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novos horizontes, não somente a êle, mas a todos os organistas da Alemanha 
meridional - além, pois, destas viagens, Froberger visitou Londres em 1662. 
Contudo, nesta vez tocaram a outrem os proveitos - saqueado por duas vêzes 
no c.aminho, o organista da côrte vienense chegou a seu destino em tal situação 
de despojamento, que de bom grado aceitou o pôsto de soprador de tubos na 
Abadia de Westminster. Reconheceu-o, porém, uma senhora estrangeira que fôra 
sua aluna, e o apresentou ao rei, que o fêz tocar cravo, para estupefação de tedos . 

As obras impressas de Froberger distribuem-se por três tomos. O terceiro 
dêles é composto das suites a que aludimos acima. O primeiro tem o seguinte 
título: Diverse ingegnosissime e rarissime Partite di Toccata, Canzone, Ricer
cari ... Stampate da Lodovico Bourgeat .. . Mogont, 1693, bem como o segundo 
(Prima continuazione), publicada em 1696. De um dêstes dois últimos volumes 
faz parte a Toccata que será executada. Esta peça é escrita na escala frígia- um 
dos modos dos antigos gregos -, correspondente a uma escala de ré menor com 
o sexto gráu alterado de um semitom ascendente e o sétimo, inalterado. 

TOCCATA - de toccare -, nome de uma espécie de composição instru
mental brotada nos começos do século XVII, cuja finalidade é exibir o toque 
e a execução do instrumentista. Inicialmente consistia em peças de tema inde
finido e c.aráter improviso e exibicionista. Mais tarde esta concepção foi modi
ficada por Frescobaldi, entre outros, - e as toccate passaram a comportar trans
formações do movimento preambular pelo uso livre de acordes, e mesmo inserção 
de trechos contrapontisticamente elaborados. 

O presente exemplo de Froberger beneficia-se dêste desenvolvimento, acha
se mesmo alguns passos à frente, pois, em suas Toccate, o compositor alemão 
apensa às aquisições precedentes elementos de .audácia e virtuosidade que lhe 
são próprios. 

Com J. S. Bach a toccata evoluiria para muito além de tudo que imagi-
naram seus predecessores. 

A importância do compositor e organista alemão JOHANN PACHELBEL 
(1653 - 1706) na história da música é nada menos do que ter sido um dos as
cendentes espirituais de Bach. 

Após completar sua educação musical em diversas cidade de sua terra, e 
em Viena com J. K. Kerll (outro aluno de Frescobaldi), ocupou o pôsto de orga
nista auxiliar na Catedral de S. Estefânia nessa mesma cidade e, em 1677, foi 
indicado como organista para a côrte de Eisenach (cidade natal de Bach), pas
sando no próximo ano para a Predigerkirche de Erfurt, como organista principal. 

Foi ainda organista das côrtes de Stuttgart ( 1690-92) e Gotha (1692-95). 
Apontado, depois disto, para a Igreja de S. Sebaldo, em Nürnberg, aí veio a per
manecer até sua morte, tendo sido provàvelmente sucedido por seu filho e aluno, 
Wilhelm Hieronymus Pachelbel, também organista e compositor. 

Os corais variados de Pachelbel, alt.amente artísticos, exerceram grande 
influência sôbre Bach, se não como espírito, pelo menos como estilo. Ao demais, 
devem-se ao ilustre compositor suites para dois violinos e para cravo - nas úl
timas, emprega dezassete tonalidade -, noventa-e-quatro fugas sôbre o Mag
nificai, o Hexachordum Apollinis - sua obra mais notável - constituída por 
seis árias de diferentes espécies com variações, para cravo (das quais executa
mos a quinta) - et coetera. 
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***-Dois fragmentos do Roberisbridge Codex {cêrca de 1325) 

PAUMANN- Mit ganczem Willen wünsch ich dir (1452) 

MILAN - Pavana (1536) 

NOERMIGER - Hertz Lieb Ich Thu euch fragenn (1598) 

FRESCOBALDI - Pariite sopra Folia .(1637) 

COUPERIN L. - Canarie (séc. XVII) 

FROBERGER - Toccata (1693-96) 

P ACHELBEL - Aria com variações (1699) 

Nota - Para a realização musical da primeira parte do progra
ma, contamos com a preciosa colaboração da Prof. DULCEMAR 
LAFAILLE DA SILVA, formada em Música Barroca pela A.kade
mie für Musik und Darstellende Kunst de Viena. 

