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PROGRAMA 

Parte 

fjluck~flaint flaenfJ, Les airs de Bal!et (bailado da Opera Alceste) 

tBach Partida de um irmão querido 

fleatlatti 

Chopin 

a) Canto da felicidade para dissuadi-lo da partida 

b) Preságio de maus acontecimentos no estrangeiro 

c) Lamento pela perda da felicidade 

d) Na impossibilidade de uma dissuasão os amigos 

se despedem 

e) Aria . de Postiglione 

f) Volta dà irmão (fuga a 3 vozes-imitação da 

corneta do Postiglione) 

Ouatro pequenas sonatas 

11 Parte 

Balada n.0 4 (fá menor) 

Chopin Cinco estudos 

111 Parte 

Catloj, {jomej, ~ Murmúrios 

Otavio rPinto ~ Marcha do pequeno polegar 

Camatf}O {jtl!atnieti ~ Tocata 

últBenia Triana . 

~mar tflovaes =-m 
Nada de mdis difícil se defronta a quem se proponha dizer 

de suas impressões pessoais sõbre uma individualidaJe artística, das 

proporções a que atingiu a nossa genial patrícia Guiomar Novaes, do 

que fugir à adjetivação e à ênfase das frases feitas, e evitar o excessivo 

estilo laudatório, tão usado e abusado pela crítica ou pelo jornalismo 

de sensação. 

Por isto, e como já disse um provecto crítico musical, cuja opinião 

eu endósso, o melhor que se pode dizer, o maior e mais sincero elo

gio é afirmar: Guiomar Novaes é sempre Guiomar Novaes. 

Em Nova York, para não citar senão essa metrópole, os críticos 

musicais, sem exceção, tecem-lhe os maiores encômios, louvando sem re

serva, a sua atuação, alçando-a ao nivel das mais preclaras sumida

des da sublime arte dos sons. 

Oxalá prossigais ainda por longo tempo na marcha triunfal das 

vossas vitórias, pela senda gloriosa semeada de flõres e de aplausos, 

embaixatriz eminente das graças e da maviosa alma da Mulher Brasilei

ra, orgulho da nossa Raça, símbolo luminoso e puro do nosso eterno 

Brasil. 

Rio 12-VIII-42. 

(Extr~ído da Revista "Natal" de Outubro de 1942.) 




