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Hon1ens de negócios esposas de In· 
dustriais gerentes de Cias. filhos de 

homens públicos, viaja1n em 
classe pelo Serviço Jet 4 ESTRELAS 
AIR FRANCE, 'que oferece aos seus 

tnédicos 
la 
da 
passageiros um serviço de bordo de um 

conseguido. requinte até hoje jamais 
* Maravilhas gastronômicas da cozinha re~ io· 
nal da F rança. V. vai saborear as riquezas 
culinárias das provínc ias francesas onde se 
perpetua o cu lto ~astronô mico . De acôrdo 
com a data de sua viagem, pratos da Alsácia 
ou da Normand ia, da Borgonha ou da Pro
vença aparecerão ante seus olhos ... para delí
c ia de ·seu paladar. E a exce lê nc ia dos vinhos 
e champanhes se rvidos às re feições. 
* A originalidade do Bar Promenoir ... A 12.000 
metros de altitude é só dar uma ·'voltinha" e 
V. terá coquetéis especia lmente preparados. 

* Ao sentar-se V. poderá recostar- se con for
tàvefmente e es tender as pernas num repouso 
comple to. U m leve toqu e no hotào e o eucôs
to da nova poltron a "Kin~-S iz e" se inclina 
para seu descanso, na quietude do ambiente 
parisiense da cabine. 
*Novo Boeing 707, com reatores ainda rn a i ~ 
possantes, estabilizador ve ntral c ca bin e fina
mente decorada em tons " paste l" repousant es 
para os seus o lhos. E, por um pre~o mai s 
vantajoso, V. poderá usa r, no mesmo Avião, 
a Tarifa Jato Econômica. 

SERVIÇO 
JET 

QUATRO 
ESTRELAS AIR FRANCI 

A MAIOR 
RÊDE 
AÊREA DO 
MUNDO 
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cabelos 
belos 

- beleza da mulher / 

~~o~feit~d~~i~oT fLn -(ja 
est ilo de penteado- ~ 
"Space"- com os cabelos lavados com 

SHAMPOO PLUS EGG 
para cabelos normais ou oleosos ou 

LAN.OLINA 
MILKY SHAMPOO 
para cabelos secos 
A base da beleza dos penteados 
modernos é o tratamento 
dispensado aos cabe los, é os 
cabelos lavados com os modernos 
shampoos de Helena Curti s 
- um shampoo para cada tipo 
de cabelo : deixam-nos 
limpos, sedosos e obedientes, 
permiti ndo os mais 
belos penteados. 

Tenha sempre· consigo 
em suas viagens, 
as modernas embalagens 
dos ooshampoozi nhos" 
Helena Curtis. 

.. Space" 
::> penteado do mês 

' •• 

o ma oo r nome em produtos para a beleza dos cabe 

Fabrocado por 

1~1 NIASI S.A. 
Pyj_. Moruna, 971 São Paulo 

EXMO. SR. DR. FRANCISCO PRESTES MAIA 

DO. Prefeito do Município d .e São Paul.o 

* 
PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 

Sec retaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

CONCÊRTO SINF1ôNICO 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista: 

GUIOMAR NOVAES 

Regente: 

Maestro SOUZA LIMA 

aFESTIV AL BEETHOVEN)) 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 
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lncomporãvelmente belos ! São Tolheres 

Wolff, evidentemente! Formas delicados 

e elegantes. Desenhos graciosos ... sutis. 

Brilho eterno extraordinário. Perfeito leveza. 

Poro Você, unicamente Wolff. - nado 

diz melhor de seu bom. gõsto! 

nado exprime melhor suo sensibilidade! 

E o qualidade Wolff é imperecivel! 

BAIXELAS WOLfF - Poro completar o excelente 
escolho! . conjuntos ou peças avulsos, , 

acompanhando o es~ilo .._dps talheres. 

WOLFF 
TAlHERES f BAIXElAS DE fAMA MUNDIM. 

