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Era meiados do século XVIII, appareceu o quartetto de cordas, oriundo do primitivo Concerto e do Madrigal acompanhado.
No começo do século XVII a arte da palavra (musica dramática) e a arte do
gesto (musica symphonica) não podendo mais viver juntas, se separaram, resultando
desse desaccôrdo o Concerto, gênero de composição em que as vozes e os instrumentos
lutavam e se concertavam entre si; esse Concerto não era mais, embora de uma maneira imperfeita, do que a continuação do Moteto.
O Moteto, escripto unicamente para vozes, compunha-se de uma phrase completa
subordinada a um texto latino e que, uma vez exposta, era repetida e desenvolvida
pelas demais partes ; o Moteto, de religioso que era, tornou-se mais tarde profano, e
dessa innovação surgiu o Madrigal; este, porém, no momento da incompatibilidade
das duas grandes artes, a da palavra e a do gesto, dividiu-se por seu turno em duas
maneiras distinctas: a do Madrigal dramático que deu origem á opera e a do Madrigal acompanhado, fonte da musica de camera.
As primeiras tentativas do Madrigal acompanhado foram operadas pelas transcripções dos madrigaes de cinco vozes para uma só voz, com acompanhamento
de quatro instrumentos de arco.
Taes são os vestígios deixados por Ludovico Viadana (1565 ? — 1645 ?) e Agostino
Agazzari (1578-1605).
Uma vez as vozes em abandono, ficaram os instrumentos, e foi então que os compositores começaram a escrever em «trio» para dous ou três instrumentos com baixo
continuo, ou por outra, duas ou três partes reaes com «continuo»; assim procederam
O abbade Stetani (1655-1730), João Maria Clari (1669-1745), Scarlati (1659-1715)6
mesmo o grande J. S. Bach, que conheceu e utilisou esse systema.
tira meiados do século XVIII operou-se um-grande acontecimento : o cravo de
simples realizador que era do baixo continuo, e portanto indicador da harmonia, passou
a representar um papel preponderante como solista, sendo desse importantíssimo aperfeiçoamento que deriva toda a nossa,moderna musica de camera com piano.
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Primitivamente a fôrma do quartetto limitava-se apenas a um prelúdio e fug-a;
verifica-se isto nas composições de Johann Albrechtsberger (1736-1809), mestre de
Beethoven; logo após tentou elle applicar a fôrma da sonata, então em vog-a, ao
quartetto.
Citam-se também como autores dignos de nota: Giovanni Battista Sammartini,
mestre deGluck.e François 003560(1734-1829); os^quartettos deste tiveram tanta fama
que foram impressos- por varias vezes.
E', porém, a Haydn e Mozart que cabe a gloria de terem, adoptando e aperfeiçoando a idéa de Albrechtsberger, e o systema de Karl Philipp Emanuel Bach, creado
a fôrma definitiva do quartetto; vários compositores seguiram a via traçada por
aquelles illustres mestres, inclusive Beethoven, que por elles foi influenciado nas suas
primeiras composições, das quaes faz parte o quartetto em mi menor, op. 18 (4° concerto), que pertence á sua primeira época (1799-1802).
O trio em mi bemol, op 70. n. 2, que figura n. 3° concerto, bem assim como o
quartetto n. 8, op. &( 7° concerto), fazem parte da segunda época (1806-1816), em que,
liberto de toda e qualquer influencia, Beethoven se mostra na plenitude do seu gênio ;
na terceira época que vae de 1822-1826, considerada a mais completa, Beethoven
elevou-se a alturas até então desconhecidas.
A esse período pertencem os seus últimos quartettos, os mais sublimes, os mais
profundos que existem nesse gênero de composição.
FRANCISCO CIIIAFFITELLI,

Concertos Chiaffifelli '

Os concertos realizar-se-hão, semanalmente, nas seguintes datas:
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com o valioso concurso dos artistas :
Senhorita Sylvia de Figueiredo (pianista), professor Francisco Chiaffitelli
(1° violino), D. Maria Milone Vaz (2° violino), professor Orlando Frederico (viola)
e D. Brasilina Bormann (violoncello).
Tomarão também parte nestas festas de arte as distinctas artistas : professoras
Cândida Kendall, Nicia Silva, Marianna Ayres de Souza, senhoritas Manuelita
Marcondes, Ruth Pedreira de Mello, Guinar Bandeira, Madame Reidy (cantoras),
as senhoritas Suzanna, Helena de Figueiredo, H. Oswaldo (pianistas) e maestro
Francisco Braga (regente de orchestra).
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Primeiras execuções das obras qye serão executadas no decorrer destes concertos
Sonatas:
para violino, op. i n. 5
para dois violinos, op. 2 n. 8
piano e violino, n. 3
op. 24

VERACINI.
HANDEL.
J. S. BACH.
SYLVIO LAZZARI.

Trios :
i° concerto em trio
trio, op. 18 (para cordas)
trio en si bemol.

J. P. RAMEAU.
J- B. VIOTTI.
FRANZ SCHUBERT.

Op. 5O

P.

Dumky, trio

ANTON DVORAK.

TSCHAIKOWSKY.

Op . 2O

VlNCENT d'lNDY.

Quartetto de cordas:
quartstto em lá maior

•

op. 59 n. 2
op. 51 n. i
n. 2
op. 45
op. 10

P. EMANUEL BACH.
L. van BEETIIOVEN.
J. BRAIIMS.
A. BORODINE.
E. LALO.
C. DEBUSSY.

Quintetto com piano:
op. 34

J. BRAHMS.

Concertos:
em mi bemol n. 6 para violino e orchestra
Symphonia concertante para violino, viola e orchestra.

MOZART.
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PRIMEIRO COJfCEKTO

I —Quartetto em lá maior.

K. P. E. BACH.
Weimar, 1714. Hamburgo, 1788.

i) Aliegr o ma non troppo— 2) Largo ed innocenlemente— 3)' Aliegr o assai
(Estas três partes executam-se sem interrupção)
Karl Philipp Emanuel Bach, segundo filho de João Sebastião
Bach, aos 20 annos deixou a casa paterna para se dedicar ao estudo de
direito.
Mudando, porém, de idéia, fez-se musico, vindo a ser acompanhador e, mais tarde, mestre de capella do rei da Prússia. Em 1738
partiu para Berlim, sendo dois annos depois nomeado cravista da corte
de Frederico o Grande. Já é universalmente conhecido o mérito desse
amador real e o quanto elle fazia soffrer com a sua flauta ao pobre
Emanuel Bach, todas as vezes que o convidava para acompanhal-o ao
cravo.
A guerra dos sete annos foi um excellente pretexto para Bach
deixar suas funcções, partindo para Hamburgo em 1767 e substituindo
a Telemann como director da musica de igreja, durante vinte annos.
Ahi falleccu de uma doença de peito, cercado do affecto e consideração
de todos.
Emanuel Bach, tendo recebido de seu pae uma instrucção musical necessária para se tornar um musicista na extensão da palavra, teve
o mérito de não procurar imital-o. Bem ao contrario, fez-se creador de
um gênero novo. A sonata (*), que estava prestes a desapparecer devido
á concorrência feita pelo concerto, tanto na Itália como na Allemanha,
foi salva por Bach, que introduziu nesse gênero de composição o segundo elemento melódico na exposição e reexposição do movimento ternario. A parte mediana do primeiro movimento, elle a fez com mais

