
pressão, escrevia êle, que a minha música ainda não está ao al 
cance de todos". 

Houve efetivamente, na França uma época, felizmente iá 
remota, em que nos meios artísticos, a incompetência de certos 
críticos, se medía pela sua incompreensão da música de Fauré. A 
arte sumqmente requintada do autor de "Pené lope", foi conside
rada durante aquele período, como sendo o apanágio de uma pe
quena "e lite" fóra da qual, não podiam ser apreciadas em tôda 
sua plenitude, as qualidades de sensibilidade, reserva e pureza, 
dessa música exclusivamente arquitetada para o espírito . 

As múltiplas e vibrantes manifestações que vêm assinalando 
no Brasil desde o dia 12 de Maio, a comemoração do centenário 
do nascimento de Gabriel Fauré, e, por outro lado, a calorosa aco
lhida proporcionada, na nossa terra, a diversas obras do seu mo
numental repertór io, abrangendo todos os gêneros, vocal , instru
mental e orquestral, constituem a prova indiscutível de que, neste 
país, não fica restrito a uma elite, a penetrante beleza da música 
pura, e também a prova de que, o nosso público não se deixa uni
camente arrebatar pela exuberância e os efeitos sonóros, conse
guindo um susurro confidencial , fazer igualmente vibrar a alma 
ouvinte. 

Ao encerrar essas breves reflexões sôbre a eminente figura 
do meu saudoso e querido Mestre, não posso deixar de evocar a 
imagem da magnífica consagração da carreira de Gabriel Fauré, à 
qual tive a felicidade de assistir, em 1922, no grande anfiteatro 
da Sorbonne. - Tôdo o mundo oficial, tôdos os seus amigos, alu
nos e discípulos, tôdos os músicos, virtuoses e compositores, gran
des e pequenos, toda a França musical e também inúmeros admi
radores anônimos, estavam reunidos no suntuoso teatro da Uni 
versidade de Paris , para tributar a Gabriel Fauré, que já tinha quasi 
oitenta anos, a gratidão e o apreço do seu país, num incomparável 
festival em que seus colegas, entre os mais ilustres, tocaram ou re
geram sucessivamente algumas das suas imorredouras composições. 

Sentada bastante perto e em frente ao glorioso homenageado, 
o qual ao lado do Presidente Millerand , assistia com comovida 
satisfação, porém sem orgulho, às entusiásticas aclamações de um 
mundo definitivamente conquistado pela magia e o "charme" do 
seu genial pensamento, pude perceber, na serenidade do seu olhar, 
a visão longínqua de uma grande saudade. Gabriel Fauré, Membro 
da Academia, Diretor Honorário do Conservatório, que o Govêrno 
francês acabava de condecorar com o mais alto grau da Legião 
de Honra, festejava tranqui lamente o seu triunfo, evocando na
quele instante o berço encantado da sua infância : uma capela, e 
um jardim! 
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PROCR~m~ 
1.3 P a r t e : 

QUARTETO, N. 0 1, EM DO MENOR 
Vi oi i no OSCAR BORG:ERTH 
Viola FRANCISCO CORUJO 
Violcncelo IBERÊ GOMES GROSSO 
Piano MAGDALENA TAGLI,'\FERRO 

2. 3 P a r t e : 

MELODIAS Para Canto e Piano 
Aurore 

Les Berceaux 

Clair de Lune 

Au Bord de I'Eau 

Le Voyageur 

VIOLETA COELHO NETTO DE FREITAS 
e MAGDALENA TAGLIAFERRO 

SOLOS DE PIANO 
Noturno, N° 6 

Improviso, N° 5 

Barcarola, N° 6 

Improviso, N .0 2 

MAGDALENA TAGLIAFERRO 

3.~ P a r ~ e : 

SONATA, N.0 1, EM LA MAIOR, Para Piano e Violino 
MAGDALENA TAGLIAFERRO 
OSCAR BORGERTH 

CULTURA ARTISTICA DO RIO DE JANEIRO 

Edifício Carioca - LARGO DA CARIOCA, 5-4.0 andar, sala 417 

Telefone 22-1516 - Caixa Postal 344 
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CULTURA ARTISTICA DO RIO DE JANEIRO 
170.0 Sarou 

~ 

FESTIVAL FAURE 
Comemorando o Centenário do Nascimento do gl"ande 

mestl"e fl"ancês 

organizado por 

MAGDALENA TAGLIAFERRO 
com o valioso concurso de: 

VIOLETA COELHO NETT,O DE FREITAS 
OSCAR BORGERTH 
FRANCISCO CORUJO 
:<BERÊ GOMES GROSSO 

TEATRO MUNICIPAL 
8.a-feira, 5 de Junho de 194~ - às 21 hs. 



