paris, 
em 1831. Ambos rivalizaram como pianistas‑
‑virtuoses nos concertos parisienses. Enquanto 
o primeiro galvanizava e apaixonava multi‑
dões, o pianista polaco era um músico de salão, 
tímido e introvertido. Mas Liszt admirava a veia 
criativa de Chopin. Essa admiração traduziu ‑se 
na transcrição de seis das Melodias Polacas, 

op. 74, publicadas em 1860, onde figurava como 
dedicatária a Princesa Marie von Hohenlohe‑
‑Schillingsfürst. Maedchens Wunsch é uma 
canção jovial e alegre que presta homena‑
gem à beleza e ao amor. À semelhança do 
que aconteceu com os lieder de Schubert, 
Liszt mantém a estrutura base da canção de 
Chopin, emprestando ‑lhe requinte e sofis‑
ticação pianística. As três variações que lhe 
acrescenta dão à obra o toque virtuosístico tão 
característico do compositor húngaro.

“Chopin é o maior poeta dos pianistas!”, afir‑
mava a pianista e compositora portuguesa 
Berta Alves de Sousa. A Berceuse, op. 57 e 
a Barcarola, op. 60 são, na realidade, dois 
exemplos inequívocos da expressão poética 
do compositor polaco. As duas obras foram 
criadas na fase final da vida de Fryderyk 
Chopin (1810 ‑1849), com ele já muito afec‑
tado pela tuberculose. A Berceuse data do 
Verão de 1843; a Barcarola surgiu entre 1845 e 
o Verão de 1846. Ambas foram publicadas em 
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Paris, em vida do compositor, imediatamente 
a seguir à sua composição.

O manuscrito da Berceuse, op. 57 estava 
na posse de Pauline Viardot, o que sugere 
que Chopin se inspirou na filha mais nova da 
cantora, Louisette, para escrever esta belíssima 
canção de embalar. Para além de Louisette, 
a singela melodia na qual se baseia a peça é 
uma reminiscência de infância do composi‑
tor, mais concretamente de uma canção que 
a sua mãe lhe cantava. Um ostinato harmónico 
de apenas um compasso, repetido incessante‑
mente pela mão esquerda do pianista, sustenta 
essa melodia. A partir daqui, a imaginação do 
compositor torna ‑se ilimitada; cascatas de 
notas simples, sequências de terceiras que 
se movimentam cromaticamente, arabescos, 
arpejos e trilos “transformam” esta terna e doce 
memória infantil numa série de 16 variações. 
Foi o próprio Chopin quem estreou a Berceuse, 
a 2 de Fevereiro de 1844.

A barcarola é uma canção característica 
dos gondoleiros venezianos que, a partir do 
séc. XVIII, inspirou vários compositores a escre‑
verem obras vocais e/ou instrumentais. Apesar 
de nunca ter estado em Veneza, Fryderyk 
Chopin conhecia as obras dos seus contem‑
porâneos, nomeadamente as três Venezia‑
nisches Gondellied que Felix Mendelssohn 
compôs para as suas Canções sem palavras. 
Na Barcarola, op. 60 de Chopin encontramos 
as principais características da canção vene‑
ziana: o compasso 12/8 e o desenho rítmico 
repetitivo da mão esquerda a imitar o movi‑
mento do barco a deslizar no canal. Do ponto 
de vista formal, a Barcarola assemelha ‑se a 
um nocturno dividido em três partes. Musical‑
mente trata ‑se de uma obra de maturidade, 
que ultrapassa todas as convenções, uma obra 
que eleva à sua expressão máxima o lirismo e a 
criatividade do compositor polaco.

Ao longo da vida, Franz Liszt desenvolveu um 
fascínio especial pela lenda do Fausto. Para 
além da Valsa Mephisto n.º 1, baseada em episó‑
dios do Fausto de Lenau (1859 ‑62), e da Sinfonia 
Fausto (1857), inspirada na lenda alemã imor‑
talizada por Goethe, transcreveu para piano a 
Valsa da ópera Fausto de Gounod. A pará‑
frase que o compositor húngaro criou em 1861 
baseia ‑se em dois trechos da ópera: a valsa 
com que termina o 2º acto da ópera e o dueto de 
amor, O nuit d’amour, protagonizado por Fausto 
e por Margarida no final do 3º acto. Liszt retrata 
fielmente os contornos dos excertos da lenda 
alemã. A valsa com que Fausto seduz Marga‑
rida combina a elegância e o romantismo da 
dança com a ironia diabólica do acordo selado 
entre o protagonista e Mefistófeles. Quando a 
valsa dá lugar ao dueto de amor, Liszt solta a 
sua pródiga imaginação e a música evapora ‑se 
em figurações incandescentes no registo agudo 
do instrumento. O pacto com o diabo retorna 
e voltamos a ouvir a valsa; a obra termina com 
uma coda plena de virtuosismo. 

