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Abstract
Virtuosity, from the Latin virtus: ‘excellence’, ‘worth’, is commonly associated with the highest
technical skill and seldom related to the more expressive aspects of interpretation. This article
(and the related lecture-recital) intends to show how Liszt’s music can eventually abandon the
emphasis on brilliant technical display in order to highlight parameters not commonly associated
with virtuosity, such as tone color, beauty of touch, sound control, and a sensitive understanding
of the work’s structure and atmospheres. Liszt’s Sposalizio (especially) and three Sonetti del
Petrarca, numbers 47, 104 and 123 will be studied in order to demonstrate that, albeit Liszt was
always interested in the basic and mechanical aspects of virtuosity, he also worked towards a
broader and more artistic type of pianism.
Keywords: Virtuosity; piano; performance; Liszt.

De acordo com o Oxford Music Online (Jander 2011), virtuosismo, do latim
virtus: ‘excelência’, ‘valor’, é comumente associado à mais alta habilidade
técnica; tendo sido utilizado em diferentes áreas, o termo italiano virtuoso
passou a denotar, em música, o solista brilhante ou até mesmo exibicionista –
e, em música, poucos artistas o materializaram tão bem quanto Franz Liszt
(1811-1886), húngaro comumente considerado o maior pianista de todos os
tempos.
Liszt, um prodígio que fizera seu début em Paris aos doze anos de idade,
estudou por um ano apenas com Czerny, entre 1822 e 1823, e logo se tornou
um aclamado pianista – especialmente após concertos em França e Inglaterra
entre 1824 e 1826 – e compositor. O conhecido impacto da performance de
Paganini (que assombrou Paris em 1831 e 1832) deu “direção e foco” à sua já
evidente inclinação ao virtuosismo instrumental (Plantinga 1984: 181). Não
obstante, viria Liszt a construir uma carreira longa e diversificada, tendo atuado
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por grande parte do século XIX como pianista, compositor, escritor, regente e
professor.
Com relação à sua extensa e variada produção pianística Liszt é,
recorrentemente,

tratado

como

um

compositor

superficial,

voltado

especialmente para a obtenção de efeitos brilhantes de seu instrumento. Tal
reputação deve-se principalmente a dois fatores inter-relacionados: primeiro, a
popularidade

