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Os poetas Luiz Peixoto, Murillo de Araujo e Ascenço Ferreira 
colabóraram com Hekel Tavares nas canções que teem o titulo genérico 
de "Alma Brasileira", assim, "Banzo" e "Funeral de um Rei Nagô" 
de Murillo Araujo; " Navio Negreiro" e "Sussuarana" de Luiz Peixoto; 
"Maracatú n .o 2" de Ascenço Ferreira. As demais peças teem os versos 
tomados diretamente do folclore. 





DESENHOS E LINOLEOS DE LIVIO ABRAMO 

Enrique Rodrigues Fabregat é uma das figuras 
mais representativas da moderna inteletualidade do 
Uruguay. Homem de Estado, revelou-se um grande 
dirigEmte por ocasião em que desempenhou o alto 
cargo de Ministro da Educação do seu país. Pertence 
a "elite " dirigente, que fez da Republica O.iental umcx 
Suissa .Sul-Americana. 

Além de estadista é um pensador artista, ho
mem de letras, que muito tem enobrecido a cultura 
do Continente. 

Rodrigues Fabregat. em contacto com a vida 
brasileira, interessou-se vivamente r.lelas manifesta
ções artísticas de nosso país. Através da música de 
Hékel Tavares sentiu a sensibilidade do povo brasi
leiro. E no estudo que enviou ao "El Hogar" , de Bue
nos Aires, fixou de maneira brilhante os aspectos 
mais típicos das criações musicais de Hékel Tavares. 
Abaixo publicaremos o trabalho do ilustre escritor, 
em tradução vernacula de 

A. BAULÉ 



hÉKEL TAVARES 

I - A PAISAGEM E O HOMEM 

o homem artista, o criador de ritmos nas novas estéticas brasileiras, nasceu no Estado de Alagoas, numa cidade
zinha chamada Satuba. 

Êste Estado de Alagôas, pequeno e pobre. tem grandes formas de revelação. O pensamento humano 
parece comprazer-se com êsses jogos. Como se tomasse tremendas desforras, quando vem do profundo e do hu
milde traz a definitiva substancia da conciência nova. De Alagôas é Costa Rego, o jornalista que tem lucidez de 
apóstolo e alma de guerreiro. De Alagôas é Jorge de Lima. o poéta que foi, um dia, o denunciador de uma angústia. 
Em terras · alagoanas, os negros libertários que fugiam das zenzalas miseraveis . e dos engenhos escravizadores. ins
tituiram um país de Trabalhadores, uma República democrática, eleitoral. representativa, ha mais de 200 anos. Foi 
a República dos Palmares, que durou quasi um século e foi um exemplo de trabalho. Chegou a ser um centro de 
produção e riqueza que fez estremecer os mercadores do reino. E contra ela foram 20 expedições militares para 
maior glória do rei .. . 

De Alagôas é Hékel Tavares. êste Hékel Tavares que sentiu cantar, desde criança. o rio São Francisco, 
depois que se despenha, no salto bárbaro, sôbre a montanha de Paulo Afonso, e que entrega, á larga, á gente bra
sileira sua alma transformada em ritmo, em canção, em lenda. 

H- A CRIANÇA E SEU DESTINO 

Hékel Tavares é o tipo do homem empenhado em viver seu destino. E seu empenho é seu drama. Por
que é todo feito de poderosos sonhos que se despedaçam, como seu rio, contra a rocha. investindo-a e trabalhando-a 
até desfazer-se, heroicamente, em sonoridade. 

~ 
Voluntarioso era o menino Hékel e. mais que voluntarioso, dado a raras abstrações, a música, a fanta-

sias, a 'esquecimentos. Apesar disso, sobrepondo-se a tudo, a criança construia seu mundo com o porfiado material 
de seus sonhos. Mas êsse mundo não cabia na órbita exígua de sua cidadezinha e de sua casa. 

Será verdade que os melhores dotados são os que pior se adaptam? O pai de Hékel Tavares era homem 
de folgada situação econômica. Comerciante de grande atividade regional. seu nome enchia, prestigiosamente, as 
cercanias. Austero e forte, sua vida era a de trabalho comercial. sem outra alternativa que a das promessas de 
sua fé religiosa. Êle havia, também, construido seu mundo, um mundo rigidamente elaborado entre os cálculos do 
rendimento e os temores de Deus. Por essas duas razões, a casa paterna, velha casa patriarchal do Nordeste. se permitia 

o luxo de ter uma Capela com oratório, com pregador, com armonium .. 

