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São Pau lo, 4 de dezembro de 1968 - 21 horas 

SOCIEDADE ANÔNIMA INDÚ STRIAS VOTORANTIM, COMEMORANDO SEU QU INQU AGÉSIMO ANIVERSARIO, 
APRESENTA CONCÉRTO SINFÔN ICO A CARGO DA ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA, 

SOB A REGÊNCIA DO MAESTRO ELE AZAR DE CARVALHO 

RICHARD WAGNER 
(1813 - 1883) 

PROGRAMA 
1.a PARTE 

Prelúdio da Ópera 

"OS MESTRES CANTORES DE NÜRENBERG '' 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
(1770 - 1827) 

C O N C É R TO N. o 4, em Sol Maior, Op. 58 

para Piano e Orquestra (a pedidos) 

HECTOR BERLIOZ 
(1803 - 1869) 

I - Allegro moderato 
li - Andante con moto 

/li - Rondá vivace 

INTERVALO 
2.a PARTE 

SINFONIA FANTAST'I CA Op. 14 

I - Rêveries. Pass ions 
11 - Un Bal 

11 1 - Scéne aux Champs 
I V - Marche au Suplice 
V - Songe d'une nuit de Sabbat 

ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA 
Regente: Maestro ELEAZAR DE CARVALHO 
So list a: Pianista GUIOMAR NOVAES 



Nasceu em Iguatu, CeaTá, a 28 ele iunho de 1915. Transfe

Tindo seu dom:icíUo para o Rio, ingressou na Escola Nacional ele 

Música da Universidade do Brasil, onde se diplomou. em compo

sição e regência. A seguir, viaiou. para os Estados Unidos, onde 

estudou com Serge Koussevitzky, de quem posteriormente foi as

sistente e sucessor na direçüo elo Departamento Orquestral e na 

Cá.tedra de Regência do Cwso Superior de Berkshire Music Gen

te?·, em Tanglewood, Massachussets. Participando, a princípio, 

como instrumentista da 01·questra Sinfôn ica Brasileira, do Rio de 

]an ei·ro, tomou-se co-diretor artístico, ao lado de Eugen Szenkar. 

Foi um dos membros fundadores ela Academia Brasile·im de Mú

sica. Rege atualmente as principais orquestras norte-americanas. 

Suas tottmées intemaciona·is conduzi-ram -no ao Oriente e à Áfri

ca. Ex-Regente-Titular, Dimtor Musical ela Orquestra Sinfônica 

de Saint Louis, professa a cátedm de Regência ela Universidade 

de Washington e da Escola Nacional de Mús ica da Universidade 

Federal da Guanabara. É regente v ital·ício da Orqt~est'l'a Sinfô

nica Brasileira e seu. atual Regente Titular e Diretor A rtístico; 

fundador e diTetor-geral da Juventude Musical Brasi.leira. 



N asceu em Iguatu, Ceará, a 28 de iunho de 191 5. Transfe

indo seu domicílio para o Rio, ingressou na Escola N acional de 

1úsica da Universidade do Brasil, onde se diplomott em compo

içcio e regência. A segui-r, v iajo.u pa ra os Estados Unidos, onde 

stu clo tt. com Serge Koussevitzky, de quem posteriormente foi as

istente e sucessor na direçcio do Departamento Orqu estral e na 

:á.teclra de Regência do C-urso Superio r de Berlcshire Music Gen

e-r, em Tanglewoocl, Massaclwssets. Pa rticipando, a princípio, 

·amo instrumentista da Orqttestra Sinfôn ica Brasile·ira, elo Rio de 

·an eiro, tomo u-se co-diTetor artístico, ao lado de Eugen Szenkar. 

<'o i. um dos m embTOs fundado-res da Academia Bmsi.leira ele Mú.

ica. Rege atualmente as prin cipais orquestras norte-americanas. 

)uas tournées internacionais conduziram-n o ao Oriente e à. Áf-ri

:a. Ex-Regente-TitulaT, Di.-retor Musical da Orquestra Sinfônica 

:le Saint Làuis, professa a cátedra de Regência da Un iveTsi.dade 

i e Washington e da Escola N acional de Mús ica da Universidade 

Federal da Guanabara. É regente v italício da Orqu estra Sinfô

•úca Brasileira e seu atual Regente Tit 1tlar e Diretor A rt·ístico; 

fundador e di:retor-geral da Juvent ude M usical Brasileira. 

Principiou estudos com Ltúgi Chiaffam lli, wn dos maiores 
mestres-pedagogos, a quem São Paulo e o Brasil tanto devem, e 
q ue formou aTtistas do po-rte de Antonietta Rudge, A lice Serva, 
Mada E dul Tapajós, Lt~cila de Mello, Souza L ima e outros. Des
de a in fân cia, o talento ele Guiomar Novaes foi ·reconhecido 
no Brasil. Ingressando no Conservatório N acional de Música de 
Paris, obteve o primei.-ro lt~gar poT unanimidade entre 388 con-· 
correntes, sendo o juri integmdo p01" Debussy, Fawré, Moszko
wski, entre ou.tTOs. 

Durante dois anos cursou as classes do célebTe pedagogo 
! sido-r Philipp. 

Aos dezesseis anos in iciou a carreira de concertista, est1·ean
âo em Londres, no "Ne w Q1wen's Hall'", sob a regência de SiT 
H en·ry W ood, e nos Concêrtos Colonne, de Paris, sob a diTeção 
âe GabTiel P·iem é. A seguir, tocou por diversas vêzes em Pa1'is, 
B erlim, Muniqtte, Genebm, Lausanne, Milcio etc . De m gresso 
à terra natal, foi convidada pelo dr. José Carlos Rodrigues, dire
tor do "]o·mal do Comércio'' elo Rio ele Janeiro, a dar recital em 
N ova York. N nma das apreciações relativas à sensacional es
tréia, assim se manifestou o eminente crítico ]ames Bibbons Hu
neker: "Nem tôdas as gerações ouvem uma Gt~iomm· N o
v.ws"' . Desde então, suas freqüentes excursões de concêrtos 
nos Estados Unidos e Canadá tomamm-na conhecida em tôda a 
A mb ica do Norte . 

Em 1939, foi laureada com a Légion d'Honneur da Fmnça, 
p elos concê-rtos em benefício ela Caixa de A uxílio aos ProfessO
res do Conservatório de Paris, e pela difusão ela música fran cêsa 
1w América elo Norte. 

