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As mais baratas viagens entre o Brasil e a Europa pelo 

Boeing Jet Intercontinental, o mais experimentado e avan· 

çado avião a jato do mundo. Agora. sua viagem para 

Par!s é de apenas 12 horas. Viajando na Classe econó· 

mica. você poupa na passagem e prolonga sua estadia 

na Europa. A Air France, com tripulações experimentadas 

e técnicos de manutenção altamente especializados em 

jatos, continua proporcionando o melhor em rapidez e 

eficiência . oferecendo sempre Confôrto Absoluto. 

Para maiores informações, consulte seu 
ágente de viagens ou a 

-AI·R-F RANCE 

~ 
B~fiNO .lEr INTEIICONTINfNJAL f C/IIIAVfLU • OJ pOIS MfLHOIIU JATOS • NA MAIO li llfDf AlllfA DO MUNDO 



CINCOENTENÁRIO do 

o moderno sistema de 

renovação de a r 

de que está dotado 

o 

TEATRO MUNICIPM 

foi executado por 

ZAULI 

· CZ.Au Lls.A. 
ES PECIALISTAS EM VENTILAÇÃO - AR CONDICIONADO 

'"" Ga<ibaldi, 521-tol0 LS. Paal\ 

PREFEITURA DE SAO PAULO 

O TEATRO 1VIUNICIPAL DE SÃO PAULO 

comemor'a nesta da, ta . seu 

50.'' ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO 

12 de s,ebembro ,dJe 1911 * 12 de setembro d'e 1961 



Por êste teatro têm passado as mais legítimas ex

pressões da arte contemporânea. E, a nossa p latéia , co

nhecida como das mais cultas e exigentes do mundo, tem 

tido a oportunidad·e de aplaudir temporadas memoráveis 

àe ópera, ballet, música erudita e arte cênica. O Teatro 

Municipal está ôomemorando meio século de vida . . . vida 

dedicada ao que possuímos de mais puro e de mais belo: 

a arte. 

A RIBEIRO PUBLICIDADE E EDITORA LTDA., edi-

tóra dêstes programas, e, que há dezenas de anos vem 

acompanhando as manijesta.ções artís~icas do nosso tea

tro máximo, jaz, pois suas, as merecidas homenagens ao 

Teatro Municipal de São Pau.lo, augurando- lhes anos e 

anos de glória: e progresso. 

Ribeiro - publici~a~e e e~ i tora lida .. 

" uma força em continuidade desde 1914" EXMO. SNR. DR. FRANCISCO PRESTES MAIA 

DD. Prefeito do Município de São Paulo 



O charme parisiense ... 

. ;.+ 
\.. Presente na sua elegância . 

G requinte internacional, 
feito especialmente para você. 
As Meias Christian Dior ajustam-se 

perfeitamente à sua· perna, dando uma •. 
aderência que confunde com sua pele>. 

Um produto 1!!1 
,,z,.z·tittt·• 

São Paulo 

l.' : .. : 1. 

I 

PREFEITURA DO lVIUNICíPIO DE S. PAULO 

Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

Divisão de Expansão Cultural 

Concêrto Sinfônico 

comemorativo ao 50.ç ·t aniversário 

do 

TEATRO MUNICIPAL 

DE SÃO PAULO 

ORQUESTRA SINFôNICA 

MUNICIPAL 

Solista - SOUZA LIMA 

Regente - CAMARGO GUARNIERI 

: CASA BENTO LOEB 
I J. :f. 
~ * * ServiJ!do a Soci~dade P~ulista desde 1891 rua 15 de novembro, 331 



BRILHANTES 
valorização de 

~ 
ao ano 

Se os brilhantes que você comprar em nossa firma 

não valorizarem esse tanto em 1 ano, devolva-nos e lhe 

daremos 18% de lucro g.araritido por certificado. 

Não fazemos milagres não senho1· ! 
Nosso lucro está na comprà do diamante bruto. 

Aproveite a visita e conheça nossa oficina e veja 

como se lapida o diamante. 

• brilhantes de 1 centésimo 
a 20 quilates 

• aliancas de br i lh arite~ 
de todos os preços 
e tamanhos 

LAPIDAÇÃO DE DIAMANTES 

lA~J!&LfTilJ§ illWTI~ . 
20 AN êS D' TRADIÇAD 

rJO Ji i;MO DE DIAMANõES 

Rua :São Bento , 290 -· 5'? andar - conj. 3 
Telefones: 35-5932 e 35-6529 

LTDA. 

