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1ª PARTE

Georg Philipp Telemann
Três Fantasias, TWV 33 
(pub.1732 –33; c.14min)

– Fantasia n.º 1 em Ré maior
– Fantasia n.º 7 em Sol maior
– Fantasia n.º 3 em Mi maior

Wilhelm Friedemann Bach
Duas Fantasias (1770; c.9min)

– Fantasia em Dó maior, F. 14
– Fantasia em Lá menor, F. 23

Jan Václav Voříšek
Fantasia, op. 12 (pub.1822; c.13min)

– Andante – Allegro

2ª PARTE

Franz Schubert
Fantasia “Graz”, D. 605a (1818?; c.12min)

Felix Mendelssohn
Fantasia, op. 28 (1828, rev.1833; c.13min)

1. Con moto agitato –
2. Allegro con moto –
3. Presto

Franz Liszt
Fantasia sobre temas de As Ruínas de 
Atenas de Beethoven, S. 389 (1852; c.12min)
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Fantasia

No programa em escuta, a diversidade das 
obras é subsumida na unidade de um género 
– a fantasia. Sendo uma designação que, do 
séc. XVI ao séc. XX, congrega uma substan‑
cial variedade de obras, a liberdade formal e a 
associação à música instrumental são frequen‑
temente os elementos de caracterização apon‑
tados para o género, definindo Tomás Borba e 
Lopes ‑Graça ‘Fantasia’ como “(…) uma compo‑
sição em que o autor se subtrai livremente às 
regras formais da construção clássica”1.

Sem prejuízo de figurar a designação em 
composições anteriores2, a fantasia afirma ‑se 
como género a partir do séc. XVI, ao mesmo 
tempo que progressivamente se conso‑
lida a idiomática escrita instrumental. Nesse 
contexto, Mankofzer3 chama a atenção para o 
facto de o género denotar prevalentemente, no 
Barroco inicial, não uma forma livre mas o afas‑
tamento de um modelo vocal. A liberdade da 
imaginação que decorre da designação resul‑
taria aí do desprendimento da música de uma 
determinação do sentido para que a palavra 
a remeteria.

Enquanto género instrumental, a fantasia 
denota, como outros géneros, a assimilação 
composicional de práticas improvisatórias, 
caracterizando Cohen4 a toccata, o prelúdio e 
a fantasia como géneros essencialmente para 
tecla, com carácter virtuosístico e de estilo livre 

1  T. Borba & F. Lopes ‑Graça, Dicionário de Música, 
Cosmos, 1962: 493
2  Cf. C. Field, Fantasia, in The New Grove Dictionary 
Of Music And Musicians, ed. S. Sadie & J. Tyrrell, 
Macmillan, 2001
3  Music In The Baroque Era, W. W. Norton, 1947: 49
4  Performance Theory, in The Cambridge History Of 
Western Music Theory, ed. Thomas Christensen, 2006: 546

(ritmo, métrica, tempo), invenção expressiva, 
ornamentação e exploração melódica e tonal.

No seu tratado de 1753/1762, Carl Philipp 
Emanuel Bach5 descreve no capítulo sobre 
improvisação a ‘fantasia livre’ como aquela 
que “(…) não é medida e se move através de 
mais tonalidades do que é costume noutras 
peças (…)”. Para além da definição de uma 
dada tonalidade para começar e acabar, 
C. P. E. Bach6 estabelece poucas regras para 
a fantasia livre que, desde logo, requer primei‑
ramente não um profundo conhecimento de 
composição, mas de harmonia e de algumas 
regras de construção. Considerando a fanta‑
sia livre como especialmente adequada para 
‘suscitar e apaziguar as paixões’7, o compo‑
sitor aconselha a variedade nos recursos e 
considera o clavicórdio e o piano para evitar 
que a peça seja ‘numa só cor’8. Designada‑
mente, refere que “O registo sem abafado‑
res do piano é o mais agradável e, logo que o 
intérprete aprenda a observar as necessárias 
precauções relativas à reverberação do instru‑
mento, o mais encantador para improvisar”9.