C. Po51etl. ~9 .. 7 - S . Pa~IO . "~. 

A GLóRIA DE GUIOMAR NOVAES 

E' Guiomar Novaes Pinto o mais alto 
trunfo que ora ostenta o Brasil nos do
mínios internacionais da música. Cons
titui verdadeiro fenômeno a persistên-:
cia, já através de várias décadas, do seu 
imenso pr-estígio, nos Estados Unidos · 
da América - em uma linha cuja curva 
ascensional os anos só fazem acentuar. 

augusta, L206 

De Nova Iorque, a celebridade da nossa 
maior pianista ·se .. irradia para todos os 
Estados Unidos:· Não há platéia do imen_ 
so país que não se mostre eminentemen
te s-ensível ao influxo p-oético da sua ar
te . E seu renome ela o construiu sozinha. 
ou, até há poucos anos, com o apoio do 
marido que traz sempr·e vivo no coração, 
Otávio Pinto. 

modaJ 

S. Paulo 



o espelho 
lhe rep·ete ... 

ÉS BELA! 
não permita porem 

que a sua 

beleza 

seio prejudicado 

pela escolha 

inadequada 

do 

pó de arroz. 

branco: 
roque:/·· 
ocre 
bois de rose· 
pêssego . . 

o"Pç, ·d.e: arroz, Tormento é 

apresentado lambem em 
ric.os ~stojos de matéria 
piÓshca, prop'rios paro 
pre~entct~ .-

· --· · ;:; 

Menina prodígio, ç~d São Paulo, quan_ 
do discípula de Luigi Chiafarelli. logo 
Guiomar Novaes se transportou a Paris. 
onde, no Conservatório, fez provas fuL 
gurantes. que d-espertaram a admiração 
dos mestres, e são ainda hoje recorda_ 
das , nos círculos musicais. Faziam part·e 
da banca, entre outros, Debussy, Fauré 
e Mosz'kowski. Foi Guiomar Novaes clas
sificada em primeiro lugar, por unani
midade, entre 388 concorrentes, e sua 
atuação se marcou tanto na memória 
de seus juizes que , Claude Debnssy, em 
carta a André Caplet, assinalou a atua
çã:o da pequenina brasileira de trez·e 
anos, escrevendo que foi a "mais artís_ 
tica personalidade, entre tôdas as que 
ouviu", e que "ela tem tôdas as qualida
des de uma grande artista, olhos que são 
transp ortados pela música e o poder de 
profunda concentração que é caracte
rínt.ica tão rara nos intérpretes" . 

Aos dezesseis anos Guiomar Novaes 

Irmãos De I Vecchio. L tda. 
apresentam 

VIOLÃO MODÊLO «SEGOVIA» 
PARA CONCERTISTAS 

* 
O m áximo d·e nossa experiência 
em fabricação, utilizando as me
lhores madeiras nacionais e es
trangeiras. Garantimos ser o vio .. 
ião possuidor de todos os requisi
tos necessários para um bom exe
cutante. Possue um equilíbrio de 
cordas jamais obtido em mais de 
m eio século de fabricação , sendo 
excluído a deficiencia da corda 
Sol, fator básico de nosso grande 

sucesso. 

* 
Fábrica e Loja : Rua Aurora, 190 / 198 
Tel.: 34-0346 - C. P. 611 -São Paulo 

fez sensacional "debut" :em Paris e Lon_ 
dres, iniciando uma carreira que tem 
sempre sido marzada por sucesso fab~
loso. Os críticos se m ostraram assam_ 
brados p elo brilhantismo de sua técnica 
e maturidade interpretativa. Sucede
ram-se apresentações com orquestr::>, e 
recitais em Londres, Paris , Berlim, Ge
nebra, Lausanne, Milã·o e Turim. Doi;; 
anos após, estréia em Nova Iorque, rece_ 
bendo histórica ovação do público, en
quanto The New York Times proclama
va: "Nem tôdas as gerações ouvem uma 
Guiomar Novaes" . 

Seus triunfos se suc·ederam, ano após 
ano, como ondulações concêntricas que 
se propagam, em sua natural fôrça ex_ 
pansiva. Guiomar Novaes é a grande 
embaixatriz da nossa música. E à nação 
líder do mundo ocidental ela tem levado 
uma idéia altamente honrosa do que so_ 
mos. 

? r 
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VIOLÃO MODÊLO SEGOVIA 

!Super-Voxl 
Compr. 100 cms.: L ar g, 36.5 cms. ; Alt. 10 cms. 
Tampo de pinho Sueco, escala de ébano da 
índia e f undo em jacarandá da Bahia, em 

finlssimo estojo. 



