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NELSON FREIRE
Gulbenkian, Lisboa, dia 7

Nelson Freire (Boa Esperança, 
Minas Gerais, 1944) regressou há 
dias a Lisboa, a cidade onde ven-
ceu o Concurso Vianna da Motta 
em 1964. E o auditório esgotou-
-se, pois não é frequente poder 
apreciar-se a atuação de um pia-
nista com uma prestigiada carreira 
que dura há 60 anos, um vetera-
níssimo circundado por gerações 
mais jovens, os leões e as leoas do 
piano (Kissin, Lugansky, Volodos, 
Matsuev, Yuja Wang, Grimaud, 
Tharaud, Buniatishvili, Angelich). 
Zaratustra, o profeta concebido 
por Nietzsche, proclamou que o 
homem só é um fardo incómodo 
para si próprio quando permite 
que lhe carreguem os ombros 
com demasiadas coisas que lhe 
são alheias, ajoelhando-se como 
um camelo e deixando que lhe 
ponham mais fardos em cima, de 
tal forma que chega a ser abando-
nado pela vida. Nos próximos con-
certos anunciados no mapa da sua 
digressão atual, Freire só deixou 
que lhe assentassem nos ombros 
as partituras de Beethoven, Cho-
pin, Brahms e Debussy, permitindo 
a si próprio o luxo da ascese, da 
concentração e do recolhimen-
to. “Nunca pensei na assistência 
como um desafio pois o verdadeiro 
repto reside na própria música”, 
gosta de dizer o pianista brasileiro. 
Dessa exigência de não-dispersão 
do repertório e da circunstância 
de não aceitar um compromisso 
superior a 60 espetáculos anuais, 
surge como consequência a capa-
cidade de transmitir ao auditório 
a serenidade e a sobriedade de 
um homem mergulhado na sua 
arte. Num equilíbrio de atmosferas 
estéticas, foram executadas duas 
sonatas de Beethoven (Nº 14 e 
31), obras de Debussy (“Reflets 
dans l’eau” e “Poissons d’or”), de 
Chopin (“Impromptu nº 2”, op. 36, 
“Mazurka Nº 4”, op. 3”, e “Ballade 
nº 3”, op. 47) e ainda uma pequena 
peça de Paderewski (“Noturno 
nº 4”, op. 16). O itinerário musical 
percorrido pelo dedos de Freire 
encantou o auditório, sobretudo 
na forma como pairou sobre a alma 
heroica e poderosa da “flor sobre o 
abismo”, a expressão de Liszt para 
se referir à Sonata em Lá bemol 
maior de Beethoven. / ANA ROCHA