E;nd. J e!.: ~ 'S.ALM];:DIAMANTES" - São PaUlo 
MEMBRO DA ASSOC IAÇÃO BRASILEIRA .DE GEMOLOGIA 

CAMARGO G U ARNI -

CAMARGO GUARNIERI na·3ceu em Tietê, 
Est ado de São Paulo, em 1907. filho de italiano 
da Sicilia. e de brasileira de velha e tradicional 
família . Seu pai, musicista, incumbiu um modesto 
profe·3sor da cidadezinha para iniciá-lo na teoria 
musical. Em breve, ultrapassa das a s possibilidades 
dêsse primeiro aprendizado, acompanhou a familia 
em sua muda nça para São Paulo . Aqui estudou su
cessivamente com o pianista e compositor Ernani 
Braga e com o piani·3ta e pedagogo Antônio de Sá 
Perei ra. Mais ta.rde , a presença prolongada em 
São P a ulo do regente italiano Lamberto Baldi pro
porcionou-lhe a oportunidade de trabalhar com ês
se mestre, no sentido estrito e mais elevado do 
qualificativo. Baldi encontrou em Camargo Gua•
nieri uma rara receptividade . Resultou do acura
do labor , então realizado, um artesanato eficaz. e 
um dominio da · escrita mus·ical · de preço excepciO
nal. Simultãn-eamente à aquisição de um instrumen
to expressional de sólida univer3alidade, Camargo 
Guarnieti recebeu poderosos estimulas de sua 
aprox imação com Mário de Andr ade, que imedia
tamente o adotou, comunicando-lhe os e lementos 
culturas e o interêsse pelo populário brasilEiro 
que permitiram ao jovem compositor atingir o dO
minio de uma linguagem de sutileza e refinamen
to ·superiores e de íntimo contato com o verbo mu
s ical da nacionalidade. Aquêle refinamento afir
mando-se , preocupou a Mário de Andrade, cioso de 
sua orienta.ção nacionalista, e convencido da neces
s idade social duma expressão despojada de precio
sismos, e mantida bem próxima da neutralidade 
da coletividade. Camargo Guârnieri , apesar da 
sua dedicação ao eminente líder modernista, resis
tiu a qualquer intuito de limitação de sua espon
tane idade cria dora. 

Como ta.ntos criadores , na história da lingua
gem artistica, Camargo Guarnieri é naturalmente 
requintado e complexo, sendo-lhe possivel manifes
tar ês~e seu feitio graças ao artesanato dúctil e 
con2ciente que possui. Camargo Guarnieri come
çou sua carreira profissional tocando em pequenas 
orquestras de cinema. Seu }Jrimeiro e .desicivo êxito 
ocorreu com o lançamento de sua pri!neira obra. 
em 1928. com as suas indicações .de movimento e 
expressão radocalmente nacionalizante-3: <<Molen
gamente >>, <<Ponteado e bem dengosO >>, ·<<Bém de
preS'sa>>. Em 1930. numa canção «0 impóss~vel ca
ronhO >> , sôbre poesia de Ma.noel Bandeirà, de um 
contraponto ao mesmo tempà simples e .audacioso, 
abriu novos rumos para o nosso canto id'e . ~àmara 
de que Cam ar go Guarnieri é um do·3 ;"((.ais ::.mpor
tantes cri ador es . Em 1936. recebe o J .. o. _prêmio em 
concurso para ·uma peça coral. promovido pelo De
partamento Municipal de Cultura de São Paulo, 
com «Coisas dêste Brasil>> . Em 1937. obtém o pri
meiro prêmio para uma obra instrumental , em 
concurso promovido pelo mesmo Departamento , 
com << F lôr de Tremembé>> , para 15 instrumentos 
sol ista·s. Em 1938. recebe prêmio de viagem à Eu
ropa, elo Conse lho de Orientação Artística do Esta-