ALMOÇO OU J ANTAR 

Cr$ 540,00 

no Rest aurant e do 

HO T EL EXCELSIOR 

com 

Smorgasboard de 50 pratos 

* STUDIUM 

do Hotel J araguá 

BETINHO e seu conjunto 

Jantares dansantes das 

9 às 3 da madrugada 

P I ANO BRASIL 

para a futura virtuose ! 

Antecipe o prêmio à futura artista . 

Dê à sua filhinha o piano que e•a 

merece : 

t 13~~if; 
{JvP 

~ ~a! 
{t 
{t 
{t 
{! 
{t 
{t 
{t 

PIANOS BRASIL S. A. 
Rua Stella, 63 · S. Paulo 

·. 

* 

* obje t os de arte 

* relógios 

* jóias 

* prata inglesa 

CASA BENTO LOEB 
Servindo a Sociedade Paulista desde t891 

~uo 15 de Novembro, 331 • Fone 32-1167 
~O CO CO OO 0 0 OO OCI o :1 C::.:,~ ~ ::1 0000 o:;g,;, CO OD 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 00 00 00 O( 

Todo o Brasil 

dá 
preferência 

a 

P!J!J/1!11 mERIDIOH~L 
* PRESENTES FINOS 

TALHERES • fAQUEIROS • BAIXELAS 

A vendo nos cosas do romo que ex1gem DUALIDADE 

.. 

São Paulo, 27· de abr il de 1962 - às 21 horas 

P REF EITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 

Secretaria de E ducação e Cult ura 

Depart amento de Cultura 

CONCÊ'RTO SINFÔNI C O 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAl.-~ 

Solista: GUIOMAR NOVAES 

Regente : Maestro SOUZA LIMA 

P ro g rama 

FESTIVAL BEETHOVEN 

l.a Parte 

Sinfonia n .~ 5 - op. 67 - em dó menor l Destino) 

Allegro con bri o 
Andante con m oto 
Allegr o (scher zo) 
Allegro - P r esto 

2-a Pa rte 

«Egmont» - Abertura 

Concêrto n! 4 - op. 58 - em So·l Maior - para piano e orquestra 

Allegro moder ato 
Andante con ;moto 
Rondó vivace 

Solista : G U I O M A R N O V A E S 

Regen te : Maestro S O U Z A L I M A 



TOURBILLON 

pe1·sistente ... apaixonante 

3 criacões do 
Mago dos Perfumes 

para realcar sua 
personalidade 

VEHTIGE 

•J perfume inesquecível 

SYMPHONIE 
- Ha1·monia traduzida 

em perfume 

COTY 

COTY 

SOUZA L I 1\'I A 

Há vários anos o nome de Souza Lima se 
impôs nos meios musicais brasileiros pela 
característica de responsabilidade imprimid:J 
à.s suas atividades, que abrangem aspectos 
diversos da Arte Musical, na sua expressão 
mais elevada. Tornou-se conhecido como p:a
nista, no inicio de suas atividades musicais, 
quando, sob a orientação .de Chiafarelli, come
çou a apresentar-se em público ainda jovem, 
já se mostrando o futuro «v:rtuo.se» que 
atingiria a plenitude de ,sua capacidade ar
tística, conquistando o ,título de «príncipe dos 
pianistas brasileiros», até granjear o reno
me que o levou a participar, em Par'is, ao 
lado de Marguerite Long, como membro do 
juri de um concurso ele piano, numa consagra
ção 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 
1-a Menção Honrosa, entre 400 concorrentes, 
no Concur.so Internacional organizado por 
Henry Reichold, nos Estados Unidos. Souza 
Lima, como a maioria .dos compositores con
temporâneos, preferiu a forma do p·oema sin
fônico, menos rígido e que lhe faculta dar va
zão aos motivos inspiradores, nacionai.s e es
trangeiros, que trata com .desvêlo de apaixo
nado e absoluta ,compe,tência. 

Não é tudo, porém. Na complexa per
sonalidade artística de Souza Lima existe 
ainda o regente, compenetrado e seg~ro na 
interpretação dos grandes autores. Sob sua 
direção já se apresentaram em concertos ar
tistas do porte de Brailowsky, Guiomar 
Novaes, Antonieta Rudge, Firskursny, Mar
guerite Long, Segovia, Magdalena 'l'agliafer
ro, Varela Cid, Yara Bernette, Jacques Klein , 
Madalena Lebe'is, Trio Pa.squier e muitos 
outros. 