das

obras

escritas

antes

de

1850

–

mais

brilhantes,

“virtuosísticas” – e suas interpretações muitas vezes voltadas para os aspectos
mais superficiais do virtuosismo; segundo, a não popularidade das obras
tardias do compositor – mais refinadas e austeras. Charles Rosen, ao discorrer
sobre este dualismo, diz: “As primeiras obras são vulgares e grandes; as obras
tardias são admiráveis e menores” (tradução nossa) (Rosen 1995: 474).
Entretanto, entendemos que mesmo suas obras mais devotadas ao assim
chamado virtuosismo podem proporcionar, sob um olhar atento, diversos
exemplos de refinamento formal, sonoro e harmônico, lirismo e profundidade
expressiva; não obstante, boa parte de sua produção que seria, por assim
dizer, menos focada em brilhantismo instrumental (e não necessariamente
parte daquele grupo de obras tardias “menores”), pode exemplificar ainda
melhor este outro tipo de virtuosismo demandado do intérprete, um virtuosismo
que visa principalmente beleza do toque, colorido e controle sonoro, além de
uma sensível compreensão da estrutura e atmosferas da obra: é aqui se
encaixam as peças selecionadas para este estudo.
A segunda parte dos Anos de Peregrinação (Années de Pèlerinage: Deuxième
Année – Italie) contém sete composições: 1. Sposalizio; 2. Il Penseroso; 3.
Canzonetta del Salvator Rosa; 4. Sonetto 47 del Petrarca; 5. Sonetto 104 del
Petrarca; 6. Sonetto 123 del Petrarca; 7. Après une Lecture de Dante –
Fantasia quasi Sonata, todas, exceto a de número 3, escritas entre 1837 e
1839, enquanto Liszt se encontrava na Itália. Após seu retorno em 1839, as
obras foram submetidas a um processo de profunda revisão, e foi escrita a
Canzonetta del Salvatore Rosa. A publicação do conjunto deu-se apenas em
1858; anteriormente haviam sido publicados os Sonetos de Petrarca em sua
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versão original para voz e piano (1847) assim como para piano solo (1846)1
(Herttrich 1978: VI). Todas as peças fazem referência a obras de arte italianas,
de Rafael (Sposalizio), Michelangelo (Il Penseroso), Rosa (Canzonetta),
Petrarca (três Sonetos) e Dante (Fantasia quasi Sonata).
Muito embora as obras dos Années sejam eventualmente denominadas “peças
características”, há uma grande variedade em relação a procedimentos
composicionais, estilo pianístico, escopo e duração. Além disso, pode-se
observar em várias destas peças certa grandiloquência – expressa por gestos
dramáticos como cadenzas, recitativos e outros – incompatível com as típicas
peças características do período.
As obras selecionadas para o recital-palestra que deu origem a este texto são:
1. Sposalizio; 4. Sonetto 47 del Petrarca; 5. Sonetto 104 del Petrarca; 6.
Sonetto 123 del Petrarca. Esta escolha justifica-se pela representatividade,
para fins deste estudo, destas obras dentro do conjunto, as quais contam com
eventuais passagens brilhantes e virtuosísticas (no sentido tradicional do
termo), mas todas elas proporcionando uma visão musicalmente poética das
obras de arte aludidas através da predominância de gestos musicais e
pianísticos que enfatizam expressividade, lirismo e colorido sonoro.
O foco principal deste artigo – e também do recital-palestra correlato – recai
sobre a primeira peça do grupo, Sposalizio. Daremos ênfase aos aspectos
diretamente relacionados à temática deste estudo, que busca investigar como
passagens que podem ser consideradas, ao menos quando analisadas
superficialmente,

como

‘não-virtuosísticas’,

podem

apresentar

grande

complexidade de execução instrumental; em função desta abordagem
específica, aspectos formais e/ou harmônicos não serão tratados de maneira
aprofundada. 2
Sposalizio
O título remete à obra de Rafael (Raffaello Sanzio 1483-1520), O Casamento
da Virgem – Lo Sposalizio della Vergine, datado de 1504 e preservado na
Pinacoteca di Brera, em Milão.
1

Um suplemento à primeira edição, chamado Venezia e Napoli, constituído por três peças –
Gondoliera, Canzonne e Tarantella – surgiu em 1861. Os outros volumes são: Première année:
Suisse, publicado em 1855 e Troisième année, publicado em 1883.
2
Para uma análise que trata de questões estruturais e harmônicas de Sposalizio, ver Plantinga
1984: 186-189.
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Figura 1: Lo Sposalizio della Vergine.

De acordo com Plantinga, Liszt sentia que a pintura de Rafael transmitia
sentimentos similares àqueles supostamente suscitados por sua composição.
(Plantinga 1984: 189) Mesmo sem o intuito de traçar relações diretas entre a
pintura e a música, observa-se logo no início da obra musical a evocação de
um ambiente terno e intimista – também perceptível na tela de Rafael – a
demandar do intérprete grande controle sonoro em dinâmicas que chegam a
ppp, cantabile e legato, além de uma separação sensível das vozes através do
uso de diferentes níveis de dinâmica para as mesmas (e.g. compassos 3-4, 710). Muito embora o andamento indicado não seja rápido e não haja figurações
mecanicamente complexas, avaliamos ser este um trecho de considerável
dificuldade, dificuldade esta manifesta, primeiro, na sensível compreensão da
atmosfera sugerida e, segundo, em sua adequada realização pianística.3

3

Os exemplos musicais a seguir foram retirados da publicação de Breitkopf & Härtel (1916),
edição de José Vianna da Motta (1868-1948), de domínio público.
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Figura 2: Sposalizio, c. 1-10.