do de São Paulo. Em Paris, aperfeiçoa contrfipOn
to , fuga , composição e estética musical com Cha<
les Koechlin, e regência de orquestra e de coros 
como François Ruhlmann. Realiza uma audição de 
suas obras na ·série da «Revue Musicale». Retorna 
ao Brasil por motivo da segunda guerra mundial. 
em 1940· Em 1942 efetua a sua primeira viagem 
aos Estados Unidos, a convite da Pan American 
Union. Recebe , pelo seu Concêrto para Violino e 
Orquestra, o Prêmio da «Fieischer Music Collec
tiom>, ela Bibliotéca Pública de Filadélf.ia. Realiza 
um concêrto com a Orquestra da «League of Com
poser>> de Nova York: dirige, a convite ele Serge 
Ku2sewitsky, com a Sinfôn ia ele Boston , a <<Aber
tura Co-ncertante» : em audições pela Colúmbi a 
Broadcasting System dirige as Orquestras de 
Washigton e Rochester. Em 1944. in~tituído pelo 
musicógrafo Carlos Penteado de Rezende, o prêmio 
<< Luiz Alberto Penteado de Rezende>>, é êste con
ferido à sua Sinfonia n.o 1 . Com o seu Quarteto 
de Cordas n.o 2. obtém o primeiro prêmio em con
curso da RCA Victor e da Chamber Mu'3ic Guild , 
de Washington. Em 1946. o seu concêrto para Pia
no e Orquestra u.o 2. recebe o r.o prêmio no Con
curso <<Alexandre Levy». No concurso ao Prêmio 
para uma Sinfonia das Am éricaS>>. intitulad o: 
«<J:enry H . Peichold >>, entre 800 concórrentes, lhe é 
conferido o segundo lugar. Em 1956, o primeiro 
prêmio do Festival. Interamericano de Música el e 

Os mais lindos .. presentes 

poro casamentos. 

? ·' bodas de prato, aniversarias etc. 

PRATA ~ 
MER-IDIONAL 



PANELA DE PRESSÃO "S.oehedo 
Rochedo e a "COZinheira a utomát' " h da vida! Simples c lca que c ega para ficar o re sto 

minutos o que as ~:t~a~m;a~:: 1 ~0~~~up:;~ · f~~~;e~o prepara em 
BOo/o de econo m · proporciona 

la e m tempo e din heiro! 

Com ~ novo e aperfeiçoado "pêso da 
tampa - e xclus ivo da Rochedo - não 

entope e permite o escapamento do. 

excesso de ar mais rãcilmente. 

PRODUTOS D A 

E~ONÕM ICA! Poupa gás ou energia eté. 
tn ~a ... a comida f ica pouco tempo no fogo! 

RAPIOA! Cozinha-se muita coisa err. meno s. 
tempo ... Prepara-se todo o almôco em 
poucos minutos ! (. 

8 O N I T A! Com tampa s em belas côres . 
azul, ouro e aluminio polido! • 

ALUMÍNIO DO BRASIL S.A. 
'',· 

.:•, 

STUDIUM 

do Hotel J araguá 

ARNALDO e seu conjunto 

Jantares dansantes das 9 

às 3 da madrugada 

Caracas distinguiu o seu «Chôro para Piano c Or
questra>> . Em 1959 foi eleito (1959-1960) pre-~idente 
da Academia Brasileira de Música. Nêsse mesmo 
ano, obtém êxito considerável a apresentação em 
Roma e em Paris de suas canções de câmara e 
seus «Ponteias>>, para piano. Em 1958. a Orqcwstra 
Sinfônica Nacional de Wa:311ington executou o seu 
«Chôro para Clarinete e Orquestra», escri t o por 
encomenda da Casa Internacional de Nova Orleans . 
A sua ópera côm ica «Pedro Malazarte>>, sôbre texto 
de Mário de Andrade, considerada m arco inicial do 
gênero no Brasil, fo i dada em primeira a udição 
mundial em 1952. no Teatro Municipal do Wo d-= 
Janeiro. Em dezembro de 1960 . ao deixar a presi
dência de Academ ia Brasileira de Música. é (;leito 
seu presidente honorário em sutessâo a Vill a-LobO"~ . 
Camargo Guarnieri é diretor do Conservatório 
Dramático e Musical de São Paulo. Dirigiu o Co
ral Paulistano , e é regente-supervisor da Orques
lra Sinfônica do Departamento Municipal !!c São 
Paulo. É professor honorário do Conservatór io 
Musical da Bahia, do Instituto de Bela·3-Artes do 
Rio Gra.nde do Sul , do Conservatório Carlos Gomes 
de São P a ulo, assessor técnico de Música do Mi
nistér io de Educação e Cultura; Camargo Guar
nier i foi a inda fundador da Cadeira número 27 da 
Academia Brasile ira de Música, que tem por título 
Leopoldo Miguéz. 