PEDREIRA-60 EM SÃO PAULO : 51-6788 . 34-0916 



o veículo para tôdas as horas 

2 veicu les num só - elegante carro e robus to vei
culo utilitàrio - NOVO CHEVROLET 3 PORTAS! 
Otimo para si tiantes. fazendeiros. comercian tes. pes
!:iOas que precisam de um veicu lo para serviços au
xiliares! E que gostarão ainda mais do 3 PORTA S 
por ser tão confortâvel e prãtico! ldss l par a férias 
e passeios. Tem o confórto de um au tomóvel gran
de. 3 portas. cabina dupla. bancos para 6 pessoas e 
molejo macio. A fam ília viaJa com tóda a comodida
de . . e com segurança. proteg ida por estâvel chassi 
e freiOS de ação instantânea! Elegante a noite. v. 
se sente ã vontade levando a fam ília ao ci nema ou 
Jantares- O NOVO CHEVROLET 3 PORTAS tem 
linhas elegantes e fino acabamento. U ti líss imo no 
ca m po. Ampla caçamba com espaço para ferramen
tas. sementes. produtos ag ricolas ... Para transporte 
do pessoal: além de 6 pessoas na cabina ainda c a. 
bem vãrias outras na caçamba. Eficiente nas en
tr egas urbanas. Transporta mais mercadorias por 
viagem : até 750 quilos de carga! Mais viagens por 
dia porque é veloz e de gr<'~nde mobil idade no trã· 
lego. Famoso Motor Chevrolet de 142 H. P . 
potente e d urável! De grande fórça de torção. é 
tão poderoso como motores de mais H. P.! De baixa 
ro tação : realiza os mais duros serviços sem dar tudo. 
o que reduz o desgaste! Com apenas 6 ci li ndros. fun· 
cionando a baixa rotação e contando com carbura· 
dor. dotado de purificador de ar a banho de óleo. 
consome tão pouca gasolina quanto ve icules de me. 
nos H. P. t A me lhor assistência técnica ! Mais de 
220 concesSionã rios em todo o Pais garantem pronta 
reposição de peças. por mec.ãnicos treinados na G M ! 

~GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A. 
VISITE O CONCESSIONÁRIO CHEVROLET AUTORIZ ADO DE SU A CIDADE 

PROFESSôRES COMPONENTES DA ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

COORDENADOR DOS CORPOS ESTÁVEIS : PROF. RAUL LARANJEIRA 

Violino «Spalla» 
Clemente Capella 

<<.Concertino :l 
João Baptis t a Poffo 

l.os Violinos 

Dante Miglior! 

Amadeu Barbi 
Natan Schwartzman 
Antonio Felix Ferrer 
Orsini de Campos 
José Giammarusti 
Cecilia De F a.Ico Sansigolo 
Vicente Scramuzza 
Emma Klein 
Miguel Caracciolo 
Oswaldo José Sbarro 

z.on Violinos 
Antonio Giannelli 
Nelson Bruscato 
Joel T avares 
Eva Voros 
Geraldo Liserre 
Zilda Wolosker 
Armando Ciglioni 
Najla Maluf Schaun 
Car los Del Papa 
Manfredo de Vincenzo 
Mario Tomazoni 
Dora Lobato e Silva 
Guilherme K. Netto 

Violas 
Perez Dworeck i 
Henry Muller 
Bela Mori 
Regis Duprat 
José D 'Nunzio 
Maria Luiza Azevedo 
Francisco Torre 
Helio Batini 

Violoncelos 
Cecilia Zwarg 
Frederico Capella 

Luiz Varoli 
Rogerio ·Duprat 
L a uro Del Claro 
Cl'l teo Boselli 
Ju liu s Neuhoff 
Ezio Dal Pino 

Con11·abaixos 
Alexandre Moreira 
Alfredo Corazza 
Guido Bianchi 
Arthur Cenizio 

Flautas 
Salvador Cortesi 
Almodovar Bortolin 

riautim 
Rosário D. G. de Cária 

Oboés 
Walter Bianchi 
Salvador Ilson Masano 

r.o1·nA l n glêç; 
Francesco Pezzella 

Clarinetas 
Nabor Pires Camargo 
Leonardo Righi 
Gil P. da Silva 

Clarone 
Nicola Antonio Gregorio 

Fagotes 
José Antonio .·.da •· Cunh a 
George Olivier Toni 

Contrafagote 
Abramo Garini 

TrompM 
Si lvio Olia ni 

Bnzo Pedini 
Jul iano Garini 
Ronaldo Bologna 

Trompetes 
Dino Pedini 
Jayre L eão da Silva 
Haroldo Paladino 
Clovis Siqueira Mamede 

