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Nascidos no mesmo ano, Schumann e Chopin tornaram-se dois dos principais compositores
da era do romantismo. O piano torna-se o instrumento de eleição e surge o conceito de recital de piano solo.
Ao ambiente festivo do Carnaval de Viena junta-se à enérgica dança polaca, num programa onde a palavra
«fantasia» adquire um duplo significado. Pontuado pela frescura de Seixas em Setecentos e a maturidade
do jovem Fragoso ao virar do século XX, este final de tarde transporta-nos por dois séculos de música,
onde obras-chave do cânon pianístico centro-europeu se apresentam lado-a-lado com obras marcantes
do cânon pianístico português.

Programa

Carlos Seixas (1704-1742)
Sonata n.º 23 em Ré menor
I. Adagio
II. Jiga, Allegro
III. Minuet
Sonata n.º 34 em Mi Maior
I. Presto
II. Minuet
Sonata n.º 37 em Mi menor
I. Allegro
II. Adagio
III. Minuet

R. Schumann (1810-1856)
Faschingsschwank aus Wien, op. 26
I. Allegro
II. Romanze
III. Scherzino
IV. Intermezzo
V. Finale
Intervalo

F. Chopin (1810-1849)
Polonaise-Fantaisie, op. 61

A. Fragoso (1897-1918)
Nocturno em Ré bemol Maior

F. Chopin (1810-1849)
Andante Spianato e Grande Polonaise Brillante, op. 22

C. Seixas

Sonata n.º 23 em Ré menor
Este compositor, nascido em Coimbra, marca sem dúvida a música portuguesa
da primeira metade do séc. XVIII, e as suas criações destacam-se pela sua elegância,
inventividade, energia, e um apurado sentido estético. Tendo iniciado a sua
formação musical com o seu pai, depois da morte deste, por volta dos seus dezasseis
anos de idade, ocupou de imediato o seu cargo como organista da Sé de Coimbra.
Por volta dos vinte anos de idade foi para Lisboa, onde arranjou posto como
professor de cravo de famílias nobres da Corte, e rapidamente fez nome no meio
musical lisboeta. Foi mais tarde nomeado vice mestre da Capela Real e, no âmbito
desta posição, pode dedicar-se à composição de obras de música sacra, parte delas
desaparecidas muito provavelmente com o terramoto de 1755, tal como a maioria
da sua obra. Desta constam ainda cerca de 700 sonatas para instrumento de tecla,
das quais restam cerca de cem, um concerto para cravo, uma sinfonia em Si,
uma abertura em Ré, e um outro concerto para cravo que lhe é atribuído.
É de notar que na música ibérica Carlos Seixas é único, e tal reflete-se na sua obra:
é incrível como um músico que se formou numa cidade de província, sem sequer ter
beneficiado das tão desejadas bolsas atribuídas pela corte para estudar em Roma,
tenha criado obras ao nível das suas sonatas para teclas. Há quem atribua a esta
produção uma forte influência da música do grande Domenico Scarlatti, com quem
Seixas terá certamente privado, aquando da estadia do mestre italiano em Portugal
ao serviço da corte.

Carlos Seixas atribui indiferentemente o título de Toccata ou Sonata às suas
composições para tecla, sendo certo que nas suas obras, estas designações
significam rigorosamente a mesma coisa, ou seja, são peças para se tocarem
no cravo, clavicórdio ou órgão, que na maior parte dos casos têm a mesma forma
da Sonata bipartida usada pelos seus contemporâneos italianos e espanhóis.
De grande interesse também, são as suas obras para tecla que nos lembram
a forma da Suite, como por exemplo Toccatas com Minuetes, Gigas, ou outros
andamentos. De realçar ainda a sistemática utilização que Seixas faz do Minuete.
Carlos Seixas demonstra em algumas das suas Sonatas uma técnica plenamente
desenvolvida e exigente. No entanto, a sua inspiração é mais forte no domínio
da invenção melódica, em especial nos andamentos lentos e em alguns minuetes,
onde encontramos verdadeiramente a alma portuguesa, a saudade, a ternura
e sobretudo uma grande simplicidade. Atributos que levaram à formação de uma
escola portuguesa definida, que se distingue das outras precisamente pela sua
forma de expressão.