Foi membro do juri do Concurso Internacional 
de Composição <<Ra inha Elizabct11» , em 1953, na 
Bélgica; membro do juri no Concurso Internacional 
de Música de Câmara da Sociedade de Música Con
temporânea. de Buenos Aires: membro do juri do 
Concurso Internacional de Música de Câmara 
S.O.D .R.E . de Montev idéu . . Membro do juri no Con
curso Internacional de Piano «Tschaikowsky >> , em 
Moscou; é membro da Comissão Estadual de Mú-
sica. 

F oi condecorado pelo Govêrno do Es tado com 
a rr eda lha <<Valor Civico» e é Funcionário Emérito 
da Prefeitura Municipal de São Paulo . 

Obra:3 principais de Camargo Guarnieri (den
t~e. perto de. 450 número, 423 no Catálogo crono
log tco class tftcado, publicado no Volume 4 .0 de 
<<Composers of the Americas», da Union Panameri. 
cana, de Washington , 1958: - Pa•·a o1·questra: 

ALMOÇO ou JANTAR 
Cr$ 350,00 

no Restaurante do 

HOTEL EXCELSIOR 
com 

Smorgasboard de 50 pratos. 

«EncantamentO>>; Abertura Concertante: Sinfo11ias 
n. os 1. 2 e 3: <<Brasiliana>> : Suite «IV CentenáriO >> ; 
Suite «Vila Rica>> . - Pa1·a Orquestra de Câma1·a; 
«Toada à moda paulista>> ; Flôr de Tremembé>> . 
Para Solista e O•·quest1·a : Concêrtos para Piano e 
Orquestra n .os 1 e 2: Concêrtos para Violino e Or
questra n.os 1 e 2: Chôro para Violino e Orquestra; 
Chôro para Clarinete e Orquestra; as notáveis 
«Var iações sôbre um têma nordestino>>, para Piano 
e Orquestra. - Para. Canto e Orquestl·a: ~<Pedro 
Mala;zarte>>, · ópera cômica; «Sêca>> , cantata para 
canto, côro mist o e orquestra. - P:na can'tO e 
conjuntos dive>'>-OS: «Tostão de chuva•>>, texto de 
Mário de Andrade , lundu para flauta , côrno-inglês , 
clarineta, fagote duas trompas , harpa e percussão. 
- Para Canto e Piano : mais de 200 canções, um 
dos ma.is importantes cancioneiros da música con
temporânea. - Pa1·a Canto ~listo mais· de 20 obras, 
incluindo a «!rene no céu», uma obra-prim<\. -
:r:ara Instt·umentos solos: obras para flauta , vio
lao, trompete e trompa. - Pa~·a Violino e P ia,no : 
Sonatas n.os 1. 2. 3. 4 e 5. A de n.o 4 mereceu 
extraord inário êxito . - Pat"a Viola e Piano e 
Violonce,Io e p;ano; Sonata e Sonatas n.os 1 e 2. 
respect ivamente . - Para. Flauta e Piano: Sonati
na .. - - lUúsica <le Ciimara: Trio (viola, violino 
e viOlonce lo) ; Quartetos de Cordas n.os 1 e 2; 
Qumteto para mstrumentos de sôpro. - pa1·a 
Piano : Dança Brasileira: Primeira, Segunda. Ter
ceira (uma-prima) e Quarta Sonatinas; «Chôro 
TorturadO>>; Dança Selvagem; Lundu: a extraor
d~nária Tocata: «Toada triste>>; uma síntese a dmi
ravel; Dança Negra; 10 Val·sas; 4 Estudos · e 
sobretudo, culm inando tôda a produção do gê~ero 
pJamstJco no Brasil, os 5 Cadernos de «Ponteias, 
de extraordinário e variado interêsse de lirismo 
e criação. 

Escreve Eurico Nogueira Franca _ « ... a obra 
d.e Camargo Guarnieri , original, moderna, essen
cialmente brasileira, inspirando-se não raro no 
folc lore paulista, é de uma clareza de feitura e 
e<l uilibrio de forma capazes de torná-la compreen
., ~vel por um público vasto . Aristocrata , apresenta, 
tao transparente uma relação com a musicalida
~e especifica do povo que todos os ouvintes, por 
esse cammho da msp1ração popula.r do composi
tor, podem chegar até a obra>>. 