Mas ao pequeno Hékel mais o atraia a Capela que o negócio, porque mais 
o assombrado o armonium que o pregador. E nêsse armonium, naturalmente, co
mo fazem os instintos, mergulhava seus pequeninos dedos e compunha. para seu 
gozo, suas primeiras canções. 

Seu pai o internou. então, no colégio dos frades Maristas. O menino devia 

instruir-se~. ~()rmi:lr-se, tornar-se forte em matemática, aprender contabilidade e um pouco de reli.gião, preparar-se, en
fim, para .. suceder a seu pai e tomar, um dia, sôbre sua responsabilidade, o negócio. Mas os irmãos Maristas tam
bem tinham armonium, e forma~am córos. E mais de um o estimulou naquela inútil atividade de compôr música. 
porque a todos assombrava um caracteristico do menino: ninguem lhe ensinava música, e êle a sabia. Em troca. 
porém , lhe torturavam os ouvidos com as regras do juro composto, com a extração de raizes e com a ·"Ponte dos 
'Qurros". ·Mas êle amava os pitagorizadores atravé.s dos enigmas eternos e recolhendo em seu coração a música 

dos mundos. 
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Cresceu. Fez-se moço. Sua adolescência passou como uma luta surda entre a vocação e o meio. Suas 
reações eram profundas como seu sonho. Sabia de memória canções da terra, que nunca foram escritas. E não po
diam sê-lo, porque em sua casa nunca soaria um piano, devendo atender-se, exclusivcnnenle. aos problemas aca>
brunhantes da economia familiar. 

Um dia, o pai saiu de viagem, deixando HakeL já moço, à frente do negócio. Uma calamidade. Ao invés 
de atender às vendas e às transações habituais, enfeitou a casa, pintou as habitações, alegrou o jardim, estilizou 
os velhos arcos, cobriu de trepadeiras as restauradas colunas. O que aconteceu depois é dificil saber. Mas, aos 21 
anos de idade, Hékel Tavares chegava ao Rio de Janeiro, carregando seu mundo, e, certa vez. o companheiro que o 
encontrou na modesta habitação cirzindo o surrado par de meias de sua precária indumentária. o fixou na foto
grafia que, pela primeira vez, extraída do profundo baú das recordações, acompanhará uma cronica de sua vida 
e de sua obra. 



lii - A PRIMEIRA ETAPA 

Penúrias do viver lhe deram amarguras de renunciamento. Ganhando a vida como podia, surpreendeu-o, 
-certa ocasião, o escritor Goulart de Andrade. Exortou-o a voltar à sua música, a escrever música, o estimulou, acon
selhou e obrigou finalmente. E logo surgiu o trabalho de Hékel Tavares numa Revista Teatral de gênero fácil cha
mada "Está na hora .. . " . Suas canções tiveram, logo, consagração popular. 

Pouco tempo depois, todo o Brasil cantava uma canção nova, do tipo folclórico: "Casa de Caboclo". Sôbre 
.ritmos da terra brasileira, temas de sedimento romantico. E letra de Luís Peixoto que soltava, no final, esta sentença: 

Numa casa de caboclo 
Um é pouco, 
D o i s é b o m. T r ê s é d e m a i s . .. 

Ao êxito desta canção seguiu-se o de "Sussuarana". Ao de "Sussuarana", os 103 trabalhos folclóricos, 
formidavel trabalho inicial que constitue a primeira etapa deste criador original e forte. 

IV - O MAIS PROFUNDO DRAMA 

Depois dêsses 103 trabalhos, Hékel Tavares desapareceu. Desprezou seu próprio triunfo. Entrou no si
lêncio. Austero Zarathustra, retirou-se para a montanha. 

Foi uma voluntária e tremenda renúncia de si mesmo, uma dramática transição de esquecimento, uma 
inexplicável ausência. Hékel Tavares não queria continuar na senda fácil, muito fácil para êle, do cancioneiro folcló
rico. Queria entrar na grande harmonia, submergir-se, integrar-se nela e ressurgir com ela entre as mãos, como 
quem houvesse penetrado na noite para trazer, de volta, uma estrela. 