No século XIX, o estilo improvisatório e a 
liberdade formal para que remete o género 
encontram na subjectividade romântica e na 
emergência do virtuose e do concerto solista 
um terreno fértil. Para além de uma panóplia 
de géneros instrumentais como o nocturno, 
o improviso ou o prelúdio, cujas possibilida‑
des Carl Czerny procura sistematizar nos 
120 exemplos didácticos a Arte de Preludiar 
op. 300, a fantasia não só permanece como 

5  Essay on the true art of playing keyboard 
instruments, W. W. Norton, 1949: 430
6  Ibidem: 430
7  Ibidem: 439
8  Ibidem: 431
9  Ibidem: 431; cf. D. Schulenberg, Carl Philipp Emanuel 
Bach, in ed. L. Marsahll, Eighteenth ‑Century Keyboard 
Music, Routledge, 2003: 199
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nomenclatura, como se estende ao trata‑
mento livre e virtuosístico de temas em voga, 
adquire uma dimensão considerável – como 
na Fantasia op. 17 de Robert Schumann, ou na 
Fantasia D. 760, Wanderer, de Franz Schubert 
– e contamina géneros e formas consolidados 
como a sonata, legitimando na designação a 
liberdade de tratamento dos esquemas formais 
recebidos – a título de exemplo, Beethoven 
designa as suas op. 27 como sonatas ‘quasi 
una fantasia’, Liszt estabelece a mesma ambi‑
guidade em Après une lecture de Dante, fanta‑
sia quasi sonata, Chopin intitula a op. 61 como 
Polonaise ‑fantaisie. 

Centrando o recital neste género particu‑
lar, e fazendo ouvir cronologicamente as obras, 
somos convidados a testemunhar a mutação 
do estilo, da linguagem musical, das capacida‑
des do instrumento e da técnica pianística.

De Georg Philipp Telemann (1681 ‑1767) che‑
garam até nós fantasias para flauta, teclado, 
violino. Como recorda Steven Zohn10, Tele‑
mann é um prolífico compositor e um caso de 
sucesso empresarial e sentido do emergente 
mercado burguês, no estilo e, designadamente, 
na edição da sua obra. Publicadas em 1732/33, 
as Fantaisies pour le clavessin, 3 douzaines, 
TWV 33, são constituídas por três conjun‑
tos de 12 fantasias convocando os estilos em 
voga no seu tempo. Das obras em escuta, cada 
uma das Fantasias (n.º 1, Allegro em Ré maior; 
n.º 3, Vivace em Mi maior; e n.º 7, Presto em Sol 
maior) apresenta uma primeira parte rápida e 
uma parte lenta na relativa menor, retomando 
no final o início, da capo.

10  Music For A Mixed Taste, OUP, 2008: 335ss

Wilhelm Friedemann Bach (1710 ‑1784), como 
o seu pai, J. S. Bach, organista e improvisador, 
compôs, no mínimo, nove destas obras ao longo 
da sua vida. A Fantasia em Dó maior F. 14 é cons‑
truída sobre um contínuo de semicolcheias, em 
que a harmonia é elaborada em sucessivas figu‑
rações de arpejos, escalas, mãos alternadas. 
Já a Fantasia em Lá menor F. 23 apresenta, na 
reduzida dimensão da obra, uma considerá‑
vel variedade de carácter e figurações. Numa 
primeira parte, declamatória, caprichosa e 
improvisatória, faz alternar secções de reci‑
tativo, adagio e allegro, para, numa segunda 
parte, investir num virtuosístico Prestissimo 
em que uma torrente de escalas e arpejos 
encontra apenas pontuais respirações em 
pausas retóricas.

Na Fantasia op. 12 em Dó maior, Jan Václav 
Voříšek (1791 ‑1825), sem prejuízo de passa‑
gens com reminiscências contrapontísticas, 
transporta ‑nos para uma linguagem român‑
tica – no legato, gama dinâmica, âmbito, figu‑
ração, recursos técnicos e exploração do 
instrumento. Mais extensa que as anterio‑
res, a Fantasia apresenta duas partes distin‑
tas, embora tematicamente relacionadas 
– o Andante inicial e o Allegro con brio final. 
A primeira parte é prismática nos recursos, 
variando frequentemente a figuração num 
conjunto melancólico – ora melodia acompa‑
nhada, ora um incipiente contraponto, ora acor‑
des, ora elaboração figurativa, ora a melodia 
na mão direita, ora na esquerda. As inflexões 
cromáticas são constantes nas várias texturas, 
e o compositor enxerta uma secção da tona‑
lidade homónima menor – Dó menor – antes 
de retomar o modo maior no final da primeira 
parte. O material temático inicial é elaborado 
numa fogosa segunda parte – Allegro con brio 
– e escrito na tonalidade homónima menor que 
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serviu de inflexão na primeira parte. A escrita 
é virtuosística, num obstinado contínuo rítmico 
de prevalentes tercinas que instala uma tensão 
resolvida apenas no final.