REFLEXÕES SOBRE A VIDA E A OBRA 
DO MEU EMINENTE MESTRE 

I 

GABRIEL FAURE 
Nos arredores da pitoresca ci dade de Foix, no Sul oéste da 

França, a modesta capela de Mont gauzy abrigava, desde o sé
culo IX, uma milagrosa estátua de Nossa Senhora. Durante quasi 
trinta gerações, esse santuário foi o centro de comoventes roma
rias , costumando os peregrinos subir de joelhos o sinuoso e in
greme caminho . que levava até o convento. 

Apesar das revo luções e das guerras de religião, o culto de 
"Notre Dame de Montgauzy' se manteve vivaz até que, em 
meiados do século passado, o prédio da Escola Normal veiu a ser 
erguido sôbre as ruínas do antigo convento. A capela, porérn, 
reconstruída na época do Império, permanece intata e continúa 
sendo visitada, desde então, por numerosos romeiros e também, 
por alguns turistas atraídos pela serena e sedutora beleza dessa 
região .. 

Gabriel Fauré tinha quatro anos apenas, quando o seu pai 
foi nomeado diretor da Escola de Montgauzy. Nos majestosos 
plátanos e magnolias que rodeam o austéro edifício, no deslum
bramento primaveril das cerejeiras e das macieiras, no esplendor 
da paisagem que se descortina de todos os lados desse jardim 
encantado, a poesia do mundo se revela espontaneamente a esse 
menino já ávido de captar o perfume de cada flôr, o canto de 
cada pássaro, e até, os ritmos das forjas longínquas, que o vento 
lhe traz em sonoridades confusas e insistentes. 

Na capelinha, o pequeno Gabriel encontra o r·efugio onde 
ê le pode se recolher, sendo sua maior alegria ouvir tocar o mo
desto órgão, cuja música oferece a essa alma infantil, uma expan
são natural e ainda inconciente à torrente diária e ao frescor das 
suas emoções. E' nesse ambien te de pureza, espiritualidade e 
meditação que se desperta, entre os seus quatro e nove anos, a 
percepção artística dessa prodigiosa criança que nada, nas suas 
origens, predestina à música e que, no entanto, durante a sua 
longa e exemplar existência, não fará outra coisa sinão, viver pela 
música, da música, e exclusivamente para a música. 

Uma capela, e um jardim 1 E' da fusão sonóra dessas duas 
misteriosas e dominantes atrações da sua infância, que irá nascer, 
ao mesmo tempo: uma linguagem das mais pessoais e encantadoras 
de toda a música moderna, e aquela fôrça imaginativa que permi
tirá a Fauré cantar a vida e todos os seus matizes de alegria, espe
rança ou ansiedade, com uma voz tão irresistível que eleva, puri 
fica e consegue ultrapassar a própria realidade. 

Uma capela, e um jardim 1 Às vibrações do velho órgão que, 
desde o início, veicularam o seu juvenil e vibrante pensamento, à 
sua desf!ledida admiração pela obra do Criador, originada no de-
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corre r dos lon gos passe ios em Mont gauzy e nos mo rros vizinho>, 
Fauré consegui rá da r mais do que uma substância harmônica ou 
uma forma melód ica. Lon ge de recorrer aos possan tes efeitos or
questrais, longe de traduzi r numa música descriti va das manifesta
ções da natureza , Fa uré dei xa rá o piano, as vozes, as cordas, ex 
pressarem li v remente, sem grande eloquência, sem artifícios sonó
ros, t udo o que ê le sente, transpondo instintivamente no plano 
musical , sua a rdorosa vib ração pessoal e p rocurando apenas, na 
sua música, como êle mesmo nos dirá mais tarde, respeitar essa 
regra imutável: "fazer pouco barulho, porém sempre dizer alguma 
coisa"! 

Durante os seus estudos musicais na famosa escola Niedeí
meyer, em Paris, aquelas penetrantes influências, aqueles dignos 
preceitos, iluminarão e guiarão os passos do jovem e brilhan: e 
aluno de Saint-Saens q ue, aos quinze anos, já demonstra na sua 
primeira melodia "Le Papillon et la Fleur" , a ambição de expressar, 
numa só efusão do pensamento, e por meio do mais simples e co
movedor desenho melódico, a maravilhosa união da música e da 
poesia . Rodeado de preciosas e entusiastas amizades, tais a de 
Messager, Henry Duparc, Gigout e do próprfo Saint-Saens que vem 
a ser o seu verdadeiro guia espiritual, Gabriel Fauré inicia aos 
vinte anos ao sair daquele modelar estabelecimento de ens ino, a 
primeira grande etapa da sua carreira artística, à qual devemos a 
"Sonata para piano e v iolino", os dois "quartetos", vinte encanta
doras melodias, notável produção pianística e a "Balada para piaroo 
e orquestra" originalmente escrita para piano só. 