Para cumprir esse destino, o seu destino, o verdadeiro, o de sua vocação, o de sua infancia, o de sua vida 
e drama, era necessário afastar-se de tudo e de todos. Era fácil rasgar e esquecer as cançõs da primeira etapa, como 
o crente quebra, um dia, os ídolos da antiga fé. Mas era dificil arrancar da bôca dos cantores, das viólas serta
nejas, das antenas vibradoras das "broadcastings", dos lábios e da alma da multidão, as canções que se haviam 
·tornado ritmo obrigatório, como si o povo houvesse encontrado nelas as vibrações do próprio sentir. 

E o grande iconoclasta refugiou-se em seu silêncio. 
Subiu, um dia, à Gávea, a montanha que desenha, no longínquo horizonte azul. perfil de gávea de nave 

·antiga. 
Emaranhou-se na "selva escura" que enfeita fantasticamente o flanco quasi inacessivel da rocha. Esco

lheu o lugar, levou os materiais, construiu sua casa. Marav'ílhosa casa de caboclo retraido, na montanha. Maravi
lhosa casa, quasi suspensa entre as nuvens, mais perto do céu que da terra. E nela, êle, sua espôsa e a música 

gigante do universo. 
As notas de seu piano desciam, como viva cascata, da montanha. Um ano, dois anos de trabalho, 

longe dos homens, entre a rocha e o céu, entre a rocha e a selva, entre a rocha e o mar. E quando empreendeu a 
volta à terra, trazia - divino caçador de infinitos - uma estrela nas mãos. 

V - MúSICA SINFôNICA 

F oi um assombro. 
Hékel Tavares havia escrito, em primeiro lugar, uma Suite Sinfônica para grande orquestra: 
"André de Leão e o demônio de cabelo encarnado". 
Fantástico nome que atinge o coração da gente brasileira. Mas como? Onde? Com quem estudou compo

-slçao, contraponto, fuga? Com quem aprendeu a técnica orquestral? De que meios se valeu para entrar, resoluta

mente, sem temores, sem vacilações, na vibração polifônica? Como e com que meios resolveu 
o segredo dêsses novos sons que incorpora à orquestra? Êle o sabe. Só êle o sabe. E o céu, e a 
montanha, e o mar, e sua espôsa, e a música gigante do universo. Um autodidata. Um fenomenal 
autodidata que aprende, resolve e cria. Que faz música sinfônica brasileira, com têmas brasi

leiros, com a intacta e magnífica emoção do Brasil. 
André de Leão é uma epopéia bandeirante de 1600. Um bandeirante caçador de ouro 

que se perdeu na selva e nunca mais voltou. Porque o Currupira, o demônio de cabelo encar
·nado, o extraviou nos caminhos inumeráveis da América selvagem e profunda . • . 

Hekel Tavares tirou o poema do grande escritor paulista - povo de bandeirantes -
Cassiano Ricardo. Desenvolveu-o em 6 quadros. Com a melancolia de uma frase de trompa 
·anuncia, na orquestra, a presença do bandeirante intrépido e o começo do drama. 

Depois, um glissando na harpa e uns penetrantes desenhos no flautim fazem 

crição da outra personagem: o Currupira, o diabo de cabelo encar· 
nado, o endemoninhado senhor da selva virgem, alem da qual 

. repousam os segredos do Eldorado. 

Mas quando Hékel Tavares regressou com tudo isso, foi 
· ·necessário executar a Suite com orquestra e gravá-la em discos. 
E é quando o homem toma a despedaçar-se, com seu rio, contra a 
rocha. Não tem recursos, e a formação de uma grande orquestra 
·OS exige. 



E o grande iconoclasta olhou para a montanha de seu refúgio. Fechou, depois, os olhos; apertou o coração. 
Vendeu a casa, a casa rústica que suas mãos haviam construido e seus sonhos haviam povoado de imagens. Com êsse 
dinheiro pagou a orquestra, gravou os discos e formou o belo, primoroso album da Suite, que êle, agora, como 
pode. vende. 
VI - MúSICA AUTENTICAMENTE BRASILEIRA 

Mas, adiante, que o ritmo é de galope ardente. O renovado Hékel Tavares, o reintegrado Hékel vai apre~ 
sentar agora ao renoV!ador que sobreleva. Chega de métodos emprestados e maneiras alheias. As estéticas americanas, 
si hão de sêlo, reclamam fórmas de expressão autenticamente americanas. Assim o proclama e realiza o seu "Con
certo em fórmas brasileiras". Está escrito em três movimentos. Mas êsses três movimentos já não são, nem se chamam, 
à maneira clássica. Têm por nome o conteúdo: "Modinha. Ponteio e Maracatú". 

