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DADOS REFERENTES AO PROGRAMA 
José Maurício Nunes Garcia, nasceu em 

lí67 no Rio de Janeiro. quando as dificul
clades de transporte entre o Brasil e a Em·o
pa tornavam impossível um contácto com 
os mestres de então, com a obra destes, com 
seus conse hos. suas influências. De onde 
c destáque especial que met·ecc a posição qu" 
éste homem dP gênio ocupa na música bra
sileira. 

Homem de côr, mulato, pobre, tím.do, per
sonalidade limitada às glórias da Colônia, 
entregue às suas proprias inspirações, não 
deixou por issu de ser admirado por quantos 
o conheceram. s·gismundo Neukamm, dis
cípulo diléto de Haydn, durante o tempo em 
que permaneceu no Rio de Janeiro a serviço 
de D. João VI (de 1816 a 1820) foi a primei-

. ra autorizada testemunha a ficar maravi
lhada com a genialidade do nosso patrício. 

Quasi toda sua óbra foi perdida e é;egc.r;.c!' 
históricos documentos, cabe à esquecida mc
mór:a de Marcos Portugal parte desse aten
tado ao patrimônio musica' brasileiro. 

Da ópe1-a «Zemira» nada se sabe. Os mais 
devotos admiradores do Padre José Maurício, 
entre eles o Visconde de Taunnay, nóo conse
guiram clecobr r o paradeiro ele tão origin:J.l 
partitw·a. que na opinião ele Nculmmm «Mu-· 
zart ass;natia com muito gosto». 

Salvou-se a «Ouverture» que, durante mui
tos ano;:; esteve esquecida, primeiro no·; ar
tlu~vos cb Capela Imperial e depois no Ins
tituto Nacional ele Música. Sobre a clata c1'1 
prime:r:J. <'xecução não há documentação. 
Sabe-se C_il:e surgiu como uma revelação da 
obra a execução que o Maestro Eleazar d~ 

Carvalho c11rigiu à frente ela Orquestra Sin
fónica Bras leira, depois de longas pesquizas 
naqueles arquivos. 

A forma é clássica, revelando a força gc
Jüal do padre mulato, embora relegado ac 
desdém na côrte aristocráta de D. João VJ 
que se levantou uma vez em meio de um con
çerto no Paço de São C1·istovão. arrancando 
do peito da farda dourada de Visconde de Vila 
Nova da Rainha a venéra de Cristo, colo
cou-a na humilde batina do músico brasilei
ro, declarando com sua voz forte de Regente: 
«Um mulato, - murmura;-vos -. Não im
porta; tem muito talente e é padre». 

* * :!= 

O «Concerto N.'' 2 para piano e orquestra» 
foi escrito em 19'16 e ganhou o «Prêmio 
Alexandre Levy» em 1917. O primeiro mo-

vimento «Decidido» é monotemático c está 
cúnstruido em. forma de variações, ligadas 
entre si. Cada variação é apresentada sem
pre pela cabeça do tema ora pelo piano, ora 
pela orquestra e se desenvolvendo ampla
ll1cnte ·na reexposição. Uma cadênc'a serve 
de· ligação entre o primeiro e o segundo mo
v;mento. Este, «Afetuoso», que é também 
monotemático, se desenvolve num_ ambiente 
de grande lirismo at·ngindo aqui sua maio1· 
intensidade expressiva. Um «Scherzo» in
terrompe tôda termura e encantamento dêstc 
segundo movimento, cujo tema são as 4 pri
meiras notas do segundo mov:mento. Com 
uma coda finaliza êste tempo. O terceiro 
movimento, «Vivo», esta construído e1n for
ma de roncló c inicia-se com um tema de ca
Jater de frevo que é apresentado pr:J'neira
l~lente pela o1·questra, sob base rítmica do 
piano e bateri~t, sendo, logo em seguida, re
exposto pelo piano. O segundo tema é de 
carater das toadas a moda pau·ista e o ter
ceiro é nordestino. Este reaparece na coda 
final, term·nando o Concêrto num am.biente 
festivo de grande vivacidade. Esta obra é 
(edicada à pianista Lídia Simões. 

* * * 

Em 1878 Tehaikowsky compôs a Quarta 
Sinfonia, que foi por êle próprio considerada 
f,ua obra-prima. Com uma introdução de 
cvrta magestade começa o primeiro anda
mento que, ao concluir-se, nos apresenta o 
r•rimeiro tema, depois de vigorosamente de
~envolvido, seguido de uma passagem calma 
o_ue nos leva a um tema subsiuiário, voltando 
novamente ao primeiro tema que é desen
volvido até o final elo andamento, brilhante 
c vigoroso . 

.J 

Confiada ao oboé. com acompanhamento 
das cordas em pizzicato, segue-se o segundo 
r,nclamcnto, um dos mais fascinantes que 
'I'chailcovv-slcy escreveu, o andantino in modo 
r1;; canzone, que é depois executado por gru
pos instrumentais. 

Acompanhado em pizzicato e terceiro an
clamento é orignal; e quando as cordas se 
~alam, o mesmo efeito é obtido nas madei-
1 as e metais. 

No «Finale» a Orquestra desenvolve os 
bês temas, terminando a Sinfonia com um 
«crescendo» de intensíssima energia. 