A Fantasia “Graz”  D. 605a, cuja atribuição a 
Franz Schubert (1797 ‑1828) tem merecido 
alguma reflexão académica, tendo em conta 
não ter subsistido um manuscrito original, foi 
apresentada na década de 1960 a partir de 
uma cópia feita por Joseph Hultenbrenner, 
sugerindo ‑se o ano de 1818 para a sua compo‑
sição11. A obra apresenta um substancial e 
orgânico desenvolvimento, iniciando com um 
onírico tema em Dó maior, indicado Moderato 
con espressione, que é contrastado com um 
rítmico e vigoroso tema, Alla polacca, na tona‑
lidade de Fá sustenido maior que, ao trítono da 
inicial, se situa nos antípodas do centro inicial‑
mente estabelecido. A partir daí, o compositor 
percorre um colorido de modulações inusitado 
até à reexposição abreviada do tema inicial.

Composta por Felix Mendelssohn (1809 ‑1847) 
em 1828, e revista em 1833, a obra que viria a 
lume como Fantasia op. 28, em 1834, tinha sido 
originalmente designada de Sonate écossaise, 
não obstante o início da sua elaboração ante‑
rior à viagem à Escócia que o compositor leva‑
ria a cabo em 182912. A obra apresenta três 
andamentos que se sucedem sem interrupção, 
desenhando, no seu conjunto, um accelerando, 
sugerindo Todd13 que a estrutura global, bem 
como a ambiguidade entre fantasia e sonata, 
é reminiscente da Sonata op. 27 n.º 2, de 

11  Cf. W. Newman, Piano music, 1970, Notes, 27/1:156‑
‑7; B. Newbould: Schubert: The Music and the Man, UCP, 
1999: 93 ‑94
12  Cf. L. Todd, Mendelssohn: A Life in Music, OUP, 
2003: 211
13  Idem: 211

Beethoven. O primeiro andamento – Con moto 
agitato – é o mais contrastado nos elementos, 
iniciando, desde logo, com improvisatórios 
arpejos que precedem um tema harmonica‑
mente simples (indicado Andante), uma secção 
central que leva a um clímax a exploração do 
tema, e um regresso dos elementos iniciais em 
ordem inversa. O andamento central – Allegro 
con moto – explora tonalidades secundárias 
para repousar na relativa maior da tonalidade 
– Lá maior. Regressando à tonalidade de Fá 
sustenido menor, o andamento final – Presto – 
é o mais virtuosístico do conjunto, recordando 
que o compositor foi um exímio pianista e crian‑
ça‑prodígio.

A partir de temas de Die Ruinen von Athen, 
op. 113, de Ludwig van Beethoven, designa‑
damente a abertura, coros e marchas (n.º 3, 
Chor der Derwische; n.º 6, Marsch mit Chor), 
e, em particular, da célebre Marcia alla turca 
(n.º 4, Vivace), Franz Liszt (1811 ‑1886) elabora 
a Fantasie über Motive aus Beethovens Ruinen 
von Athen, em escuta, para piano solo (S. 389, 
1852), da qual apresenta também uma versão 
para piano e orquestra (S. 122, 1852) e um 
arranjo para dois pianos (S. 649, 1865).

O interesse de Liszt por esta obra daria 
origem também ao Capriccio alla turca sur 
des motifs de Beethoven (Ruines d’Athènes) 
(S. 388, 1846) e à Marche turque des ruines 
d’Athenes (S. 388a, 1846). Não se limita, 
porém, ao op. 113 este interesse, tendo Liszt 
procedido a um amplo conjunto de transcri‑
ções de Beethoven, designadamente das 
sinfonias (S. 464). Tal prática, compreensível 
no emergente mercado burguês do séc. XIX, 
tendo em conta a possibilidade de o piano 
transportar para o contexto doméstico a sala 
de concerto, é particularmente relevante 
para Liszt, considerando a importância dos 
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proveitos da edição no conjunto dos rendimen‑
tos do compositor14. Paralelamente, quando 
confrontados com a tradição da deformação 
de obras originais, como é o caso da prática 
romântica da paráfrase e géneros afins, torna‑
‑se mais clara a radical modernidade da actual 
concepção de autenticidade e interpretação 
historicamente informada. 

