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Este concerto foi cancelado em consequência das recomendações  
da Organização Mundial de Saúde, da orientação publicada pela  

Direcção-Geral da Saúde e das decisões tomadas pelas autoridades  
locais e nacionais sobre a frequência de espaços públicos,  
no contexto da prevenção e contenção da propagação do  

novo coronavírus (COVID-19).



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



3

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n.º 29 em Lá maior, KV 201 (1774?; 24-30min)

1. Allegro moderato
2. Andante
3. Menuetto
4. Allegro con spirito

Richard Strauss
Uma vida de herói (1899; c.40min)

1. O herói –
2. Os adversários do herói –
3. A companheira do herói –
4. O campo de batalha do herói –
5. As obras de paz do herói –
6. Retirada do herói e conclusão
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Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Sinfonia n.º 29 em Lá maior, KV 201

Não se pode saber com certeza absoluta 
quantas sinfonias Mozart terá escrito, mas 
chegaram até aos nossos dias, pelo menos, 
56 partituras. Desse alargado número, do qual 
faz parte um considerável legado pertencente 
à juventude do compositor e considerado 
de menor valor artístico, cerca de quarenta 
são incluídas regularmente no repertório 
das orquestras. No tempo em que Mozart as 
compôs, os compositores escreviam tendo 
em mente uma ocasião específica, uma deter-
minada formação de músicos que tinham à 
sua disposição, os próprios instrumentos 
disponíveis, entre outras condicionantes rela-
tivas a uma encomenda.

Mozart entrou na década de 1770 sob a 
influência do estilo italiano, música que pela 
sua simplicidade e fluência melódica, quando 
comparada com a música de origem germâ-
nica, antecipou o Classicismo. Esta ascen-
dência italiana é nítida em obras como La finta 
giardiniera ou mesmo nas litanias KV 195 e 
243, e muito evidente nas sinfonias que Mozart 
escreveu com três andamentos sem inter-
rupção, ao estilo de Abertura Italiana. Neste 
panorama composicional, a sinfonia incluída 
neste programa representou uma viragem 
subtil na escrita mozartiana. Nela, o ainda 
jovem compositor misturou a graciosidade 
dos temas de inspiração italiana com o gosto 
por técnicas de composição imitativas oriun-
das da Alemanha e que dão à sinfonia uma 
rica textura polifónica. Mais: ao longo da sinfo-
nia, Mozart quase que brinca com a orques-
tração oscilando entre a música de câmara 

e a música para orquestra. A isso se deveu 
também o facto de o compositor regressar, 
nesta sinfonia, a uma singela combinação de 
instrumentos.

No primeiro andamento, Allegro mode-
rato em compasso binário, um primeiro tema 
de tom exclamativo é exposto recordando a 
retórica do Barroco, em que grandes saltos 
correspondiam a exclamações de natureza 
semântica. Um segundo tema, apresentado 
pelos instrumentos de um quarteto, mostram 
a influência da música de câmara e os vestí-
gios da música que Mozart compôs quando da 
sua visita, um ano antes, a Viena. Lembremos 
o ouvinte que o quarteto de cordas era um 
género ainda pouco cultivado nesta altura e 
as referências que Mozart faz ao género, bem 
como o elaborado contraponto a que frequen-
temente recorria, eram altamente inovadores 
para a sua época. Este tipo de contraponto 
imitativo é utilizado no terceiro tema deste 
primeiro andamento. 

Segue -se o esperado Andante, aqui com 
figuras rítmicas pontuadas que dão, igual-
mente, um tom exclamativo à dramaturgia 
musical. Mas o tempo mais lento associado 
a esta figuração torna o discurso mais livre 
na sua exploração tonal, o percurso da 
linha melódica mais enigmático, cunho do 
estilo mozartiano.