Um doutrinário tremendo êste músico brasileiro. 
Ei-lo, aí. em plena ação de esquerda revolucionária para impôr, no plano da arte universal. uma afirma

ção de individualidade americana. 
VII - AS CANTIGAS DOS TRABALHADORES NORDESTINOS 

Mais ainda? Sim. Uma "Rapsódia". Cantigas dos trabalhos e trabalhadores do Nordeste. Como acontecera 
com os violeiros do sertão, êle os viu, seguiu e trabalhou com êles. Desta vez, o músico não porá na orquestra a har
monia da selva e os cíclos. Desta vez, o revelador profundo não traz uma estrela entre as mãos. Sob um retalho de an
gústias. traz um clamor de sacudida humanidade proletária. traz um poema de dôr social entretecido de cantigas, que 
é como os antigos escravos choravam e os modernos destemidos esperam. 

Docemente. dolorosamente, a música de Hékel Tavares, nesta Rapsódia, canta as 
cantigas dos cortadores de cana de açúcar nos Engenhos do litoral abrazados de sol; as canti
gas dos fortes carregadores de pianos que compassam a marcha cantando; as cantigas dos ru
des. queimados e sacrificados condutores, as barcaças imensas quasi afundadas pelo pêso, que 
os barqueiros impulsionam mergulhando uma tosca vara até o fundo das águas e apoiando-se 
no calo negro. no h,orrível calo que o trabalho formou sob a axila; cantigas. enfim, da humildade 
laboriosa. cuia queixa, sob os céus diáfanos do Nordeste, é cantiga. 

Três influências manifestam os ritmos desta Rapsódia: a do branco civilizador e escravizador. que veio da 
Europa; a do negro escravo. que veiu da África sob o látigo civilizador e ocidental. riquíssima influência de ritmos e de 
têmas; a do índio despojado, influência esta de menor representação estética. 

Frente a êsses três elementos de formação. eis Hékel Tavares, o artista e trabalhador da América. que mer
gulhou suas mãos e seu coração na realidade social dos séculos e expressa uma mensagem de cantigas para que os 

homens compreendam . . . 
VIII - A DANÇA 

Mais ainda ? Sim. A dansa. O "Maracatú". A cêna da coroação do rei negro do povo escravo nas por
tas das catedrais da América. Os ritos panteistas do Exú. A dança bárbara. A imprecação sonora. A canção que é ge
mido e lascívia. O ritmo ardente, o ritmo selvagem, o ritmo doloroso e pungente que veiu dos céus despadaçados da 
África e tornou-se mais dramático ainda sob os céus inocentes da América. 

Tremenda emoção será a produzida pelo "balet" brasileiro de Hékel Tavares. Uma festa de côr e de ritmos 
com a qual a doçura de uma raça retribuiu o bárbaro trabalho dos impérios coloniais. No primeiro plano da cêna, 
as figuras do "balet", da dansa, da pantomima. do drama. Em tôrno. os suplicantes e os dansarinos. Em baixo, a or
questra. Ao fundo, uma linha de tambores africanos. O dionisíaco puro. o feitichismo trágico, o panteismo ardente, o 

cristianismo litúrgico, a selvageria clamorosa e anunciadora. Como no drama antigo, as más
caras da tragédia estilizarão a imagem. Como na hora eterna do mito, a carne dolorida 
reclamará a presença dos Deuses. E o universo parece surgir desta música. desta dansa, dêste 
clamôr que. um dia, se alçaram aos horizontes da América, e que um músico brasileiro l'ecolhe. 
realiza. estiliza e incorpora, por fim, aos valôres eternos da arte. 
IX - LENDAS - INFANTIS 

Hékel Tavares não viveu em vão sua infância. Aí estão, agora, os albuns de discos 
e desenhos com as lendas do Brasil, para as crianças do Brasil. seus irmãos. Não. encontraremos 
na apreciação delas. Excedem os limites desta crônica. Fiquem registrados alguns títulos: "O Sapo 
Dourado", "A lenda do Gaucho", Um método suave para aprender música e solfeio ... 
X - EM DIREÇÃO AOS HORIZONTES 

Hékel Tavares realizou a segunda etapa de seu destino de criador., Agora quer sair 
pelo mundo em fóra, em direção a todos os horizontes, levando na fronte e no coração a sua 
dádiva. 