Gu-iomar Novaes é wna elas ma·ioms pianistas contem
porâneas, aplaudida tanto por seus dotes artísticos com o pelo 
valor de sua pe1·so1wlidade. 

Orgulha-se a S.A . Indústrias Votorantim de apresentar nesta 
clata festiva Guiomar Novaes, m estra soberana da grande 
e sublime arte da música, executando - a pedidos - o 4.° Con
cêrto de Beethoven, do qual é excelsa intérprete. 



RICHARD WAGNER - Prelúdio da ópem "Os Mestres Canto
res de Nii.renberg'' . 

Wagner escolhett a Renascença alemã pam cenário dos 
"Mestres Cantores de Niirenberg" (Die MEISTERSINGER VON 
NüRENBERG), 1867, quadro encantador, ·intensamente líTico 
e mmántico da vida e costumes da velha cidade medieval, de 
ntas es.tTeitas, pitorescas casas de rnadei·ra, centmlizada na f'igttra 
de Hans Sachs, poeta-sapateiro, calmo, bonachão e filo sofante, 
retmto (às avessas, é clm·o) do próprio ·wagner. À sua volta des
filam personagens típicos, t ti1S ·imponentes, outros rnesqtl'inhos, 
ridículos ou grotescos, p.e. Sixtus Beckrnesser, escrivão da Mu
lvicipalidade, caricatttm do maior e mais implacável adversário 
de WagneT, o CTÍtico vienense Eduanl HansUclc. Torneio de can
to na noite de São João ofemce como recompensa a mão da ia
vem e linda Eva, filha do feTTeiro V eit PogneT. O cavaleiro Wal
theT von Stolzing, de passagem poT NiirenbeTg, apaixona-se poT 
Eva, decide concorrer ao pTêmio, que lhe é afinal out01·gado, en
tTe o iúbilo popular e a aprovação da severa guilda dos MestTes 
CantoTes. 

O Prelúdio pTincipia em fortíssimo brilhante maíestoso, com 
o tema ou procissão dos MEISTERSINGER, tmtado contrapon
tlsticainente. A tôda essa exuberância sonom seguem-se referên
cias fragmentá-rias à Canção do Prêmio (PREISLIED) e à WER
BELIED, modulando para mi bemol rnaioT, gTotesca paródia 
do primeiro tema, quando principia a Dança dos Aprendizes, 
ST ACCATO das madeims, em contraponto magistralmente ela
borado que se prolonga até a resplandescente CODA. 

A instntmentação compTeende flautim, flautas, oboés, cla
rinetes, fagotes aos pares; quatro tTompas, três trompetes, três 
tTombones, tuba, tímpanos, triângulo, pratos, harpa e quinteto 
de c01·das. 



RICHARD WAGNER-· Prelúdio ·da ópera "Os Mestres Canto-
1·es ele Niim nberg'' . 

Wagner escolheu a Renascença alemã para cenário elos 
"Mestres CantoTes ele NiiTenberg" (Die MEISTERSINGER VON 
NÜRENBERG), 1867, quaclm encantador, intensamente lí·rico 
e mmántico ela v iela e costumes ela velha c ida ele m edieval, ele 
ruas es.tmitas, pitorescas casas de madeira, centralizada na figura 
ele H ans Sachs, poeta-sapateiro, cal-mo, bonachão e filosofante, 
retrato (às avessas, é clam) elo próprio ·wagner. À sua volta des
filam personagens típicos, ti11 S imponentes, outms m esquinhos, 
ridículos ou grotescos, p .e. Sixtus Beckmesser, escrivão ela Mu
nicipalidade, caricatura do m.aior e mais implacável aclveTsário 
ele Wagner, o crítico vienense Ecluarcl Hanslick . T om eio ele can
to na noite de São João oferece como recompensa a mão da ia
vem e linda Eva, filha do ferreiro V eit Pogner. O cavaleiro Wal
theT von Stolzing, de passagem por N-ii.renberg, apaixona-se por 
Eva, decide concorrer ao prêmio, qu e lhe é afinal outorgado, en
tre o iúbilo popular e a aprovação da severa gu-ilcla elos Mestres 
Cantores. 

O Prelúdio principia em fortíssimo brilhante maiestoso, com 
o tema ou pmc·issão dos MEISTERSINGER, tratado contmpon
Úst-ícamente. A tôda essa exuberância sonora segt1em -se referên
cias fragmentá-rias à Canção elo Prêmio (PREISLIED) e à WER
BELIED, modulando pam mi bemol maior, gmtesca paródia 
do primeiro tema, quando principia a Dança dos Aprendizes, 
STACCATO das madeiras, em contraponto magistralmente ela
borado qu.e se pmlonga até a resplandescente CODA. 

A instrumentação compreende flautim, flatltas, oboés, cla
rinetes, fagotes aos pares; quatm trompas, três tmmpetes, três 
t-rombones, tuba, tímpanos, triângulo, pratos, harpa e quinteto 
ele c01·clas. 

BEETHOVEN - CONCP.RTO N. 0 4, em sol maior, para piano 
e orquestm, op. 58 

A primeira audição realizou-se no palácio elo Príncip-2 Le
blwwitz em Viena, março de 1807. A cwdição Públ-ica no Thea
ter-an-der-Wien, a 22 de dezembro ele 1808, teve o compositor 
como solista. A pm·titwa e parte ele o1·questm foram publicadas 
nesse mesmo ano, com dedicató-ria ao Arquiduque Ruclolf. 

A intensa originalidade elo Concêrto em sol maior paten
teia-se ao mais desprevenido ouvinte desde os primeiros com
passos. Nada ele pomposo ri.to-rnello. O solista principia numa 
fras e tímida hesitante, de apenas cinco compassos. É o primeim 
tema do qual a orquestra se apodera, expandindo-o sobo2·rba
m ente. O desenvolvimento combina as vozes individuais e colP
t-ívas, num magnífico cliálo.go. Seguem-se -reca·pi.tulação -regula-r 
simétrica à exposição, ampla cadência e coda. 