Para esse jovem compositor, ainda desconhecido, porém de 
cidido a nunca admitir o avassalamento da sua arte a um efeito de 
estilo ou a qualquer fim que não seja integralmente musical, para 
esse autor requintado, que nunca escreverá pelo simples prazer de; 
compôr ou para gan har a vida , mas sim para expressar com absoluta 
espontaneidade, o magnífico canto inter ior da sua genuina e con:>
tante inspiração, a carreira de compositor se revela, particularmente 
árdua, levando-o a assumir durante alguns anos, o cargo de orga
nista numa pequena igreja da Bretanha, an tes dêle poder vo!tar 
a Paris, onde o chamam suas ardentes aspirações. Êle não conse
guirá, todavia, se ded icar exclus ivamente à composição, sendo obri
gado a lecionar e acei tar as fun ções de organista, em diversas igre
jas da capital francesa, af im de assegurar a existência do seu lar, 
nesse período que coincide, entretanto, com a fase mais fecunda e 
resplandescente da s ua produção vocal e instrumental. A sua no-
meação, aos 51 anos, para Professor de Composição no Conserva
tório de Paris,. na Cátedra anteriormente ocupada por Niassenet, e 
a concretização, no mesmo ano, do grande sonho da sua j uventud~. 
o encargo do grande órgão da Igreja da Madeleine, marcam para 
Gabriel Fauré, ao mesmo tempo que sua libertação das preocupa
ções materiais imediatas a primeira consagração oficial na vagarosa, 
porém ininterrupta e tão gloriosa ascenção, que levará o sutil re
novador da concepção harmônica e da moderna canção francesa, ao 
prestigioso lugar que êle ocupa, hoje em dia, no cenário musical 
contemporâneo. 

.. 

Meu primei ro contacto com Gabriel Fauré , se deu no dia em 
que me apresentei ao Concurso de Admissão ao Conservatório de 
Paris , do qual êle fôra nomeado Diretor. Eu tinha treze anos, aca
bava de chega r do Brasil e estava bem longe,naquela ocasião, de 
suspeitar o importante papel que iria desempenhar , em toda a mi
nha formação artística, esse senhor tão simples e delicado, que 
presidia o imponente juri, e que eu tinha visto de longe, poucos 
dias antes, em frente à porta daquela célebre Instituição para a 
qual convergiam, então, todas as minhas esperanças. 

Foi logo no início do ano letivo, algumas semanas depois da 
minha admissão ao Conservatório, que tive, inesperadamente, mi
nha primeira conversa com Fauré. Meu professor, Antonin Mar
montei (filho), para cuja classe fôra designada, estava encerrando 
uma aula quando, após ter insistentemente batido à porta, um con
tínuo entrou e disse, em alta e pomposa voz: "O Sr . Diretor 
manda chamar: "la petite brésilienne" . Devo confessar que si, du
rante o trajeto entre a minha classe a sala da diretoria, o meu co
ração deu sinais de profunda perturbação, não era somente, devido 
à honra de ser recebida pelo genial autor de "Promethée" chegado 
naquela época ao auge da celebridade, mas também, ao temor de 
ser admoestada por Deus sabe que travessura minha. Essa entre
vista, no entanto , na qual eu falei do Brasil e das lindas hortensias 
da minha cidade natal, e Gabriel Fauré .. da música, que era sua 
única linguagem, foi a primeira de muitas e muitas outras, em que 
ia sempre crescendo o meu entusiasmo e o meu fervor, por esse 
mús ico excepciona l de quem me tornei, desde então dedicada dis
cípula e incondicional admiradora. 

Da sua índole humorística e do seu gosto da fantasia, que 
Fauré nunca deixou transparecer nas suas composições, e consti
tuem ta lvez faceta menos conhec ida de seu caráter, encontramos 
significativa ilustração na autêntica história que êle gostava de nos 
contar, a respeito da primeira execução em público do admirável 
"Sexto Noturno". Visivelmente impressionada pe la extraordinária 
pureza de sentimentos que dimana dessa obra, uma senhora qu-= 
se julgava bastante entendida e provavelmente à espera de uma 
resposta sensacional, perguntou ao Mestre, nos bastidores da sala 
de Concêrto, qual era o céu luminoso que inspirara essas harmo
niosas páginas. "Acredite ou não, minha senhora, respondeu o au
tor, idealizei esse Noturno num dia de chuva, ao atravessar o túnel 
do "S implon", no trem que me trouxe da Suiça o ano passado"! 

Esse homem, essencialmente bom e generoso sabia também 
ser enérgico e severo, conforme veiu provar o rad ica l programa de 
reformas, que êle aplicou durante sua atuação à frente do Conser
vatório de Paris, com uma implacável tenacidade que parec ia tão 
contrária à sua natureza . "Dizem, me confiou um dia o meu Mes
tre, que está soprando nesta ve lha casa, um vento de revo lução! 
Não vá contar a ninguem o que vou lhe dizer: Esse sôpro é apenas, 
o da Música"! 

A música de Gabriel Fauré I Quem podia definí-la, me lhor do 
que êle mesmo com essas poucas palavras escritas à sua mulher, 
depois de compôr o primeiro quinteto (em 1906) -"Tenho a im -
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