R. Schumann

Faschingsschwank aus Wien, op. 26
No ano de 1839 Robert Schumann encontra-se em Viena, onde passa o Carnaval
desse ano. Aí Robert confessa sentir-se como um estrangeiro, o que o leva a
compor obras de tom algo frágil como o Arabesco, op. 18 e o lívido Blumenstück,
op. 19. Surge, no entanto, uma radiosa fantasia quasi sonata com as “Facécias
do Carnaval de Viena”. Um ano antes, nessa mesma cidade, Clara Schumann havia
tocado com sucesso o seu Carnaval, op. 9 o que levou Robert a querer ampliar
as suas fantasias carnavalescas para um “romântico fragmento teatral”, nas suas
próprias palavras. Inicialmente em quatro andamentos, o Carnaval de Viena é
aumentado com um Intermezzo.
Ligando o sentimento da morte que o acompanharia durante toda a vida,
com o seu carnaval matizado, Schumann parece predizer o seu próprio suicídio
em período de carnaval. Liszt considera que o Carnaval de Viena, “poderia servir
de ilustração à memória das aventuras burlescas ligadas às viagens da princesa
Brambilla, tal é a descrição que faz - com finura alegre e genial comicidade
– das facécias das festas públicas.

F. Chopin

Polonaise-Fantaisie, op. 61 e Andante Spianato
e Grande Polonaise Brillante, op. 22
Abandonando a sua Polónia natal no ano de 1830, por causa da conjuntura política,
Chopin, apesar de longe da sua pátria, assumiu-se sempre como um grande
patriota, levando consigo através da sua música, a sua pátria. O melhor exemplo
deste espírito está nas suas “Polonaises” que fez tocar nos grandes salões europeus.
Composta pouco depois da sua chegada a Paris, é a sexta e última obra de Chopin
pensada para um acompanhamento orquestral. No entanto, em 1834 acrescentou
como introdução um Andante Spianato para piano solo. “Spianato” vem de Spiana,
palavra italiana que se refere à plaina do carpinteiro e se adapta muito bem a
esta música, “aplainada, tranquila e suave”. Em contraste a Polonaise é uma peça
fulgurante, pensada para permitir a Chopin exibir os seus dotes virtuosísticos,
apropriando-se de um estilo que remete para a sua pátria.
Depois de ter elevado a Polonaise a novas alturas, Chopin tenta em 1846
desenvolver ainda mais a forma. É neste contexto que nasce a Polonaise-Fantasie,
op. 61, que se distingue das anteriores pelo humor e pela estrutura, daí a “Fantasia”
do título. Nesta, Chopin parece querer recriar a sensação de improvisação rapsódica.
O manuscrito desta obra, revela como era difícil para Chopin chegar a uma versão
final satisfatória, o que talvez fosse inevitável numa obra tão experimental e original
como esta.

A. Fragoso

Nocturno em Ré bemol maior
António Fragoso nasceu em Pocariça, no concelho de Cantanhede, em 1897.
Inicia os estudos musicais com o seu tio, António dos Santos Tovin, e mais tarde
prossegue-os, também a título particular, com o médico Ernesto Maia. Já em Lisboa,
inscreve-se no Conservatório Nacional, onde conclui, em 1918, o exame final
de piano com a máxima classificação, tendo estudado com Luís de Freitas Branco
e Marcos Garin. Compositor de uma sensibilidade extraordinária, em certa medida
herdeiro de Chopin e Schumannn e de que o nocturno é um excelente exemplo,
acaba por morrer precocemente em 1918, vítima de gripe pneumónica, na sua terra
natal, com apenas 21 anos de idade.»