T1·ombones 
Antonio Ceccato 
Giacinto Pucci 
Gilberto Gagliardi 

Tuba 
Gasparo P agliuso 

Harpa" 
Eisa Guarnieri 
Leda Guimarães Natal 

Orgão 
Angelo Camin 

P ian o 
Alberto sanes 

Tím pano• 
Ernesto De Lucca 

Acessórios 
Vicente H . L. Gentil 
Antonio Torchia 

.Prato e Bombo 
Agost inho D'Onofrio 

Redator Musical 
J udith Cabette 

Arquivo 
Lüci ~ A. M. de Almeida 
Benedito R . de Mattos 

lllontagem 
João Colomina Domeneclt 
Balduino de Andrade 
\delelmo Garabetti 

Encarregado 
H umberto Checchia 

Carrinhos bercos e de lonas / ·. OI YII$0$ 
110011 0$ f 

PlfÇOS . 

1$ 
~e J7· . ~'). 
'~ eiJMONJAVIIS 

lEH TUDO ,AIIAOSEII BEBÊ 
!irKIYI/1!' ClllffJkiiJ' 

S. PAU1..0: R. 24
1 

!lll M~io, 224 • Fone: 36-n24 • Lo ja 

SANTOS: Rua Ri~e. !ll,.\!!!0. 49 • Centro • Ter.: 2·2146/7 



PANELA DE PRESSÃO 

Rochedo é a "Cozinheira auto mática" que chega para ficar o resto 

da ~ ida! Simples como uma panela com um , .. Rochedo prepara em 

minutos o que as outras .,.gas,tam . horas p ~ra . fazet ~ proporcio~a 

$0% de ecohom ia em tempo · e dinheiro! 

•Gani:. o novo e .a perfeiçoado "pê so da 
. . t'!mpá" - exclu sivo da Rochedo - não 

entope . e permite o esca pamento do 
-exce$~() .de . at, mais rà ~ilnii" nÍ_~. -~ 

• CASA NAZARIAN 
artigos finos ;para cavalheiros 

tradição e bom gôsto 

CONS. CRISPINIANO ESQUINA SÃO JOÃO 

REFERÊNCIAS AO PROGRAMA 

SINFONIA N.0 5 - EM Dó MENOR 
- OP. 67 - A "QUii'l'TA SINFONIA" é 
dentre tôdas as sinfonias de Beethoven 
,aquela que mais definições literárias 
obt·eve. Lens , um especialista da musica 
beethov-eniana, deu esta ,definição paté_ 
tica : "A tragédia do destino do mundo. 
Luta e vitória" . Tal definição deu a Paul 
Becker um excelente ponto de partida 
para a definição das quatro partes da 
Quinta Sinfonia que foram por êle de
nominadas : "Luta, Esperança, Des·espê_ 
ro e Vitória" . 

Esclarecendo. diz ainda Paul Becker: 
"Beethoven faz intervir no mundo espi
ritual por êle criado, fatores de essência 
superior e dependentes do destino. para 
terminar sua composição .. com-. .um hino 
triunfal à glória e à vontade humana". 

A Quinta e a Sexta Sinfonias foram 
concluidas no mesmo ano, o que deu 
margem a que fosse àquela programada 
como sendo a Sexta. Esta obra não se 

caracteriza por suas frases ou formas 
musicais, por isso que cada moti.vo con_ 
tém a própria essência do pensament·o 
que o inspirou. E' bem, como diz Howe
ler, o centro de todo homogêneo qu-e 
sinfonias de Beethoven estruturam, co_ 
mo um bloco inteiriço e absolutamente 
perfeito. 

«EGMONT» _ ABERTURA 
Esta Abertura patética foi composta 

em 1810 por Beethoven para o drama 
de Goethe. "Egmont". O herói dêste dra
ma. o conde de Egmont. foi condenado 
à morte em 158~ por haver tentado su
blevar os Países Baixos contra o domí
nio da Espanha. 

