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i I i BEETHOVEN - Fidelio (abertura) 1 
! GUARNIERI- Danças Brasileiras, Negra e Selvagem I 
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Nascido em 1935, em St. Louis, EUA, sua primeira atuação impor
tante como solista ocorreu dez anos mais tarde, com a St. Louis Symphony 
Orchestm, sob a direção de Vladimir Golschmann. Estudou entre outros 
com Carl Madlinger, Carl Friedberg (discípulo de Brahms e de Clara 
Schumann) e Rudolf Serkin. Entre os prêmios que recebeu, estão duas 
láureas internacionais da maior importância: o prêmio "Edgar M. Le
vent:ritt" (1959) e o Concurso Internacional Rainha Elizabeth da Bélgica 
( 19(,iÓ') . 

Sua carreira artística levou-o aos maiores centros musicais dos Esta~ 
dos Unidos, atuando também em diversos países da Europa e da África 
do Norte. Foi solista de concertos dirigidos por Schuricht, Krips, Klem
perer, Steinberg, Horenstein entre outros. 

Já realizou duas turnês pela América Latina, sendo esta portanto 
a terceira. Apresentou-se também numa série de vinte e quatro concêrtos 
nas principais salas soviéticas, e também na Polônia. 

Durante a semana inaugural do Philarmonic Hall no Lincoln Center 
de New York, FRAGER foi convidado por Leonard Bernstein para par
ticipar como solista de um de seus concêrtos, recebendo do New York Times 
a seguinte crítica: "sem dúvida, encontramo-nos face a um intérprete de 
qualidade excepcional", 

.. 

,.. 

SANTORO 
OPINIÕES 

De uma conversa com Cláudio San
toro, há vários anos ausente do Brasil, 
e que agora pretende aqui permanecer 
"Cse os bons ventos soprarem), foram 
extraídas as notas seguintes, revisadas 
pelo compositor após redigidas . 

Santoro foi um dos primeiros mú
sicos brasileiros a seguir os ensina
mentos de Koellreutter, iniciando-se no 
dodecafonismo, técnica de composição 
que condiciona um estilo musical, con
victo de que assim estaria adquirindo 
os meios necessários para compor o 
tipo de música que desejava realizar. 
Por volta de 1946 entrou num período 
de transição que o levou finalmente 
ao nacionalismo. Essa passagem resul
tou da interação de vários fatôres: 
emocionais, filosóficos e estétic-os (de 
preferência a políticos), de auto-afir
mação. 

Necessitava provar para si mesmo 
que era capaz de compor obras nos 
cânones tradicionais, e que fôssem de 
uma linguagem mais acessível, mais 
direta. A concepção de vida e do mundo 
que tinha levavam-no a valorizar so
bretudo uma música escrita numa lin
guagem que pudesse ser compreendida 
pelos brasileiros. Suas obras dodecafô
nicas não er.am ouvidas por não se
rem executadas (doença que, acres
centamos, ataca todos os compositores 
brasileiros), mas se fôssem executadas, 
provàvelmente não seriam aceitas por 
um público que não estava ainda ha
bituado nem com Debussy. Nunca usou 
porém o folclore : Milhaud fêz música 
francesa com folclore brasileiro; San
toro pretendeu criar uma música bra
sileira sem recorrer à temática exte
rior: fazer o típico e não o pitoresco. 
· A fase nacionalista é hoje vista pelo 
autor como tendo aspectos negativos 
e positivos. De modo geral, Santoro 
considera que ela foi um mal necessá
rio, pois êle fizera o caminho inverso 

do normal, isto é, fôra antes dodeca
fônico e depois nacionalista. Daí a ne
cessidade de auto-afirmação no campo 
da composição tradicional. Ainda hoje, 
êle pensa que o compositor deve ter 
Q domínio completo de qualquer tipo 
de música : durante certo tempo, es
creveu pelo menos duas partituras se
manais para a rádio, compondo tam
bém muita música para filmes . Por 
outro lado, essa fase representa um 
hiato em sua atividade criadora. San
toro não pretende dizer com isso que 
tôdas as obras suas resultantes da <Ori
entação nacionalista sejam de qualida
de inferior: o compositor que pratica 
uma constante auto-crítica sabe muito 
bem quais as melhores e quais as mais 
fracas dentre suas composições. Koel
lreutter, porém, lhe havia dito: "Você 
não ficará muito tempo nêsse tipo de 
música, pois sua inquietude criadora 
é por demais intensa para permitir-lhe 
satisfação com tais princípios". Hoje, 
Santoro vê que seu mestre tinha razão. 