Na obra em escuta, após o respeitoso, 
inócuo e harmonicamente banal tema marcial 
introdutório, a intempestiva cadência em oita‑
vas, con strepito, não deixa dúvidas sobre o que 
se seguirá – um virtuosístico desfilar de oitavas, 
saltos, escalas, trilos, notas dobradas, trilos de 
acordes, em que os temas são metamorfosea‑
dos, transpostos, alternados, justapostos com 
uma superior elegância, e se tornam uma obra 
cuja aparência de facilidade só poderá advir 
de um consumado pianista, um pretexto para 
o electrizante brilho do virtuose no concerto 
a solo, de que, não sem razão, Liszt se tornou 
o modelo.

No conjunto, o recital prisma na voluntária 
redução ao género fantasia a transformação 
estilística na escrita para tecla, concomitante 
com a transformação do próprio instrumento 
e dos modelos de comunicação musical nos 
séculos XVIII e XIX que confluem na exalta‑
ção do intérprete. Ao piano, Artur Pizarro, cuja 
genealogia artística – Sequeira Costa/Vianna 
da Motta/Liszt – radica no máximo expoente 
romântico dessa tradição.

Boa escuta!
ÂNGELO MARTINGO, 2018

14  Cf. H. Searle, The Music of Liszt, Dover, 2012
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Artur Pizarro piano

Nascido em Lisboa, em 1968, Artur Pizarro 
deu o seu primeiro espectáculo com apenas 
3 anos, tendo  ‑se estreado um ano mais tarde 
na Radiotelevisão Portuguesa. O seu primeiro 
contacto com o piano aconteceu através da 
avó materna, a pianista Berta da Nóbrega, e 
do seu parceiro pianístico Campos Coelho, 
discípulo de Vianna da Motta, Ricardo Viñes e 
Isidor Philipp. Entre 1974 e 1990, Artur Pizarro 
foi aluno de Sequeira Costa, o qual, por sua 
vez, fora aluno de Vianna da Motta, Mark 
Hamburg, Edwin Fischer, Marguerite Long e 
Jacques Février. Esta ilustre linhagem imer‑
giu Artur Pizarro na tradição da “Era Dourada” 
do pianismo, tendo  ‑lhe dado um vasto conhe‑
cimento tanto do ensino como do repertório 
das escolas alemã e francesa. Durante uma 
pequena pausa nos seus estudos nos Estados 
Unidos, aperfeiçoou  ‑se com Jorge Moyano, em 
Lisboa, e com Aldo Ciccolini, Géry Moutier e 
Bruno Rigutto, em Paris.

Artur Pizarro ganhou 1os Prémios no 
Concurso Vianna da Motta (1987), no Greater 
Palm Beach Symphony Competition (1988) e 
no Leeds International Pianoforte Competi‑
tion (1990). A conquista deste último galardão 
marcou o início da sua carreira internacional 
como concertista.

Apresenta  ‑se regularmente por todo o 
mundo em recitais a solo e de música de 
câmara e em concertos com algumas das mais 
importantes orquestras internacionais dirigi‑
das por notáveis maestros como Sir Simon 
Rattle, Philippe Entremont, Yan Pascal Torte‑
lier, Sir Andrew Davis, Esa  ‑Pekka Salonen, Yuri 
Temirkanov, Vladimir Fedoseyev, Ilan Volkov, 
Franz Welser  ‑Most, Tugan Sokhiev, Yakov 
Kreiz berg, Yannick Nézet  ‑Séguin, Libor Pešek, 

Vladimir Jurowski, Ion Marin, John Wilson e Sir 
Charles Mackerras.

No âmbito da música de câmara, tem ‑se 
apresentado em diversos festivais importantes 
por todo o mundo. A sua extensa discografia 
tem sido editada pelas etiquetas Collins Clas‑
sics, Hyperion Records, Linn Records, Brilliant 
Classics, Klara, Naxos, Danacord, Odradek 
Records e Phoenix Edition.

Ao longo da sua carreira tem sido agraciado 
com alguns prémios no seu país, em reconhe‑
cimento pelos serviços prestados à cultura 
e à música clássica, tais como o Prémio da 
Imprensa Portuguesa, o Prémio da Sociedade 
Portuguesa de Autores, a Medalha de Mérito 
Cultural da Cidade do Funchal e a Medalha de 
Mérito Cultural do Governo Português.

Artur Pizarro ensina piano e música de 
câmara na Academia Nacional Superior de 
Orquestra em Lisboa.
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