Mensageiro de maravilhosa mensagem, quer 
entregá-la êle mesmo ao homem de todos os povos 
americanos. Inspirado artífice das novas estéticas e 
grandezas do Brasil. quer oferecer sua extraordinária 
contribuição ao desenvolvimento da cultura continental. 

Rio, Abril de 1938. E. RODRIGUES FABREGAT 



Guiomar Novaes, - a Maga Excelsa do teclado, - depois de 
colher os mais altos laureis deante da platéia americana, tornou-se a 
maior propagadora da música brasileira nos Estados Unidos. 

Os motivos "native "são hoje, na Grande República do Norte, 
o qrande "hit". Guiomar Novaes infundiu no gosto do público da Amé· 
rica do Norte uma extraordinária predileção pelas obras dos composi· 
tores brasileiros. Pioneira da política da bôa-vizinhança, com um alto 
desprendimento patriótico de qualquer interesse secundário, a qrande 
patrícia vem divulgando as obras e leV'ando artistas brasileiros para o 
contacto com as elites dos ouvintes americanos. Deve-lhe o Brasil esse 
assinalado serviço, que transcende do âmbito de sua missão puramente 
artística, para conferir-lhe os fóros de autêntica e incomparavel embai· 
xatriz da nossa emoção e da -nossa sensibilidade. 



"CONCERTO EM FORMAS BRASILEIRAS" 

Êste concerto consta de três movimentos: 

Modinha: - Tempo di batuque - lento con simplicitá 
Ponteio : - Largo - Molto contabile ed expressivo. 
Maracatú: - Lento, ma vigoroso. 

O autor não utiliza têmas de folk lore, evitando êsse obietivismo exterior que se avizinha do exotismo. Ao 
contrário, submeteu a sua sensibilidade a . longo contacto com as manifestações musicais da gente da sua terra, e · 

mergulhou-a na base forte da sua inspiração. ld:entificando-se com ela, creou depois livremente os seus têmas que •. 
graças a essa identificação, surgiram com as caracteristicas psicológicas da música nacionaL 

MODINHA ·- A modinha tem origem no lirismo por· 
tuguês. O queixume de amôr cantado na "Moda" permaneceu 
na modificação generalizàda daquela: a "Modinha". É melodia 
cantada, muito expressiva, de caráter dolente e sentimental. em 
ritmo binário ou ternário, acompanhada ao violão, ao piano e, 
antigamente, ao cravo. 

PONTEIO - No Nordeste costuma o povo fazer desa
fios, isto é, dialogar po;: estrofes cantadas sôbre um acompa· 
nhamento ritmico binário ou ternário, executado na viola. Êste 
acompanhamento é o "Ponteio", fundo ritmico, uniforme e per
manente. Chamaremos "Canto de Ponteio" as melodias vocais 
das estrofes. Esta estrutura foi aproveitada pelo autor no 2.0 mo
vimento do Concerto como fórma artística, utilizando apenas o 
princípio da construção, postos de lado os têmas regionais. 

MARACA TU' - Os negros escravos, revivendo na época colonial o cerimonial da coroação dos seus GO

beranos nas selvas nativas, organizavam-se em "nações" (nação da Cabinda Velha, de Pôrto Rico, do Leão Co· 
roado, e outras), elegiam os seus "reis", benevolamente reconhecidos pelos Vice-Reis portuguêses, e realizavam 
na capital a grande solenidade da coroação. Todos os momentos ou fases da cerimônia, realizavam-se durante as 
dansas do "maracatú", ritmadas pelos instrumentos de percussão e associadas a canticos alusivos a cada mo
mento. Expressos por atitudes e gestos extraordinariamente sugestivos, os principais momentos eram: o "chamamento" 
iniciaL dirigido pela "animadora" aos tocadores dos instrumentos de percussão; o "arrependimento", correspon
dente a um voto de submissão ao rei: "entregar o corpo", reconhecimento do poderio absoluto do soberano, e a sau
dação,", homenagem prestada por meio de profundas flexões até o chão do terreiro, que era beijado em toda a ex
tensão do trajeto a ser percorrido pelo rei negro. 