O andante com moto em m·i menor (214) é uma das con
cepções geniais ele Beethoven, não sem p-recedente na l·ite·ratura 
concertante: o Concêrto em ré m eno-r, para cravo (ou fo-rtepiano ) 
e O!'questra de cordas, ele Cm·l Phillipp Emanuel Bach, (1714-
1788) exibe a mesma tendência dmmáti.co-dialogante. Mas Bee
thoven, desnecessá1·io seria sublinhá-lo, pmcede com m estl"ia e 
suprema o-riginalidade, ao longo ele setenta compassos, qu e de
safiam qualquer descrição ou análise. O movimento consiste num 
diálogo entre o coniunto ele co1·clas e o piano . Aquêle ataca vi
gomsamente i.rnperiosos e 1·ucles acordes em oitavas, f01·te e stac
cato. Ao mcitativo responde o piano com t-imidez, rnelocl!a de 
ternura infinda. As duas vozes pmsseguern. Pouco a pouco, a 
austeridade das cordas vai capitulando, dec1·escenclo até um pia
níssimo sussurrado e sublime. Sem solu.ção ele continuidade, o 
Rondá, Vivace, na tônica ele sol maior. Uma alee,ria esfusiante 
se apodera do ouvinte. Entmm tmmpetes, em b-rilhantes sttaccat
ti, e a obra-p·rima conclui numa atmosfera ele i-úbilo, poesia, en
cantamento. 

A modesta instmmentação compreende uma flauta , oboés, 
clarinetes, fago.tes, tmmpas, trompetes aos pares: tímpanos e o 
quinteto de cordas. 



BERLIOZ - Symphonie Fantastique, op. 14 (1830) 

"1 - Pam meu tema valho-me de um artista dotado de fértil 
imaginação, que se encontm naquele estado de espí1'ito que 
Chateaubriand tão admiràvelmente descreve em seu René, con
templando pela primeim vez uma mulher que realiza o ideal de 
encanto e beleza, pelo qual há tanto tempo seu comção anseia. 
Por ela apaixona-se violentamente. Por estmnha casualidade, a 
imagem da bem-amada jamais lhe smge ao pensamento sem se 
fazer acompanhar duma. idéia. musical, em que êle descobre qua
lidades de gmça e nobreza, idênticas às que a ela associa. Essa 
dttpla e fixa. idéia pe1·segtte-o incessantemente, e constitui mo
tivo da constante presença, em tôdas as partes da. Sinfonia, da 
melodia pl'incipa.l do primeiro Allegw. 

"2 - Comparece a um baile, mas o bulício da festa é impo
tente pa.m distmí-lo. A idéia-fixa surge mais uma vez pa.m ator
mentá-lo. A emba.ladom melodia faz-lhe pulsa·r o comção, em 
meio a brilhante valsa.. 

"3 - Após u.ma quase intérmina ag-itação, vislumbm indí
cios de espemnça.. Julga-se correspondido em sua. paixão. Certo 
dia, encontmndo-se no campo, ouve ao longe dois pastoms can
tando um mns eles Vaches. O d~teto pastoml mergulha-o em de
l-icioso desvaneio. Por ins.tantes 1·etoma a melodia atmvés dos te
mas do Adagio. 

"4 - Num acesso de desespêw envenena-se com ópio. En
tretanto, em vez de matá-lo, o narcótico pwvoca.-lhe horrível pe
sadêlo dumnte o qual imagina. teT matado a. bem-amada, con
denado à morte, compelido a. presencim· a própria. execução: 
imenso desfile de soldados, cm·ra.scos, povo. No final, a. melodia 
aparece mais uma vez, como um derradeiTO pensamento de amor, 
interrompido pelo golpe fatal . 

"5 - Vê-se agom cercado po1· uma turba 1·evoltada de bru
xas e demônios, reunidos pa.m celebmr uma noite de orgia.. 
Chamam-no ao longe. A melodia, até a.gom plena de graça., sur
ge sob o aspecto duma vulgar, ignóbil canção de ébrios. Sua. 
bem-amada chega pam a bacanal, a fim de participar do prés-



BERLIOZ - Symphonie Fantastique, op. 14 (1830) 

"1 - Para meu tema valho-me de um aTtista dotado de féTtil 
imaginação, que se encontm naquele estado de espíTito que 
ChateaubTiand tão admi1·àvelmente descreve em seu. René, con
templando pela primeim vez uma mulheT que Tealiza o ideal de 
encanto e beleza, pelo qual há tanto tempo seu. comção anseia. 
Por ela apaixona-se violentamente. PoT estranha casualidade, a 
imagem da bem-amada jamais lhe surge ao pensamento sem se 
faz eT acompanhaT duma idéia musical, em que êle descobre qua
lidades de gmça e nobreza, idênticas às que a ela associa. Essa 
dupla e f'ixa idéia persegue-o incessantemente, e constittti mo
tivo da constante presença, em tôdas as paTtes da Sinfonia, da 
melodia p1•incipal do primeiro Alleg1·o. 

"2 - Compm·ece a um baile, mas o bulício da festa é impo
tente para distmí-lo. A idéia-fixa swrge mais uma vez pam ato·r
mentá-lo. A embaladora m elodia faz-lhe pulsaT o comção, em 
meio a bTilhante valsa. 

"3 - Após uma quase i.ntérmina a~;·itação, vislumbra indí
cios de esperança. Julga-se coTrespondido em sua paixão. Certo 
dia, encontrando-se no campo, ouve ao longe dois past01'es can
tando um rans eles Vaches. O dueto pastoral meTgulha-o em de
l·icioso desvaneio. Por ins.tantes retorna a melodia através dos te
mas do Adagio. 

"4 - Num acesso de desespêro envenena-se com ópio. En
tretanto, em vez de matá-lo, o narcótico provoca-lhe hon·ível pe
sadêlo -dumnte o qual imagina teT matado a bem-amada, C011-

denado à morte, compelido a presenciar a prÓpTia execução: 
imenso desfile de soldados, carrascos, povo. No final, a melodia 
apm·ece mais uma vez, como um den·adeiro pensamento de amoT, 
inte1'1'ompido pelo golpe fatal. 

"5 - Vê-se agom ce1·cado por uma turba Tevo ltada de bru
xas e demônios, munidos para celebmr uma noite de 01'{!,ia. 
Chamam-no ao longe. A melodia, até agora plena de graça, sur
ge sob o aspecto duma vulgaT, ignóbil canção de ébrios. Sua. 
bem-amada chega pam a bacanal, a fim de paTticipar do prés-

Uto fúnebTe de sua vítima. Ela agora não 
passa duma cortesã - digna de figurm· nes
sa orgia. Segue-se a cerimônia. Sinos do
bram-a-finados. EspíTitos infemais se pros
tram. Um côro entôa a Dies Ime, repetido 
por dois outms co1·os, que o parodiam de 
forma burlesca. Finalmente dá-se um pande
mônio, e quando at·inge o apogeu, o Dies 
Irae se lhe acrescenta, assim concluindo c 
visão". 