B 

BEETHOVEN- Sonata, op. 111 

Maestoso - Allegro con brio ed appassionato 

Arietta: Adagio molto semplice e cantabile (com variações) 

c 
ALBÉNIZ - Fête-Dieu à Seville 

VILLA-LOBOS - Ciranda n. 9 (Fui no Tororó} 

DEBUSSY - Dois Prelúdios 

LISZT - Fantasia e Fuga sôbre o nome de Bach 

O primeiro mérito - e não o menor - dessas composições, é o de pre
ludiarem a concepção moderna da tonalidade. Também, prefaciando-as, o autor 
reclama grande fantasia rítmica para sua interpretação, e exprime seu temor 
de ser executado "ao compasso" e sem expressão, antecipando-se, portanto, 
cêrca de duzentos anos ao conceito romântico de tempo rubato. 

PARTITE: Nome dado a uma série de variações, no início do século XVII 
(Frescobaldi, Trabaci et al) . Pasquini, no fim do mesmo século, ainda o usa 
nesta acepção - embora alhures por esta mesma época, e durante o próximo 
século; a forma singular da palavra já tivesse passado a ser empregada como 
sinônimo de Suite. 

FOLIA é uma antiga dança portuguêsa, conhecida desde fins do século 
XVI, ruidosa, na origem, acompanhada por tamborins e executadas por homens 
vestidos como mulheres que se comportavam tão feramente que pareciam haver 
perdido a razão - donde o nome que tem. 

A Folia, porém, invadiu a música erudita. Celebrizada, sob determinada 
forma, nas variações para violino de Corelli, achou acesso à obra de mestres 
como Vivaldi, Pergolesi, Lully e J. S. Bach, sendo encontrada ainda nos séculos 
XIX e XX (Cherubini, Liszt, Rachmaninoff). No entanto, o tema da composição de 
Frescobaldi nada tem que ver com a melodia enobrecida por Corem e os demais 
compositores citados. 

LOUIS COUPERIN (1626 _ 1661) é o mais velho dos três irmãos funda
dores da dinastia Couperin, de músicos franceses, extinta em meados do século 
XIX, na qual se encontra um compositor de alta envergadura - François Cou.
perin (Le Grand), sobrinho do autor da Canarie. ll:stes três irmãos, vindos duma 
pequena cidade em Brie (atualmente Seine-et-Marne), foram introduzidos em 
Paris graças ao famoso compositor e cravista Chambonniêres, o que se deu 
em cêrca de 1650. Graças a esta apresentação, Louis Couperin prosperou 
ràpidamente. Quando Chambonniêres incorreu no desagrado de Luís XIV, por 
razão ignorada, vagou-se o cobiçado pôsto de Joueur d'Épinette de la Chambre 

·. du Roi, que foi oferecido a Louis. ll:ste declinou o oferecimento, provàvelmente 
por senso de delicadeza. Mas o fato de esta oferta lhe haver sido feita testemu
nha o aprêço em que era tido. Um contemporâneo disse da execução de L. Cou
perin ao cravo, que era estimé par les personnes sçavantes à cause qu'elle est 
pleine d'accords et enrichie de belles dissonances de dessins et d'imitations. 

Seu estilo como executante reflete o temperamento exposto em su.as com
posições, que são às vêzes notáveis pelo uso quase agressivo de dissonâncias de 
que nelas faz o compositor. 

Suas obras mais significativas - as Chaconas e Passacalhas - têm lugar 
entre as maiores peças instrumentais francesas do grand silkle. 

A CANARIE é outra dança antiga, provàvelmente de origem espanhola, 
surgida em meios do século XVI. Parece ter-se fundido com a jiga no século 
XVII - aliás, na realidade a Canarie é uma espécie de jiga, a 3/8 ou 6/8 (segun
do J. J . Rousseau também a 6/16). 

Sua peculiaridade é que a primeira nota do compasso quase sempre é pon
tuada. Esta característica faz da Canarie parente da Loure - outra dança antiga 
em que a primeira nota do compasso se salienta - distingue-as entretanto, a 
diferença de andamentos, sendo a primeira mais rápida que a outra. 

