
CONCERTO N.o 4 

Como forma musical, o concerto para 
instrumento .solista e orquestra obedece 
à forma-sonata . A pr2sença do instru
mento solista que partilha com a orques 
tra a apresentação dos elementos princi
pais da obra, determina desde logo cEr
tas peculiaridades no plano formal , o qne 
lhe amplia as proporções. Por outro lado, 
se é certo sofre.r a pura expressão musi
cal a influência da virtuosidade, como ob
servou D'Indy, a compensação se Estabe
lece pelo intei:êsse resultante da atuação 
do instrumento solista ante o conjunto 
instrumental, o que leva a maior desen
volvimento ds· e.>:crita daquêle, à explora
ração de mais amplas possibilidades de 
execução e de rendimento instrumental, 
fnfim , ao enriquecimento da respectiva 
literatura. 

Na maneira mais comum, os núcleos te
máticos principais de cada movimento são 
expostas pela orquestra e desenvolvidos 
pelo solista (cada "tutti" é seguido de um. 
"solo" ) sem prejuizo da dialogação, da or 
namentação recíproca, da fusão sonora. 
C.ra., o solista brilha Em tôda plenitude, 
ora funde-se com o timbre orquestral, ora 
dialoga com Este ou aquêle instrumento, 
ora, ainda, comporta-se como fundo so
noro geral, de timbre ou de harmonia. Es
se plano geral, entretanto, é muito flexí
vel. Caracte-riza o Concerto, a "f erma t a ., 
ou seja, abertura de um parêntese para 
execução, pelo solista, da "cadenza" ,' pa:;
sagem eminentemente virtuosística em 
que· esplendem o brilho e as possibilida 
des do instrumento. 

Nascido na Itália, o Concerto é orig·inà·
riamente para violino, adatando-se ae.> 
instrumentos de teclado com Bach, Haen
d :l e Ph. Em. Bach. Com Mozart apresen
ta-se na forma clássica, equilibrado na 
economia expressiva. ·E:m Beethoven a 
amplitude do papel da orquestra chega ao 
nível do puro <>infonismo. 

O Concerto em sol menor é o quarto da 
s-éri2 de cinco escritos para piano por 
Eeethoven. É impregnado de uma graça 
elegante e poética, favorecendo ao mesmo 
tempo a virtuosidade do intérprete. O pri 
meiro trecho, muito desenvolvido, baseia
se numa frase que o instrumento solista 
expqe desde o' começo. O Andante. breve, 
lembra a nostalgia de alguns compassos 
que precedem o final do Quarteto em si 
bemol, em contraste com a alegria e o bri
lho do trecho final. 

A primeira audição dêste Concerto dev.
se em Viena, a 22 de dezembro de 1808, 
tendo o autor por solista, o que lhe vale11 
brilhante êxito como pianista, de acôrdo 
com as críticas da época. 

Este Concerto é o que mais se afasta 
do espírito habitual ao gênero, aproximan 
do-S2· já de uma concepção eminente
mente sinfôni.ca, na qual o piano, desem
penhando embora um papel preponde
rante e muito difícil de conduzir, não di
minui jamais a parte expressiva do con
junto orquestral que se alia à poesia do 
primeiro trecho, à emoç.ão do Andante e 
à g~aça do Rondó. 
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GUIOMAR NOV AES PINTO 
A1·tista que gosc~ d0 fc~ma universal principalmente 

nos Estados Unidos onde já 1· ealizo~t mais ele 600 concer
tos em 18 "tournées" consecutivas e, onde é conhecida co
mo a "Pc~clerewska elos pampas" conforme a apelidou o 
grande c1·ítico J ames G. Huneker· elo "The N ew Yo1·k 
Times". 

Guiomar Novaes nasceu em São João ela Bôa Vista , 
pitoresca cidade elo Estado ele São Paulo. Foi uma criança 
prodígio e aos 4 anos já executava pequenas marchas par·a 
seus companheirinhos elo J arclim ela Infância. 