Aí está o céleb re progmma da Fantasti
qu e, .tal como o próprio compositor o ima
ginott, em carta a Fermncl, 16 de abril de 
1830. 

Êsse JJTOgmma encontm complementaçüo 
no melodrama Lélio ou le Retour à la Vie, 
mn e outro insp i.mdos na vulcânica paixão 
amomsa qtte a BeTlio z ca'llsou a at1'iz irlau
dêsa HaTriet SmUhson, intérprete dos dm
mas shakespereanos. 

Estavam em moda as conotações literárias. 
Em o século mmânNco por excelência, a 
época de Musset, Gautier, Heine, BlJ1'0fl, 
Chateaubriand, De Qttincetj. O m estre /mn
cês embebera-se de Shakespeare. Lera o 
Faust de Goethe, pela tmdtlçcio de Gérard 
de NeTval. O Eman·i de Victo1· Ht1go fa zia 
fum r 110 teatro. Romantismo acima de f-ttdo! 

Foi nessa atmosfem tumultuáTia, feb ·ril. 
pelo entTechoque ele tantas tendências, es
colas, credos estéticos, modos de agi·r e pen
sar, que Berlioz se lançou com entt1siasmo à 

compos1.çao da Sinfonia Fantástica, estTeacla 
em Pm·is, 5 de dezembm de 1830, sob dire
ção de Habeneck. 

Foi wna est·réia histÓTica sob todos as
pectos. A Sinfonia produzi:u tremendo im
pacto emocional. H e'imich H eine, correspon
dente do Allgemeine Zeitung de Augsburgo, 
fê z repoTtagem em típico estilo literá1'io, sem 
mui entender do !'iscado, mas estttante de 
fén;ido entusiasmo. Melhor se houve Robert 
Schu.mann cinco anos mais tarde (1835), 
quando a estudon analiticamente, em sua 
Neue Zeitschrift fiir Musik. Fmnz Liszt ime
diatamente aposso·u-se da part'itu ra e fê-la 
pam solo de piano. Até mesmo um sevem 
teÓTico, o respeitável Monsieu r Fétis, procla
mou "a vasta i.m.aginação e pronunciada in
dividualidade" do compositor. 

Apenas incumbiu à posteridade confirmar 
tais juízos. 

Confo·rme obsemou o musicólogo britâni
co Denis S.tevens, com sua habitual acwida
de crítica, Berlioz em no fu.ndo ttm conser
vadoT, que aderia superficialmente ao 1'0-

mantismo de vangum·da. O que toma !'evo
luC'ionária a S·infonia Fantâstica é o emprê
go dos instmmentos no contexto oTquestml. 
Nesse ponto, diverge Bedioz de todos seus 
pTedescessoTes, desde H(lydn, Mozart, Bee
thoven, Sclw.be1·t, até os pTÓprios contempo
râneos, Mendelssohn- Bm#wldy, Spohr, 
Schumann. 

Berlioz revolucionou a escritura sinfônica. 
Pensava mais na sonoTidade, nas possibilida
des de mistum dos timbres pecul·iams a cada 
instnnnento do que na seqüência de idéias 
(idéias musica·is - entenda-se bem - ou se
ja, motivos ou temas), que se distTibuem por 
instntmentos ou naipes inteiros da maquina
ria orquestml. 

Quando pensamos, po1· exemplo, na Pas
tam!, qtte .Beethoven indicava ''mais expTes
süo de sentimentos do que pintum'' ("Mehr 
Ausdruck cle·r Empfindung ols MahleTey .. .''), 
vagueza de es.tado de espÍTito muito leve
mente mçando a música pum ou absoluta, o 
contraste se toma flagrante com o pmgmma 
literâ1'io supra-expendido. 

O primado da 'idéia-fixa'' constitu.·i outra 
notável e fundamental camcterística do dis
curso sinfônico. Nessa fras e que mtoma a 
cada nm dos cinco movimentos, encontra-se 
o princípio geTminal da recorrência cíclica 
de Fmnck, a metam01jose temática de Liszt, 
a móTbida sistemática de Tchaicowsky em 
sua 4. 0

, 5.a, 6.a Sinfonia, e, principalmente, 
o leit-motiv wagneriano. 

E para concluir, Telembmmos o débito 
(implícito ou confesso) de tão grande sinfo
nistas como Gustav Mahle1·, Richard Stmuss, 
SeTge Pmkofiev, Dimitri Shostakovitch, in
ter alia, para com o mestre de Nu.-its d'é.té, 
considerado, com justiça em tTânsito de jul
gado de que já não cabe recurso, o pai da 
orquestra moderna. 



Edif,c io Votorantim, na Praça Ramos de Azevedo. São Paulo, 
Escntório Cen tral do Grupo Industria l Ermirio de Moraes 

Antonio Pereira lgnacio 

e Senador José Ermirio de Moraes 

CONCÊRTO COMEMORATIVO 

DO 50.0 ANIVERSÁRIO 

S.A. INDÚSTRIAS VOTORANTIM 

I 

I 



:Cdif.cio Votoranti m, na Praça Ramos de Azeved o. São Paul o, 
:scrttório Central do Grupo Industrial Ermirio de Moraes 

Antonio Pereira lgnacio 

·r José Ermirio de Moraes 

CONCÊRTO COMEMORATIVO 

DO 50.0 ANIVERSÁRIO 

S.A. INDÚSTRIAS VOTORANTIM 

.. 

O CIINQUlENllENÁJR.~O DA 
S .. A.llNIDÚlSlliR.IAS VOllOIR.ANll~M 

Comemoramos neste ano de 1968, com 

desvanecim ento, meio século de fundação 

da S. A. IndústTias Votorantim. A semente 

plantada em 1918, num bairro de Sorocaba, 

nas ·imediações de uma cachoeira únortali

zada na pintura pelo talento de Almeida Ju

nior, mergulhou em terra fértil, venceu 1·e

sistências e se esgalhou. por váTios Estados 

da Fedemção, mul-tiplicando-se por nttme

rosas emprêsas, das quais ela é a matriz. 

Antonio Pereim Ignacio poderia hoie, se 

fôss e vivo, contemplar o desdobramento de 

sua obra, em iniciat·ivas que cultivaram e 

obedeceram ao seu espíT'ito empreendedor, 

das quais nos envaidecemos, por serem 1·e

sultado do esfôrço, do trabalho, da tenacida

de, da confiança no Brasil, da colaboração 

de dezenas de m-ilhares de trabalhadores, 

técnicos, funcionários, administradores e di-

re.tores. 

