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T odo o mundo musical está 
commemorando o 125.0 anni
versario notalicio de R i c a r d o 
W a g n e r e o l. 0 da morte de 
Ottorino Respighi. A CULTURA 
ARTISTICA associa-se ás mani
festações universaes e dedica o 
seu prcgramma de hoje ás me
morias do immenso romantice 
allemõo e do fino mestre italiano. 

A presença de G u i o rn a r 

N o v a e s vem dar um brilho 
novo a este concerto commemo
rahvo e a sombra do grande 
Beethoven, invocada pelos dedos 
sabics da insigne pianista, será 
um symbolo dessa musica eterna, 
que fica, permanentemente, aci· 
ma de todas as innovações 
ephemeras da rr.oda. 

Beethoven, Wagner e R<'spighi 
- Ires aspectos d1fferentes da 
grande arte musical, 1nvoca.:os 
nEste progrcmma commemorativo, 
sob a com;:::etente regencia do 
Maestro Eduardo de Guarnieri , 



BEETHOVEN - 4~ Concerto, op. 58 em Sol maior 

O Concerto de Beethoven, Op. 58 em wl maior para piano e orques
tra , foi composto em 1805, um ano depois da Sinfonía heroica, n'uma época 
em que a alma do mestre, atormentada pelas desilusões e perseguida pela 
desdita, lutava desesperadamente para manter o equilibrio do espírito. 

•• Eu enfrentarei o destino; êle não me esmagara !•>, escreve Beethoven 
n'uma carta a Wegeler. E de facto o destino não conseguiu vencei-o. A 
arma com que o grande sofredor lutava contra as intemperies "duma vida 
cheia de provações, era a força de vontade. Neste sentido as obras de 
Beethoven são um alto sentimento moral para quem compreende e sente, 
através da arte musical, a manifestação mais elementar e expontania da 
alma humana. 

A fé, o alto idealismo, a lucida noção do elemento basico na vida do 
homem que é a moral; · a crença na missão elevada do artista e o grande 
amor á Natureza, ao puro, singelo, sincero e belo, eram os meios com que 
Beethoven mantinha a sua ferrea força de vontade e o impulsionavam a 
crear obras sublimes, apezar das adversidades da vida. 

Para Beethoven, Bach e Haendel foram os maiores compositores de 
todos cs tempos, mas nos momentos em que era dominado pelo amor á Na
tureza e que se senHa feliz e calmo, era o espirita juvenil, simples, amovei 
e risonho de Mozart que o atraía. E foi n'um destes momentos que o seu 
e~pirito, pairando acima das maguas e extasiado na contemplação das ma
ravilhcsas obras de Deus, que êle compoz o Concerto em sol maior, Op 58, 
o mais gracioso dos seus 5 Concertos para piano e orquestra e no qual a 
bravura renuncia em favor da expressão íntima e extremamente delicada. 

Os matizes subtís das harmonias e a expressão singela e quasi folklo
ristico dos temas contêm algo da frescura de um dia primaveril no campo 
em que a alma Ee desprende do jugo terrestre para elevar-se ás alturas, 
onde reinam a luz, a alegria e a felicidade. 

Beethoven, sentindo desde jovem o caracter peculiar a cada tonalida
de escolheu para o Concerto Op. 73 o tom de mi-bemoi maior, que traduz 
energia e força e para a expressão delicada, romantice e espiritual do 
Concerto Op. 58 o tom de sol maior. 

Composto em 1805. este Concerto foi executado pela primeira vez dois 
anos depois, num sarau musical no palacio do príncipe Lobkcwitz, deante 
dum auditoria numeroso e selecto. 

R1es, o aluno e fiel amigo de Beethoven, escreve nas suas Memorias · 
• Encorajado pelo grande sucesso alcançado no salão do principe 
Lobkowitz, o mestre, dias depois apareceu em mmha casa, dizendo: 
•Quero que você toque, no proximo Sabado, no teatro, o meu novo 
Concerto em sol. • 

Faltavam apenas 5 dias ! Respondí-lhe que não havia tempo para 
ç:repará-lo. Beethoven, muito contrariado, saíu correndo a procura 
do jovem piamsta Stein, que aceitou o honroso convite, após ter 
passado, ligeiramente. a vi!'ta na partitura, que lhe pnrecia facil, 
declarando, porém, no dia do Concerto, que não tocaría a compo
sição, pois que ignorava a principio, a grande dif1culdade da mes
ma, preferindo executar o Concedo em dó menor; Beethoven re
voltou-se, mas, afinal, teve de concordar com Stein». 

Um ano depois, em Dezembro de 1808 a obra foi novamente executa · 
da no teatro de Vienna, sendo solista, desta vez, o proprio Beethoven. Du 
rante a vida do autor ninguem mais a executou. 

O primeiro tempo é anunciado pelo piano so!o que expõe o tema 
principal n'um pequeno período de G compassos, que revelam, a priorí, o 
caracter, não sómente da primeira parte, como de todo o Conce ,to. 

E' como se fosse o titulo d:~ obra: «Um conto de fadas em Ires capitules». 

CHARLEY LACHMUND. 
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a) Gagliarda 

b) Villanella 

c) Bergamassa 
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Respighi 

(Das Suites //Antigas Dansas e 

Arias para Alaúde//) 

Pini di Roma (Poema Symphonico) 

Beethoven 

Concerto No. 4 em Sol maior para Piano e Orchestra 

Mestres Cantores 

Wagner 

Ouverture 

Preludio e Morte de Isolda 

Tannhaeuser - Ouverture 
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