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ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
   DE SÃO PAULO - OSESP
NEIL THOMSON REGENTE

LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827] 
Abertura A Consagração da Casa, Op. 124 [1822] 
12 MIN

RODRIGO MORTE [1976] 
A Consagração da Sala [2021] [ENCOMENDA OSESP]

[ESTREIA MUNDIAL]
5 MIN

EDWARD ELGAR [1857-1934] 
Variações Enigma, Op. 36 [1898]
 ENIGMA 
 I. (C.A.E.) 
 II. (H.D.S-P.) 
 III. (R.B.T.) 
 IV. (W.M.B.) 
 V. (R.P.A.) 
 VI. (YSOBEL) 
 VII. (TROYTE) 
 VIII. (W.N.) 
 IX. (NIMROD) 
 X. (DORABELLA) INTERMEZZO 
 XI. (G.R.S.) 
 XII. (B.G.N.) 
 XIII. (***) ROMANZA 
 XIV. (E.D.U.) FINALE 
32 MIN
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ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

—

Fundada em 1954, desde 2005 é administrada pela Fundação Osesp. Thierry 

Fischer tornou-se Diretor Musical e Regente Titular em 2020, tendo sido precedido 

por Marin Alsop, que agora é Regente de Honra, de 2012 a 2019. Em 2016, a 

Orquestra esteve nos principais festivais da Europa e, em 2019, realizou turnê pela 

China e Hong Kong. No mesmo ano, estreou projeto em parceria com o Carnegie 

Hall, com a Nona Sinfonia de Beethoven cantada ineditamente em português. Em 

2018, a gravação das Sinfonias de Villa-Lobos, regidas por Isaac Karabtchevsky, 

recebeu o Grande Prêmio da Revista Concerto e o Prêmio da Música Brasileira.

NEIL THOMSON regente

—

Diretor Artístico e Regente Titular da Orquestra Filarmônica de Goiás desde 

2014, o maestro inglês foi Regente Titular do Royal College of Music de 1992

a 2006, do qual é membro honorário. Já gravou com a Orquestra Sinfônica de 

Londres e regeu concertos com as Filarmônicas de Londres, de Tóquio, Nacional 

Russa, Sinfônicas da BBC e Yomiuri Nippon, além da Osesp. Lecionou no 

Mozarteum em Salzburgo, na Academia de Música de Cracóvia e em diversos 

festivais, incluindo o Festival de Inverno de Campos do Jordão. 

MINISTÉRIO DO TURISMO, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA,
E FUNDAÇÃO OSESP APRESENTAM

BEETHOVEN
A Consagração da Casa, Op. 124

A abertura para Die Weihe des Hauses [A Consagração da 
Casa] foi uma das últimas composições de Beethoven para 
o palco. Ela foi encomendada no começo de 1822 para a 
reabertura do Josephstadttheater, de Viena, agendada 
para 3 de outubro do mesmo ano, com a peça A Consagração 
da Casa, de Carl Meisl. Como o tempo era curto, Beethoven 
recorreu à música incidental que havia escrito para Die 
Ruinen von Athen [As Ruínas de Atenas], de 1811, sobre texto 
de August von Kotzebue, criando três números inéditos: uma 
marcha, um coro e a abertura que ouviremos hoje. 

Na tonalidade de Dó Maior, a abertura, curiosamente, não 
foi executada na reinauguração do teatro, pois acabou não 
ficando pronta a tempo. Brilhante e majestosa, ela adota 
como modelo a ouverture francesa que era tão cara a Händel, 
com uma introdução lenta sendo seguida por uma parte 
principal mais acelerada, e com um intrincado e sofisticado 
contraponto, lembrando o conselho que Beethoven, uma vez, 
deu a um colega: “Händel é o mestre inigualável de todos 
os mestres! Vá e aprenda a produzir efeitos tão magníficos 
com meios tão modestos.” 

[2005]

IRINEU FRANCO PERPETUO
Jornalista, editor do Guia do Ouvinte (Cultura FM), 
colaborador do jornal Folha de S. Paulo, correspondente 
no Brasil da revista Ópera Actual (Barcelona) e secretário 
da Sociedade Brasileira de Música Contemporânea.  

MORTE
A Consagração da Sala

Em abril de 2020 recebi com alegria o convite que todo 
compositor brasileiro espera: escrever uma peça a ser 
estreada e gravada pela Osesp. A encomenda veio com um 
briefing – usando o jargão publicitário – que explicava que a 
música deveria fazer referência à Consagração da Casa, de 
Beethoven, e talvez citar alguns dos seus temas conhecidos 
de Sinfonias ou outras obras. Deveria ser algo brilhante, que 
abrisse a noite no melhor espírito.