Fez seus estudos com o Pro f. Chiaffarelli em São 
Paulo e com 7 anos deu sua primeira audição pública. Sua 
fama espalhou-se rapidamente e o governo interessan
do- se pela pequenct Guiomcw enviou-a pa.ra Paris onde foi 
admitida no Conservatório de Pa1·is, vencendo o primeir·o 
lugar entTe 388 candidatas para sómente 11 vagas. 

Inscreveu.-se na classe sob a direção do célebre Prof. 
Isiclór Philipp, conq~&istando brilhantemente, após dois 
anos, o "Primeiro Prêmio elo Conservatorio". Apresentou
se em seguida, já como uma artista completa, com as 
principais o1·questras da Europa, alcançando um sucesso 
imediato. R ecitais em Londres, Pctris, Berlim, Munich, 
Milão, Suissa etc . seguiram em uma "tourrnée" triunfal . 
A crítica recebeu-a como um talento raríssimo e a ser· 
muito breve destacado entre os mais célebres : "Guiomar 
Novaes, il faut 1·etenir, bientôto, ce nom sera céleb1·e", es
crevia o c1·ítico ela Gazette de Genéve. 

Posterionnente foi contratada para os Estados Uni
dos e o seu triunfo naquele país foi verdadeiramente sen
sacional. O já citado grande crítico do "The N ew Y ork 

-Tim:es" ·James G. Hune!Ce1·, escrevia; "Nem todas as ge
racões o~wem uma Guirnnar N ovaes ". 

, A extraordinária car1·eira de nossa ilustre patr'ícia na 
América do Norte está resumida no seguinte veredicto de 
Edward Mo01·e, no "Chicago Tribune": "Sempre ~tma 
grande artista, Guio mar N ovaes parece ter ago.ra indis
putavel direito ao t.ítulo da maior pianista feminina de 
nossos dias ". 
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BEETHOVEN 
Beethoven apresenta tal universalidade 

que, em rigor, qualquer apresentação õa 
sua música deveria ser total . 

Escreveu para piano e para violino so
natas e vários concertos, deixou-nos sin
fonias, trechos vocais, a "Missa", abertu
ras, música dramática, música de câmara 
para instrumentos de cordas, de .sopro, 
com e sem piano e várias obras diversas 
e de circunstância . Todos os gêneros Es
tão aí representadns e em todos êles 
tran.sparece sempre a marca do gênio. 

Por outro lado, sitúa-se sua música no 
momento histórico da transição do clas
sicismo para o romant~mo, e Beethoven 
é o primeiro f: o maior dos românticos . 
Duas épocas, as de maior significação 
histór!ca, estão aí vinculadas pelo seu 
gênio, e como permanecem ainda possibi
lidades de desenvolvimento nos caminhos 
por êle· abertos, encontram-se na sua pro
dução as raizes e a potencialidade ainda 
hoje em ação da música moderna. Sua 
música abrange, além da totalidade dos 
gêneros, a universalização do classicismo, 
do romantismo e da música atual. 

E não é tudo. Das diferentes formas 
possíveis da composição musical, preferiu 
e amou aquela que, por numerosíssimas 
razões é considerada a ·mais completa e 
satisfatória de todos os pontos de vista, a 
forma-sonata . Modificando-a e alargan
do-lhe as possibilidades expressivas, re
duzindo outras ao seu tipo, nela perma
neceu de preferência, valendo-se da sua 
variedade e integridade, da sua extensão 
e maleabilidade. Ora, na maioria ainda 
dos mais ousados inovadores, reconhece
se como substrato formal , implícito ou 
explícito, o }.üano da sonata. Está êle 
presente quando adotaâo segundo o es
pírito tradicional; presente ainda quando 
é ·modificado, ou reduzido ao essencial, e 
mesmo, podemos dizer , quando é repudia-· 
do, o que implica em conhecimento e jul
gamento do objéto repudiado, e a reação 
é determinada pela sua influência . A 
presença da forma sonata em tôda a obra 
de Beethoven é outro fator de universali
dade· e de conexão com tudo o que antes 
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e depois dêle veio a ter valor histórico. 
em música, ztpesar da di.st 5. :!Cia notad>'l. 
quanto a .outros aspectos. 