Observem-se na Figura 2 as longas linhas em uníssono e legato: sendo o
piano um instrumento de percussão, a execução do legato coloca per se um
desafio ao intérprete, desafio aqui acentuado pela linha em notas simples (em
oitavas nos compassos 5-6) e sem acompanhamento; mesmo estando na
região média do teclado, sugerimos o uso de molto legato ou legatissimo
(liberando-se cada tecla somente após o ataque da seguinte), inclusive para a
passagem em oitavas (c. 5-6), que poderá ser executada usando-se as duas
mãos. Já o motivo apresentado nos compassos 3-4 e 7-8 exige que se
destaquem as terças do interior do acorde através da técnica – não muito
simples – de timbrar estas notas (mas, neste caso, sem torná-las
excessivamente fortes): pode-se experimentar manter mais baixos os dedos
que irão tocar as terças e exercer sobre eles uma velocidade ligeiramente
maior de ataque, similarmente ao que recomendava Vladimir Horowitz para
passagens deste tipo (Parncutt & Troup 2002: 295). 4 No compasso 9 surge um
novo motivo, uma sutil combinação entre acordes suavemente sustentados sob
simples arpejos, em ppp. Não bastasse a dificuldade exposta acima, os
motivos musicais apresentados nos compassos 1-2, no compasso 3 e, em
4

Lembramos que todos estes procedimentos técnicos de execução sugeridos nada têm de
absoluto, podendo sua aplicação variar enormemente em função do pianista, do piano e da
resposta acústica da sala, dentre outros fatores.
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menor grau, no compasso 9, pervadem toda a composição (Plantinga, 1984:
186-187), revestindo-se assim de grande importância estrutural para a obra, o
que torna sua clara e expressiva execução fundamental para que a
interpretação seja bem sucedida.
Igualmente complexa é a interpretação da seção que se inicia no compasso 38.
A expressiva modulação para Sol Maior – uma significativa relação de terça
com o Mi Maior da seção anterior – já aponta para uma atmosfera ainda mais
introspectiva e reflexiva que anteriormente, o que é reforçado pelas indicações
Più lento, ppp, dolcissimo e una corda.

Figura 3: Sposalizio, c. 38-52.

Talvez seja este o trecho a demandar mais profundamente do intérprete um
efetivo controle de toque, haja vista a necessidade de se reforçar sonoramente
as relações harmônicas e delineamento melódico presentes, obtendo-se assim,
além de clareza estrutural, um efetivo refinamento do que se convencionou
chamar de “colorido musical”. Tal tarefa não se mostra das mais simples,
especialmente em função do imperativo de se obter, na execução dos acordes,
uma sonoridade consistente que valorize o colorido harmônico, ao mesmo
tempo em que se deve destacar a melodia da voz superior – mas tudo più lento
e ppp. Todos estes elementos, aliados a uma atmosfera profundamente
contemplativa – qualidade expressa pela natureza quase estática do discurso,
que flui de maneira lentíssima – colocam-nos diante de uma daquelas típicas
passagens que transcendem os parâmetros físicos de dificuldade (o que não
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significa que eles não estejam presentes): um virtuosismo muito mais mental e
auditivo do que digital. 5
A seção compreendida entre os compassos 92 e 108 utiliza-se dos três motivos
principais da obra, mas cria atmosfera bastante diversa através do uso de
oitavas de bravura na mão esquerda, procedimento este que remonta ao mais
tradicional conceito de virtuosismo normalmente associado à obra de Liszt.

Figura 4: Sposalizio, c. 102-107

Entretanto, a conclusão da peça não poderia ser mais representativa da
linguagem pianística predominante desde o início: um trecho permeado por
serenidade e sutileza obtidas através de refinamento e controle sonoro.