No Menuetto, ouça o ouvinte o diálogo em 
que Mozart recorre à ligeira mudança de tessi-
tura e à interrupção do discurso através de 
ligeiras pausas. É o que vulgarmente se designa 
por jogo de pergunta e resposta, recurso recor-
rente nas muitas óperas que o mestre escre-
veu e que, de certa forma, contaminou todos 
os outros géneros musicais a que se dedicou. 
Aqui, é possível ouvir as diferentes persona-
gens. O trio é, curiosamente, mais delicado e 
recorre a maiores subtilezas de orquestração.
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O início do quarto andamento pretende 
encerrar a dramaturgia de tom exclamativo 
com que a sinfonia teve início. Nada melhor do 
que uma fuga que recorre aos saltos de oitava 
que já ouvimos no primeiro andamento. Aqui, 
o ritmo é diferente mas o vigor é igualmente 
inquietante, próprio de um Allegro con spirito. 
E a repetição do desenho num modelo ascen-
dente prepara o ouvinte para as surpreen-
dentes modulações a que vai assistir ao longo 
do desenvolvimento. O interesse de Mozart 
nesta técnica de composição já tinha ficado 
patente nos referidos quartetos, nomeada-
mente nos finale do KV 168 e do KV 173. Se 
bem que, como terão reparado, o ano da sinfo-
nia é incerto, certo é que Mozart abandonou o 
género por uma longa temporada após a cria-
ção desta verdadeira pérola. 

RUI PEREIRA, 2005
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Richard Strauss
MUNIQUE, 11 DE JUNHO DE 1864

GARMISCH, 8 DE SETEMBRO 1949

  

Uma vida de herói 

Falar de Richard Strauss é falar do poeta 
sinfónico por excelência, do compositor que 
atingiu o expoente máximo de requinte no 
género e que deixou um dos espólios mais 
significativos deste tipo de narrativa musical.

Na sua juventude, quando rondava os vinte 
anos de idade, Richard Strauss conheceu um 
homem que viria a ter um papel preponde-
rante na sua formação estética. Alexander 
Ritter (1833 -1896) era compositor e violinista 
na orquestra de Meiningen e, para além de 
ser casado com uma sobrinha de Richard 
Wagner, de cuja música era um acérrimo 
defensor, era apologista do ideal sinfónico na 
linha de Beethoven e Liszt. Quando Richard 
Strauss começou a privar com ele já conhe-
cia a música destes dois grandes mestres, 
mas Ritter terá exercido uma grande influên-
cia sobre o jovem no sentido de focar a sua 
atenção sobre as obras de Liszt e Wagner, 
de aprofundar o conhecimento sobre as 
suas técnicas de composição, os princípios 
teóricos e o mundo literário que o inspiraria a 
encontrar o conteúdo extra -musical das suas 
próprias composições.

Do aprofundamento desta relação entre os 
dois músicos, a qual se cimentaria quando do 
encontro dos dois na cidade de Munique, na 
qual passaram a residir em meados da década 
de 80, nasceu em Strauss a firme crença 
de que “novas ideias devem procurar novas 
formas”. A ruptura com a forma, no enquadra-
mento de qualquer arte, é dos princípios mais 
revolucionários e inovadores que existem, e 
também um dos mais difíceis de conseguir 

com resultados efectivos. No caso do poema 
sinfónico, um género que traduz uma narrativa 
dramática por meio de sons, a forma obede-
cia à estrutura do texto assumindo um desen-
rolar programático que, no entanto, poderia 
desenvolver uma grande autonomia. Alguns 
dos princípios relacionados com os ‘leitmo-
tiv’ da ópera, que associavam determinados 
temas melódicos a personagens ou temáticas 
específicas, encontram no poema sinfónico 
um lugar privilegiado.

O primeiro poema sinfónico de Richard 
Strauss resultou de uma viagem que o compo-
sitor fez a Itália e durante a qual anotou as suas 
impressões musicais. Esta era uma atitude 
muito romântica e que encontrava paralelo 
na obra pianística de Liszt, como mostram 
os célebres Anos de peregrinação. Nestes, 
muitas músicas retratam os sons dos locais, 
como a água a jorrar de uma fonte, aos quais o 
compositor associa a ‘melodia imaginária dos 
ambientes’. No entanto, a fantasia sinfónica 
Aus Italien (Da Itália), de Strauss, ainda 
obedecia à estrutura da sinfonia clássica em 
quatro andamentos.