JOHANN JACOB FROBERGER (1616- 1667) , compositor e organista alemão, 
foi aluno de Frescobaldi de 1637 a 1641 e organista da côrte imperial de Viena 
por quase vinte anos. Além de suas viagens a Roma e Paris, de onde trouxe va
liosos ensinamentos e sugestões - das fontes francesas, a elegância de suas nu
merosas suites para cravo, ao passo que a influência de seu mestre italiano abriu 
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NOTAS SôBRE A PRIMEIRA PARTE DO PROGRAMA 

ROBERTSBRIDGE CODEX : O mais antigo exemplo germânico conhe
cido de notação polifônica para instrumento (tablatura), conservado integral
mente no Museu Britânico como Addendum 28 550. Provém de uma abadia in
glêsa, por volta de 1325, e destinava-se quase que certamente ao órgão, embora 
para certos estudiosos pudesse ter sido consagrada não ao órgão mas, ao clavi
córdio - pois é considerada bastante provável .a existência de alguma espécie 
de clavicórdio, possivelmente com teclado rudimentar, em época tão remota quan
to o século XIII. 

Integram êste manuscrito danças instrumentais e arranjos de peças 
vocais para teclado, algumas de origem francesa. A voz superior é escrita em 
pauta de cinco linhas, fato estranho e ainda sem explicação, pois em tabla
turas posteriores esta parte é notada em pauta de seis a oito linhas, e só no sé
culo XVII será encontrado o uso corrente da pauta de cinco linhas. As notas 
da voz ou vozes inferiores são exar.adas por meio de letras. 

O primeiro dos fragmentos executados parece provir de uma starnpita - · 
dança dos séculos XIII - XIV tida por alguns como primeira forma européia 
conhecida de música instrumental medieva. Esta dança, originàriamente vocal 
(como tôda dança medieval primitiva), é uma seqüência de duplos points, ou 
unidades melódicas, cuja primeira aparição tinha usualmente terminação "aber
ta" (vert, vers, ouert) e a segunda, "fechada" (elos), sendo que esta terminação 
servia a tôdas as secções, produzindo efeito de rima em música. 

Quanto ao segundo fragmento, parece provir de uma peça semelhante 
em forma a uma starnpita. Seus dois trechos são subtitulados tertius punctus 
e quartus punctus, e têm terminação comum, com o nome de return no próprio 
original. Existem, no entanto, em outro manuscrito medieval do Museu Britânico 
(êste de procedência italiana - o manuscrito de Faenza, Addendum 29 987) -

existem, pois, ali, quatro melodias intituladas saltarelli, concebidas na forma de 
starnpita, com quatro e cinco puncti, três das quais seriam escritas modernamen
te a 2/4, a restante, a 6/8 - como a última, também o fragmento de que trata
mos, ao qual, de resto, se aplicam tôdas as características dêstes saltarelli. Note
se que saltarello não é nenhuma dança medieval conhecida. As peças dessoutro 
manuscrito a que nos referimos podem ser simples morceaux de concert da época. 

Em princípio, essas danças primitivas destinavam-se a qualquer es
pécie de instrumento melódico. Seu ritmo era acentuado às vêzes pelo som de 
um tambor ou tamborim. 

CONRAD PAUMANN, organista e compositor alemão nascido em cêrca 
de 1410, apesar de cego de nascimento, atingiu posição honrosa como músico, mer_ 
cê do alto desenvolvimento de sua técnica organística, suas faculdades mnemó
nicas e de extemporização, e seu domínio do alaúde, da flauta e de outros ins
trumentos. 

A fama de Paumann era internacional. Em viagem de cunho artístico 
à Itália - antecipando-se ao hábito renascentista dos artistas de países ger
mânicos -, foi elevado pelo papa à dignidade de Cavaleiro. Morto em 1473, em 
Munique (onde servia como organista ao Duque Albrecht III), foi sepultado na 
igreja de Nossa Senhor.a (Frauenkirche), da mesma cidade, onde ainda se vê a 
a placa com inscrições, erigida em sua homenagem. 

A peça que consta do programa é a transcrição para órgão de uma melo
dia vocal - "Desejo-te de todo coração". Faz parte da obra cujo título inte
gral é Fundamenturn organisandi magistri Conradi Paumanns ceei de Nurenberga 
anno 1452, a mais importante das produções de Paumann ainda existentes. Esta 
obra contém 24 exercícios para organistas principiantes e além disto um curto 
tratado, em latim, sôbre música mensural, que, como algumas outras peças cons
tantes do mesmo manuscrito, não é de autoria do virtuose cego. 