Passado o entusiasmo inicial, paralisei-me ao perceber o 
tamanho do problema. Afinal, minha escrita orquestral 
percorrera outras trilhas e eu nunca havia feito algo parecido 
com isso. Apesar de conhecer o repertório do mestre 
alemão, não poderia dizer que essa era, necessariamente, 
“minha praia”. Além do mais, seja lá quem for, como se 
pode reescrever impunemente temas tão conhecidos 
do compositor mais importante da História da Música 
Ocidental? Como misturá-los em algo que se sustente 
como uma nova peça, que faça sentido em outro contexto 
histórico? Como tatear esse patrimônio da humanidade?

Passei muito tempo analisando o desafio que estava à minha 
frente, ouvindo diferentes gravações das principais obras, 
estudando as partituras e pensando em estratégias, em vão.  
Foi então que lembrei de uma das minhas melodias favoritas, 
do último movimento da Nona Sinfonia, que é, na minha 
opinião, um ótimo exemplo da genialidade de Beethoven 
– o tipo de genialidade disfarçada de simplicidade. Não se 
trata da famosa Ode à Alegria, mas sim de um contracanto 
do fagote, que aparece na segunda exposição do tema 
principal, quando este é tocado pelos violinos. No meu caso, 
optei por outro instrumento das madeiras, o oboé.

Esse foi meu ponto de partida, despretensioso, como o de 
um pianista de jazz à procura de diferentes acordes para 
dar “a sua cara” a um standard. Percebi, então, que um 
possível caminho seria explorar os temas coadjuvantes e 
não o desenvolvimento do que estava em primeiro plano 
nas obras citadas. Eu focaria no que estava escondido nos 
detalhes e comecei a gostar do que ouvia.

Concluído o primeiro rascunho, passei a adotar o mesmo 
procedimento com outros trechos, de maior ou menor 
importância nas suas respectivas versões originais e, aos 
poucos, fui juntando fragmentos que funcionavam bem 
isoladamente. Passado um tempo, tinha motivos da Quinta 
Sinfonia misturados, transformados em uma espécie de 
choro; a Sexta Sinfonia com acordes “à la Eric Satie”; e o 
segundo movimento da Sétima, escrito com ar misterioso e 
feroz, como uma trilha hollywoodiana épica. Ou seja, uma 
grande colcha de retalhos.

Sabia, no entanto, que ainda precisava estruturar a peça em 
sua totalidade. Foi então que um grande amigo, também 
compositor, me sugeriu mergulhar na cabeça de Beethoven 
já no final da vida, lidando com a frustração de não poder 
ouvir suas próprias peças.

Influenciado por essa imagem, voltei à Consagração da Casa, 
primeira referência, e copiei seu gesto inicial, um acorde forte 
seguido de longas pausas. Porém, ao contrário do Dó Maior, 
usado no original, ouvimos aqui um acorde dissonante, 
agressivo, como um golpe na mesa que externa a negação 
em um processo de luto. O luto pela perda da audição vivido 
por um homem envelhecido e doente, mas sem ignorar que 
fora o gênio que revolucionou a música universal e lidou com 
a maior das ironias que qualquer destino poderia reservar.

Lentamente, enquanto a respiração se acalma, as lembranças 
das melodias de suas grandes obras surgem desse estado 
de espírito, como se viessem do fundo da memória, embora 
um pouco distorcidas e transformadas pelo isolamento aos 
sons externos ou pelo tempo. Este passar do tempo mostra, 
paralelamente, o ponto de vista de Beethoven a partir de uma 
perspectiva histórica mais ampla, e inclui a releitura dessas 
notas musicais por um músico contemporâneo, de formação 
popular, no seu ofício de arranjador, transformando frases, 
harmonias, tempos e texturas. 

De dentro da cabeça genial, mas atormentada do mestre, 
continuei a costurar os temas. No meio da peça, a negação 
ainda simbolizada pelo acorde dissonante do início, volta 
não só para ajudar a criar um sentido de unidade, mas como 
uma recaída a pontuar um árduo processo de aceitação. 
Nesse ponto, entretanto, ela se dissolve mais rapidamente, 
como em quem se rende à inevitabilidade do fim. Assim 
somos conduzidos, ainda com o tema da Sétima (agora em 
caráter mais sereno), à citação da sua derradeira Sinfonia.