cipiíf passado suonare. A sonata primitiva era uma peça
ero Toccata, escripta para instrumento com baixo concomposta de uma só parte, do gênero
tinuo.
~~~
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liberdade e fantasia, deixando assim presentir o desenvolvimento
thematico e não procedendo como antigamente era uso, isto é, contentando-se os autores com as repetições. Bach foi o precursor de
Haydn e de Mozart. Estes, aproveitando a sua idéia, realizaram a reforma completa nas suas obras.
Bach deu os primeiros modelos, um pouco curtos desta fôrma da
sonata que mais tarde se aperfeiçoou com os mestres da symphonia e
alcançou o apogeu, graças ao gênio transformador de Beethoven.
Convém salientar o arrojo de suas harmonias em diversas combinações, constituindo uma temeridade para a época. Pela cstructura
melódica de suas phrases, lembra o todo risonho, a singeleza c o natural
delicioso do mestre de Vienna. Haydn mesmo não negava, dizendo
abertamente: «Quem me conhece a fundo deve concordar que possuo
sérias obrigações para com Emanuel, ao qual devo o estylo pelo meticuloso estudo que fiz de suas obras. Delle próprio recebi, ha tempos, os
mais francos elogios.»
Os quarteltos de Bach são pouco numerosos. Aquelle de que
nos occupamos é certamente um dos primeiros que (oram escriptos, e a
este titulo traz uma contribuição interessante á historia desta fôrma de
composição.
G. F. HAENDEL.

II — Sonata (2 violinos e piano).

Halle, 16,83. Londres, 1759.

Andantc — Allegro — Largo — Allegro
Sr. P. OUaffltell! e fâns. Maria Kilcne Vás
No começo do século XVIII o instrumento então em moda era o
violino. Aperfeiçoado pelos celebres luthiers italianos do século precedente, parecia todo indicado aos compositores para exprimir os
sentimentos delicados ou ligeiros de sua musica de camera, c particularmente da sonata a ire, escripta para dois violinos e baixo continuo.
Apezar de seu titulo, estas composições, mesmo as de Haéndel,
nada se differenciam da antiga suite, a não ser pelo abandono das
denominações dos movimentos.
Além de que, o estylo destas sonatas é elevado, perdendo-se assim
o caracter da dança que foi a origem da sonata. (Vide no 2" programma
a descripção da sonata italiana.) Elias agradam principalmente, diz
Rqmain Rolland, pelas suas « bcllas linhas italianas », pela sua « sensibilidade delicada» e pela sua « simplicidade aristocrática». Si bem que
influenciadas pelos mestres italianos, pode notar-se que nessas sonatas
Haéndel, que era allemão, mostra-se também cidadão inglez, imitador
de Purcell e manifesta o seu desejo, agradando pela sua clareza, convicção e dignidade áquelles que o ouviam.
NOTA IMPORTANTE — Ao mesmo tempo que Haéndel trabalhava para
o theatro, compoz numerosas peças de musica de camera, deixando
nada menos de doze sonatas para violino e baixo, treze sonatas para dois
violinos e baixo, uma grande quantidade de sonatas em trios, peças
para oboes, seis concertos grossos, suites, vinte concertos para órgão,
cinco concertos para orchestra, fugas para cravo e para órgão, etc.

III — Héraklès, ária, Dors en paix

HAÉNDEL.

Ssnhorita Manuelita Marcondss
O oratório Héraklès foi composto ao mesmo tempo que Belsazar
(1744).
Depois do enorme successo obtido em 1742 com o oratório « O Messias», o grande mestre dedicou-se inteiramente a esse gênero de composição.
Héraklès é mais, por assim dizer, uma epopéa dramática que um
oratório. Haéndel mesmo qualificou-o de «musical drama» e no qual
Romain Rollan não hesita em ver «uma das summidades da arte do
Século XVIII».
IV —1° Concerto em trio.

JEAN PIIILIPPE RAMEAU.
Dijoii, 1633. Paris, 1764.

a) La coulicam — b) La Livri — c ) Lê vé\inet
Rameau foi um grande e genial artista, fazendo-se notar pela preponderância excepcional de sua intelligencia e do seu espirito sobre
todas as suas brilhantes faculdades.
Foi um pensador que quiz comprehender a fundo a sua arte. Para
ellea comprehensão das suas obras constituía um titulo de alto mérito
para o publico.
Como pedagogo, foi um admirável theorico da musica. Deve-se a
elle o estabelecimento definitivo dos princípios da harmonia moderna,
publicando a «Demonstration de príncipe de Fharmonie ou traité de
musique théorique». Como compositor dramático foi o continuador de
Lulli. «Eu só abordei o theatro, diz Rameau, aos 50 annos, e ainda não
me julgava em condições de o fazer; tentei, tive sorte, continuei». E continuou sempre, pois que aos 70 compoz Lês Paladins, vindo a fallecer
aos 84 annos de idade. Sua obra é fecunda. Compoz nada menos de 36
operas, entre as quaes «Lês Indes galantes», 1735, «Castor e Pollux»,
(que obteve grande successo), 1737, «Dardanus», 1739, «Zoroastre»,
1749, etc. Rameau, porém, tornou-se mais celebre pelo successo de suas
musicas de dança. Ninguém o iguala no seu puro bom humor, na sua
graça jovial, no rhythmo leve e variado de suas gavotas, roudeaux,_ chaconnes, etc, semeados a mãos cheias nas suas operas com a prodigalidade
de um mestre certo de nunca esgotar a fonte de sua inspiração.
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I — Quartetto de cordas.

HAYDN.
Rohrau, 1732. Vienna, 1809.

O quartetto em sol, n. 74, divide-se da seguinte maneira :
i) Allegro — 2) Largo assai —3) Menuetto — 4) Finale
Haydn, nos seus quartettos, poz em pratica a fôrma com duas idéias,
o que constituía uma mnovação.
No quartetto de que ora nos occupamos o allegro em sol menor
comporta uma primeira idéia bastante curta, seguida immediatamente
de outra em si bemol, muito desenvolvida.
A reexposição termina em sol maior.
O Largo é um lied em mi maior com uma secção mediana em
mi menor; a volta do lied, na 3a secção, faz-se com variações.
O Menuello é essencialmente clássico.
O thema dofinale ofFerece uma certa semelhança com o do primeiro
trecho, mas seria uma temeridade attribuil-o, por essa razão, a uma
tentativa cyclica. E' simplesmente uma fôrma «primeiro movimento»,
donde as duas idéias são principalmente agogicas. A conclusão faz-se
em sol maior.

II — Sonata em ré menor.

J. M. VERACINI.
Florença, 1685. Piza, 1750.

a ) Andante — b ) Allegro — c ) Cantabile espressivo — d) Allegro
Sr. P." Chiaffitelli
A sonata italiana é na sua origem uma peça de igreja escripta
para órgão só ou para vários instrumentos, com acompanhamento de
órgão. E'a denominada sonata da- Mesa. Logo depois dessa sonata
creou-se a sonata mundana que teve por titulo sonata de camera.
— ii —

A palavra «camera» tinha por significação nessa época a administração
das residências principescas, sendo por conseqüência a musica de camera
a musica da corte. Ã sonata de igreja e a sonata de camera fundiram-se
mais tarde em uma só fôrma de arte,'da qual resultou a sonata clássica.
Si na sua origem a sonata de camera soffreu a influencia da sonata de
igreja, de outras vezes separou-se por completo dessa fôrma, fazendo
parte de um gênero muito diverso cultivado, desde o século XVI, o qual
é a suite ou parlüa. A suite era uma composição de uma successão de
dansas como a Allcmande (de origem allemã), como o seu nome
indica), a courante (de origem franceza), a sarabanda (de origem hespanhola) e a giga, (de origem ingleza). E' necessário observar que estas
peças são dispostas de tal maneira que a um movimento vivo se succede
um movimento lento. E' a symctria binaria: lento, vivo-lento-vivo.
A sonata de camera adoptou esta divisão e estes títulos, mesmo
quando os vários trechos de que ella se compõe não possuam mais o
caracter_ de dansas : os títulos acabaram por se perder, ficando apenas a
distribuição alternativa dos movimentos lentos e vivos. A sonata que
figura neste concerto é de fôrma binaria, conservando, como então era
praxe, todos os seus trechos na mesma tonalidade.
Ffancesco Maria Veracini nasceu, tal como Bach ou Hacndel, nesse
fecundo anno de 1685, na cidade de Florença, vindo a fallccer perto de
Piza em 1750. Fez-se ouvir em 1714, em Veneza, com talsuccesso, que
Tartini, de quem foi rival, impressionado, se retirou para Ancôna
afim de perfazer sérios estudos musicaes.
Como virtuose fez varias tournées, tocando durante dois annos nos
entre-actos da Opera italiana de Londres. De 1717 a 1722 foi contractado
como virtuose de camera, em Dresde; depois permaneceu durante vários
annos como violinista do conde Kinsky em Praga.
Indo novamente para Londres em 1736, foi em vão que procurou
recuperar o successo obtido outr'ora. Geminiani então absorvia a attenção
geral do publico londrino. Veracini passou seus últimos tempos em
Pisa onde occupava uma modesta situação.
Publicou doze sonatas para violino com baixo e deixou manuscriptos
de concertos de violino e symphonias para instrumentos de arco. As
composições de Veracini são mais puramente musicaes que as de Tartini.
Si estas visam mais as difficuldades, aquellas possuem paginas
admiráveis, sobretudo nos adagios. nos qiraes elle se revelava.
III — a ) C'est mon ami.

O celebre autor de « Richard coeur de Lion » explicou, aliás com
clareza e vigor, seus princípios sobre a composição dramática. Estes
approximam-se muito de Glück, indo, entretanto, além.
Não se occupando do canto propriamente dito elle optava pela declamação pura. Sua influencia sobre o desenvolvimento da opera cômica
foi de grande proveito : Isnouard, Boieldieu, Auber e Adam foram seus
herdeiros nesse gênero. Napoleão I, fel-o um dos seus primeiros cavalleiros da Legião^de Honra (1802).
IV -- Trio (Para instrumentos de cordas)

VIOTTI.
Fontanetto (Piemonte), 1753. Londres, 1824.

As composições de Viotti occupam um lugar predominante na litteratura do violino, comquanto o seu autor não tenha em realidade
seguido um curso de composição; um instincto musical são e pratico
preenche esta lacuna de seu saber e suas producçõcs tornaram-se, á medida que augmcntavam a sua experiência e sua sciencia, mais hábeis e
mais substanciaes. Viotti compoz 29 concertos para violino, peças concertantes para dois violinos, 21 quartettos para instrumentos de cordas,
21 trios para dois violinos e violoncello, 51 duos, 18 sonatas com baixo,
três divertissements (nocturnos) para piano e violino, sonata para piano,
etc., etc.
O trio que figura neste programma é o 3° da op. 18, em três movimentos :
a) Brilhante — b) Adagio — c) Allegreto-scherzando
Apezar de ser a parte preponderante confiada ao i° violino, a fôrma
desse trio é de essência puramente clássica. Os themas nas respectivas tonalidades desenvolvem-se na sua ordem habitual.
De inspiração delicada e elegante é composta a Ia parte. O adagio é
uma pagina sentida a Mozart. O Allegrdto scherzando é um 3/4^ com
muito espirito, no qual o 1° violino exhibe passagens de virtuosidade
própria a Viotti.

MARIA ANTOINETTE.
Vietme, 1755. Paris, 1793.

b ) Air «Je romps Ia cfaaine qui m'engage, da opera « L'Amant
Jaloux»

GRÉTRY
Liègc, 8 de Fev. 1741. Montmorency (Paris), 24 Sept. 1813.

M. Nicia Silva
A pequena romança attribuida á rainha Maria Antonietta é transcripta e harmonisada por Francisque Darcieux. Nem por isso deixa de
transparecer uma bella e singela melodia com o seu cachet todo poético
e particular do tempo. IJAmant Jaloux é datada de 1779.
l'
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I — 6° Quartetto em dó maior

MOZART.
Salzbourg, 1756. Vienna, 1791.

a) Adagio-Allegro — b) Andante caníabilc — c) Menuetlo — d) Molto-Allcgro