Encerrada a fase nacionalista, voltou 
ao serialismo, bastante evoluído com 
relação ao que antes fazia, sempre po
rém com uma insatisfação que nunca 
o deixara contentar-se com o já enun
ciado. Dissemos antes que o ingresso 
de Santoro na corrente dodecafônica 
deveu-se à convicção de que ela lhe 
forneceria os elementos necessários pa
ra o tipo de música que almejava rea
lizar. Realmente, o compositor só veio 
a encontrar algo semelhante ao que 
sempre pretendeu quando conheceu 
obras de autores post-webernianos, uti
lizando recursos eletro-acústicos e tra
balhando o <Objeto sonoro segundo no
víssimas técnicas. E pode-se dizer que 
é de alguns anos para cá que êle ingres
sa numa fase que pode ser considerada 
o coroamento ou síntese de tôda sua 
carreira. Seu domínio da técnica, em 
todos os gêneros, é completo, sente-se 



livre para jogar com todos os conhe
cimentos laboriosos adquiridos e assimi
lados ao longo de uma carreira intran
sigente. E fundamenta suas últimas 
cnacões com uma análise da história 
da música, dividindo-a em três fases , 
como veremos (muito sucintamente) a 
seguir. 

Antes de mais nada, é preciso que 
se diga: Santoro não pretende c-om 
essa interpretação da história da mú
sica tornar "mais acessível", mais "com
preensível", as suas obras. A percepção 
de uma obra-de-arte é para êle um 
ato de total liberdade, independente 
da razão. A atividade artística é o mo
mento da completa libertação do ho
mem, que então satisfaz da maneira 
mais p·rofunda os seus instintos lúdicos 
manifestados desde a infância. A arte 
é mesmo, hoje, a trincheira do homem 
contra o cientificismo imediatista, con
tra o raci-onalismo limitador das mais 
diferentes possibilidades de comunica
ção e realização do indivíduo. Portan
to, a breve esquematização da histó
ria da música que a seguir transmitire
mos (em primeira mão) não é nem 
pode ser considerada como um dado 
apriorístico necessário para o entendi
mento de suas obras. 

Santoro prepara atualmente um cur
so para "Centro Brasileiro de Estudos 
Internacionais", onde desenvolverá 
mais amplamente as idéias seguintes. 
A música teria passado primeiramente 
por um período pré-estrutural, ao qual 
se seguiu um período estrutural, quan
do começaram a surgir as grandes es
truturas que chegaram ao seu paro
xismo no serialismo. O período seguinte 
pode ser definido como a-estrutural, e 
resultaria do impasse em que a música 
se encontrou após o serialismo. O que 
caracteriza êsse último período seria a 
"procura de dar ao objeto sonoro uma 

significação própria, sem defini-lo êm 
função de uma semântica qualquer, 
afim de que êle exista por si mesmo. 
O objeto sonoro é". 

Nêsse espírito foram compostas, re
centemente, três aleatórias (Santoro 
não quer que se as chame de "obras", 
o que poderia dar-lhes um caráter de 
coisa acabada) audiovisuais, direta
mente manipuladas em fita magnética, 
mas que idealmente comportariam ain
da uma versão em vídeo-tape, mais 
próxima de seu pensamento. Êsse tipo 
de obra, pelos recurs-os que emprega, 
e sobretudo pelo pensamento que a 
informa, não poderia ter sido compos
to há 20 anos atrás. O recurso tecno
lógico é porém visto pelo c-ompositor 
como um meio, e não como um fim; 
a concepção de Santoro opõe-se pois 
à de Marshal Mac-Luhan, para quem 
"the medium is the message". 