Em 1918, quando a Voto rantim fci consti

tuída, o Brasil em uma província remota do 

mundo e São Paulo wna província que ape

nas desabrochava pam o espantoso cresci

mento dos nossos dias. A Europa saía, fe1'i

da profundamente, de uma gtterm devasta

dora, que ceifam vidas, des.truím pat?·imô

nios, reduzira riquezas e introduzim na alma 

elas nações que a compunham, o germe da 

hostilidade, das d·ive1·gências, dos ódios, que 

rebentm·iam em outra conflagração , vinte c 

um anos depois. Inúmeros pmblemas pTeo

cu.pavam os governos, que se voltavam para 

a . necessidade da reconstmção. A econo

mia brasileira tinha base principalmente 

agráTia. A industTialização apenas começa

va. Nesse momento, Antonio Pereira Ignacio 

teve a ante-visão das possib-ilidades que se 

abriam pam o nôvo campo de atividades e 

lançou-se à indústria. Melhor que tôdas as 

palavras, que possamos dizer, no tmnscurso 

dêste cinquentenário, é a própria obra. 

O processo de desenvolvimento do Brasil 

contou, nestes cinqüenta anos, com nossa 

pm:ticipação, e, pelos planos em andamento, 

muito mais contará no futtt1"0. O continuador 

de Pereim Ignacio , senador José Ermírio de 

Mames, e seus colaboradores, estão certos 

de terem honrado o grande l·utador, o notlÍ

vel empreendedor, corporificando, em ou

tras emprêsas, o sett sonho de patriota, por

tuguês de origem e bras-ileiro de coração. A 

Votorantim é um patrimônio brasileiro, cria

do e ampliado por bmsileiros, com o eficien

te concurso de brasileiros e dos estrangeiros 

que escolheram o Brasil para sua segunda 

pátria. E tudo isso iustifica plenamente a 

nossa satisfação. 





São Pau lo, 4 de dezembro de 1968 - 21 horas 

SOCIEDADE ANÔNIMA INDÚSTRIAS VOTORANTIM, COMEMORANDO SEU QUINQUAGÉSIMO ANIVERSARIO, 
APRESENTA CONCÉRTO SINFÔNICO A CARGO DA ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA, 

SOB A REGÉNCIA DO MAESTRO ELEAZAR DE CARVALHO 

RICHARD WAGNER 
(1813 - 1883) 

PROGRAMA 
1.a PARTE 

Prelúdio da Ôpera 

"OS MESTRES CANTORES DE NÜRENBERG ·· 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
(1770 - 1827) 

C O N C É R TO N. o 4, em Sol Maior, Op. 58 

para Piano e Orquestra (a pedidos) 

HECTOR BERLIOZ 
(1803 - 1869) 

! - Allegro moderato 
l i - Andante con moto 

111 - Rondá vivace 

INTERVALO 
2.a PARTE 

SINFONIA FANTÁS T ICA Op . 14 

I - Rêveries. Passions 
11 - Un Bal 

111 - Scêne aux Champs 
I V - Marche au Suplice 
V - Songe d'une nuit de Sabbat 

ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA 
Regente: Maestro ELEAZAR DE CARVALHO 
So l ista: Pianista GUIOMAR NOVAES 



.. . ... ~_,-. 

Nasceu. em Iguatu, Cearâ, a 28 de iunho de 1915. Transfe

rindo seu domicílio pam o Rio, ingressou na Escola Nacional de 

Música da Universidade do Brasil, onde se diplomott em compo

sição e mgência. A seguü·, viajou para os Estados Unidos, onde 

estudou com Serge Koussevitzky, de quem posteriormente fo i as

sistente e sucessor na cUreção do Departamento Orquestml e na 

Cátedra de Regência do Curso Superior de Berkshire Music Gen 

te?·, em Tanglewood, Massachussets. Participando, a princípio, 

como instrumentista da Orquestm Sinfônica Brasile·ira, do Rio ele 

Janeiro, tomou-se co-diretor artístico, ao lado de Eugen Szenlcar. 

Foi um dos membros fundadores da Academia Bmsileira de Mú

sica. Rege atualmente as principais orquestras norte-americanas. 

Suas tou.mées internacionais conduziram-no ao Oriente e à Áfri

ca. Ex-Regente-Titular, Di.TetoT Musical ela Orquestra Sinfônica 

ele Saint Lou.is, pmfessa a câteclm de Regência ela Uni.versielaele 

ele Washington e ela Escola Nacional de Música da Unive rsidade 

Fecleml da Guanabara. É Tegente vitalício da Orquestra Sinfô

nica Brasilei.ra e seu atnal Regente Titulm· e Dh·etor Artístico; 

fundado?" e diretor-geral da ]twentude Musical Brasileira. 



Nasceu. em Iguatlt, C eará, a 28 ele ;unho de 1915. Transfe

rindo seu domicílio para o Rio , ingressott na Escola Nacional ele 

Música da Universidade do Brasi.l, onde se diplomott em compo

siçüo e regência. A seguir, v ia;ou para os Estados Unidos, onde 

estudou com Serge Koussevitzlcy, de quem posterionnente foi as

sistente e sucessor na direção do Departamento Orquestral e na 

Cá.~edra de Regência elo Curso Superior de Berlcshire Music Cen

teT, em Tanglewoocl, Massachussets. Participando, a princípio , 

como instrumentista da Orqu.estra Sinfônica Brasi.leira, do Rio de 

Jan eiro, tomou-se co-diretor artístico, ao lado de Eugen Szenlcar. 

Foi um dos membros fundadoTes da Academia B·msileim de Mú

sica. Rege atualmente as principais orquestms norte-am ericanas. 

Suas tournées internacionais conduziram -no ao Oriente e à Áfri

ca. Ex-Regente-TitulaT, DiretoT MriSical da Orquestra S·infônica 

de Saint Louis, professa a cátedra ele Regência da Universidade 

de Washington e da Escola Nacional de Música da Univers idade 

Federal da GuanahaTa. É Tegente v italício da Orquestra Sinfô

nica Brasileim e seu atual Regente Titular e Diretor Artístico; 

fundador e diretor-geral da juventude Musical Brasileira. 