A Abertura resume êste drama. Inicia 
com acórdes rudes que anunciam a som
bria resolução de Egmont, continuando 
sob um rítmo estranho e apaixonado .. 
com um acento desolado traduzindo as 
lutas. Quando o silêncio faz transpare
cer a morte do herói, surge uma conclu_ 
são triunfal. surpreendente, proclaman_ 
do o triunfo da liberdade comprada pelo 
sacrifício de Egmont. 

BAIXELAS tracaean3í1J IALHEBES 



TEATRO 
MUNICIPAL 

em revista 

fti~eiro - PUhiiCIU~Ut ~ eonora IIUa. 
~ 

REDAÇÃO - ADl\UNISTRAÇÃO 
PUBLICIDADE 

av. ipit·ang·a, 795 - l ·" an<lar - conj. 105 
fone: 37-4l$4l são pau lo 

,-· 

Diretores 
M r.1 . ..... .a.LI~!RO 

Jo.~.~o u . 1'-l.i.J.J..,J..n.O 

• 
Coordenaçã:> t\rtbtka 

A. luLl'-l"L.t..S 
P. BRUCK 

• 
Coon·denação Gráfica 

ANTONIO I. SANTOS 

Relacões 'Pi'llJlif>!\,1::;. 

VICTOR SCALABRINI 

• 
Colaboradores 

LUIZ ELLMERICH 
OLIVIA FLORENCE 

PAULO O. CERQUEIRA 
RITA l>IA.cüA• , t..:H.; 

• 
Contatos 

HEINZ WJDET7.KK 
TFFNH'. HTPPTTT<! 

CRISTINA VISSER 
T. R. ALVARENGA 

ADEMAR CASANOV A 
ANTONIO SOUZA 

ANTONIO FREIRE 
ANTONIO ALVES 
JOSE' OLIMPIO 

O. QUIRINO 

• 
Comt>osta e int!)ressa na 

GRÃFICJ\ CINELÃNDIA LTDA. 
Rua Vitória. 93 - Tel . 34-2604 

CONCÊRTO EM SOL. j OR N." 4 

Não pode haver maior tributo ao gemo 
criador de Beethoven do que, a produção 
de duas de suas maiores obras: o 4.o 
Concêrto e 5.a Sinfor.ia, em tempos com
pletamente tumultuosos, ou seja, a inva
são da Austria por Napoleão Bonaparte, 
em 1805, quando o Imperador e a nobre
za a ustríaca empacotavam seus perten
ces e fugiam, deixando a conquistada 
Viena para os francéses. 

O Concêrto em Sol Maior foi termina
do em 1806, tendo Beethoven nessa oca
sião trinta-e-seis anos. Sua primeira 
exE-cução teve lugar em casa do prínci
pe Lobkowitz, em março de 1807, e. a pri
meira execução pública em dezembro de 
1808, em Viena . 

Em ambas as apresentações, o próprio 
Bee.thoven foi o solista. A opinião pú bli
ca pr eferia o 5.o Concêrto «Imperador», 
ficando então o 4.o Concêrto esquecido 
até 1836, quando Mendelssohn, valendo
se de s ua nomeação para diretor dos 
«Gewandhaus Concerts», de. Leipzig, exe
cutou-o , apres.entando-se como solista. 
Dêsse notável acontecimento, Schumann, 
um dos assistentes, deu o seguinte ates
tado: «MendeJssohn executou o Concêrto 
em Sol Maior, de Beethoven, com tal po
clel' e acabamento que transportou todos 
os presentes às paragens sublimes do 
P <J raiso. Nunca audição alguma propor
cionou-me tão grande prazer. Fiquei 
imóvel em m.eu lugar e, com a respira
ção suspensa, receoso de prejudicar a 
audição com o ·menor r uído» . 

Não existe nada de mais perfeito em 
t6da literatura de concertos para piano 
do que o maravilhoso diálogo entre o 
instrumento solista e a orquestra, exis
i.ente no se.gundo movimento «Andante 
con moto» do Concerto n .o 4. Nele, entre 
os arcos em uníssono e as meditações do 
solista, de estranha e suplicante beleza, 
ficamos certos da presença do incom
parável profeta e poeta que estava pre
destinado a nos ialar mais tarde, quando 
na plenitude de sua imaginação, nas pá
ginas de suas últimas sonatas e quarte
tos - Beethoven - o sobrenatural mís
tico e sonhador. 

·O «Rondó» final é de uma aérea viva
cidade, cuja ousadia assombrou os con
temporâneos de Beethoven. 

Comentários de 
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