Marta Menezes
Marta Menezes é uma das mais promissoras pianistas portuguesas da sua geração.
Vencedora do 1º prémio no Concurso Beethoven no Royal College of Music (Londres, 2013)
e do Concurso Internacional de Piano de Nice Côte D’Azur “Simone Delbert-Février” (2013),
conta com vários prémios em concursos internacionais em Portugal, Espanha, França e Itália.
Apresenta-se regularmente em recital, tendo atuado em Portugal, Espanha, França, Reino Unido,
Suíça, Itália, Alemanha, Estados Unidos e Cabo Verde. Das suas atuações mais recentes destacam-se
o recital no Festival Dias da Música 2015, a participação no Simpósio Internacional “Transatlantic
Dialogues -Realism and Modernity in Eça de Queirós and Machado de Assis”, organizado pela Universidade
de Indiana, o concerto a solo com a Student Orchestra da Jacobs School of Music, e o recital na temporada
de concertos da Chopin Society of Connecticut.
Como solista, apresentou-se com a Orquestra Sinfónica da Escola Superior de Música de Lisboa,
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com a Camerata MusArt, com a Camerata Amicis e com a Orchestre Régional de Cannes,
sob a direção dos maestros Vasco Azevedo, Gareguin Aratiounian, Carlos Silva e Nicolas Simon.
Marta tem estreado várias obras de compositores portugueses, como Sérgio Azevedo,
André Miranda, Nuno da Rocha, Tiago Cabrita e Diogo Alvim, a solo e em música de câmara.
Iniciou em 2012 um projeto dedicado à divulgação da música portuguesa para dois pianos
e para piano a quatro mãos com a pianista Inês Andrade.
Marta trabalhou em masterclass com os pianistas Vitaly Margulis, Boris Berman, Galina Eguiazarova,
Mikahil Voskresensky, Vladimir Viardo, Menahem Pressler, Gabriel Tacchino, Luiz de Moura Castro,
José Eduardo Martins, Olga Prats, Álvaro Teixeira Lopes e António Rosado, entre outros.
Iniciou os seus estudos musicais no Conservatório de Música Jaime Chavinha em Minde,
com Gabriela Capaz, tendo estudado mais tarde com Paulo Pacheco. Em 2009 terminou
a Licenciatura na Escola Superior de Música de Lisboa, na classe do pianista Miguel Henriques.
Prosseguiu os seus estudos no Mestrado em Música, variante de Performance, na mesma instituição,
sob a orientação de Miguel Henriques e Jorge Moyano, onde concluiu o curso com a classificação máxima.
Terminou em 2013 o curso de Master of Performance no Royal College of Music em Londres
com distinção, na classe do pianista Dmitri Alexeev, tendo estudado previamente com Andrew Ball.
Recebeu em 2014 a “Medalha de Prata de Valor e Distinção”, atribuída pelo Instituto Politécnico
de Lisboa. No mesmo ano, editou o seu primeiro CD com obras de L. v. Beethoven e F. Lopes-Graça,
com o apoio da Gestão dos Direitos dos Artistas (GDA), que recebeu o prémio Global Music Award (EUA):
Silver Medal - Outstanding Achievement nas categorias de classical piano e emerging artist.
Marta frequenta de momento o 2º ano de Doutoramento em Música na Universidade
de Indiana - Jacobs School of Music (EUA), na classe do pianista Arnaldo Cohen.
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Este recital divide-se em duas partes. Da primeira, preenchida com obras de Denza e Liszt, quase
que se pode dizer que é uma homenagem ao canto italiano: L. Denza é, entre nós, um compositor pouco
conhecido pois poucos ligarão o seu nome ao famoso Funiculì, Funiculà. As duas canções apresentadas
servem de introdução aos Sonetos de Petrarca de Liszt, veículo por excelência de um lirismo musical
francamente inspirado na ópera italiana.
A segunda parte contempla dois compositores argentinos, Guastavino e Ginastera, com linguagens
diferentes mas um mesmo amor pela música popular. A conclusão do recital pertence à opereta com
o seu misto de nostalgia e bom humor, sendo interessante reparar que a sua aparente frivolidade
não foi indiferente a compositores dito “sérios” como Schönberg ou, no caso presente, Korngold.