Este é o ultimo dos seis quartettos que formam a op. 10. Estes
datam de 1785 e são dedicados a Haydn, que aliás os apreciava no seu
justo valor. Esta obra parece realizar a expansão do estylo de Mozart,
com alguma cousa de mais attrahente na sxpressão do sentimento.
A introducção do primeiro movimento é característica nesse ponto: é
um adagio contendo a base da primeira idéia e que começando numa
tonalidade incerta com dissonâncias desejadas, exprime um sentimento de
angustia bastante raro em Mozart. O primeiro movimento propriamente
dito, não obstante as passagens agogicas da segunda idéia, offerece antes
no seu conjuncto uma expressão de ternura serena. O Andante é concebido na fôrma sonata sem desenvolvimento. Succedeudo a um minuetto
de feição clássica, o Finalc, em vez de affectar, como geralmente
acontece, a fôrma rondo, é construído em primeiro movimento. Seu
todo faz pensar no estylo de Haydn com modulações que surprehendem.
A segunda idéia, em sol, offerece particularmente uma deliciosa inflexão
em mi bemnl com o colorido «p». O desenvolvimento bastante curto é
attrahido para a tonalidade afastada de mi maior, donde torna a descer
da maneira a mais rápida e fácil para o tom da primeira idéia. E1 em
summa uma obra cuja liberdade de systema e segurança de meios revelam a plena matureza do gênio.
II — Sonata em mi maior..

J. S. BACH.
Eisenach, 1085, Leipzig, 1750.

i) Adagio — 2) Allegro — 3) Adagio—4) Allegro
Senhorita Helena de Figueiredo e Prof. P. Chiaffitelli
As sonatas de Bach para violino e cravo differem sensivelmente das
sonatas italianas ; nestas o violino toca um solo acompanhado por um
baixo cifrado, o qual é realizado de preferencia pelo cravo ou ainda pelo
órgão, não possuindo outro caracter a não ser o de um acompanha-

mento. Nas sonatas de Bach o violino não possue a parte principal :
elle concerta com o cravo. A parte do cravo não é mais um baixo cifrado ; tudo é realizado pela própria mão do compositor, não deixando
assim aos executantes a fantasia de realizar suas próprias harmonias
com ornamentos que desnaturavam as obras de arte. De mais, essa parte
do cravo não era escripta com o intuito de se prestar a ser executada por
qualquer outro instrumento, não sendo o indicado pelo próprio autor.
Escriptas em geral em três partes superpostas, em imitações, o violino
toca uma das partes, cada uma das mãos do piano uma das duas outras.
Esta é uma das particularidades de Bach e da qual se serviu da maneira a
mais feliz possível nas suas composições.
O primeiro adagio dessa sonata é uma pagina pathetica, fazendo
lembrar certos recitativos da «Paixão segundo S. Matheus».
A melodia eleva-se nobremente sobre o rhythmo imperturbável do
acompanhamento, o qual parece esclarecer todo um aposento de uma
luz mysteriosa própria aos quadros de Rembrandt. Isto constitue um
effeito de um dramático intenso mas deste dramático particular a João
S. Bach, interno, concentrado, resultado não de superficiaes meios
dynamicos, mas desta instinctiva e mysteriosa coordenação de sons e de
rhythmos que se chama «uma melodia expressiva», escapando-se do coração com a emanação mesmo da sensibilidade. Na sua fôrma este adagio
é bem uma sonata, por isso que o fim do trecho vê coincidir a volta do
tom e do thema inicial; mas é uma sonata primitiva, sem a segunda
idéia que Ph. E. Bach introduziu mais tarde nos seus planos. O Allegro
seguinte, rigorosamente escripto (como já dissemos) em três partes, é
construído na fôrma concerto então reinante nas peças de vários instrumentos, e que, mais tarde, engendrou o «concerto». Não é nem uma suite
nem uma sonata: o plano será antes análogo ao da Fuga, o thema fazendo,
nos diversos tons relativos do tom inicial, entradas separadas por episódios ; esta semelhança é ainda accrescida nessa parte pela escriptura
muito contrapontica.
O segundo adagio (3a parte, em dó sustenido menor) em fôrma de
sonata, como o primeiro, não possue talvez o mesmo impulso melódico ;
desenvolve, no violino, uma phrase inicial dirigindo-se para o relativo
maior, tom no qual ella é repetida pelo piano. O dialogo prosegue assim
até uma cadência na dominante. O ultimo allegro (mi maior) é um embryão da fôrma sonata na evolução posterior.
Ao passo que nos dois adagios todo o centro é constituído por
desenvolvimentos do thema único, aqui se encontra um elemento novo
no tom da dominante, quasi uma segunda idéia. Nesse elemento novo
em quialteras juxtapoem-se, além de tudo, lembranças ou reminiscencias
do thema inicial. Porém, detalhe importante, este centro é seguido de um
verdadeiro desenvolvimento modulador da primeira idéia, precedendo
a reexposição. E', em summa, um vestígio da «fôrma sonata».

então muito italianizada, a necessidade de se possuir um cunho mais
nobre e mais commovcnte, de um maior respeito do texto e de leis expressivas mais verdadeiras e mais sensatas, em uma palavra, de uma arte
mais sincera e mais elevada. Christovão Willibard Glück, o autor do
Orpheu, da Alcesta, das Ephigenias (em Aulida e em Taunda), compoz
nada menos de 107 operas. 51 foram escriptas para Veneza, n para
Roma, 8 para Londres, 6 para Turim, 4 para Padua, 3 para Bolonha,
2 para Madnd, Florença, Vienna, Regio d'Emilia, São Petersburgo,
A Ephigenia em Aulida data de 1774 e a de Taurida de 1779.
As partituras primitivas gravadas eram absolutamente incorrectas.
Berlioz foi um dos primeiros a assignalar semelhante falta.

IV — Trio em si bemol.

a) Poço Sostenuto — Allegro ma non troppo. b) Allegreto. c) Allegretto ma
non troppo. d) Finale.
Este trio, op. 70, n. 2, data de 1808.
Poço sostenuto— Violonccllo, violino e piano entram em canon, fazendo uma entrada magistral com chamadas das cordas e com passagens
de verbosidade pelo piano no Allegro non troppo em 6/8. Num duetto
pelos arcos é exposto uma curta phrase de quatro compassos, seguindose um episódio modulante e um desenvolvimento cerrado do segundo
thema.
Na repetição, a quatro tempos, do motivo do sostenuto, elle é apresentado na quinta.
A conclusão opera-se sobre o primeiro thema em 6/8. O Allegretto
jovial oscilla entre dó menor e dó maior. Um babillage manifestado pelo
piano e violino dá andamento para um final ardente sobre rhythmos
enérgicos, em dó meaor.
O Allegreto ma non troppo começa por uma nobre phrase do violino
em Ia bemol sustentada por notas batidas em colcheias pelo piano. Um
dialogo segue-se entre as cordas sós e o piano, sobre um motivo, passando pelos tons vizinhos. O piano termina pela primeira phrase sobre
notas sustentadas e oitavas dos instrumentos. O Final, allegro em mi
bemol, conduz-nos até a tonalidade de dó maior por uma marcha progressiva de um thema primeiramente exposto em doçura e que, exasperando-se, cortado por eslaccatos de mais a mais acrimoniosos, volta em
mi bemol sobre uma idéia rhythmica, que o piano delia só se serve para
a sua conclusão.

GLUCK.
Wcidcnwang, 1714. Vienna, 1787.

Maásme Marianna Ayres de Souza
Em 2 de Julho de 1714 nasceu em Weidenwang, no Palatinado da
Baviera, o reformador do drama lyrico, aquelle que demonstrou á opera
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BEETIIOVEN.
Bonn, 1-70. Vienna, 1837.

III — O toi qui prolongeas mês jours (áriada opera «Ephigenie
en Tauride»)

•

2084 — a

QUARTO CONCERTO

I —6°Quartetto.

BEETHOVEN.
Bonn, 1770. Vienna, 1837

a) Allegro con brio — b) adagio ma, non troppo — c) Scherzo — d) La malinconia — allegretlo quasi allegro.
E' na tonalidade de st bemol que se apresenta o ultimo quartetto
da op. 18.
De forma muito clássica e muito fiel á tradição de Haydn, esse
quartetto em nada faz presentir os quartettos 7, 8 e 9, que foram escriptos seis annos depois. O Allegro_ inicial contém um th ema vivo, de
suave alegria, effèctuando suas repetições com regularidade. O desenvolvimento é quasi a réplica da exposição. O Adagio é exposto muito
calmamente. As figuras episódicas são cortadas por contratempos.
Em compensação o Scherzo é Concebido de uma maneira mais livre e
mais fantasista. O Adagio pelo qual começa o movimento final recebeu
de Beethoven o titulo de «Malinconia » .
Um pensamento de tristeza inspirou sem duvida o mestre nessa
ultima parte. Logo depois volta o rhythmo alegre sob a forma de
làndler e prepara o prestissimo final.

II — Sonata..

MOZART.

a) Largo — Allegro — b) Andanle — c) Allegretto
Senhorita Suzanna da Figueiredo e F. Chiaffltelli
As sonatas para piano e violino são geralmente mais interessantes
pela abundância de suas melodias que pela profundeza de suas idéas.
A de si bemol n. 454, do Catalogo Hòchel, é a terceira e ultimadas
sonatas dedicadas á condessa Theresa Cqbenzl; foi composta em 21 de
abril de 1784, em Vienna. Possúe a seguinte historia:
Em 1784 a celebre violinista-virtuose Regina Strmasacchi foi a
Vienna para effèctuar dois concertos: o primeiro em 29 de março,
o segundo em 24 de abril.
— 19 —

Foi por occasião deste ultimo concerto que Mozart compoz a sonata
em si bemol.
A parte de violino foi completamente terminada para o dia do concerto, porém a parte do piano continha apenas algumas annqtações que
Mozart julgou indispensáveis para acompanhar a Strinasacchi.
O imperador José, do seu camarote, percebeu o ^subterfúgio, felicitando vivamente Mozart pela sua extraordinária aptidão.
Esta sonata é conhecida como uma das mais bellas.
O Andante principalmente, offerece-nos uma captivante melodia
que é sustentada por um acompanhamento delicadíssimo.
O curioso manuscripto desta obra é de propriedade do Sr. Kurtz,
de Liverpool.
Mozart terminou a parte de piano com uma tinta de cor diversa da
que primitivamente fazia uso, e, djihi, pôde avaliar-se quanto eram
abreviadas as suas primeiras indicações.

III - Adelaide

O violoncello, após um dialogo e um pequeno trio, se estende no
agudo da primeira corda, e o piano, nesse Ínterim, responde, majestosamente, por um desenho nobre, para depois retomar o seu mais modesto
papel.
O Scherzo é um Allegro em 3/4, de cores harmônicas, de um amável classicismo. O piano amda desta vez conserva-se nas suas modestas
funcções. Os dous arcos cantam em duettp, dois encantadores lieder.
O Rondo, mais severo apesar do seu titulo, encerra finas e subtis
delicadezas de forma e uma bclla modulação em sol bemol e ré bemol
sobre um 3/2, austero divertimento que precede o ligeiro presto terminal.
Eil-o, o inicio do movimento melódico :

BEETHOTEN.
Senhorita Euth Pedreira de Mello.

Adelaide, de Beethoven, é uma romanza que data de 1800 e foi inspirada pelo celebre poema de Matthisson.

IV — Trio n. l

SCHUBERT .
Lichtenthal, 1797. Vienna, 1828.

Este trio é em si bemol e faz parte da op. 99.
Allegro moderalo — Este movimento começa pelo seguinte unisono no violino e no violoncello:

desenho enérgico que se continua sob as colcheias batidas na mão direita
do piano ao passo que sobre os segundos tempos, a mão esquerda faz
uma chamada. Um rhythmo episódico liga esta exposição a um motivo
extrahido da chamada já mencionada. Depois o segundo thema se impõe
largamente no violino; o violoncello ajunta-se ao seu confrade e a fuga
no piano organiza-se sustentada de grupos ternarios no baixo do piano.
A mesma idea modulada presta-se a um novo combate de arcos até a
uma reunião concertante que se termina _ sobre algumas exclamações