Principiou estudos com Luigi Chiaffarelli, um dos maiores 
mestres-pedagogos, a quem São Paulo e o Brasil tanto devem, e 
que formou m·tistas do porte de Antonietta Rudge, Alice Serva, 
Maria Edul Tapa;ós, Lucila de M ello, Souza Li·ma e outros. Des
de a infância, o talento de Guiomar No~;aes foi ·reconhecido 
no Brasil. Ingressando no Conservatório Nacional de Música de 
PaTis, obteve o )JTimei.ro lu gar poT unanimidade en~Te 388 con
correntes, sendo o ;uri integrado por Debussy, Faw·é, Moszlco
wslci, entre 011.tros. 

Durante dois anos cursou as classes do célebre pedagogo 
l sidor Philipp. 

Aos dezesseis anos iniciou a carreim de concertista, est·rean
do em Londres, no "New QH•Jen's Hall"' , sob a regência ele SiT 
H enTy Wood, e nos Concêrtos Colonne, de Paris, sob a direçüo 
d e GabTiel Piemé. A seguir, tocou por diversas vêzes em Paris, 
Berlim, Munique, Genebra, Lausanne, Milão etc. De Teg resso 
.à terra natal, foi convidada pelo d-r. ]osé Ca-rlos Rod-rigues, diTe
for do "]omal do Comércio'' do Rio de janeiro, a dar ·recital em 
Nova YoTlc. Numa das apreciações relativas à sensacional es
tréia, assim se manifestou o eminente c'I'Ítico ]ames B-ibbons Hu
nelcer: "Nem tôdas as gemções otwem uma GuiomaT No
V<I.es"' . Desde então, suas fTeqiientes excursões de concêTtos 
nos Estados Unidos e Canadá tomaram-na conheci.da em tôda a 
América do Norte. 

Em 1939, foi laureada com a L égion d'Honneu.T da Fmnça, 
pelos concê1·tos em benefício da Caixa de Auxílio aos Professô
res do ConseTvatÓTio de Pa1"is, e pela difusão da música franc êsa 
1w AméTica do NoTte. 

Guiomm· Novaes é 111na das mai.ores pianistas contem
porâneas, aplaudida tanto poT seus dotes artísticos conw pelo 
valor de sua personalidade. 

Orgulha-se a S.A . Indústrias Votorantim de apresentar nesta 
data festiva Guiomar Novaes, mestra soberana da gmnde 
e sublime aTte da música, executando - a pedidos - o 4 ° Con
cêrto de Beethoven, do qual é excelsa intérprete. 



RICHARD WAGNER- Pi·elúdio da ópera "Os Mestres Canto
ms de NiiTenbeTg''. 

W agne1' escolhett a Renascença alemã para cenário elos 
"Mestres Canto1·es de Niimnberg" (Die MEISTERSINGER VON 
NÜRENBERG), 1867, quadro encantador, intensamente lírico 
e romântico da v iela e costumes da velha cidade medieval, de 
mas es.tTeitas, pitoTescas casas de madeira, centralizada na figura 
ele 1-Ians Sachs, poeta-sapateiro, calmo, bonachão e filosofante, 
Tetrato (às avessas, é claro) do próprio vVagner. À sua volta des
filam peTsonagens típicos, uns ·imponentes, outros m esquinhos, 
Ticlículos ou grotescos, p.e. Sixtus Beckmesser, escrivão da Mu
nicipalidade, caricatura elo mai.o1' e mais implacável aclve1'sá1'i.o 
de vVagne1', o crítico vienense Edua1'cl Hanslick. Tomeio de can
to na noite de São João ofeTece como Tecompensa a mão ela ia
vem e linda Eva, filha do feTreiro V eit Pogne1'. O cavalei·ro \Val
ther von Stolzing, ele passagem po1' Niirenbe1·g, apaixona-se por 
Eva, decide concoTrer ao prêmio, qtte lhe é afinal outoTgaclo, en
t1'e o iúbilo popula1' e a aprovação da severa guilcla dos Mestres 
CantoTes. 

O P1·elúclio principia em fortíssimo hTilhante maiestoso, com 
o tema ou proc·issão dos MEISTERSINGER, tratado contmpon
tist-icamente. A tôda essa exuberância sonom seguem-se referên
cias fragmentáTias à Canção elo P1·êmio (PREISLIED) e à WER
BELIED, modulando pam mi bemol maior, grotesca paródia 
do prime-i'ro tema, quando principia a Dança dos Aprendizes, 
STACCATO das madeiras, em contraponto magistralmente ela
bomdo que se prolonga até a 1·esplandescente CODA . 

A instrumentação compreende flau.tim, flautas, oboés, cla
Tinetes, fagotes aos pares; quatro trompas, três trompetes, três 
trombones, tuba, tímpanos, tTiângtdo, pmtos, haTpa e quinteto 
de cordas. 



RICHARD WAGNER - Pmlúdio da ópera "Os Mestres Canto
res de Niirenbe1·g''. 

W agne1· escolhett a Renascença alemã para cenário dos 
"Mestres Cantores de N iirenberg" (Die MEISTERSINGER VO N 
NüRENBERG), 1867, quadro encantador, ·intensamente lí1'ico 
e romântico da v ida e costumes da velha cidade medieval, de 
mas es.tTeitas, pitoTescas casas de madeira, centmlizada na fi gura 
de Hans Sachs, poeta-sapateiro, calmo, bonachão e filosofa·nte, 
retmto (às avessas, é cla·ro ) do próp rio ·wagner. A sua volta des
filam personagens típ·icos, uns imponentes, Ott.tms mesquinhos, 
ridículos ou grotescos, p .e. Sixtus BeckmesseT, escrivão da Mu 
nicipalidade, ca·ricatum do maio·r e mais implacável adversário 
de Wagner, o crítico vienense Eduard Hanslick. To·meio de can
to na noite de São João oferece como recompensa a mão da jo
ve,m e linda Eva, fi lha do ferreiro Veit Pogne·r. O cavaleiro Wal
ther von Stolzing, de passagem por Niirenberg, apaixona-se por 
Eva, decide concorrer ao prêmio, que lhe é afin al outorgado, en
tre o júbilo popular e a aprovação da severa guilda dos Mestres 
Cantores. 

O PTelú.dio princip ia em fort-íssimo brilhante majestoso, com 
o tema ou. procissão dos MEISTERSINGER, t·ratado contrapon
t!sticamente. A tôda essa exuberância sonora seguem-se Teferên
ci~s fmgmentáTias à Canção do PTêmio (PREISLIED) e à WER
BELIED, modu lando pam mi bemol maioT, gmtesca paródia 
do primeiro tema, quando principia a Dm1ça dos ApTendizes, 
STACCATO das madeiras, ent contraponto magistralmente ela
bomdo que se pTolonga até a Tesplandescente CODA . 