5

Cabe aqui outro paralelismo à obra de arte de Rafael: a evocação do elemento religioso
através da atmosfera contemplativa e, especialmente, do senso estático do trecho, emulação,
talvez, do eterno.
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Figura 5: Sposalizio, c. 113-133

Observe-se como o motivo mais claramente melódico é agora apresentado no
registro intermediário (c. 121-124), acompanhado abaixo por acordes e acima
pela linha descendente derivada daquela que abriu a composição (Figura 1, c.
1-2), resultando em uma sonoridade que nos remete diretamente à música de
Debussy de mais de meio século mais tarde. A mesma similaridade pode ser
notada já no início da peça, especialmente no trecho que tem início no
compasso 8, com uma pedalização generosa que tende a misturar as
sonoridades (ver Figura 1, c. 8-10). Demanda-se aqui do intérprete um uso
sensível do pedal, naturalmente que combinado com um toque leve, porém
expressivo (especialmente na linha descendente da mão direita), destacandose suavemente a melodia presente no registro intermediário. A necessária
serenidade para a execução deste trecho contrasta fortemente com a bravura
presente na seção anterior, a exigir do pianista controle emocional suficiente
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para tal mudança de atmosfera. Novamente, os esforços emocionais e
intelectuais são claramente maiores do que os físicos.
Os três sonetos de Petrarca
O pianismo apresentado nestas obras não difere, essencialmente ao menos,
daquele visto em Sposalizio: texturas com diferentes gradações de sonoridade,
efeitos especiais obtidos com a pedalização, estabelecimento de diferentes
atmosferas (dentro de um ambiente de prevalente lirismo). Surgem, entretanto,
outros elementos, como recitativos e cadências, a reforçar a origem das peças
em sua versão para canto e piano, além de passagens de puro brilhantismo
instrumental. Resultam então obras que privilegiam o lirismo, mas com rasgos
de exibicionismo virtuosístico – especialmente o Sonnetto 104, o qual
apresenta passagens em arpejos rápidos, trechos em notas duplas, triplas, e
outras figurações brilhantes; não por acaso, é este o Sonnetto mais executado
dos três.

Esta combinação de lirismo e brilhantismo dá origem a uma

atmosfera algo mais dramática que em Sposalizio, mas ainda a demandar
consideravelmente do intérprete sensibilidade, sutileza e controle pianísticos,
no geral em consonância com um tipo de virtuosismo mais abrangente e
sensível.
Considerações finais
A performance de uma obra musical a materializa: a composição, na mente de
seu autor ou impressa em uma folha de papel, existe somente em potência,
que a performance torna em ato.
Música, como todos sabem, é uma arte de performance. As obras musicais não são apenas
executadas, como são também, por sua própria natureza, concebidas para serem executadas.
A noção de performance de uma composição musical é portanto parte e quinhão de nossa
concepção de música. (tradução nossa) (Bar-Elli 2004: 7)

Este caráter indissociável entre música e performance nos motiva a investigar
ainda mais profundamente aspectos diversos desta atividade – a performance
musical, a qual se mostra mais complexa e completa à medida em que a
estudamos.

Performa ’11 – Encontros de Investigação em Performance
Universidade de Aveiro, Maio de 2011

10

Ao tratarmos deste “outro virtuosismo” que julgamos presente na obra de Franz
Liszt, objetivamos abordar a escrita pianística do compositor sob um prisma
diverso, o qual nos leva a crer que “virtuosismo”, “eficiência”, “dificuldade” são
termos que não devem se referir apenas a passagens pianísticas repletas de
figurações rápidas e mecanicamente complexas, mas que encampam também
um pouco do inefável, do indizível e do transcendente: traduzem assim um
pouco da complexidade que envolve a busca pela beleza e sucesso na
interpretação de uma obra de arte sonora, busca esta certamente entre as mais
importantes razões pelas quais muitos de nós nos lançamos ao fazer musical.
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