PIANOS 

CONSAGRADO PELOS GRANDES MESTRES 
RUA STELLA, 63 SÃO PAULO 



!>I'TI:MBRO. 

1911 

ili~~lamtna Qfficiil 

SÃO PAUúO 

TO URNÉE 

TITTJ\ = 
= RUPPO 

TOURNÉE TITTA RUFFO 
Companhia Lyrica . italiana 

Maestr() Pmaiador e Director de Orchestra Comm. EDUARDO V I TA L E 

Terça-feira 12 dez Setembro dez 1911 

~INAUGURAÇÃO~ 
J.a recita de assignatura 

Depois da protophonia da opera de C. GoMES O Guarany, será 
cantada a opera em 4 actos, de M. Carré e J Barbier, musica de Am
broise Thomas 

HAMLET 
Hamlet o o .. o o .. . . 
Claudio, Rei da Dinamarca . 
Laercio . o o o o 
A sombra do Rei 
Marcello \ 
Horacio f 
Polonio . o. 
Ophelia .. 
A Rainha • 

. TITTA RUFFO 
LUDIKAR 
BONFANTI 
BETTONI 

SPADON I 

LUSSARDI 
0. PARETO 
PERINI 

Senflpres, Damas, Soldados, Adores, Creados, Povo 

k aro~ão passa.-se em Elsenur - Dinamarca. 

1 

" São Paulo, 12 de Setembro de 1961 - às 21 horas 

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Educação e CultuTa 

Departamento de Cultura 

Divisão de Expansão Cultural 

Concêrto Sinfônico 

' 
comemorativo ao 500° aniversário do 

TE.ATRO MUN~CIP'Al D·E S:.ÃO PAULO 

HRQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista - S O U Z A L I M A 

' Regente - C A M A R G O G U A R N I E R I 

CAMARGO GUARNIERI 

Programa 

loa Parte 

Sinfonia noo 3 - São Paulo (1953) 
- Lento - Enérgico e violento - Lento 
- Serenamente - Vivo - Serenamente 
- Decidido 

2oa Parte 

SYLVIO LUCIANO DE CAMPOS Batuque 

ALEXANDRE LEVY o o o o o o . o o o o o o o o o o o Andante (para cordas) 

FRANCISCO MIGNONE o o o o o o o o o. o o o o o l.a Fantasia Bràsileira - para piano e 
orquestra 

Solista - S O U Z A L I M A 

Regente - C A M A R G O G U A R N I E R I 

Reprodução da capa d'J programa e do primeiro espetáculo levado 
a efeito no Teatro MunicipaL 

dos arquivos da 
RIBEffiO -PUBLICIDADE E EDITORA LTDA. 



o espelho 
ihe repete ... 

ÍS BELA! 
(IÕO permtlo porem 

:que o suo 

beleza 

seja prejudicado 

pelo escolho 

inadequado 

do 

pó de arroz. 

O pó de arroz Tormento é 
apresentado tombem em 
ricos estojos de mat é ria 
plâstica , proprios para 
llfOiÇnlp. 

SOUZA Lil\lA 

Há vários anos o nome de Souza Lima se 
impôs nos meios mus'lcais brasileiros pela 
característica de rcsponsàbilidade imprimida 
às suas atividades, que abrangem aspectos 
diversos da Arte Musical, na sua expressão 
mais elevada. Tornou-se conhecido como pia
nista, no inicio de suas atividades musicais, 
quando sob a orientação· de Chiafa
relli começou a apresentar-se em público 
ainda jovem, já se mostrando então o futuro 
~virtuose» que atingiu a plenitude .de sua ca
pacidade artística conquistando o título de 
«príncipe dos pianistas brasiléiros», até 
granjear o renome que o levou a participar, 
em Paris, ao lado de Marguerite Long, co
mo membro do juri de um concurso de piano, 
numa consagração ao seu valor. 

Mas há em Souza Lima, também, o com
positor que pouco a pouco foi aparecendo 
até surgir um dia como autor do «Poema das 
Américas», com que foi classificado com a 
l.a Menção Honrosa, entre 400 concorrentes, 
no Concurso Internacional organizado por 
H enry Reichold. nos Estados Unidos. Souza 
Lima, como a maioria dos compositores 

contemporâneos, preferiu a forma do poema 
sinfônico, menos rígida e que lhe faculta dar 
vazão aos motivos insp•iradores, nacionais e 
estrangeiros, que trata com desvêlo de apai
xonado e absoluta competência. 