syncopadas e pela primeira chamada do piano.
O Andante se poetiza sobre a phrase balançada :
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Q U I E T O COSÍCEKTO
(CONSAGRADO A SCHUMANN)

I — 2° Quartetto, (para cordas).

R. SCHUMANN.
Zwickau, 1810. Endenich, 1856.

a) Allegro vivacc — b) Andanle, quasi variazioni — c) Scherzo — d) Allegro
molto vivacc
A tonalidade geral desse quartetto, op. 41, é em f á maior. Contém
quatro movimentos.
Não poderíamos encontrar melhor pccasião para observar quanto a
technica de Schumann é pessoal e differente da dos mestres clássicos,
Haydn, Mozart e Beethoven. Estes com effeito dedicam toda a sua attençáo a decompor seus themas, para o fim de crear novas phrases ou para
completal-as, combinal-as, transformal-as. Bem ao contrario procede
Schumann. Elle traz o mais possível a idéia principal na sua forma primitiva e fal-a passar atravez de varias tonalidades por meio de engenhosas
modulações. Assim, neste quartetto o Andantc (2° movimento) varia
e abandona o tom de fá maior para passar em lá bemol maior, e o
Scherzo que representa o papel de dominante, traz novamente o tom
de fã maior no qual é escnpto o final.
Esse encadeamento de tonalidades não possúe evidentemente nada
de clássico. « E' como si se olhasse uma paisagem atravez de vidros de
cores diversas, exprime-se Herzog; nada mudaria; o encanto consistiria
unicamente na mudança do colorido.»
II — Lês amours du poete.
Canto: Me . C. Eendall, ao piano: Mademoisells Suzanna de Figueiredo
Os lieder « Os Amores do Poeta » trazem o n. 48 do catalogo das
obras de Schumann.
Foram publicados em 1840 e são dedicados a Mademotselle Schroeder Devrient.

E' um cyclo de 16 peças, extrahidas do poema de Henri Heine :
Intcrmezzo.
Convém notar a felicidade com que Schumann se serve do piano
nesta obra.
0 instrumento, dando um relevo á própria impressão da poesia,
completa realmente o canto e pelo uso de seus timbres faz presentir a
orchestra.
Digamol-o, passando, que sollicitado por Ed. Colonne, o mestre
Th. Dubois instrumentou o acompanhamento da parte de piano, sem
que até hoje essa instrumentação tenha sido executada. Vários projectos
foram apresentados concernentes a esta obra, entre outros, o de leval-a á
scena com scenarios e projecçõcs.
III. — Quartetto com piano.
a) Allegro ma non troppo — b) Scherzo — c) andanle cantabüc — d) Finale
No anno de 1842 foram compostos os três quartettos de cordas
op. 41 e o quartetto com piano op. 47. Os primeiros, diz Reissmann
« dão a prova evidente que Schumann tinha comprehendidq a idéia da
sonata e da symphonia, e, com intenção applicou-se a fundir os dois
gêneros no espirito da nova escola ». Mas para isso, elle não tinha lançado
mão dos intrurnentos que se tornavam necessários e só expoz perfeitamente as suas idéias, quando accrescentou o piano ao quartetto. Nesta
época, as suas composições eram um tanto influenciadas pelas obras do
mestre de Bonn, e na primeira parte deste quartetto sente-se uma certa
analogia com o septuor de Beethoven. Nota-se a mesma tonalidade, o
mesmo movimento e ainda o mesmo estylo.
1 — No sostenuto inicial, o thema do allegro é desenhado incompletamente. O violoncello, depois do piano, descreve assim a phisionomia:

III — O Andante expõe três painéis melódicos; o motivo do primeiro é feito pelo violoncello (B):

Elle canta sobre as notas batidas do piano e sobre accentuações
no 3° tempo, pelos dois outros arcos. O segundo painel surge no violino, sendo de elemento mais inquieto (C):

sublinhado de contra-cantos, e immediatamente retomado pelo piano.
Mais agitado se affirma o terceiro elemento concluindo em st bemol.
IV — Vivace — Seu thema é derivado do allegro mi bemol.
Uma segunda idéia em st bemol é filha do thema syncopado do Andante. Depois
dos effeitos grandiosos
de conjuncto a coda, opera-se por
~ ~f~ ~ ~
(_>
brilhantes entradas fugadas.

Está idéia serve unicamente de eixo a esta parte.
Uma outra passagem modulante faz funcção de segundo thema e
ajuda ao desabrochar de cinco períodos tonaes bem francamente determinados ; sol menor, Ia bemol, do menor, si bemol e si menor. A fôrma
de introducção precede q desenvolvimento completo de (A\, alternando,
das cordas ao baixo do piano. O movimento accelera-se, vivifica-se pela
adjuncção de quialteras.
Uma phrase independente precede a peroração.
II — Ó Scherzo (molto vivace) é escripto no tom de sol menor e
contém dois trios.
Cada um dos períodos do primeiro termina no piano pelo segundo
motivo do trecho.
Accordes syncopados precedem o segundo trio, mysterioso.
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SEXTO CONCERTO
(CONSAGRADO A BRAHMS E BEETHOVEN

- Quartetto op. 51

J. BRAHMS .
Hamburg, 1833. Vienna, 1897.

a) Allegro — b) Romanze — c) AllegreUo mollo modcralo e commodo — d) Finale
O autor do Quartetto em dó menor nasceu em Hamburgo, onde recebeu sua primeira educação musical de seu pai, que era contrabaixista
na orchestra da cidade. Residiu successivamente em Detmold, Zürich,
Baden-Baden e principalmente em Vienna, onde esteve muitas vezes e
ahi falleceu.
Muito moço ainda, elle tinha sido assignalado á attenção do mundo
musical, graças a Robcrt Schumann. A sorte foi-lhe propicia e desde a
app_ariçao do seu « Requiem allemão », a Allemanha o collocou na primeira phalange dos seus músicos notáveis.
A sua obra se impunha ainda mais á attenção de todos, provavelmente por fazer ella obstáculo forte á obra então florescente de Ricardo
Wagner.
Emquanto que Wagner se esforçava por continuar a arte dos antigos mestres, renovandp-a e abrindo-lhe horizontes novos, Brahms
permanecia literalmente fiel ao seu ensino.
Compenetrado do exemplo de seus antecessores, deBeethoven principalmente, elle se apegou a fazer reviver as formas que estes tinham
cultivado e escreveu sonatas, quartettos, ouverturas, symphonias, cantatas, pondo á margem a musica « dramática » ou descriptiva de Liszt
e Wagner, affirmando um verdadeiro tradicionalismo ou classicismo
allemão.
Sua obra é portanto menos a expressão directa e espontânea de
uma personalidade que uma expressão voluntária, consciente, pedindo
o seu apoio a formas abstractas c clássicas.
A musica de que Brahms anima as formas não deixa de trazer a
marca sempre reconhecível de sua personalidade, no claro-escuro, as
tintas sombrias de suas harmonias e de seus timbres, na abundante
figuração rhythmica de seus acompanhamentos e no modo popular que
affeiçôa quasi sempre a sua melodia.
Dois quartettos trazem a op. 51 : aquelle de que nos occupamos,
escrtpto em dó menor, e o segundo em lá menor. Brahms compoz o
quartetto em dó no decorrer do anno de 1873, e o dedicou a seu amigo o
Dr. Théodor Bilbroth.

Esse quartetto contrasta pelo seu caracter enérgico, másculo, com o
o quartetto seguinte, op. 51, n. 2, que vem a ser uma espécie de prece,
de queixume feminino. Brahms proseguia o ideal do quartetto sonhado
por Beethoven.
As cores são ricas e variadas.
Na esplendor da paixão, succede algumas vezes o melancólico abatimento, ou a sombria energia, como na coda.
Na Romanza a 3/4 que segue o Allegro a 3/2 « lembranças amadas »,
diz Deiters, pesam sobre a alma com todo o peso esmagador. O Trio
em fã, é, « como a prece timida e tremula de uma alma despedaçada, que
vê brilhar ao longe uma luz de esperança ». O Quartetto se termina sobre
um Allegro em c cortado, reencerrando novas Juctas sentimentaes.

II — a) L'abscence

Os quatro arcos repetem em unisono este conjuncto preparatório,
acompanhados de arpejos imperiosos do piano.
Este esboça vagamente uma attracção de um segundo thema, com
uma coroa violinistica, de desenhos extrahidos dos arpejos precedentes,
porém com valores augmentados.
Então é a vez do 1° violino cantar o thema :

BEETHOVEN.

b) Ah ! pérfido

»
Madame Eeidy

A peça Ah ! pérfido, é originariamente escripta para Soprano solo e
orchestra.
III — Quintetto com piano

BRAIIMS.

a) Allegro non troppo — b) Andante um poço adagio— c) Scherzo —d) Finale
Assim como um grande numero de obras pertencente ao primeiro
período, este quintetto, op. 34, soffreu algumas modificações antes de
ter conseguido a sua forma definitiva. Já tinha existido dantes sob a
forma de quintetto de cordas ( dois violinos, viola e dois violoncellos).
Depois Brahms o transcreveu para piano e cordas e, mais tarde, fez d ei lê
uma sonata para dois pianos, catalogada, op. 34 b.
A primeira versão, data de 1862, a segunda de 1865 e traz a dedicatória á princeza Anna de Hesse.
A época comprehendida entre estas duas primeiras versões é a da
permanência de Brahms em Vienna, na qualidade de director da SingAkademie, onde se occupava principalmente de fazer executar as obras de
Bach.
Em 1864, pediu demissão desse cargo, viajando durante alguns
annos na Áustria e na Allemanha, para assim trabalhar com mais socego
e passando nesse ínterim longas ferias em Baden-Baden. Os dois quartettos com piano são também dessa mesma época, bem assim a versão
actual desse quintetto.
A maior parte dos commentadores de Brahms considera esta ultima obra como a mais significativa da sua primeira maneira. Deiters,
julga-a mesmo superior a todas as producções modernas, sem exceptuar
o Quintetto de Schuniann.
Segundo a sua opinião, o Andante não seria sem analogia com o
«terceiro estylo» de Beethoven.
Hadow exalta-lhe a phrase essencial. Max Kalbeck e Reimann
enaltecem-lhe ao mesmo tempo as formas patheticas e variadas.
I — Allegro non troppo — Violino, violoncello e piano principiam
sem acompanhamento e a duas oitavas, uma curta introducção, onde é
indicada a forma geral melódica do thema.

A execução da modulação determina-se immediatamente. Um rufo
ternario do baixo do piano sustenta a serie de exposição, deccpada em
dó siistenido menor. Ó 2° violino e a viola enunciam o thema (2) com
a discreta coadjuvação, porém, efFectiva do piano, e os pizzicati do
violoncello.
Segue-se logo depois o desenvolvimento de ( i ) , fugado muito livremente ; a mão direita do piano fere ágeis harmonias, cortadas em semicolcheias.
Entre os diversos elementos do thema apparecem cá e lá fugitivas
figuras pittorescas do segundo plano, sendo uma extrahida da introducção, cuia idéia vai reapparecer antes da coda.
Começada em pianissimo, ella é baseada sob um pedal de fá do
piano durante um contraponto expressivo a quatro partes em seminimas
no quartetto, e terminando-se em dó, ponto de partida e dominante para
as cadências fogosas que encerram o allegro brilhante, cheio de vida e
de variedade.
O Andante, sobriamente acompanhado pelas cordas successivamente
por pares, a phrase principal é dada ao piano no grave em lá bemol.
Os diversos períodos deste lied desenrolam-se embaraçados por
novos accentos coloridos de tintas ligeiras. Um rhythmo (attracção do
2° thema) no piano liga os conjunctos cantantes.
O caracter meditativo da 'primeira (3) é completado pelo thema (4)
sabiamente graduado, ouvindo-se pela primeira vez no 2° violino e
na viola, juntos:

Os themas do scherzo são apresentados: um, (5) pelo i° violino
por cima do baixo, pizzicalo e sublinhado pela viola; outro (6), por
ambos instrumentos em dó menor. O piano volta ao motivo (5) empolgado finalmente na força, por um tutíi que degenera num 2/4 ardente
em dó maior.

NETIUKO COSTCEKTO

1 — 8° Quartetto.

BEETHOVEN.

a) Allegro — b) Motto adagio — c) Allegreto — d) Finale