O cerimonial desenvblvia-se dentro de uma atmosféra intensamente religiosa. No final do Concerto para 
piano e orquestra quiz o autor exprimir essa religiosidade do negro escravo, por meio de têmas de sua livre crea

ção, mas profundamente expressivos. - C. T. 
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COMENTÁRIO MUSICAL 
1.0 Movimento 

Após a curta introdução em "Tempo de Batuque" cujo ritmo desde logo cria o ambiente, o têma "Modinha" 
- Lento com simplicitá -

é e:x:posto pelo piano, em caráter expressivo e dolente, repousando sôbre harmonias 
simples, sustentadas pelas cordas. Logo a seguir êsse mesmo têma, agora em aspecto grandioso, passa para toda 
a orquestra, colaborando o piano com possantes acórdes em todas as regiões do teclado. 

A partir daqui começa o piano a aparecer francamente como instrumento solista, com desenhos ca
racteristicos que se desenvolvem em "crescendo", até o aparecimento do 2.0 têma, em fá maior, 
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cuja função é apenas de contraste, pois que durante todo o 1.0 Movimento predomina a Modinha. 

O 2.0 têma enunciado fortemente pelo piano, em ritmo incisivo, repousa sôbre um pedaL tambem ritmico, 
quasi que só em efeito de percussão, na parte orquestraL que leva o solista a uma breve "cadenza" de grande efeito 
sonoro a qual serve de preparação ao novo aparecimento da Modinha. Nessa preparação ha interessantes detalhes 
de orquestração, entre os quais um curioso "glissando" na clarineta. A Modinha reaparece, então, envolvida em ar
pejos delicadíssimos, realizados no registro agudo do piano. Segue·se a "Coda" - Allegro Vivace - em cujo 
decurso surgem elementos novos. Muito bem realizado é o "molto cantabile", tirado da Modinha, trabalhado pelas 
cordas; nêsse trecho o piano apresenta uma das fórmulas pianísticas mais interessantes do Concerto: - notas du
plas, intervalos de· quartas, quintas, sextas, e pequenos acórdes, os quais, em andamentos rápidos, enriquecem a 
parte orquestraL resultando em efeito sonoro dos mais delicados e felizes. O final do 1.0 Movimento anima-se pro
gressivamente, desdobrando-se em invenções ritmicas até á conclusão, brilhantemente apresentada pelo piano, em 
diálogo com a orquestra. 

2.0 Movimento 
O 2.0 Movimento - Molto Cantabile ed expressivo - inida-se com uma introdução de · orquestra. Co

meça, então, o piano com uma pequena "Caderiza" preparatória, de efeito sonoro impressionante, realizada com 
acórdes e em crescendo, em toda a extensão do teclado, após a qual aparece o têma principal "Ponteio-Allegro". 

Apresenta-se êste forte a princípio, diminuindo depois até o pianíssimo de modo a constituir um fundo 
constante para o trabalho orquestraL em analogia com a função do ponteio da viola na música popular. Sôbre êsse 
fundo vão aparecer têmas melódicos, como sôbre o ponteio aparecem os versos dos desafios. O primeiro canto de 
_ponteio apresenta-se nas cordas, 

etc. 



acentuando-se o ritmo com o "Maracá" e "Réco-réco". Em crescendo, a orquestra dia
loga com o solista sôbre o ritmo do ponteio, preparando a entrada pelo piano, do têma com o qual se abriu a intro
dução. 

A elaboração dêsse têma, bem conduzida, vai-se enriquecendo gradualmente até chegar ao tom de ré maior, 
no qual novo têma, ainda de ponteio, porém, mais alegre. aparece nas madeiras em diálogo com o piano, e depois 
nas cordas, 

retomando então o piano o ritmo de ponteio depois de. nova "cadenza" de grande brilho. O processo 
continua, sempre desenvolvendo o espírito de- ponteio, até chegar á reexposição do têma da introdução, por toda a 
orquestra, tendo o piano como fundo. Êsse têmçx circula pelos diversos naipes, em crescendo sucessivo, até ser 
triunfalmente apresentado em magnífico "tutti". 

Ainda nova aparição do ponteio no piano, em ritmo regular e insistente, enquanto a orquestra desenvolve o 
têma principaL de maneira cada vez mais rica. até terminar o trêcho em "Allegro vivace", com brilhante arabesco no 
piano, de grande dificuldade, finalizando o 2.0 Movimento com uma passagem de oitavas, em fortíssimo, desenca
deada do agudo ao grave. 