A instrumentação compreende flautim, flautas, oboés, cla
Tinetes, fagotes aos paTes; quatm tm mpas, t1·ês trompetes, três 
trombones, tuba, tímpanos, t riângtdo, pratos, haTpa e quinteto 
de c01·das. 

BEETHOVEN - CONCitRTO N. 0 4, em sol maior, pam piano 
e orquestra, op. 58 

A primeim audição 1·ealizou-se no palácio do Príncipe L e
bkowitz em Viena, maTÇO de 1807. A au.clição Pública no Thea
ter-an-der-Wien, a 22 de dezembro de 1808, teve o compositor 
como solista. A paTtitura e parte de orquestm foram publ·icadas 
nesse mesmo ano, com dedicató-ria ao Arquiduqu e Rudolf. 

A intensa o1'iginalidade do Concêrto em sol maior paten
teia-se ao mais despTevenido ouvinte desde os pl'imeims com
passos. Nada de pomposo ritornello. O solista principia numa 
fras e tímida hesitante, de apenas cinco com passos. É o p'l'imeiTO 
tema do qual a orquestra se apodera, expandindo-o sobeTba
mente. O desenvolvimento combina as vozes indi.v idttais e colr>
tivas, num magnífico diálo go. Seguem-se recapitulação regular 
simétrica à exposição, ampla cadência e cada. 

O andante com moto em mi menor (2/4) é uma das con
cepções geniais de Beethoven, não sem precedente na literattl1'a 
concertante: o Concêrto em ré menor, para cravo (ou fortepiano ) 
e o1·questra de cordas, de Carl Phillipp Emanuel Bach, (171 4-
1788) exibe a m esma tendência dramático-dialogante. Mas Bee
thoven, desnecessário seria s11blinhá-lo, procede com mestria e 
suprema originalidade, ao longo de setenta compassos, que de
safiam qualquer descrição ou. análise. O movimento consiste nu·m 
diálogo entre o conjunto de cordas e o piano . Aquêle ataca v i
gorosamente imperiosos e rudes acordes em oitavas, forte e stac
cato . Ao recitativo responde o piano com timidez, melodta de 
ternura infinda. As duas vozes pmsseg11em . Pouco a pouco, a 
austeridade das cordas vai capitulando, dec1·escendo até wn pia
níssimo sussurrado e sublim e. Sem solu.ção de continuidade, o 
Rondá, Vivace, na tônica de sol maior. Uma alee,ria esfusiante 
se apodem do ouvinte. Entram trompetes, em brilhantes sttaccat
ti, e a obm-p·rima conclui numa atmosfera de júbilo, poesia, en
cantamento. 

A modesta instrumentação compreende uma flauta, oboés, 
clarinetes, fago.tes, trompas, trompetes aos JJares: tímpanos e o 
quinteto de cordas. 
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BERLIOZ - Symphon'ie Fantastique, op. 14 (1830) 
"1 - Pam meu tema valho-me de um aTtista dotado de féTtil 
imaginação, que se encontm naquele estado de espí1·ito qu.e 
ChateaubTiand tão admiTàvelmente descTeve em seu Renê, con
templando pela pTimeim vez uma mu.ZheT que Tealiza o ideal de 
encanto e beleza, pelo qual há tanto tempo seu. coração anseia. 
PoT ela apaixona-se violentamente. PoT estmnha casualidade, a 
imagem da bem-amada jamais lhe suTge ao pensamento sem se 
fazeT acompanhar duma idéia musical, em que êle descobTe qua
l·idades de graça e nobreza, 'idênt·icas às que a ela associa. Essa 
dupla e fixa idéia peTsegue-o incessantemente, e constitui mo
tivo da constante pTesença, em tôdas as paTtes da Sinfonia, ela 
melodia p!'incipal elo pTimeiTO Allegm. 

"2 - Compm·ece a um baile, mas o buLício da festa é impo
tente pam distmí-lo. A idéia-fixa surge mais uma vez pam ator
mentá-lo. A embaladom melodia faz -lhe pulsar o comção, em 
meio a brilhante valsa. 

"3 - Após urna quase intérmina ae,itação, vislumbra indí
cios ele esperança. Julga-se corresponclido em sua paixão. Certo 
dia, encontmndo-se no campo, ouve ao longe dois pastores can
tando um mns des Vaches. O d11eto pastoral mergulha-o em de
l-iC'ioso clesvaneio. P OT instantes retoma a melodia atmvés dos te
mas do Adagio. 

"4 - Num acesso de clesespêro envenena-se com ópio. En
tTetanto, em vez de matá-lo, o narcótico provoca-lhe horrível pe
sadêlo dumnte o qual imagina ter matado a bem-amada, co!l
denado à morte, compel-ido a presenciar a própria execução: 
imenso desfile de soldados, carrascos, povo. No final, a melodia 
apamce mais urna vez, como um deTradeiro pensamento ele amoT, 
i.nterrornpido pelo golpe fatal. 

"5 - Vê-se agora cercado por urna turba revoltada de b!'U
xas e demônios, reunidos para celebrm· urna noite de orgia. 
Chamam-no ao longe. A melodia, até agora plena de graça, sur
ge sob o aspecto duma vulga·r, ignóbil canção de ébrios. Sua 
bem-amada chega para a bacanal, a fim de participa?' do pTés-



BERLIOZ - Symphonie Fantastiqt~e, op. 14 (1 830) 

"1 - Para me11 temá valho-me de um artista dotado de fértil 
imaginação, que se encontra naquele estado de espírito que 
Chateaubriand tão adrniràvelmente descreve em seu. René, con
templando pela primeira vez u.ma mulher qt~e maliza o ideal de 
encanto e beleza, pelo qual há tanto tempo seu c01·ação anseia. 
Por ela apaixona-se violentamente. Por estranha casualidade, a 
imagem da bem-amada jamais lhe surge ao pensamento sem se 
fazer acompanhar duma idéia musical, em que êle descobre qua
lidades de gmça e nobreza, ·idênticas às que a ela associa. Essa 
dupla e fixa idéia persegue-o incessantem ente, e constitui mo
tivo da constante presença, em tôdas as partes da Sinfonia, da 
melodia p1'incipal do primeiro Allegro. 

"2 - Comparece a um baile, mas o bulício da festa é impo
tente para distraí-lo. A idéia-fixa surge mais uma vez para ator
mentá-lo. A embaladora melodia fa z-lhe pulsar o coração, em 
meio a brilhante valsa. 