A idéia do Trio (7) nos é offerecida pelo piano. O violoncello
rhythma curiosamente o baixo.
Finale — Sobre batidas de accordes em quialteras estende-se uma
larga phrase toda de mciguice (8) no poço so&tenuto, em fã menor.
A segunda parte dojínale contém o rhythmo (6) um pouco escarneccdor, pelo contraste com a idéia sustentada (7).

O 8° quartetto, op. 59, é escripto na tonalidade de mi menor.
E' necessário assignaíar principalmente o Adagio com molto disentimento, ouvindo-se após, uma curta introducção em forma de chorai,
uma « rêverie » que figura como sendo uma das mais celebres do mestre.
E' a impressão de uma dolorosa visão que lhe tinha sido inspirada,
dizia elle, pelo aspecto de uma noite estreitada. O motivo do trio é o
famoso «thema russo» parecendo soar, diz Chantavoine, como um
echo de caçada onde cada um dos instrumentos faz-se ouvir por sua
vez, occupando-se os outros de enfeital-o com bordados.
O final impetuoso parte da tonalidade de dó maior para dirigir-se
ao tom inicial de mi maior.

II — Sonata a Kreutzer..

BEETHOVEN.

a) Adagio sostenulo. Allegro — b) Andante^con variazione — Finale
Sanhorita Helena de Figueiredo e Prof. F. Chiaffiíelli
Não seria talvez inútil deixar de mencionar que se trata da sonata
em Ia, op. 67, composta em 1803, pois que o nome do dedicatario é só
usado já ha muito tempo para designar esta obra.
Portanto nada de mais injusto, pela razão que o violinista Kreutzer,
tocou-a muito raramente em publico.
O titulo da primeira edição é, além de tudo, instructivo : « Sonata
per il piano forte ed un violino obligato scritta in un stilo molto
concertante quasi come d'un concerto ».
A expressão estylo concertante é feita para desnortear muita gente.
E por «estylo concertante» não é preciso, diz Vincent Dindy,
comprehender estylo cheio de passagens e outros ornamentos destinados
ao triumpho dos virtuoses.

E 'uma serie de luctas travadas entre dois adversários, com a presença
.do auditor, neste dialogo inflammado.
Beethoven até aqui tinha reunido em uma só associação os dois
instrumentos; agora, aproveitando seus recursos respectivos, fal-os
entrar em lucta.
No primeiro e no terceiro movimentos, já não são mais aquellas
elegantes e cortezes respostas, são verdadeiros « reviretes » que se comprimem de mais a mais como os de dois adversários que cruzam o
ferro. O andante com o seu cortejo de plácidas variações é um armistício
de curto prazo e ao qual succede o contraponto rápido cortado por
alegres « charangas de piano ».
O desenvolvimento muito apressado pára sobre um accorde de
septima e a obra termina depois de um breve adagio por uma peleja
fremente.

III - a) Llmage.

F. SCHUBERT

b) Marguerite au rouet.
Mademoiselle lienuelita Marcondes
A melodia « Marguerite au rouet» é extrahida do « Fausto » de
Goethe e foi escripta em 1814.
Franz Schubert compoz nada menos de 475 lieder para canto.
Schuberté, sem contestação alguma, o rei do lied moderno. Pela profundeza da emoção e pela grandeza da expressão, elle lembra-nos Beethoven. Si este, como provam os seus cadernos de esboço, corregia,
modificava e transformava as suas obras antes de lhe dar a sua feição
definitiva; aquelle, todo ao contrario, era o improvisador por excellencia
cujas melodias sahiam a jorros e com tal abundância que raramente
nos é dado registrar em qualquer outro mestre do lied. Mas como a improvisação não basta por si só para abordar os diversos gêneros e principalmente o da musica de camera, as composições de Schubert nesse
sentido não podem ser comparadas, apesar de bellas, as suas sublimes
melodias verdadeiros monumentos de poesia e de originalidade.

IV — Trio

,

P. TSCHAIKOWSKY.

Wúltkinslt (Wioetka), iO(o. São Petersburgo, 1893.

O Trio em Ia menor (op. 50) contém a seguinte dedicatória: A' memória de um grande artista (Ella deve ser attribuida a Rubinstein por
ter sido o protector de Tschaikowsky).
I. — Pezzo elegíaco — moderato assai

O segundo thema em mi maior é exposto pelo piar
tado pelo violino e este em contraponto com o cello.
Piano, violino e violoncello sempre em continuo aniníí
desenvolvimento thematico de grande interesse, continuam assim até
o diminuendo, conduzindo ao adagio com duolo. Ahi o violino em
piano faz ouvir novamente o thema inicial seguindo-se a reexposição
clássica habitual.
II. — Thema con variazioni
O thema é exposto pelo piano só. Na i a variação o violino entoa
o thema acompanhado pelo piano e com respostas do violoncello.
Pela sua vez, na variação 2a o violoncello exhibe o thema em Piü
mosso. a
A 3 variação, com o thema encurtado, é apresentada pelo piano
com acompanhamento de pizzicati pelas cordas. Na 4" variação, na
tonalidade de dó suslenido menor, o thema é apresentado sob differentes
faces pelos três instrumentos.
É em maior, a y- variação. Sob as notas tenutas em unisono (pedal
de dominante) o piano discorre alegremente um rhythmo interessante cm
pianissimo. Segue-se a 6a variação em tempo de valsa.
A melodia é cantada pelo violoncello na sub-dominante e mais tarde
pelo violino, com ao cello, em canon.
A variação 7 é um majestoso allegro moderato em 3/2 fortíssimo.
Na variação seguinte o movimento é um andante flebile em 9/8
onde o violino em surdina exprime um característico lamentoso repetido
mais tarde pelo violoncello.
Na variação em lá bemol o piano ataca um tempo de mazurka
em 3/8 em caracter russo.
' E' um solo de piano com suas cadências, repetido e acompanhado
pelas cordas, encadeando-se á i i a e ultima variação em moderato e
piano, fazendo-se ouvir uma ultima vez como em uma apotheose o
thema regenerador.
III.— Variazione finale e Coda. Allegro resoluto c con fnoco
E' uma brilhante conclusão pelo piano em oitavas acompanhada
pelos arcos e depois o violino, do seu papel de acompanhador, transforma-se em solista continuando o thema exhibido pelo piano e passando
por tonalidades e chamadas que lembram fragmentos do thema
principal da primeira parte. Tudo se termina por um andante com moto
em fortíssimo onde pela derradeira vez apparece o thema inicial da
primeira parte repetido integralmente pelo violino e violoncello e
morrendo pouco a pouco num Lugubre como a lembrança de um
passado extincto e saudoso.

O thema iniciado pelo violoncello é continuado pelo violino e após
um breve colloquio entre os dois instrumentos, seguidos de rhythmos
syncopados pelo piano, termina esta breve exposição do primeiro thema.
O piano pela sua vez expõe também este thema sob arpejos do
violoncello e resposta do violino.
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OITAVO CONCERTO

1 — 2° Quartetto.

BORODINE.
São Pctersburg-o, 1824 — 1887.

a) Allegro moderato — b) Scherzo — c) Nocturno — d) Finale
No século XVIII, três nações se destacavam na historia da arte:
a França, a Itália e a Allemanha. Para esses paizes convergiam os artistas que desejavam adoptar as tradições do povo, ao qual desejava
agradar.
Porém, no século XIX, as tendências nacionalistas revelaram-se
em toda a parte e os músicos esforçaram-se por communicar ás suas
obras um perfume local, onde exprimiam assim o gênio particular de suas
raças.
A escola russa, entre outras, é fundada por Glinka, e os progressos
foram tão extraordinários que Borodine, tendo sido antes medico, professor e conselheiro de estado imperial, torna-se um fiel discípulo de
Glinka e principalmente de Balakirew.
A conselho de César Cui, Borodine se dedica inteiramente á arte, contribuindo de uma maneira notável a introduzir na sua musica o que ha
demais apreciável em nossos tempos : o gênio nacional.
O quartetto que figura neste programma é o 2° de sua Lavra. Nessa
obra pôde admirar-se a frescura dos seus themas, as bellissimas modulações e a pastosa sonoridade do conjuncto.
Na primeira parte, allegro moderato, é o i° violino que expõe o
thema principal, na segunda parte que segue, (Scherzo), sente-se como um
sopro de zephyro, atravessando o espaço. O Nocturno é uma suave
e deliciosa melodia, evocada pelo violoncello e repetido pelo i° violino. O Finale principia por um andante que serve de introducção ao
Vivace de forma fugata e terminando por um ré agudo do i° violino.
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II —Sonata em Ia maior

L. BOCCHERINI
Luca, 1714. Madrid, 1805.

Adagio — Allegro
Mae. Brasilina Bormann •
Nascido em Luca em 19 de fevereiro de 1743 (as outras datas são
falsas) Luigi Boccherini falleceu em Madrid em 28 de maio de 1805;
filho de um contrabaixista, foi discípulo do abbade Vannucci, mestre de
Capella do arcebispado de Luca, indo aperfeiçoar mais tarde seus estudos em Roma.
Foi nomeado violoncelista de camera do infante Luiz e após a morte
deste ultimo (1785) foi regente da orchestra do rei Frederico Guilherme
II da Prússia. Boccherini foi um compositor de talento, cujas obras
mcomprehensiveis para a época foram devidamente apreciadas depois da
descoberta dos trios e quartettos de Ph. E. Bach e J. Stamitz. Elle toí
um dos primeiros e dos melhores compositores que marcharam sobre
as pisadas desses illustres mestres, sentindo-se nas suas composições
uma certa influencia dos processos empregados pelos creadores geniaes
do estylo instrumental moderno.

III — a) Quand ma mère m'apprenait.

DVORAK

b) Compagnon viens vite.
Nelahozeves (Bohemia) 1841. Praga, 1904

M. Nícia Silva
Anton Dvorak nasceu em Mulhouse (Nelahozeves) próximo de
Kralup (Bohemia) em 8 de setembro- de 1841, fallecendo em Praga em
i de maio de 1904.
Devido á alta protecção de Brahms e de H. von Bülow, suas composições foram divulgadas no estrangeiro. Professor de composição no
Conservatório de Praga, foi director do Conservatório Nacional de New
York, sendo nomeado em 1895 director do Conservatório de Praga.
Dvorak com Smetana e Fibich foram os chefes incontestáveis da
escola Tchèque.
Compositor nacional por excellencia, seus rhythmos e melodias
slavas são os principaes elementos do successo de suas obras.
IV — Dumky (Trio) (*).

DVORAK

Pelo seu estylo livre pôde considerar-se essa obra uma Rhapsodia.
Lento maestoso, em mi menor, 4/8. O violoncello ataca em fortíssimo o i° thema.
Segue-se após um Allegro quasi dopio movimento, em maior, e
cm piano passando pelo forte em syncopes para voltar novamente ao
maestoso com variantes, exhibindo o piano desta vez, lentamente, o
thema (2°) doallegro.
O Allegro faz-se de novo ouvir, com a differença que agora é o
violino e o violoncello que o expõem.
E' uma espécie de repetição de uma primeira parte de uma sonata
sem desenvolvimento. Um Poço adagio, com accordes vagarosos c
compassados, sob um rhythmo em rubato pelo violoncello, serve de preparação para o Vivace non troppo, onde o violino canta uma alegre melodia popular, com o pedal de ré sustenido no violoncello.
Após uma cadência nesse mesmo instrumento, repete-se de novo o
Poço adagio, modificado desta vez com arpejos do piano e o vivace torna
a apparecer no piano, acompanhado pelas cordas.
Finalmente um ultimo andante exhibido pelo piano só é continuado pelo cello, e mais tarde pelo violino, em fã sustemdo menor, modulando em Ia maior, para terminar em Ia menor, com um Vivace non
troppo seguido de uma coda em andante, essa primeira parte do trio.
II. — Andante moderalo. O violoncello expõe uma linda cantilena
em ré menor, interrompida duas vezes por um allegreto scherzando, no