As Três Abstrações que a OSB hoje 
apresenta, em estréia mundial, são 
obras aleatórias, isto é, exigem parti
cipaçã-o ativa do regente e dos músi
cos, que não devem ser apenas trans
missoras "con anima" de uma partitura 
acabada e completa, mas que devem 
contribuir com sua personalidade para 
a própria estruturação daquilo que está 
escrito. A partitura fornece uma série 
de pontos de referência, a partir dos 
quais deve-se organizar a ação dos que 
participam de sua criação. Dêste modo, 
a versão que hoje ouviremos pode ser 
considerada a "versão número um", 
que jamais se repetirá. Ê pois uma con
cepção libertária, contrária ao totali
tarismo clássico-romântico, que anima 
o pensament-o do compositor, forne
cendo aos intérpretes da OSB a opor
tunidade de êles mesmos realizarem 
uma das possibilidades do esquema pro. 
posto. 
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WYKES 
OPINIÕES 

"Entre as muitas maneiras de dar 
sentido à nossa sensação de passar o 
tempo, a música é a mais agradável. 
Qualquer conteúdo simbólico (tema , 
idéia, desenvolvimento), encontrado ou 
não pelos ouvintes em The Shape of 
Time tem para mim apenas o s1gnifi 
cacto de acrescentar uma quahdade 
particular (uma forma, se se quizer) a 
um momento que, de outro moao, pode
ria ser algo tão frio e sem sentido 
quanto "quinze I!linutos", "um quarto 
de hora", "oito e quarenta da noite 
de 13 de abril". É essa dimensão, o 
tempo, que é comum a tôda a música 
e talvez seja a sua essência. 

Éste trabalho segue, em linha direta, 
o estilo de duas obras orquestrais an
teriores (Density 111, 1959, e Wave 
forms and Pulses, 1946) e de uma obra 
de câmera (Quintet for piano and 
Strinss, (1960), na medida em que toma 
como elementos musiciais básicos o 
som, o silêncio, o ruído, a pulsação, a 
não-pulsação ... Quanto à maneira de 
trabalhar estas matérias em uma com
posição, procedo contexturalmente. Is
to quer dizer que, partindo de qualquer 
inc1dente musical que me inte~esse, 
procuro cercá-lo com um ambiente ade
quado, talvez de modo semelhante ao 
do urbanista ou arquiteto que cria o 
meio ambiente para a atividade hu
mana. Apenas como informação, The 
Shape of Time começou a partir de 
meu interêsse pelo som de instrumen
tos semelhantes a sinos (címbalos an
tigos, glockenspiel, etc.), que são ou
vidos na abertura da obra". 

(Texto de Robert Wykes para· a 
estréia mundial de sua obra em 
1965, pela St. Louis Symphony 
Orchestra. Tradução : Léa Tá
vora) . 

Há muitos tipos de música aleatória. 
O melhor tipo é o que não procura 

ser matemático, mas musical. ~ode-se 
usar a matemática para descrever a 
música, mas ela mesmo não é mate
mática. Alguns compositores usam 
idéias científicas para compor, mas 
isso não leva à música. Tenho um ami
go que procura fazer música com com
putadores, mas o resultado é franca
mente anti-musical, embora não con
sidere que seja impossível fazer-se 
música utilizando essas máquinas. A 
história da música mostra que foram 
sempre utilizados os mais diferentes 
instrumentos para a sua produção ; a 
própria orquestra, considerada como 
um todo, é um instrumento muito re
cente. Nas culturas mais primitivas, 
não se pode fazer uma distinção pre
cisa entre instrumentos musicais e ins
trumentos apenas produtores de sons. 
De certo modo, hoje voltamos a. essa 
concepção. Tôda a fonte sonora pode 
ser utilizada para a realização de obras 
proporcionando um prazer musical es
pecífico. Por isso mesmo, nosso conceito 
de música é bem mais amplo do que 
antes. Para ser compositor hoje, é pre
ciso ter ouvidos, olhos, olfato e tato 
bem abertos, afim de melhor registrar
-se as extraordinárias gamas de mu
danças que ocorrem no mundo em que 
vivemos". 

Wykes não acredita que sua música 
seja a do futuro : êle escreve para o 
momento. Não se considera um revo
lucionário, mas um evolucionista, que 
quer apenas acrescentar algo à música 
que passou. passou. Outros virão, e 
acrescentarão novas idéias. Se a sua 
música fôr boa, ela será executada 
mais tarde, mas como uma música do 
passado. Não procura chocar o públi
co, mas apenas escrever o que sente e 
pensa. 

(Declarações prestadas ao 
comentarista) . 