Outro determinante de universalizaç8.o 
é o .sinfonismo . Além das sinfonias m un
dialmente conhecidas, escrev êu para di·· 
versos instrumentos . E se notarmos bem 
as críticas e comentários que lhes fora'l1 
reitos, observaremos, relativamente à de 
mais música instrumental, unificarem-se 
as opiniões ·e elogio.s quando dizem ter êle 
'atingido, num trio ou num quarteto, num 
concêrto, etc., a "plenitude sinfônica". 
REalmente êle conseguiu atingir no quar
teto principalmente essa totalidade so
nora, êsse máximo de possibilidade e de 
ressonância, de harmonia é variedade que 
"plenaments·" se encontram na mú.>ica 
sinfônica. Nas suas sonatas para piano 
sãu frequentes as intenç.5es instrumen
tais, tanto de câmara quanto sinfônicas . 
O espírito da música sinfônica está tam
bém sempre presente em sua obra e con
tinua a influenciar a música de . hoje . 
· Novo elemento tende ainda a·, não só 
reunir tôdas &s suas obras na mais com
pleta unidade como conjunto, como tam
bém torná-las parte integrante do patri
mônio da humanidade: o elemento dra·· 
mático . PódE-se mesmo admitir .ser o 
drama, evidentemente na sua concepção 
mais larga e geral, a tendência central ~e 
Beethoven, o impulso . profundo, a razão 
mais sub.:cbnciente e por isso mesmo a 
mais valiosa, que o guiou na expressão c'w 
seu gênio. Tentou-lhe a expressão espe
cífica e deixou-nos "Fidelio". Mas tôda a 
sua demais produção contém, latente, em 
vibração, ora mais, ora menos intensa, o 
impulso dramático, a acção . Ora. tôda 
expressão artística € primeiramente uma 
expressão humana . E como falar em h u
mano sem falar em vida e em luta, em 
ação e reação; · em···dram1Fenfim? Por is-

;:. so: p; elemento dramático latente da músi
ca de Beethoven é um dos poderosos laços 
que aprendem à humanidade, que lhe asse
guram a' universalidade e Ih ::· mant-ém a 
eternidade-. Estamas aquf sem dúvida em 
presença de um elemento extra-musical , 
mas não com a função de simples razão 
inspiradora, de méro "disparar·· da inven · 
ção criadora. como s:ria a tensão de uma 



111ola, uma vez libertada . Êõ.:: c elemei1to. 
por sua natureza, é a própria musicalida ·· 
de de Beethoven, e lhe define o gêni0 . 
Póde ser consid :rado o prir:cípiJ gNad::;r 
do .:eu e:;tilo, da sua instrume:1tação, da 
prefetência pela forma-sonata . Ê a ;::au
sa remota de muita causa que, desse pon·
to de vl ~ta, parece acidental e qu :, en.tre 
tanto, lhe é a expre.:;.>ão e a consequência 
necessária. 

A música de Eeethoven pare ce ainda 
ter destinação diferente da que sentimos 
quanto à de outros grandes nome_:; da his-
tória da música. Tem -se a impressão, ao 
ouvir certos gênios, de ser sua música um:1 
mensagem dirigida ao que em nós há de 
contingente, rte pe ~soal, de particular, 
E.la nos chega por um ou vários dos nu-· 
mero.síssimos aspectos pelos quais no3 
prendemos à humanidade . Não seria di
fícil detefmilmr êste ou aquêle caráter 
pelo qual principalmmte aceitamos Bach, 
Mozart, Schumann, Chopin, Brahms, os 
autores · modernos e mesmo os nacionais, 
filho3 -da mesma terra. Tal destinação a 
uma parte do nosso ser limita o alcance 
das obras d':) arte e tende a .separá-las, 
pelo m enos desse ponto de vista. Já ante 
Beethoven, sentímo-nos diminuídos, pe·-
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quenos. · Inicialmente, parece exigir de 
nós a totalidade do ser, num envolvimen
to feitice-iro em que nos enlançam as me
lodias, nos circunda a harmonia nos ar-
rasta o rítmo. Procurando o que de mais 
profundo exist~ em nós , porque provinda 
do íntimo da alma do artista, atinge-nos 
o espírito e é a êste, 
destinada sua música. 

realmente, que é 
Tôdas as contin-

gências, de sua vida e da nossa, parEcem 
desaparecer e é no plano espiritual do.> 
grandes valores que nos encontramos . 