Não é tudo, porém. Na complexa per· 
sonalidade art ística de Souza Lima existe 
ainda o r egente, compenetrado e seguro na 
interpretação dos grandes autores. Basta .sa
ber que sob sua direção já se apresentaram 
em concertos, artista do porte de Brailo
wskY, Guiomar Novais, Antonieta Rudge, 
Muller, Firskursny, Marguerite Long, Segovia, 
Magdalena Tagliaferro, Varela Cid, Yara Ber
nette, Jacques Klein, Madalena Lebeis, Trio 
Pasquier e muitos outros. 

Tem-se apresentado à frente de grandes 
orquestras sempre com plen:J êxito e favorá · 
ve1s opiniões da crítica. 

CONFIANÇA E A BASE PARA A COMPRA DE UMA JôiA 
p a r a aque:es que querem o melhor 

. ' ill 

.· H.S'tetn: 
•·f · ... í',, .. -,.:- .. ··:-.··. ··.·.:. ·'-1:.. ' • . ,._'->.', 

• •I ~ 

joalheiros 

I 

praça da epublica,. 242 são paulo 

av. rio branco, 73 ;--rio de janeiro 



no frio 

aqaece 
o ambiente! 

calo!" 

refre~ca~ 
o ambiente~ 

:&uper CIRCULIIDOR DE IIR QUENTE E FRIIIJi 

~~ 
no in~erno: 

aspiro o ar frio . .'que passa 
pelo reSistência e· expele 
o mesmo ar já aquec ido. 

no v.erão: 
a peço quo aquece o ar não é 

ligada, e o Circulador expele 
agradável ar fresco . 

Um aparelho de dupla função; para V. 

ter 'temperatura Ideal ... em qualquer tempo! 

Isto é confôrto! Com o Super Circulador SPAM em sua casa, calor e frio não 
existem mais! V. consegue temperatura id eal em qua lquer tempo! O Super 
Circulador SPAM faz com qu'e o ar circule de mane ira uniforme ... suave
mente, atingindo todos os pontos do .a mbi ente , sem fOrmar "correntes". Te
nha sempre. em sua casa, temperatu rá ideal, com S uper Circulador de Ar 
Quente e Frio .SPAM. 

Adquiro·o nas 
cosa s do rcrno 

UM PRODUTO I 
lnclináve l em qualquer posição 
3 graduações de a r frio e 1 de ar quente 
Moto r de 3 ve loc idades 
T ri pio r.endimenlo em ar deslocado 

SOC. PAULISTA DE ARTEFATOS METALÚRGICOS S. A. 
Rua Bueno de Andrade, 769 
T eis. 31 -0697 e 31 -2792 - C. Poslal, 5947 
End . Teleg.: " WO LFFMET AL". S. Paulo 

SINFONIA N.'' 3 (São Paul o, 1953) ~ Esta 
sinfonia foi dedicada a Lamberto Baldi e re. 

cebeu o p r êmio Carlos Gomes. Foi escrita 

para grande orquestra e compõe-se de três 

movimentos: 1.0) E nérgico e V iolento: z.o) 
Serenam e nte: 3.0) Decidido. o primeiro IDO-

vimento inic ia-se com a apresentação de um 
têma de caráter indígena - Teiru - (Extra i
do da «Rodônia» de Roquete Pinto) , muito 
ala rgad o e confi ado aos contr a baixos; tra
ta.:.se de uma «introd ução», seguida de um 
grande crescendo que prepara a entrada do 
«Allegro» - «Enérgico e Violento». 

O pr imeiro têma do <<a llegro», de caráter 
e nérgico é uma reminiscência que vem da in
fância do autor - uma evocadora emoção 
de~pertada pelo canto de um pássaro de sua 
terra natal - Tietê a pitoresca cidad.ezinha 
do «hinterland» paul ista. Êsse têma se d esen
volve e prepara a entradn. do segund J têma 
que é o indígena Tei ru . 

Interes·3ante notar o a.parecimento, nes te 2. • 
têma, de uma célula r ítmica relembra nd o o 
1.0 têm a ass inalada pelos instrumen tos de sô
pro. 