A atribui:ção tradicional da invenção da tablatura alemã para alaúde a 
Paumann verificou-se , hodiernamente, inexata. 

De LUIS MILAN, nascido em cêrca de 1500, ignora-se a data precisa de 
morte. Alaudista e compositor espanhol, de família nobre, sua primeira obra -
Libra de motes - foi publicada em 1535. Seguiram-se o Libra de musica ele 
vihuela de mano intitulado El Maestro Ctablatura para alaúde, 1536, da qual faz 
parte a peça hoje executada) e, em 1561, El cortesano - manual de conversação 
polida, contendo descrições da música e da vida na côrte de Germaine de Foix 
(rainha de Nápoles que, enviüvando, esposou o governador de Valência, cidade 
natal de Milan) . Sua morte ocorreu algum tempo após a publicação desta obra, 
na cidade onde nasceu. 

O instrumento para o qual o aristocrata espanhol compôs suas obras, 
estritamente falando, não era o alaúde e, sim, a vihuela - o eqüivalente espa
nhol do alaúde. 

Milan é daqueles compositores espanhóis do século XVI que, em época 
tão antiga, já possuíam estilo instrumental variado, escrevendo peças instru
mentais superiores, pela cultura e pela forma, ao que produziam, na mesma 
época, os demais países europeus. 

PAVANA : Dança de côrte, na Europa da Alta Renascença. A derivação 
de seu nome do latim pavo (pavão) é dubitosa, pois se encontra o têrmo pavo-
neggiare (pavonear-se) em descrições coevas de outras danças além dela. 

A forma musical da pavana continuou a desenvolver-se por algumas 
décadas após o declínio da dança, com flexibilidade de ritmo e liberdade de 
contraponto incompossíveis com sua função primitiva - era a de introduzir a 
sociedade no salão, na abertura de um baile - , mas de grande valor musicaL 

O ritmo da pavana são quatro batidas espaçadas por compasso. Há pava
nas ternárias, como a que será executada - tratam-se de exceções de pouca 
importância. 

AUGUSTUS NCERMIGER, alemão, foi organista da côrte de Dresden em 
1581. Em 1598, "a graciosíssimo desejo" de seu soberano, apresenta-lhe um livro 
de tablatura em manuscrito, contendo "canções sacras e seculares, cortejos, en
tradas, pavanas, passamezzi (dança italiana da Renascença, variante de pavanai, 
galhardas (outra dança renascentista), polonesas, alemandas, bem como entra
das e saídas das pessoas principescas quando as mesmas à dança se dirigem". 

A pequena peça que será executada é, evidentemente, transcrição de uma 
melodia vocal. Seu próprio título - "Coração, pergunto-vos gentilmente ... " -
o indica. Ouvida após a Pavana de Milan, resulta numa convincente ilustração 
das afirmações precedentemente feitas quanto ao nível de evolução dos instru
mentistas espanhóis do século XVI, já que, nela, a concepção instrumental é da 
mais extrema ingenui:dade. Certa volta da melodia contém, em embrião, algo do 
Schumann lírico. Parece entretanto, dada .a escassez de referências a seu res
peito nos livros modernos, que Nrermiger não foi músico importante. 

GIROLAMO FRESCOBALDI (1583 - 1643), menino-prodígio, possui:dor de 
raro timbre de voz, gozou enquanto jovem de brilhante reputação tanto como 
cantor quanto como organista. Nesta última aptidão, estava fadado a tornar-se 
o mais distinto dos músicos do século XVII. Aplicando nôvo sistema de dedi
lhado ao órgão, ampliou consideràvelmente os recursos dêste instrumento. 

Frescobaldi, profundo conhecedor do contraponto, passa por criador da 
fuga italiana. Bach o tinha em alta estima, tendo mesmo copiado inteiramente 
as 104 páginas de suas Fiori Musicali, op. 12 (suite de versetos destinados ao 
acompanhamento do ofício litúrgico), obra que resume tôdas as formas estu·
dadas e desenvolvidas pelo poeta italiano do órgão. 

Suas composições são importantes e nos permitem avaliar sua estatura 
como executante. Constam da obra citada, de Madrigais e Fantasias para cinco 
e quatro vozes, respectivamente (1608) , Ricercari e canzoni jrancesi (161fi) , 
Toccate . . . e parti te de intavolatura, em dois livros Centre 1614 e 1637), Capricci 
sopra diversi soggetti (1624-26) e outras . 