piano, sendo essa interrupção feita na primeira vez na tonalidade de fã
maior e na segunda na de ré maior. Animando sempre e com modulações diversas, passa de um allegro (em maior) para o andaute inicial
em pianissimo, na tonalidade primitiva.
III. —Allegro 6/8 em mi bemol. Após uma introduccão, o violoncello faz-nos ouvir um expressivo e brilhante solo, dando lugar
mais tarde ao 2° thema em caracter de Scherzo, u qual termina por uni
meno mosso, rallentando até a fermata. Nova exhibição desse mesmo
thema com variações pelo violino. Esta parte pôde considerar-se o
scherzo do trio.
IV. — Lento maestoso. Uma melodia langorosa, exposta pelo piano
(i° thema), serve de preparação ao poçopiu mosso, que em crescendo prepara-nos ao vivace, verdadeiro tempo de final, exposto pelo violoncello.
Um lento doloroso na 4» corda do violino serve de accrescimo e ao
mesmo tempo de transição, para novamente ouvir-se pelo piano, com
tremulo de violoncello,
o canto inicial.
Como da Ia vez o thema é seguido de um curto poço piu mosso,
conduzindo-nos ao vivace, em piano e depois fortíssimo, fazendo-nos
passar por um poço meno, onde o cello, pela ultima vez, dá-nos um
fragmento da iutroducção com trêmulos do piano (invertido) terminando-se em bravura num vivace em do maior.

a) Lento maestoso, Ad° — b) Andante — c) Andante moderalo
— á) Allegro—e) Lento maestoso. Vivace
I — A primeira parte é composta de três movimentos lentos, seguidos cada qual de três movimentos vivos.
(*) Dumky é um nome intraduzivel e popular empregado freqüentemente na litteratura russa
para exprimir as tristezas de um coração dilacerado pelo soilrimento.
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(OBRAS DE CÉSAR FRANCK)

Quartetto de cordas

C. FRANCK.
Liège, 1822. Paris, 1890.

a) Lento — Allegro — b) Scherzo — c) Larghetto — d) Final
Nesta obra, acham-se intimamente ligados e levados a um raro gráo
de perfeição os elementos que concorrem para a realização do bello musical : valor das idéias, novidade da forma, sabor das harmonias.
Nella igualmente, e pela primeira vez depois de Beethoven, affirmase poderosamente a evolução expressiva da musica symphonica, definitivamente isenta das convenções e das formulas.
A unidade psychologica nascida da forma cyclica é empregada da
maneira a mais grandiosa, não tanto peja reapparição freqüente dos
mesmos themas como por um certo convívio creado em torno da obra :
as idéias banham-se, por assim dizer, numa atmosphera homogênea, não
prejudicando nada de sua própria individualidade.
A obra é regida por um thema cyclico principal (i) que plana
sobre o conjucto, imprimindo-lhe seu caracter de grandeza e de serenidade. O primeiro trecho é uma combinação da forma « lied em três
secções » e do « primeiro movimento da sonata ».
Poço lento

sustenuto
A primeira exposição do lied (ré maior-la-re) com seus três períodos,
serve de introducção e termina em amortecendo sobre duas notas, de
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cuja repetição obstinada nasce a primeira idéa do Allegro, o qual se acha
exposto em ré menor (2).

A «transição» formada de dois elementos, sendo o segundo de
rhythmo enérgico e quasi bellicoso, representa um papel importante.
Ella traz uma segunda idéa em fã maior (3) que termina sobre um
« pianissimo » onde se encontram harmonias delicadas, como o perfume
do lied.

O larghclto (si maior) lied em 5 secçoes é talvez a parte mais delicada e perfeita da obra : immaterial, quasi mystico, elle lembra muito o
«cantabile para órgão». O thema (6) se desenrola lentamente, como volutas de incenso, e só se torna apaixonado na 4* secção.

m

ÜPP

Si na verdade, como diz M. Hugo Riemann, as primeiras manifestações musicaes tiveram sua origem nos estados de alma de pessoas calmas
e contemplativas, esta melodia evocaria uma alma primitiva, innocente,
communicando directamente com o Creador. Um 2° thema (7) vem, por
contraste surprehendente, abrazar o trecho com um clarãq fulgurante.

tsustenuto

á
£

9
O desenvolvimento principia em fuga, continuando pelo apparecimento muitas vezes simultâneo da primeira idéa.
E' necessário observar que no decorrer desta obra, qualquer que
seja o thema tratado no primeiro plano, a trama polyphonica invoca
freqüentemente a lembrança de outros elementos.
Esta parte do desenvolvimento comporta tonalidades sombrias (fá
menor, sol menor, si bemol menor). Uma claridade produz-se em lá
maior e a recxposição do Allcgro opera-se com uma segunda idéa apresentada com tintas enfraquecidas. O lied expõe-se uma ultima vez apagando-se docemente sobre duas notas que serviram de base ao Allegro.
O scherzo (fà sustenido menor) é um trecho de um encanto vaporoso
que Mr. Vincent dlndy intitula «ronda dos sylphos numa noite sem luar».
Um thema (4) constitue a trama melódica desse trecho, o trio muito
melódico, thema (5), dá ensejo ao violoncello, á volta do thema do lied
por augmentação. O Scherzo reapparece uma ultima vez rápido e
fugitivo.
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O Fmale começa por um rhythmo agogico (8), entre o apparecimento do qual tentam abrir caminho os themas do Larghetto e do
scherzo.

Ê
O thema do lied (i) vem por sua vez e lorma a primeira idéia (ré
maior), começando pela viola. A transição traz uma segunda idéia, cuja
primeira phrase é extrahida da transição da primeira parte. A terceira
phrase traz a primeira por augmentação.
O desenvolvimento começa em ré bemol sobre a primeira idéia, em
seguida sobre a segunda por uma serie de opposições (caracteristica
desta peça).
O desenvolvimento se termina e a reexposição se effectua.
O período terminal traz os themas do scherzo e do lied-, depois,
com uma amplidão extraordinária, o do larghetto (si menor e ré m enor),
servindo de coroação á obra, termina por uma ultima chamada do
rhythmo agcgico.
E' só no fim de sua carreira que Franck emprehende escrever um
quartetto. Este, o único, em ré maior, foi publicado em^1889, alguns
mezes antes do fallecimento do mestre. Frank contava então mais de oo
annos de idade.
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II — Sonata.
a) Allegreto ben moderato — b) Allegro — c) Recitativo Fantasia
— d) Allegretto poço mosso
Senhorita Snzanna da Figueiredo e F. Chiaffitelli
Esta composição foi escripta em 1886 e é dedicada a Eugênio
Ysaye.
Eis algumas notas sobre cada um dos seus movimentos:
I — Allegro ben moderato — E' um límpido 9/8 em lá, desusando
em duas phrases tranquillas e meigas: uma no violino, construída sobre
o simples rhythmo, (i), gerando todas as priucipaes idéias melódicas da
obra ; outra episódica, niais ardente no piano só, e servindo cada vez de
transição a repetição do thema cyclico.
O matiz geral do trecho é de uma doçura esfumada e parece uma meditação prolongada e calma, enthusiastica em dado momento, para depois
tomar novamente seu curso resignado.
A linha melódica apoia-se sobre harmonias acariciadoras, resoando
freqüentemente graciosos accordes de nona e pungentes appogiaturas.
II — O allegro em quatro tempos principia em ré menor. Sobre o
baixo agitado do piano, um motivo rhythmico se desenha numa ascensão
chromatica, indo depois de degrau em degrau, para tornar a descer á
tônica.
Successivãmente, apparece desde logo uma deformação do thema do
primeiro movimento ; segue-se uma nova idéia geradora ( 2 ) .
Encadeados pelos rhythmos episódicos, estes dois elementos formam
a matéria de uma phrase lyrica apresentada varias vezes pelo violino em
diversas tonalidades, acompanhada somente por arpejos ternarios do
piano. Num quasi lento, o rhythmo (2) affècta uma nova fôrma em um
recitativo preparatório a um allegro fuocoso, trazendo a armação de mi.
Após um grande brilhantismo, um canon melódico em mi bemol
desenvolve seus encantos com os elementos acima citados, entremeados
de um incessante movimento de acompanhamento em semicolcheias.
Este encalço concluído, reapparece a ideia-filha do thema inicial (i),
cxasperando-se num final possante, terminado sobre um trillode lá e um
accorde de ré maior.
III — Rccitativo-Fan/asia — O inicio desse movimento deve toda a
sua architectura ao rhythmo ( i ) . A uma resplandecente riqueza de modulações e uma fantasia imprevista, precede um desenvolvimento severo
(2), acrescentado de um terceiro thema (3).
Este novo desenho abrange successivamente as modalidades e as
tonalidades vizinhas, ao passo que o piano arremessa com igualdade colcheias em quialteras, sobre as notas de aggregações inharmonicas.
A conclusão faz-se em f à sustenido menor.

IV - - Allegretto poço mosso — Num 2/2 de apresentação cândida,
são concentrados, numa 'ordem de suprema elegância, todos os materiaes
já citados no percurso dos precedentes capitulos.
Suas linhas purificadas, adelgaçadas, porém, se superpõem e se
transformam de tal maneira, que um prestigio se desprende irresistível.
O emprego do canon melódico, tão admirado por M. Vincent
d'Indy, ó aqui elevado ao seu mais alto gráo de expressão, graças ao
contorno harmônico e á delicadeza de escriptura de César Franck.
III — a) Lê vase brisé.
b) Lê mariage dês roses.
Senhorita Grulnsr Bandeira
Lê mariage dês roses foi escripta em 1876.
I — Quintetto.
a) molto moderato quasi lento — Allegro — b) Lento com molto sentimento —
c) Allegro non troppo ma con fuoco
Esta obra comporta primeiramente uma introducção (A) extremamente característica. Neste thema os instrumentos de cordas preparam rhythmicamente a primeira idéia (cyclica) do Allegro.

Os três apparecimentos deste thema são interrompidos pelo piano,
que expõe em doçura um thema expressivo.
A segunda idéia do Allegro (dó sustenido tomado como ré bemol)
se apresenta primeiramente sob uma fôrma provisória, para ganhar
pouco depois a physionomia que conservará em todo o trecho (Thema B).

Esta idéia representará um papel importante do ponto de vista «cyclico». Na reexposição a primeira idéia é seguida de uma appanção
tímida da segunda idéia, immediatamente seguida do thema dulçuroso
da introducção ; depois a segunda idéia se expõe realmente.
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A segunda parte «Lento» em lã menor é ura lied cujo thema (C)
lembra a sonata para piano e violino. O lied, duplamente exposto, é seguido de um desenvolvimento onde reapparece a segunda idéia da primeira parte.

Uma phrase muito pura, em ré bemol (D), é cantada pelo primeiro
violino. Em seguida, pouco a pouco, as tonalidades orientam-se para lá
menor.

IO"

I —Quartetto de cordas.
A repetição do lied termina por um curto desenvolvimento, cuja tonalidade, si bemol, retarda deliciosamente o descanso no tom inicial, lá
menor.
• O Finale, em fôrma de primeiro movimento (fã maior), é precedido de uma introducção(E), que serve de preparação rhythmica para a
primeira idéia vebemente e imperiosa (F).

O desenvolvimento se desenrola sobretudo quanto á primeira idéia.
Na reexposição achamos todos os themas já apparecidos: thema do andante e segunda idéia da primeira parte.
A segunda idéia própria do íinal, contrariamente ás tradições, não
reapparece no tom principal: esta tonalidade é reservada pelo tíiema cyclico e se faz ouvir simultaneamente com o primeiro thema do final numa
magestosa peroração.
N. B.— A transformação da íòrma-sonata foi indicada por Beethoven, que associou nas suas ultimas producçóes, no quadro architectural