Segue-se o «desenvolvimento , que é atin gi
do por uma preparação e no qual são utiliza
dos os dois têmas. 

Na «reexposição» é excluído o 2.• têrna. e 
justificar-se ê3se proced imento porque êle r ea
parece na «Cada». tal como fo i apresentado na 
«<ntrodução» a largado. 

r-----

Der.ejamos assinalar o fato do z.• têma cons •. 
tituir a «Coda>>, porquanto é uma inovação· 
introduzida pe lo compositor paulista. 

Tratemos do 2.• movimento - Serenamen
te» - que é monotemático e constituído de 
duas secções: um t ê ma de caráter nostálgico 
é proposto pelo oboé. Ê3se têma desenvolve
se até atingir o climax . O fagote, retomando 
a segunda secção do têma prepara a entrada 
do <<Scherzo» que é construida com o têma 
indigena «Teiru», em movimento ~~;J pido. 

Terminado o <<Scherzo» com um «Tutti» da or __ 
questra. reaparece o têma inicial do 2. • movi_ 
menta de m ela ncólica expressão . 

Pouco a pouco a orquestra vai morrendo, 
terminando o segundo tempo num pianissimo 
onde a trompa, pela última vez relembra o 
têm a. 

Abrimos aqu i um parên tese para destacar
mos mais a.lgum esclarecimentos de 'interêsse 
sob o ponto-de-vista a nalít ico e estético. 

Com exceção do têma de caráter indigena 
(Teiru) os demais são todos originais. 

O referido têma indígena p er corre tôda a 
obra e é apr esenta do sob diversos aspectos. 
sendo interessa nte notar como foi aproveitado 
o caráter da «moda paulista», isto é , a melo-. 
d ia em têrças. Chamamos a atenção p1.ra o 
fato de no segu ndo movimento - <<Serenamen
te» _ e ncontrar-se o «Scherzo» justamente no 
meio dês~e segu ndo tempo (lento) procedi
mento êsse que constitui também uma ioova-
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ção de Cam a r go Guarnieri , feita por ê le pe la 
primeira vez. no seu Concêr to n." 2 para pia
no e orquestra. 

O terceiro movimento está con,;truido em 
forma de Sonata e inicia-se com um têma de 
caráter enérg ico, com . a sétima aba ixada (mo-· 
do hipofrigio ). proposto por todos os ins tru. 
mentos de sõpr o. O mesmo têma é retomado 
p elas cordas, e sõbre uma base rítm ica a ind a 
confiada às cordas o trompete ca nta o tt>m a. 

Desenvolve•se êsse até a entrada do se
gundo têma , dado ao corno-inglês e cu:ia m é. 
trica é uma alteração dos compassos 2/2 e 
3/4 (7/4). 

No desenvolvimento os dois têmas conj ugam. 
se mas há sempre uma intromissão do t êma de 
c~ráter indígena; observemos. então, que o 
têma Teiru serviu de «introdução» à obra, 
apareceu como 2. • têma do 1.0 movimento . 
const ituiu a «Coda >> nêsse m esmo movimento 
e foi utili zado par a o «Scherzo >> , no se,:!;undo 
movimento. 

Na «r eexposiçãO>> (do 3.• tempo) o seg:mdo 
têma vai direito à <<Cada >> na qual as trompas. 
trompe tes e trombones atacam o primeiro tê 
ma do terceiro movimento em forma de «Co. 
rah» (com valores muito alargados) e simul
tâneam ente os primeiros , segundos violinos 
e viol as introduzem o segundo t êm a em ritm o 
rápi do e as m adeiras apresentam o t êm a indí
gena. Os têm as ass im sobrepostos , amalgam a
dos em pujante trabalho polifõnico. sugE-rem 

a form ação da nacionalidade bra·sile ira , cons. 
t ruida de elementos oriundos de três r aças pre
dom inantes; a ind ígena , a negr a e a bra nca 
- idéia bás ica em tõrno da qual foi concebi
do o tra no com suas paixões e sua odisséias , 
é uma fonte emoções vivificantes de sua obra. 

Para a a lma sensível de um músico que é 
também um poeta e um psicólogo. o elemen
to humana, com suas pai xões e suas odisseias, 
·' uma fonte de emoções vivificante·s de sua obra. 
de vibrantes reminiscências que encontr am 
na arte ·sublime a mais s ignificativa das ex. 
pressões. 