"3 - Após tt11W q·uase íntérmina agitação, vislumbra indí
cios de esperança. Julga-se C01'/'espondido em sua paixão. Certo 
dia, encontrando-se no campo, ouve ao longe dois pastoms can
tando tlm 1·ans eles Vaches. O dueto pastoml m ergulha-o em de
licioso desvaneio. Por ins.tantes ·retoma a melodia atmvés dos te
nias do Adagio. 

"4 - Num acesso de desespêro envenena-se com Ópio. En
t·retanto, em vez de matá-lo, o nm·cót-ico provoca-lhe horrível pe
sadêlo durante o qual imagina ter matado a bem-amada, con
denado à morte, compel-ido a presencim· a própria execução: 
imenso desfile de soldados, carrascos, povo. No final, a melodia 
apm·ece mais u.rna vez, corno mn derradei·ro pensamento de amor, 
inte1'1'ofnpido pelo golpe fatal . 

"5 - V ê-se agora cercado por ttma tuTba 1·evoltada de bru.
xas e demônios, reunidos para celebrar wna noite de orgia. 
Chamam-no ao longe. A melodia, até ago-ra plena de graça, swr
ge sob o aspecto dttma vulgm·, ignóbil canção de ébrios . Stw 
bem-amada chega pam a bacanal, a fim de pm·ticipar do pTés-

tito fúnebre de sua vítima. Ela agora 11(/o 
passa duma cortesã - digna de figurar nes
sa o1·gía. Segu.e-se a cerimônia. Sinos do
bram-a-finados. Espíritos infernais se pros
tram. Um côm entôa a Dies Irae, repetido 
jJ01' dois outros coms, qt1e o parodiam de 
forma burlesca. Finalmente dá-se um pande
mônio, e quando atinge o apogeu, o Dies 
Irae se lhe acrescenta, assim concluindo c 
v isão". 

Aí está o célebre progmma da Fantast-i
qu.e, .tal como o p·róprio compositor o ima
ginou, em carta a Ferrand, 16 de abril de 
1830. 

Êsse pmgmma encontm cornplementaçcio 
no rnelodmma Lélio 011 le Retottr à la Vie, 
mn e out·ro inspimdos na vulcânica paixão 
amorosa que a Berl-ioz causott a atriz irlaa
dêsa Har'l'iet Smithson, intérprete dos dra
mas shakespereanos. 

Estavam em moda as conotações l-iterárias. 
Era o século mmântico por excelência, a 
época de Musset, Gautier, Reine, Bttron, 
ChateaubTiand, De Quincetj. O mestre fran
cês embebera-se de Shakespeare. Lera o 
Faust de Goethe, pela tmdt~ção de Gérard 
de Ne1·val. O Emani de Victo·r Hugo fa z ia 
fumr no teatro. Romantismo acima de tudo! 

Foi nessa atmosfem t11mu.ltuária, feb·ril 
pelo entrechoque de tantas tendências, es
colas, credos estéticos, modos de agir e pen
sar, que Berl-ioz se lançou com entusiasmo à 

composiçlio da Sinfonia Fantástica, estreada 
em Pm·is, 5 de dezembro de 1830, sob dire
ção de Habeneck. 

Foi uma estréia histórica sob todos as
pectos. A Sinfonia pmduziu tremendo im 
pacto emocional. H e·inrich H eine, correspon
dente do Allgemeine Zeitt~ng de Augsburgo, 
fêz 1·eportagem em típico estUo literário, sem 
mui entender do ·.,.iscado, mas estuante de 
fén )ido entusiasmo. Melhor se houve RobeTt 
Schumann cinco anos mais taTde (1835) , 
quando a estudou analiticamente, em. sua 
N eue Zeitschrift für Musik. Fmnz U szt ime
diatamente apossou-se da partitura e fê-la 
pam solo de piano. Até m esmo um seve·ro 
teó1·ico, o 1·espeitável Mo11sieur Fétis, procla
mou "a vasta imaginaçcio e prommciada in
dividualidade" do compositor. 

A1Je1ws incumbiu à posteridade confiTmar 
tais juízos. 

Conforme obseTvou o musicólogo bTitâni
co Denis S.tevens, com sua habitual act~icla
de CTÍtica, Berlioz em no fundo ttm conser
vado.,., que aderia superficialmente ao ro
mant-ismo de vanguarda. O que torna ?'eVO

lucionária a Sinfonia Fantástica é o emprê
go elos instmmentos no contexto orquestml. 
N esse ponto, diveTge Berl-ioz ele todos seus 
predescessores, desde Haydn, Mozart, Bee
thoven, Schube1·t, até os próprios contempo
râneos, Mendelssohn- Bm-.tlwldy, Spohr, 
Schunwnn. 

Berlioz revolucionou a escritura sinfônica. 
Pensava mais na sonoridade, nas possibilida
des de mistura dos timbres peculiares a cada 
instTumento do que na seq iiência de idéias 
(i.déias musicais - entenda-se bem - ou se
ja, motivos ou temas), qtte se distTibttem po1· 
instr·umentos ou na·ipes inteiros da maquina
Tia orquestml. 

Quando pensamos, poT exemplo, na Pas
toml, que Beethoven indicava ''ma·is expres
slio de sentimentos do que pint-ura'' ("Mehr 
Ausdruck der Empfindtmg ols Mahlerey .. .''), 
vagueza de esütdo de espí1·ito muito leve
mente ·roçando a músi.ca pum ou absoluta, o 
contraste se to·rna flagTante com o pmgrama 
lite·râTio supra-expendido. 

O primado da 'idéia-fixa'' constitui outra 
notável e fu.ndamental camcte1·ística do dis
curso sinfô11ico. Nessa fras e que mtoma a 
cada um dos ci·nco mov imentos, e'ncontra-se 
o princípio germinai da recorrência cíclica 
de Franck, a metamorfose temática de Liszt, 
a mórbida sistemática de Tchaicowsky em 
sua 4.a, 5.a., 6.a Sinfonia, e, principalmente, 
o leit-motiv wagneriano. 

E pai·a concluir, relembramos o déb-ito 
(implícito ou confesso) ele tão grande sinfo
nistas como Gustav Mahler, Richard Strauss, 
Serge Pmkofiev, Dimitri Shostakovitch, in
ter alia, pam com o mestre de Nuits d' é.té, 
considemclo, com iustiça em trânsito de jul
gado de que iá não cabe recurso, o pai da 
orquestra modema. 