da sonata, a fuga e a grande variação. Quanto á idéia de estabelecer uma
obra sobre um thema único, Liszt somente a tinha previsto antes de
Franck. Este ultimo, porém, nunca considerou a fôrma architectural
sinão como a parte corporal da obra de arte; sua musica permanece
essencialmente melódica; tudo canta e canta constantemente. Esta linguagem de Franck « é, diz Paul Dukas, de um timbre e de uma accentuação até Franck nunca usados e que a fazem reconhecer entre todas ».
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E. LALO.
Lille, 1823. Paris, 1892.

a) allegro vivo — b) Andante non troppo — c) vivace — d) Appassionato
Eduardo Lalo principiou por fazer excellentes estudos litterarios.
Estudou no conservatório de Lille (violino e harmonia) e mais tarde ^
em Paris com Habeneck (violino). Foram seus professores de compo-"
sicão Schulhoff e Crevecceur. Em 1855 fez parte como viola do quartetto
Armingaud e Jacquard, sendo dessa época as notáveis composições de
musica de camera, as quaes não lograram os applausos do^publico.
O quartetto que figura no programma teve duas versões: a da
op. 19 (1859), recentemente executada no 12° concerto, de musica de
camera do Instituto de Musica, pelos Srs. F. Chiaffitelli, P. Messina,
Orlando Frederico e E. Costa, e a da presente execução, op. 45 (1888),
refeita pelo próprio autor. O celebre compositor do Roid'Ys< fora da
musica theatral, compoz igualmente uma symphonia em sol menor para
orchestra, três concertos para violino, symphonia hespanhola para
violino, concerto para piano, concerto para violoncello, trios para piano
e instrumentos de arco, musica vocal, etc.
Lalo ppssue o rhythmo, o colorido, a ternura e a força ; é um dos
artistas mais pessoaes do século XIX.
Allegro vivo—Após uma introducção de quatro compassos em
unisono, cujo rhythmo se presta ao desenvolvimento da parte mediana e
da coda final da primeira parte, um pequeno dialogo se trava entre o
i° e 2° violinos, conduzindo-nos a um fortíssimo, para depois, em crescendo progressivo, chegar a idéa em mi bemol, passando pelas tonalidades de dó menor, si bemol menor até fã maior.
Uma passagem de transicção leva-nos em si bemol maior (dominante), onde se opera o 2° thema, de caracter allcgre e gracioso, em
pianissimo.
Uma preparação calma em crescendo serve para se fazer a repetição da exposição. Na parte mediana, ou de desenvolvimento, ouve-se
uma serie de modulações encantadoras nas totalidades de ré maior,
lá maior, si menor e f á sustenido maior.
Nesta, em pianissimo, produz-se uma curta conversação entre o
violoncello e o i° violino e mais tarde entre os quatro arcos, para nos
levará reexposição da obra.
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No andanle non iroppo, o violoncello só, em notas syacopadas,
de caracter mysterioso, dá logar a um melancólico lied exposto pelo i°
violino, em dó menor.
Essa parte do quartetto talvez seja a mais feliz da obra.
Chamamos a attençáo para o desenvolvimento desse andante, cujo
fortíssimo, em rhythmos syncopados e depois em quialteras, offerece
margem a trama polyphonica dessa parte, constituindo esse trabalho
um bellissimo effeito rhythmico.
Um diminuendo sempre em quialteras pelos quatro instrumentos
serve de preparação á coda. final, terminando-se esse trecho com as notas
tenutas em pianissimo.
O scherzo, é um brilhante vivace em 3/4, exposto em fugato no
começo, seguindo-se uma suave e delicada phrase em sol-menor, a qual
se desenvolve chegando á tonalidade de mi bemol (trio). Este, em caracter dançante, leve e prasenteiro,
em pianissimo, é de um bellissimo
contraste como motivo da Ia parte (repetição).
A coda desse trio, interrompida com fermatas, em tempo mais vagaroso, termina em pizzicati, e pianissimo, no movimento inicial.
O allegro final é de physionomia marcial, transformando-se depois
num episódio gracioso, para mais tarde em crescendo, até o 2° thema
exposto pelo i° violino cm si bemol menor e si bemol maior.
O desenvolvimento é, como sempre, muito bem tratado, apparecendo aqui e acolá, fragmentos de themas, episódios, modulações e mais
artifícios que animam o interesse da composição.
Em appassionato annuncia-se a reexposiçáo do fínale, que nu'm
fortíssimo animador acaba a ultima parte.
II — a) A Dor sem consolo

b) Sempre

A. NEPOMUCENO.

»
Fortaleza, 1864.

Como pianista virtuose exhibiu-sc cm varias cidades da Allemanha,
da França e da Itália.
Suas principaes obras são: operas, Croce dOro; H nèo e Lê Fate,
duas symphonias para grande orchestra, concertos para piano e orchestra,
violino e orchestra, dois quartettos de cordas, dois trios, sonatas para
piano e violoncello, piano e violino, e varias peças para canto, piano,
violino e violoncello.
0 quintetto para piano e cordas que figura nesse concerto foi
composto em 1892, em Florença.
1 — Allegro moderato. O i° thema (i) é exposto pelas cordas e especialmente pelo i° violino com acompanhamento de piano em semicolcheias, até o rilcnnlo fortíssimo, conduzindo-nos ao episódio. Este
faz-nos ouvir o i° elemento do thema, cujos fragmentos são repetidos
com modulações, ora pela viola, ora por outros instrumentos até o
2° thema (2) na dominante.
O 2° thema é um bello canlabile exposto pelo violoncello, e seguido
por um desenvolvimento em canon até o fortíssimo, onde, em unisono,
o piano e o violino repetem-no uma ultima vez para, pouco a pouco, em
diminuendo, preparar a repetição.
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Senhorita Quinar BancUirs
O actual director do Instituto Nacional de Musica do Rio de Janeiro nasceu em Fortaleza (Ceará) em 6 de julho de 1864.
Já é conhecido de todos o successo obtido recentemente no Municipal com a acção legendária em 3 actos : Abul. Suas principaes obras são :
Artemis, em i acto; Symphonia em Sol menor, para orchestra ; Strile
brasileira para orchestra; o prelúdio do Garatuja ; Valsas humorísticas
para piano e orchestra; peças para piano, violoncello, etc.
III — Quintetto com piano (op. 18).
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H. OSWALD
Kio de Janeiro, 1852.

a) Allegro moderato — b) Scherzo — c) Molto adagio — d) Allegro molto
Com o concurso do autor
Henrique Oswald nasceu em 14 de abril de 1852 no Rio de
Janeiro. Ex-director e actualmente professor de piano do Instituto Nacional de musica, é membro da Academia de Florença.
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Logo no começo, na parte de desenvolvimento, em agitalo, escalas
ascendentes do violoncello proseguidas pela viola e i° violino, propor47 —

cionam a entrada de um fragmento do i° thcma, o qual se desenvolve
alternativamente com fragmentos do 2°.
Modulações e progressões a mais e mais cerradas transportam-nos
em dó sustcnido menor, onde se ouve o thema inicial, como pronunciando a entrada definitiva por intermédio de uma bella modulação, em
dó maior, na reexposição.
E' o piano que desta vez exhibe o i° tliema, ao em vez do quartetto,
como no principio da exposição.
O 2° thema nessa reexposição faz-se como reza a tradição clássica,,
na tonalidade da tônica.
Na coda final, o piano continua até o fim seu rhythmo agitado em
semicolcheias, conservando no quartetto, accordes que se extinguem aos
poucos, até completamente se perderem.
II — O começo do Scherzo (3) é escripto em fôrma de uma peça
para piano, com acompanhamento de quartetto.
Segue-se um curto rhythmo, ligado em colcheias, e repetido successivamente pelos instrumentos de cordas, sob harmonias plácidas do
piano, dando assim a impressão de uma roca em actividade constante,
interpondo-se o piano por sua vez e completando assim a Ia parte desse
trecho.
O Trio (4), em fã maior, depois de varias interrupções com
fermatas, só toma o seu verdadeiro movimento, no Da-capo do
scherzo.
III — O molío adagio é um 3/4 em Ia menor. Uma phrase larga de
dois compassos apenas, exposta pelo piano (5), é ouvida por varias
vezes no decorrer dessa parte; serve de introducção ao Lied (5), principal.
O 2° thema (6), na tonalidade de Ia maior, é uma forma de romanza,
cabendo ao i° violino uma doce e expressiva melodia, acompanhada pelo
piano, em quialteras.
Esta parte melódica proporciona aos instrumentos de cordas ensejo de se expandirem livremente, e pouco a pouco chegam ao forte,
onde repetem essa melodia, em unisono pelos violinos, cm quialteras
pela viola e violoncello e grupos de semicolcheias pelo piano.
Um diminuendo e ritcnuto convidam-nos, mais uma vez, a ouvir
o adagio com a competente phrase larga do começo, o qual se despede
pela ultima vez no fim desse trecho, sob accordes em pianissimo do
quartetto.
iy — Allegro molto. Pelo rhythmo movimentado do piano e entrada
em unisono do quartetto em coro (i° thema), (7), este final dá-nos a impressão de uma majestosa cavalgada, onde cavalleiros falam e discutem
com animação.
A viola enceta um breve colloquio ao qual se ajuntam seus companheiros .
O violoncello, por seu turno, reaffirma o occorrido, dando logar a
um curto episódio rhythmico, para a repetição do motivo inicial.
O segundo thema na dominante (sol}, (8), de caracter melódico nas
cordas, porém sempre agitaío no piano, é cantado pelo 2° violino, passando ao i°, na tonalidade de ré maior.
Este thema é desenvolvido com pizzicali pelas cordas, ou com
variantes e arpejos pelo piano, que animam o interesse, para mais tarde,
acalmando-se, parar n'uma fermata, na nolafasustenido. Aqui, um novo
elemento é apresentado pelo' piano : (9) um chorai com figurações do
2° thema (2) presta-se a umfugato do thema inicial, nos instrumentos de
cordas, finalizando em si menor. Ahi principia novamente o agilato, com

reminiscenaas do thema (i), dando margem a modulações afastadas,
imitações, e alternando-sc com fragmentos do 2° thema.
Todos os elementos e artifícios já empregados no decorrer desta
obra são postos aqui em evidencia, avivando e dispertando_ assim o
interesse musical, e pondo em destaque a manejavel e experimentada
pen na do sublime mestre brasileiro da musica de camera.
Se^ue-se a reexposição. A peroração se eflectúa em contratempos,
em oitavas pelo piano e accordes seccos do quartetto, para pouco depois
entoar, uma ultima vez, sob uma passagem descendente (em oitavas) do
piano, oschemado inicio.
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11° €OI¥€JBRTO
(CONSAGRADO Á ESCOLA FRANCEZA)

Quartetto.

C. DEBUSSY.
Saint Germain, 1862.,

Claude Achille Debussy revelou desde a infância serias disposições
para a musica.
Em 1873 entrou para o Conservatório de Paris, onde obteve
em 1877 um segundo prêmio de piano, sendo desclassificado no
exame de harmonia. Foram seus mestres Marmontcl, Lavignac e Guiraud.
Em compensação, em 1880, obteve Debussy o primeiro prêmio
na classe de acompanhamento, e o primeiro prêmio dito de Roma,
em 1884, com a sua canlata « 1'Entknt prodigue ».
Percorreu alternativamente varias cidades da Rússia, ouvindo as
composições de Rimsky Korssakow, Balakirew e Borodine e principalmente as improvisações dos verdadeiros tziganos.
Da Itália, Debussy enviou suas importantes obras: « Lê Printemps»
c «La dainoiselle élue» (1887, para coro, soli e orchestra), sendo essa
ultima em parte reprovada pela commissão examinadora; « Lê Printemps »
causou escândalo pelo seu excessivo modernismo.