A Sinfonia t ermina quando os v iolinos , n os 
quatro compassos f ina is , apresentam o pri
meiro t êm a do prim eiro movimento num gr an
dioso fo,·tí ss imo. 
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BATUQUE - Sylvio Luciano de Campos é 
natural de São Paulo. Menino aind~. i~iciou 
seus e-studos , aprendendo, além dos primeiros 
t' uàimentos de música - violão , piano e flau
ta. Teve como professores , dentre outros, Al
fér io Mignone e Odette de Moura Abreu. Por 
motivo de outros estudos deixar a de lado a 
arte musical , p ::> r ém , pouco depois , ao ouvir 
as a udições da Sociedade de Concertos S infô
nicos dirigidas p elo maestro Lamberto Baldi. 
cenbu.se vivamente entusiasmado a prosseg uir 
seus estudos musicais , apr oximando-se então 
da que le mest re e recebendo as primeiras li-
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ções de anél ise, harmonia e contraponto . 
Nessa ocas ião (1929) travou conhecimento com 
Camar go Guarnieri, com quem passou a re
ceber orientação. 

Integrado na escola do novo mestre, Sylvio 
Luciano de Campos tem procurado escrever 
mú sica e·s sen~;almente brasileira, utilizando 
para isso. 'l uer os elementos caracter izadores 
dessa m úsica, quer d iretam~nte os t ermos de 
nosso fo lclore nacional. 

O BATUQUE hoje apr esent a do é bem um 
exemplo da capacidade criadora do com positor. 
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ANDANTE (pa r a cordas ) - Alexandre Levy 
na:sce u em São Paulo. em 1864. Inic iou seus 
estudos nesta Capital, seguindo mais tarde 
para Par i ~ onde frequentou o curso de Com
posição ele Ernile Durand. Revelou desde logo 
suas qualidades de m usicista , fazendo prever 
um f uturo br ilh a nte q ue o colocar ia entre os 
gr andes compositore-3 brasileiros. F aleceu em 
ja neiro ele 1892. aos 28 anos de ida de. 
· Apesar de sua morte prematura, o saudoso 
musicista cleixou ótimos trabalhos . dentre os 
quais fig ura o «Andante p ara cordas>>. É uma 
deliciosa pági~ea musical , que embora tenha 
sido de suas primeiras composições, revela a 

su til sensib ilidade que caracteriza os notáveis 
trabalhos do composi tor. 
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1.~ FANTASIA BRASILEIRA Entre as 
inúmeras composi ções de Francisco Mi gnone, 
as «Fantas ias» ocupam lugar de destaque, 
sendo peça de apreço e,,;,pecial dos nc1ssos . 
grande9 pianistas. Inspiradas em têmas bra
sileiros, com o no geral todas as composições 
do eminente compositor paulista, as «F a nta 
sias>> apresentam car acterísticas próprias e m e
recedoras da a tenção dos estudiosos . 

A «Primeira Fantasia» é de compreensão 
mais fácil do q ue o «Maracatu de Chico Rei>>, 
do m esm o autor. Se no «Maracatn>> a a t enção 
é despertada especialmente para o talento com 
que Mignone a orquestrO'J, na «Fantasia >> 
admirarem os principalmente a habilidade com 
que ê le soube reunir o pi a no-·solista à orques
tra, atingindo. especialmente no final desta 
obra, que é inr'p irada no <<maxixe», um ex
traordinário brilho. 

As << F antasias Brasil~i.ras», escritas espe4 
clalmente para Souza Lima a êle foram dedi
cadas . 
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Próximos espetácu los: 

dia 13.9 
Drama Eletrônico de 
JOCI DE OLIVEIRA 
«APAGUE MEU SPOT-LIGHT» 
música de 
LUCIANO BERIO 

dia 14.9 
Concêrto da ORQUESTRA DE CÂMARA 
DE SÃO PAULO 
Obras portuguesas sob 
a r egência elo 
MAESTRO IVO CRUZ 

dia 15.9 
r ecital da pianista 
GUIO MAR NOV AES 

clia 16.9 
Concêrto de música de 
câmara. pelo 
QUARTETO DE CORDAS 
MUNICIPAL 

día 17.9 
Apresentação do 
CORAL PAULISTANO 
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