F. Mascarenhas de Queiroz 
Redator-Musical 
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CONCERTO SINFôNICO 

PROGRAMA 

PADRE JOSE MAURíCIO 

CAMARGO GU ANIERI 

TCHAIKOWSKY 
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II 

«Zemira» - Ouverture 

(V audiç~o em São Paulo) 

«Concerto n.'' 2, para Piano e 

Orquestra» 

Solista: - LíDIA SIMõES 

«Sinfonia n." 4» 

Andante sostenuto. Moderato con anima 
Andantino in modo de canzone 
Scherzo. Pizzicato ostinato 
Finale. Alegro con fuoco 

Regeu te: - ELEAZAR DE CARVALHO 

ELEAZAR DE CARVALHO 

l 
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O mae::;tro Eleazar de Carvalho é natural do 

Estado do Ce::J.rá. 

Fez os cursos da composição e regência na 

E::;cola Nacional de I\1úsica. 

Tem escrito muitas obras para orquestra, 

piano e canto. Planejou vasta realização de Ópe

ras, tendo já terminado «A Descoberta do Bra

sil», em 2 atos, levada à cena e:n 1939 no Rio 

d::: Janeiro c <(Tiradentes», em 4 atos, tambem 

já levada à cena no Te::t.tro Municipal do Rio de 

Janeiro em 7 de Setembro de 1941. 

Viajou em 1946 para o sEstados Unidos da 

Arnerica do Norte onde realizou um curso de 

aperfeiçoamento no Bcrkshire Music Center, sob 

a direção do mestre Serge Koussevitzh;y. 

Em 1947 foi convidado para o posto de pro

fessor do mesmo centro estreando co:no regente 

à frente da Orquestra Sinfônica de Boston. 

Dirigiu as princ ipais orquestras dos Estados 

Unidos - onde fixou residência permanente -

inclusive as de Ch icago, Cleve land, Filadelfia, 

Pittsburgh, Colorado, etc. 

Foi classificado de embaixador musical pela 

crítica norte-americana, em virtude do gTande 

número de composições brasileiras que tem apre

sentado, inclusive as primeiras audições da «Fa n 

tazia para Violino e Orquestra», de Villa Lobos, 

o <<Pró logo e Fuga», de Camargo Guarnieri, que 

foi pe lo autor dedicado a E leazar de Carvalho, 

a «Sinfr,nia», de Lorenzo Fernandes e muitas outras obras de autores nacionais na execução da 

Bos t on Syn"lp h ony Orches h e. 

Tendo vindo ao Brasi l especia lmente para tender aos seus compromissos com o Departamento 

de Cultura de S . Paulo, Eleazar de Ca1·va lho regressará aos Estados Unidos nos meiados de junho, 

afim de reger o.. OrC]uestra Fila1·monica de New York e a Orquestra de Boston nos Fe5tivais 

Derkshire. 

Lí DIA S I Mõ E S 
A pianista que é, por assim dize•·, a interprete oficial das obras de Camargo Guarnieri, nasceu 

em Mannus, no Amazonas. Fêz seus estudos de piano em São Paulo onde cursou as classes de 

teoria superior da n1úsica e estética musical com Camargo Guarnieri. Considerada pela crítica 

co.:no um dos mais notáveis talentos da nova geração de concertistas do Brasil tem atucd.o, com 

grande êxito, como solista da série oficial de concertos sinfônicos do Departamento Municipal de 

Cultura de São Paulo, bem como, em vários estados, en"l 1·ecitais de obras de Camargo Guarnieri. 

CAMARGO GUARNIERI 

Camargo Guan1ieri, que figura neste p1·ograma entre o Padre José Mauricio e Tchail{owsky, 

foi aluno de Lamberto Baldi e orientado por Mário de Andrade, deu à sua música as características 

pa.triõticas e artísticas do seu orientador, com a técnica do mestre. 

.Surgiu em 1928. Foi premiado em 1936 e 1937. Em 1938 obteve o prêmio de viagem à Eu1·opa; 

indo a Paris onde recebeu conselhos e lições de Charles Koechlin e François Ruhlmann . Regressou 

em 1942, viajando para os EE. UU. convidado pela <<Panarnerican Union» recebendo o prêmio con

ferido pela <<Fieicher Music Colletion», de Filade l fia ,ao seu Concerto de Violino e Orquestra. 

Apresentou algumas de suas obras em concertos da «League of Conposers», de New York; em 

Hoston, Serge Koussewitsky cedeu-lhe a batuta para reger a «Abertura Concertante»; a «Columbia 

Broadcasting Scrvice» irradiou programas de suas músic.:1s; e realizou concertos em Washington. 

Em 1944 conquistou o .prêmio para a melhor sinfonia de expressão brasileirJt moden"la e no 

mesmo ano com o «Quarteto n." 2 para cordas» ganhou o prêmio da América Latina, no concurso 

instituído pela R.C A. Victor e «Chamber Music Guild», de Washington; em 1946 ganhou, COr!l o 

«Concerto n."' 2 para piano e Orquestra», o concu1·so «Alexandre Levy)> e finalmente em 1948, 

obteve o sPgundo lugar no concurso Sinfonia das Américas, com a «Sinfonia n.'? 2», entre oitocen
tos concurrentes. 

Neste ano, por Serge Koussewitsky, foi cometida a Camargo Guarnieri a incumbência de com

pô•· uma peça sinfônica para a «Koussewitsky Fondatiotu>, distinção que até o momento só foi 
conferida a quJ.tro compositores. 