ANA MARIA LIBERAL, 2016
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Elisso Virsaladze piano

Elisso Virsaladze cresceu no seio de uma famí‑
lia de Tbilisi desde sempre ligada às artes e à 
cultura da Geórgia. Teve a primeira aula de 
piano com a avó, a professora Anastasia Virsa‑
ladze. Depois de frequentar o Conservatório, 
deixou a sua cidade natal e deslocou  ‑se para 
Moscovo. Aos vinte anos de idade ganhou o 
terceiro prémio no Concurso Tchaikovski.

Em Moscovo, prosseguiu os estudos com 
Heinrich Neuhaus e Yakov Zak. Estes pro‑
fessores lendários tiveram uma profunda 
influência no seu desenvolvimento artístico e 
transmitiram ‑lhe a grande tradição da Escola 
Russa de pedagogia pianística. Não é, pois, 
de estranhar que Elisso Virsaladze seja hoje 
em dia reconhecida como uma professora 
excepcional cujos alunos alcançam grandes 
sucessos em competições internacionais. O 
Conservatório de Moscovo e a Escola Supe‑
rior de Munique convidaram ‑na para o seu 

corpo docente e a pianista faz parte de júris 
de concursos em todo o mundo, nomeada‑
mente os de Santander, Geza Anda em Zuri‑
que, Rubinstein em Telavive, Tchaikovski e 
Richter em Moscovo. 

A sua predilecção por compositores do final 
do século XVIII e do século XIX leva ‑a a interpre‑
tar regularmente Mozart, Beethoven, Chopin 
e Schumann. Aos 24 anos de idade ganhou o 
primeiro prémio no Concurso Schumann de 
Zwickau, e tem sido aclamada pela imprensa 
internacional como uma das grandes intér‑
pretes contemporâneas de Schumann. Mas 
é igualmente conhecida pela interpretação da 
música russa do século XX, razão pela qual foi 
condecorada pela União Soviética.

Elisso Virsaladze apresenta ‑se regular‑
mente em Londres, Milão, Roma, Paris, Lis‑
boa, Berlim e Barcelona. Tem um duo com 
a violoncelista Natalia Gutman, com quem 
se apresenta em recitais em cidades como 
Viena, Berlim, Bruxelas, Madrid, Munique, Milão, 
Genebra, Londres e Lausanne. Em música de 
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câmara e com a Filarmónica de S. Peters‑
burgo ou a Royal Philharmonia (Londres), rea‑
lizou digressões na América do Norte, Japão 
e Europa. Apresenta ‑se regularmente com 
prestigiantes orquestras em França, Alema‑
nha, Itália, Espanha, Suíça, Japão e Estados 
Unidos da América, entre outros países.

Elisso Virsaladze colaborou com diversos 
maestros, destacando ‑se Rudolf Barschai, 
Kyril Kondraschin, Ricardo Muti, Kurt Sander‑
ling, Wolfgang Sawallisch, Evgeny Svetlanov e 
Juri Temirkanov. 

Na temporada de 2017/18 apresenta ‑se 
em recitais a solo e de música de câmara e em 
concerto com orquestras na Alemanha, Geór‑
gia, Itália, Japão, Portugal, Rússia, Espanha, Ásia 
e América do Sul. Orienta masterclasses em 
Fiesole, Salzburgo, Sermoneta e Tóquio e inte‑
gra o júri em concursos de cidades como Rio 
de Janeiro, Tessalónica, Telavive e Bratislava.  

A editora Live Classics tem uma série de 
CDs com recitais ao vivo de Elisso Virsaladze 
que oferecem uma perspectiva alargada da 
sua personalidade musical.
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ACA GROUP
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PATHENA

RAR 
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VORTAL
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SONAE SIERRA

 PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 
THYSSENKRUPP  
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