3. 0 M o v i m e n t o 
Começa com o têma "Lento ma vigoroso" 

L t . affret.0 ff e1lergico dim. rit':? P'P.'n en o ma "t:rgoroso _ -:;-- _ 3' _ 3 - 3' ~ 
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exposto á princípio, em trêmulo, pelas cordas, nos graves, 

criando uma atrnosféra nitidamente evocadora, até que o piano apresenta o têma principal, tempo de batuque: 

cujo ritmo retomado pela orquestra e em rápida ampliação, acentua o caráter lascivo dêsse têma, ·. até ·chegar á ex
posição, pelo piano, de motivo "Lento assai" 

em vagaroso. movimento de dansa, no qual transparece a influência es
panhola, já assimilada, motivo êsse que é retomado pelos instrumentos de sôpro. O seu desenvolvimento, auxiliado 
por passagens ritmicas do piano. permite interessantes efeitos de orquestração, conduzindo ao aparecimento nas 
cordas, (depois de ouvir-se ainda uma vez o expressivo movimento vagaroso de dansa) do motivo em ré menor -
Andante - de caráter religioso, tema esse, talvez, o mais curioso e original de toda a partitura. 

Segue-se um "Allegretto" onde o piano apresenta interessantíssima passagem técnica, modelada sôbre o 
têma anterior. 

- Após curtos diálogos entre solista e orquestra, chega-se ao tom ré maior, - Coda - construida com o 
têma da introdução, transformado em ritmo e caráter. e enriquecido de novos elementos. O movimento se anima 
para a dansa finaL exuberante de vida, onde a orquestra, em contínuo crescendo, como uma peroração, chega á 
conclusão cheia de entusiasmo, arrebatamento e grandiosidade. 

João C. Caldeira Filho 



As criações de Hékel Tavares, de carater estritamente popular, 

remontam ao período compreendido entre 1925 e 1930 e originariamente 

foram escritas para uma voz, com acompanhamento de piano. Refle tem 

uma fase exogena de sua arte, que repousa sempre em impressões objetivas, 

filtradas através de um dos mais estranhos temperamentos ainda surgido 

entre os nossos modernos compositor,es. 

Não são apontamento folclóricos, como a primeira vista podem 

parecer, por isso que elas coincidem com a viagem que Hékel Tavares fez 

ao Nordeste, para recolher tantos e tão interessantes motivos p opulares, que 

ele depois estilizou e divulgou com um êxito extraordinário. 

Melhor explicando, são sugestões que dormiam no sub-consciente do 

autor e que romperam os diques que as continham, ao contacto do "meio". 

São por assim dizer reminiscências de sentimentos que eclodiram ganharam 

corpo e expansão, na trasladação musical primitiva. 

Agora, se acham elas orquestradas em contextura sinfônica, com o 

''black-ground" coral. que lhe ressaltam os relevos vigorosos e os matizes 

sutis. 

É música brasileira na origem remota, no sentido interpretativo, na 

comunicação dos motivos, na profunda ressonância psicológica que provoca, 

como se despertasse uma memória longínqua adormecida, num verda deiro 

milagre de avatar. 

L •. N. 



XILOGRAVURA DE OSWALD GOELDI 

"SCHERZO" 

(Da Suite André Leão e o Demonio de Cabelo Encarnado). 

Ao iniciar o movimento, o autor descreve com muita propriedade o bandeirante procurando aco
modar-se no mato para repousar. O Corrupira (demonio) está a espreita, e lógo que André de Leão ador
mece, rouba-lhe o roteiro que estava guardado na mala de couro e, de pósse deste, solta uma estridente 
gargalhada que reboa por toda a floresta como um aviso de que sua vítima é agora presa facil. Só então 
inicia-se o "Scherzo" propriamente dito. O ritmo é marcado pelos instrumentos de baixa tessitura (tuba, 
trombones, trompas, baixos e celos), enquanto cordas e madeiras, predominando o flautim desenvolvem um 
movimento de dança cheio de encanto o originalidade, através do qual a orquestração faz sentir uma esfu
siante alegria, como se fôra a enorme satisfação do espírito da floresta, encarnado no próprio corrupira -
na certeza de que não será ainda aquele o profanador dos seus mistérios. O "movimento" interrompe-se su
bitamente. E' André de Leão que desperta. Sentimos muito nítido o seu têma através da límpida sonoridade 
da trompa. 