Debussy oppoz-se então que a « Damoiselle élue » losse executada no
Conservatório, contrariamente á tradicção que exige que as producçõcs
dos laureados sejam ouvidas no próprio recinto desse estabelecimento.
E a primeira execução se effectuou na « Sociedade Nacional». Desde ahi,
Debussy continuou perseveraudo no caminho traçado pelo seu maravilhoso instincto musical e a cada nova producção, havia motivo para
despertar grande somma de curiosidade, aliás muito justificada. Claude
Debussy é ao mesmo tempo um impressionista e um symbolista. Subtil
e complexa a arte desse mestre, consiste principalmente uo encanto da
sua melodia, apuração das harmonias, flexibilidade dos rhythmos, que,
ainda mesclados, permanecem sempre claros. Um sentimento delicado da
sua sonoridade, lhe permitte crear em torno de cada poema a atmosphera
que melhor lhe convém, tornando-a mais accessive! á nossa sensibilidade.
O Quartetto de cordas de Debussy foi escripto em 1894, anno
em que viu a luz igualmente: Ia « Petite Suite » para piano, a 4 mãos e o
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«Prelúdio à 1'Après-Midi d'un Faune». «A reputação do compositor,
começava a exceder o circulo estreito dos Íntimos e dos confidentes,
escreve Laloy ».
Com effeito, ouviu-se na Sociedade Nacional de Paris La Damoiscllc chie (em 8 de Abril de 1883), depois o Quartdlo (em 29 de l
zembro de 1894),tendo como protagonistas os Srs. Ysaye, Crickboom,
Van Hout et Jacob (o quatuor belga bem conhecido); lês Proses Irrigues (em 17 de fevereiro); lês chansons de Bilitis (por Mademoiscllc
Blanche Marot (17 de Março), etc.
Eis um esboço analytico desse quartetto:
I — Anime et (rés decide. A idéia apresentada á primeira e cscnpta
no modo antigo, dorio ou hypolidiano, tal como se encontra freqüentemente soba penna do autor de Pellcas ; duas vezes repetida pelo
i° violino, cila é harmonizada de maneira diffèrcnte.
Eil-a na sua 2a repetição :

Utn desenho transitório attrahido pelo violino, por cima de ondulações de semicolcheias subindo e descendo por terças, é cantado cm
seguida, na septima inferior, pelo violoncello.
Elle se encadèa por chromatismos, na entrada em acção de (i),
sobre harmonias ainda novas.
Depois, em sextas, se estende no i° violino e na viola, uma melopéa
simples, principiando em si bemol menor, envolvida em quialteras do
2° violino e do violoncello.
Ella sobe, mais enérgica, até uma pausa sobre um lá natural.
Graças ao desafio do violoncello no grave, uma nova fôrma de (i) se
desenvolve concurrentemente com elle, assim como neste exemplo :

TI - Assez vif bicn rytlimc. Nesta parte a viola vem a 6/8 apresentar ainda n rhythmo essencial porém sob uma annarcncia tonai muito
diflfcrcute (2).

Depois desta alegre entrada, durante a qual um desenho opposto
rápido responde, ou se combina com uma melodia, o violino, sob um murmúrio planíssimo de semicolcheias, repete-a em mínimas pontuadas
lhe da um contorno expressivo mais sombrio, ao passo que escarnecem em volta delia os três outros intrumentos. Um 15/8, empizticati
no principio, traz um pouco de ligeireza motejadora com suas maliciosas modulações, ao passo que no baixo resvala uma phrase sentida,
similar aquella que foi opposta no começo do movimento.
— Andantino doacement cxpressif. Uma phrase insiiuiaiitc
e terna, e interpretada sobre os grãos diversos de uma tonalidade
principal de ré bemol.
Depois de se fazer annunciar pelo 2° violino em do menor, salta de
sol bemol menor em lá maior e em f á sustenido menor (sempre privada de sensível) e fartamente abastecida de semitouos imprevistos.
Lis o seu aspecto :

Depois de um divertimento em 3/8, onde os accentos de um
pathetismo discreto não faltam (unisono do violoncello e do 2° violino
sobre a alegria de oitavas no i° violino e na viola), a repetição do lliema
faz-se na maior doçura e a melodia perde-se num extremo' pianissimo.
IV — Três modcrd. Uma ingrata introducção, onde logra apparecer
o thema (2), conduz a um motivo ardente, que parte da viola seguido
pelo violino (4).

Élè
Estes dois elementos atravessam rapidamente modalidades numerosas, sempre sustentadas por um rhythmo tcrnario, o que offerece
algumas vezes embalos indolentes e harmonias equivocas encantadoras.
Lc plns anime final, após ter feito pairar ( i ) ampliado, se fecha
por um unisono 6/4, onde os arcos se travam em colcheias destacadas
sobre a formula sol, f á, ré, dó, si, dó, ré, centro do thema gerador,
em sol dito menor.

Uma impetuosa subida do violoncello vai ter a um dialogo sobre o
thema (5) cujas quialteras de semiuimas chocam o rhythmo binado do
acompanhamento.
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Num tempo rubcilo, arremessa apaixonadamente harmonias aluadas
ao iremolo das partes intermediadas e as seis scmimmas significativas
do vioJonccllo. O 1° violino ia z dominar o thema ( i ) atues da rccxposiçãoda phrasc (4). Esta precede a conclusão cujo dynamismo vai
augmentando. E' a formula (2) do thema gerador que se põe em
evidencia chegando, após uma escala ardente, ao accorde de sol maior.

II —Sonata (op. 24) (*)

SYLVIO LAZ/.AKI.
Hoseli, 1860.

a) Lenlo — Allegro non troppo — b ) Lenlo — c) Con fuoco

III. a) Lied

CÉSAR FRANK.

b) La mort dês amants

CLAUDE DEBUSSY.

Madame Marianna Ayres de Souza
O Licd foi cscripto em 1873, sobre a poesia de Lucien Paté, sendo
dedicada a Albert Cahen.

I V — Trio (op. 29)

'

V. D'!NDY.
Paris, 1851

I. Ouverture— II. Divcrtissement — III. Chant éléojaque — IV. Final.
Senhorita Suzanna de Figueiredo e F. ChiaBitelli
Sylvio Lazzari nasceu em Bozen (Tyrol), cm 1860.
Fixando residência em Paris em 1882 onde foi discípulo de César
Frauck. ualuralisou-se francez em 1892, sendo actualmentc cavallciro da
Legião de Honra.
Suas composições dramáticas são as seguintes:
Ar mor, drama lyrico em 3 actos, representado cm Praga (189!!),
Hamburgo (1900), Lion (1905) e em fragmentos nos Concertos Colonue;
La, Lépreiise, tragédia legendária em 3 actos, poema de H. Bataillc,
representada na Opera Cômica; um drama lyrico, acceito na Opera de
Paris em 1908 ; uma comedia lyrica: Lê cortege d" Alcibiade e em preparação uma musica de sceiia para Fausto.
Suas obras symphonicas são :
8ymphoniíi em mi bcmol (Concertos Lamoureux, 1907 c 1911);
Suile d'orchestre em f á; Effeito de noile (Quadro symphonico); Prelúdio d'Amor (marinha); Marcha para uma J esta allegre; Concertsluck
para piano e orchestra; Poemas para canto e orchestra; Novermore;
Dês choses... dês choses...; Apparição; Producçóes de musica de camera : Sonata piano e violino. Trio, Quarletto de cordas, octetío para
instrumentos de sopro.
Enfim, 40 melodias, duos para piano, coro, etc.
Esta sonata é toda cila baseada num só thema gerador :

pianis
de vio
français_ _,
concurso, o Sr. Chiaffltelli raerec
executar mais uma vez essa bellissima sonata.
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A musica de camera de Vincent dTndy pertence inteiramente ao
gênero dito « Cyclico », caracterizado pela unidade thematica que reata
entre ellas as diversas partes de que se compõe uma obra.
Este estylo, encontrando-se os primeiros exemplos em Beethoven,
foi ampliado e aperfeiçoado por César Franck. As obras que se salientam desta esthetica podem ser divididas em dois grupos : as que
são construídas sobre um thema único, donde derivam pela via da
variação as idéias secundarias, (a sonata para piano e violino, op. 59
por exemplo), e ainda, aquellas, cujos elementos conductores, mais numerosos, são expostos successivamente no decorrer das diversas partes,
rcapparecendo alternativamente com idéias accessorias, independentes
Para não tornar fastidioso este programma, expondo em detalhe a
analyse desse trio, digamos que elle pertence a esta ultima categoria.
Vincent d'Indy foi não só discípulo de Franck, mas ainda o seu
successor na direcção da nova Escola. No começo teve como professor
Diemer, Marmontel e Lavignac. Somente depois de 1870 foi que tomou
lições com César Franck.
Querendo instruir-se por todos os meios, e apesar de uma situação
de fortuna que o teria dispensado de fazer uso da musica como
profissional, elle se fez contractar no principio como organista em
Saint Leu, depois como tocador de timpani e em seguida como director
de coros, nos concertos Colonue. Viajando na Allemanha, travou relações com Lizst, e assistiu ás primeiras representações de Bayreuth.
Fez parte da Sociedade Nacional, no começo, como secretario,
depois como presidente.
Quando lhe oíFereceram o cargo de professor de composição no
Conservatório de Paris, recusou-o para todo se dedicar á direcção da
« Schola Cantorum » fundada em 1896 por Charles Bordes, Guilmant e
d'Indy.
Os dois primeiros, sendo já fallecidos, dlndy é hoje o único director dessa importante casa de educação artística.
Suas obras são: musica de orchestra: Wallenstcin (1879-1880;
Istar (1897); duas Symfhonias; (Operas): Fervaal, (1897); YElranger
(Bruxellas), 1893); Trios, quarteUos, Sonatas para piano só e para
piano e violino; musica de fantasia para piano: Poème dês montagnes
(1881); Helvetia ([882); Tableaux de voyage (1889), etc.
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12" CONCERTO
FESTIVAL MOZART

Orchestra sós a direcção do Maestro Francisco Braga
I — Concerto em mi bemol maior (com acompanhamento de orchestra).
a) Alleoro — b) Un poço adagio — c) Allegretto
F. Chiaffitelli
Esta obra data de 1776, trazendo o numero 268 no catalogo chrouologico e thematico. Mozart compoz por conseqüência este concerto
um pouco mais de um anno antes da sua viagem a Paris. Este concerto distingue-se pela sua maravilhosa sobriedade. O acompanhamento
do violino pela orchestra conta-se no numero dos mais originaes, dos
mais curiosos e dos mais variados; é composto para o quartetto uma
flauta, dois oboès, dois fagotes e duas trompas.
II —Fantaisie em dó menor (para piano).
Senhorita Sylyia de Figueiredo
Esta composição principia por um adagio, e terminado por uma
phrase de physionomia serena. O allegro, muito atormentado, termina
igualmente em doçura.
O andantino, onde se encontra freqüentemente a inspiração poética
da opera Leu noces de Figaro (que é da mesma época, 1785), traz novamente o i° adagio.
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III — Symphonia Concertante, para violino e viola com acompanhamento
de orchestra.
Violino: F. Chiaffitelli. Viola: Orlando Frederico
Esta obra, publicada por André, em Offenbach, op. 104, foi escripta,
suppõe-se, em 1777, pôde ser mesmo, em 1780. Mozart contava então
21 ou 24 annos. E'uma composição da plena madureza de seu gênio,
tal como testemunham a riqueza da invenção melódica e o grau de desenvolvimento symphonico, o qual, nessa composição, se mostra mais
amplo que nos concertos de piano e de violino do mestre de Salzbourg.
Poder-se-hia dizer a rigor que é antes uma symphonia com violino e
viola, obrigados. Os dois instrumentos concertam alternativamente,
repetem a mesma phrase ou retomam somente os fragmentos ; demais
elles se encontram noutra parte para unir seus desenhos, geralmente em
terças ou em sextas.
No segundo e no terceiro movimento, elles repetem o mesmo
desenho em imitação. O Andante é uma das mais delicadas e das
maiores inspirações do autor de Don Juan.
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