Nos poemas sinfónicos que se seguiram, 
Strauss, que já havia visitado Bayreuth, onde 
prestou homenagem a Liszt perante o seu 
túmulo e ouviu as óperas Tristão e Parsifal de 
Wagner, recorreu a célebres clássicos da lite-
ratura. Macbeth e Don Juan marcaram defini-
tivamente a sua carreira neste domínio. Mas 
mesmo com textos menos célebres, como 
foi o caso da epígrafe de Alexander Ritter 
que deu origem a Morte e Transfiguração, 
Strauss foi capaz de criar obras -primas musi-
cais. Seguiram -se os poemas sinfónicos Till 
Eulenspiegel em 1895, Assim falava Zaratus-
tra um ano mais tarde, Dom Quixote em 1897/8 
e, encerrando este extraordinário espólio 
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sinfónico, a peça incluída neste programa, 
Uma vida de herói.

A sua estreia ocorreu em 1899, sob a direc-
ção do próprio compositor, e foi um grande 
sucesso que se repetiu em várias cidades. 
De Frankfurt chega -nos o seguinte relato nas 
palavras de Romain Rolland: “Vejo pessoas a 
tremer e quase se levantam em determina-
das passagens. No fim, durante a ovação e 
a entrega de flores, soam os trompetes e as 
mulheres acenam os seus lenços.”

Que qualidades teria a música capaz de 
provocar estas reacções? A obra está divi-
dida em seis secções que decorrem sem 
interrupção e durante as quais se vislumbram 
11 temas diferentes. A primeira parte apre-
senta O herói na tonalidade de Mi maior. Este 
é o próprio Richard Strauss, que atribui à obra 
um carácter autobiográfico. Cabe às trompas 
e às cordas a melodia em tom exclamativo 
(num arpejo ascendente que termina sempre 
num movimento contrário e que também 
explora os muito propícios ritmos pontuados) 
que apresenta o tema dominante. Outros 
motivos secundários se sucedem em diferen-
tes naipes, mas é este o tema que atribui ao 
herói o seu papel preponderante na narrativa.

Os adversários do herói são as pessoas 
que dificultam a sua carreira, que o invejam e 
o criticam. São aqui retratados num misto de 
ironia e sarcasmo, em sonoridades que ficam 
bem simuladas no som agudo da flauta ou no 
motivo que a tuba apresenta e no qual parece 
mesmo zangada.

Cabe ao violino solo apresentar A compa-
nheira do herói, uma mulher complexa nos 
sentimentos que desperta e que o composi-
tor indica com grande detalhe na partitura. 
Ela é alegre, atrevida, terna e caprichosa, e 
pode mesmo perder o temperamento. Este é, 

pois, um Scherzo capriccioso onde não falta 
uma insinuante elegância e no qual o ouvinte 
poderá imaginar como era a senhora Strauss.

Os metais soam como um eco e anunciam 
o ambiente marcial de O campo de batalha do 
herói. Predominância para o trompete e para a 
imagem musical do conflito entre os diversos 
instrumentos que reutilizam temas anteriores. 
O herói, esse, leva a melhor neste combate, 
unindo o tema do triunfo com o do amor.

As obras de paz do herói é talvez o mais 
fabuloso auto -retrato da obra completa de 
um compositor, um exercício onde Strauss 
passa em revista os temas de Don Juan, 
Assim Falava Zaratustra, Morte e Transfigu-
ração, Dom Quixote, Macbeth e das canções 
Traum durch die Dämmerung e Befreit!. Este 
revisitar de temas conhecidos terá sido um 
dos ingredientes do grande sucesso deste 
poema sinfónico. 

É um solo do corne inglês que apresenta 
a Retirada do herói através de uma mutação 
da melodia principal. Existe algo de heróico 
e nobre na forma como a melodia é susten-
tada sobre o rufar dos tímpanos. Aqui ficam as 
breves memórias de todo o poema, ouvindo-
-se a recordação dos inimigos no som da 
flauta, o conflito nos trompetes, a amada 
no violino, até à retirada heróica de Richard 
Strauss, ele próprio. 

RUI PEREIRA, 2011
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