Não estará aí a razão talvez mais pro
funda da universalidade da sua arte? 

E assim a obra de Besthoven póde ser 
considerada um núcleo de valores estéti
cos, mo.ràis, artísticos, musicais e princi
palmente humanos . Seria ela a conver
gência de todo o classicismo e a irradia-
ção do romantismo e do modernisrr,o 
atuais. Seria um fêixe de forças cujo 
potencial ainda não se exgotou, que en
contra possibilidades de serem postas em 
ato por gênio posteriores. Parece arras
tar e trazer para si as culminâncias de 
momentos históricos anteriore~- ..:orno so
ma da contribuiç-ão humana F: música, fa
zendo-se o centro em torno do qual gra 
vitam, mantendo pela sua poderosa fôrça 
de atração, épocas e homens, formas e 
gêneros que por si pareciam constituir 
centros autonomos . O ·próprio classicis
mo, por natureza período de Equilíbrio, 
vê-se por êle absorvido; e · o romantismo 
musical com êle iniciado, continua em 
evolução. 

Se tudo isso obriga a uma visão total 
da ·sua obra, não é menos certo porém que 
os elementos comuns tornam cada uma 
das peças das grandes séries de obras pri
mas um mundo em si suficientemente re
presentativo do universo beethoveniano . 
Por isso também o programa desta noite 
não deixa de possuir a indispensável in
tegridade. Com a abertura temos o ele
mento dramático; dá-nos o concerto a sua 
contribuição para a literatura do piano e 
com a sinfonia situamo-nos num dos de
graus da imortal escada sonora, tudo na 
comunidade dos laços da forma, da rou
pagem sinfônica e da destinação espiri
tual. 
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E G MO N T (abertura) 
A abertura, sob o gênio de Beethoven, 

simboliza bem a vida 'do mestre. Essa for
ma representa a penetração do espírito 
dramático na música pura . E tôda a vi
da de· Beethoven não é senão um grande 
drama expresso em música. 

A abertura póde assumir a forma-son~

ta rigorosa; apresentar esta forma mo-di-· 
ficada, ou ser ainda uma fantasia temá-
tica ou psicológica relativa ao drama que 
se lhe s~gue. Empresta seus têmas ao 
drama e ', O ·aproveitamento destes (o tra
balh.o a que vão ser submetidos pelJ 
compositor) é guiado pela sua importân
cia e função dramática . A Fantasia se
rá méra rapsódia de têmas da peça, l:t.O 

passo que a submissão a uma forma mais or-· 
denada obrigará o compositor a dar valor 
temático próprio ao material utilizado, 
pelO> que as aberturas dêsse gênEro se 
constituem peças autônomas, indepen
dentes artisticamente, embora sugerida.s 

pelo drama, o que lhes justifica a exe-cu 
ção em separado nos concertos sinfônicos. 

A ..abertura de "Egmont", op. 84, data d '1 
1810. Nela encontramos a opooição do:; 
dois princípios, dor e alegria, como na 
maioria das obras beethovenianas. É , de 
c;:rto modo, a síntese do drama de Goe
the, exprimindo inicialmente a angúst[a 
do homem ancioso de liberdade e, no fi
nal, a felicidade resultante da conquista 
dessa liberdade. O Adagio inicial, sôbr~ 

rítmo fúnebre· de marcha, parece conter 
ameaças de revolta. No Allegro seguint:e 
aparece um motivo que lembra o do iní
cio do Adagio, dado pelas ç:ordas, no gra
ve. Os desenvolvimentos temáticos obe
d e·cem ao ·plano tradicional. O Allegro 
con brio canta a apotéose da liberdade·. É 

construido sôb-re o têma da Sinfonia 
Triunfal com a qual termina a . música de 
cêna para "Egmont", a qual compreende 
ao todo dez números . 




