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9.9 segunda 20H30 RECITAIS 

JORGE LUIS PRATS PIANO

ISAAC ALBÉNIZ [1860-1909]
Suíte Iberia [1905-09]
 EVOCACIÓN
 EL PUERTO
 EL CORPUS EN SEVILLA
 RONDEÑA
 ALMERÍA
 TRIANA
 EL ALBAICÍN
 EL POLO
 LAVAPIÉS
 MÁLAGA
 JEREZ
 ERITAÑA
80MIN



Isaac Albéniz é um dos mais conhecidos e 
internacionalmente aclamados músicos espanhóis. 
Sua vasta e variada produção inclui canções, 
óperas, rapsódias sinfônicas, concertos para piano 
e música coral – mas a maior (e melhor) parte 
de sua obra é para o piano. Sua contribuição ao 
repertório do instrumento foi notável, podendo ser 
caracterizada, especialmente, pelo impressionante 
equilíbrio entre a técnica impecável requerida do 
solista, combinada com uma maneira de expressão 
que é absolutamente espanhola em seus ritmos 
e melodias. [...]

A suíte Iberia, composta entre dezembro de 1905 e 
janeiro de 1908, concretizou o objetivo que Albéniz 
perseguira por toda sua carreira e que consistia, 
em suas próprias palavras, em criar “uma música 
espanhola de sotaque universal”. Albéniz já estava 
muito doente quando compôs, em menos de dois 
anos, essas doze peças que representam, por um 
lado, o apogeu estético e técnico da música pós-
romântica para piano e, por outro, estabelecem 
o ponto de partida e a necessária referência 
para a música para piano do século XX – período 
que, talvez, de acordo com Messiaen, seja o mais 
importante nesse repertório. [...]

ALBÉNIZ
Iberia



Para Albéniz, superar os limites estabelecidos 
pelo costumbrismo [movimento espanhol do 
século XIX caracterizado pela representação da 
vida cotidiana] e a estética do pitoresco fazia 
parte de uma evolução interna, mais relacionada 
aos seus processos pessoais que a qualquer 
influência atribuída a Liszt ou a Pedrell [compositor 
e musicólogo espanhol, 1841-1922] [...]. A receita 
básica de “fazer música a partir de materiais 
nacionais” teria se provado ineficaz nas mãos de 
qualquer um que não possuísse o espírito criativo de 
Albéniz, que não fosse dotado de uma concepção 
artística capaz de realizar a real metamorfose 
de tais materiais. Isso Albéniz pôde fazer, por um 
lado, sintetizando a experiência advinda de seu 
profundo conhecimento [como pianista virtuose] do 
repertório alemão, de Chopin, Liszt e Schumann, 
e da essência e técnicas do pós-romantismo 
francês de d’Indy, Chausson e Fauré. Por outro 
lado, ele agregava a esse cabedal de influências 
as formas, inflexões, cadências, frases e ritmos 
da música popular – uma música que, em suas 
composições, não figura em citações literais, mas 
como algo que já foi absorvido e recriado a partir 
do íntimo da alma artística. Albéniz nos oferece 
[...] o flamenco e a música andaluza em toda sua 
variedade: solares, tangos, malageñas, guajiras, 
polos, bulerías – além de outros elementos que 
podem ali ser apreendidos. Alguns deles são as 
seguidillas castelhanas e, sobretudo, a jota, não 
apenas em sua variação mais popular – uma 
canção vigorosa da região de Aragão – mas em 
sua estrutura presente em muitas coplas [canções 
tradicionais] de todas as regiões da Espanha, dos 
fandangos de Málaga às alegrías de Cádiz. 



Adaptado das notas de Jacinto Torres 
(versão em inglês de Keith Anderson), do 
CD "Isaac Albéniz: Iberia (Books 1-4), Suites 
españolas (nºS 1 and 2). Guillermo González, 
Piano" (Naxos 8.554311-12). Reproduzido 
com autorização. Tradução de Júlia Tygel. 

Albéniz exibe uma técnica impressionante, que 
requer extrema dedicação do intérprete. Ela 
amplifica e transcende a essência, a alma e a 
sensibilidade da música espanhola – desenvolvida 
ao longo dos séculos – pela estilização dos temas 
populares até sua real abstração, permanecendo 
apenas o ritmo como elemento estrutural. Segundo 
Manuel de Falla, a beleza da suíte Iberia e seu 
valor incomparável para a Espanha reside no 
fato de que, para os espanhóis, ela representa a 
atmosfera e uma época que se foi para sempre. [...] 
Ela oferece um último olhar para um mundo que 
desaparece, o tênue aroma de um tempo anterior 
sendo evocado em suas luzes que se apagam, 
enquanto já se sentem os golpes do futuro.

Em Iberia, o romantismo outonal de Albéniz é 
vividamente explícito e se move na direção do 
impressionismo. Talvez ele tenha exercido decisiva 
influência em Debussy, que costumava passar horas 
e horas sozinho, tocando com obsessivo prazer a 
Iberia que Albéniz havia concebido, precisamente, 
como “impressões”, muitos anos antes de compor 
– como se possuído por irresistível fascinação – 
sua própria Iberia. [A peça homônima de Debussy 
é o segundo movimento de sua obra orquestral 
Imagens, de 1912.]
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PRIMEIRA VEZ COM A OSESP
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O pianista cubano estudou na Escola Nacional de Artes de Cuba, 

recebendo depois bolsa para se aperfeiçoar no Conservatório 

de Moscou. Continuou sua formação em Paris, tendo entre seus 

professores a brasileira Magda Tagliaferro e sendo laureado com 

o primeiro prêmio no Concurso Long-Thibaud-Crespin. Já esteve 

à frente de orquestras como a Filarmônica Real de Londres, as 

Sinfônicas da BBC e de Dallas. No México, tocou com a Orquestra 

da Cidade do México e com as Orquestras Ofunam e Jalapa. Na 

América do Sul, foi solista da Filarmônica de Bogotá, a Sinfônica 

Simon Bolivar (Venezuela) e a Orquestra Municipal de Caracas. 
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Nuno Ramos

São Paulo, SP, 1960

Proteu, 2015

cera, espelho, linhaça, metais, óleo, pigmentos, 

plástico, prego, tecidos e vaselina sobre madeira

365 x 148 x 35 cm 

Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Doação do artista, 2016
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