O Corrupira pula no mato e, um "Allegro Vivace" (6/8) nos mostra o pequeno Demonio em de· 
sabalada corrida para o recondito da floresta. 

Com um acorde rápido termina êste quadro. 



"3 DA N Ç A S NO R DE S T 1 N A S" 

As "3 DANÇAS NORDESTINAS" são páginas musicais de uma 
apurada estilização, realizada dentro de um dos ritmos regionais mais curio
sos e característicos de nossa terra. 

Expressão social eloquente, o "côco" traz no seu bôjo o timbre 

peculiar, o sêlo da vida do Nordeste, em Ímpetos que se refrêiam nas sínco
pes de "refrains". 

"Engenho Novo" celebra a "botada" da cana. É a época da 
moagem que chega, com o tumulto do trahalho, a alegria da labuta campe

sina, a festa da riquesa que se apura nos tachos de cóbre, à crepitação do 
fogo nú, no cheiro do mel que se derrama. 

O "banguê" todo se anima da azáfama turbulenta que Hékel 
Tavares transplanta para a sua melodia. 

"Humaitá" é a sequência dêsse labor em pleno regime. Geme a 
moenda, pingam os alambiques, e o caldo péga o ponto na fervura. E' o 

cheiro do açúcar criôlo que se espalha no ar. 

Na "Dança de Caboclo", Hékel Tavares fixa as fases do "ciclo 
do cavalo", o eterno companheiro do nordestino, no seu nomadismo atá

vico, flagelado do castigo das sêcas. E' o cavalo que o leva e traz, nas alter
nativas do abandono e da atração telúrica que o esmagam. 

Uma alma anima essas "3 DANÇAS NORDESTINAS": A alma 

brasileira ... 
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SANTIAGO GUERRA 

O Maestro Santiago Guerra que preparou os córos 

para o concerto desta tarde, é um nome que eleva 

o Brasil. De sólida cultura musicaL senhor de todos os 

segredos da sua arte maravilhosa, Santiago Guerra é 

um.a viva expressão da técnl.ca musical de que tira, no 

momento, proveitosos ensinamentos o côrpo corál do 

MunicipaL cujos progressos deve-se à sua magnífica 

direção. 

De fato, orientando esse setôr dos corpos estaveis 

do MunicipaL Santiago Guerra vem se mostrando, pelo 

seu talento e dedicação, pela sua capacidade e inte

ligência, o musicista que é e do qual muito espera e 

confia a nossa cultura musical. 

Santiago Guerra formou o seu espírito em ambiente 

inteiramente nosso. Diplomado em 1924, no Conser

vatório de São Paulo, dedicou-se, desde logo, ao tea

tro lírico. tendo sido substituto de maestros do estalão 

de Serafin, Marinuzzi, Panizza, Calusio e tantos ou

tros, nas temporadas oficiais do nosso Municipal e di

retor de orquestra de companhias líricas que excur

sionaram atravez do Brasil. 

Na direção do Corpo Córal do MunicipaL o nos

so maestro vem mostrando uma dedicação sem limites. 
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PROGRAMA 

I PARTE 

1 - Variações Sinfônicas. (1.0 audição). 
2 - "Scherzo", da suite "André de Leão e o Demonio de Cabelo Encar

nado. (Primeira audição). 
3 - "Concerto em Formas Brasileiras" para Piano e Orquestra. Em três 

movimentos: "Modinha" - "Ponteiro" - "Maracatú". 
Solista! Guiomar Novaes . 

• 
II PARTE 

ARTE POPULAR 

Coleção de canções populares extraidas da suite "Alma Brasileira" 
e adaptadas pelo autor para coro misto com acompanhamento de 
orquestra sinfônica. 

1 - Funeral de um Rei Nagô. 
2 - Banzo. 
3 - Navio Negreiro. 
4 - Maracatú n.0 2 (Oração e Dansa). 
5 - Sussuarana (coral à capela). 
6 - Pápá Corumiassú. 
7 - 3 Danças Nordestinas (côcos). 

a) Engenho-Novo (celebra a "botada" na época da moagem). 
b) Humaitá. 
c) Dança de Caboclo (do ciclo do cavalo). 

Essas danças são executadas sem interrupção 

• 
Coro e orquestra do Teatro MunicipaL sob a regência do compositor. 
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