PROKOFIEFF 
CONCÊRTO N. 0 2 para piano e orquestra, em sol menor, op. 16 

"Artista do Povo" da Federação Rus
sa desde 1947, tendo recebido sete vêzes 
o Prêmio Stalin, "Prokofieff é um ino
vador de muita originalidade. O inte
rêsse pela natureza viva, pelo gênero 
épico, sua habilidade em mostrar com 
poucos elementos os caracteres huma
nos aproximam-no de Moussorghky, 
Borodin e Rimsky-Korsakov. O lado 
forte da obra de Prokofieff é a concre
tude e precisão das imagens musiciais, 
épicas, líricas ou agudamente satíricas. 
Suas melodias são de uma expressivi
dade sem par. A magia dos ritmos mui
tas vêzes em tempo de marcha, a ca
pacidade de inventar novas maneiras 
de modular e uma exuberante maestria 
e brilhantismo na instrumentação" per
mitem afirmar que "Prokofieff enrique
ceu o estilo nacional da música rus
sa contemporânea" (Enciclopédia da 
URSS). 

As seguintes declarações do compo
sitor permitem melhor compreender 
seu propósito : "Luto pela maior simpli
cidade e por mais melodia. Tenho usa
do também a dissonância, mas em geral 
esta tem sido utilizada demais . . . Que
remos um estilo de música mais sim
ples e mais· melódico, uma atmosfera 
emocional menos complicada, a disso
nância relegada a seu lugar próprio, 
como um elemento da música, apare
cendo princiPalmente no encontro das 
linhas melódicas . . . Poder-se-á dizer o 
que bem entender do ouvido humano 
e da sua capacidade de se adaptar à 
música cada vez mais complicada, po
rE'm não creio que essa capacidade de 
adaptação cresça tanto e tão ràpida
mente. Três melodias é o máximo que 
o ouvido normal pode perceber e seguir 
ao mesmo tempo, quando elas são cla
ramente tocadas e contrastadas .. . Essa 
verdade leva o compositor a descobrir 
que na construção polifônica, assim 

como na estrutural, deve-se guardal' 
certos limites". 

O Concêrto n .0 2 foi estreado , em sua 
primeira versão, em 1913, tendo como 
solista o autor . Dez anos mais tarde, 
Prokofieff revisou a obra . que apresen
tou em Paris em 1924. sob a direção de 
Serge Koussevitzky. Sua primeira au
dicão receheu uma "consagradora" 
vaia do público de São Pet.ersbur~o , 
referend::tda pela anase totalidade da 
crítica. Para um dêles. o concêrto era 
"uma babei de sons extravagante,:; em
pilhados uns sôbre os outros, sem form a 
e sem harmonia": para antro. as cadên
~ia eram de "uma confusão musical 
t.ão grande aue H.lguém poder ia pensar 
terem ell'l s resultado da aued ::t de um 
tinteiro sôbre o papel pautado". Apenas 
nm crítico animou-se. a predizer um 
brilbl:lnte futuro p::tra a obra. no que 
t.ambPm exageron hast.ant.e. pois a ex
traordinária difkuldade técnica desta 
partitura intimidou muitos pianistas. 

Francis Poulenc. aue durante um mês 
inteiro ensaiou o 2.0 e 3.0 concertos com 
o compositor, e a seu pedido, assim 
descreve os movimentos dessa obra : 
"O Primeiro movimento inki a com um 
anil an t infl ~11i a base em 12/8 lembra 
o final do Concêrto n .0 3. A segunda 
idéia : um allegretto introduz-nos em 
seguida na atmosfera e irônica t.ão par
ticular ao autor da Sinfonia Clássica. 
Enfim, uma fabulosa cadência para o 
Piano solista conduz-nos a uma breve 
reexposição do tema inicial. 

Como é extraordinária a realizacão do 
scherzo, em que . .. implacáveis , semi
colcheias conduzem a dansa! Seria falta 
de honestidade de minha parte se eu 
omitisse a influência dêste scherzo n o 
primeiro movimento de m eu Sexteto 
para instrumentos de sôpro ... 



O final, tão bem denominado Alle
gro Tempestoso, inicia por uma tem
pestade rítmica. Uma das mais belas 
melodias de Prokofieff sucede a êste 
furacão. Enunciado inicialmente pelo 
piano, ela é em seguida retomada pelos 

fagotes, depois pelos oboés. Êste se
gundo episódio, de uma qualidade tão 
rara, dá ao Finale uma perfeição que , 
em minha opinião, o Concêrto n.0 3 
não atinge". 

Comentários por FLÁVIO SILVA 