Depois do já mencionado solo de oboé, ouvimos uma variação 
do seu tema mais famoso. Inspirado pela orquestração 
original, usei inicialmente as cordas graves, os violoncelos 
mais especificamente, mas em um registro agudo da sua 
tessitura. O resultado é um som bem expressivo, vibrante, 
que antecede a reexposição pelos violinos em um contexto 
mais tutti. O acorde final é o mesmo do início da Consagração 
da Casa, um Dó Maior perfeito, mas aqui tocado pianíssimo, 
com delicadeza, como o último suspiro de quem vê, às 
vésperas da última despedida, sentido e beleza em cada 
momento da própria vida. O mesmo acorde que abre a peça 
do mestre encerra a minha. Deste modo, fazendo alusão a 
uma possível representação da nossa existência, um círculo 
que se reinicia ao se concluir, me despeço do meu diálogo 
com o legado desse gênio.  

Agradeço à Fundação Osesp, na pessoa do seu Diretor 
Artístico Arthur Nestrovski, por essa incrível oportunidade. 

Espero que gostem.
[2021]

RODRIGO MORTE
Compositor.

ELGAR
Variações Enigma, Op. 36

Como tantos outros grandes compositores da história, 
Elgar nasceu em circunstâncias bastante humildes. Seu pai 
era o afinador de pianos de Worcester (cidade medieval 
do interior da Inglaterra próxima à divisa com o País de 
Gales) e visitava seus clientes montado a cavalo. Mais 
tarde, abriu uma loja de pianos e publicações musicais. 
Foi nesse contexto pouco promissor que surgiu uma obra 
sinfônica de tanta qualidade que o jovem Edward abriu 
mão de enviá-la aos maestros locais e mesmo aos de 
Birmingham ou Londres. Confiante de que havia composto 
algo especial, Elgar embrulhou a partitura – escrita à mão 
em papel marrom amarrado por cordão – e enviou o pacote 
diretamente ao maestro alemão Hans Richter, uma das 
maiores personalidades musicais da época. O resultado foi 
dramático, pois Richter mudou o programa de seu concerto 
seguinte em Londres para poder incluir Enigma; e dentro 
de pouco tempo a obra foi tocada nos Estados Unidos, na 
Rússia e por toda a Europa. Por mais incrível que pareça, 
Elgar jamais tivera uma aula sequer de composição. 

Consequentemente e apesar do reconhecimento oficial que 
o tornou Sir Edward Elgar em 1904, ele sofreu durante toda a 
vida com um senso de insegurança e complexo de perseguição 
no meio musical, por se considerar um compositor "sem 
formação". O fato é que, como Schubert, ele aprendeu "direto 
de Deus", no seu caso tomando emprestadas as partituras 
de Beethoven da loja de seu pai, levando-as e aprendendo 
tudo que precisava para atingir sua maneira sutil de compor 
para forças sinfônicas. Particularmente, o uso que faz das 
dinâmicas múltiplas e simultâneas criava uma variedade 
muito maior de cores e timbres do que jamais se ouvira na 
música sinfônica, por exemplo, de Schumann ou Brahms. 
Como ligação entre Berlioz e Ravel, pode-se considerar Elgar 
o grande orquestrador esquecido pela história, uma grande 
figura na arte da instrumentação. 

Ele dedicou as Variações Op. 36 “aos meus queridos 
amigos aqui retratados”, adicionando a palavra "Enigma" 
à primeira página do manuscrito algum tempo após a 
composição. O próprio Elgar nunca revelou o significado 
exato desse enigma. Em suas notas de programa publicadas 
para a estreia da obra, escreveu, de modo provocante, que 
não iria revelá-lo; porém, deixou claro que durante e por 
baixo da obra toda um outro tema "acontece", porém não 
é jamais tocado. 

Pelo menos depois, Elgar não se furta a revelar os “amigos 
retratados”, mesmo disfarçados por iniciais ou pseudônimos: 

Tema: andante. 

Variação 1 – C.A.E. – Andante: sua esposa, Caroline Alice 
Elgar; 

Variação 2 – H.D.S-P – Allegro: Hew David Stuart-Powell, 
pianista. A variação retrata suas “corridas diatônicas sobre 
as teclas”; 

Variação 3 – R.B.T. – Allegretto: Richard Baxter Townsley, 
um sujeito excêntrico de Oxford. Esta variação imita sua 
voz grave, que ocasionalmente se desprendia para o timbre 
de soprano; 

Variação 4 – W.M.B. – Allegro di Molto: William Meath Baker, 
que deixava a sala de música de Elgar apressadamente, 
sempre batendo a porta; 

Variação 5 – R.P.A. – Moderato: Richard Penrose Arnold, 
filho do poeta Matthew Arnold, caprichoso e engraçado; 

Variação 6 – Ysobel – Andantino: Isobel Fitton, violinista 
que tinha mania de estudar grandes saltos entre as cordas; 

Variação 7 – Troyte – Presto: os tímpanos representam 
suas tentativas sempre desastrosas de tocar o piano; 

Variação 8 – W.N. – Allegretto: um retrato musical da 
tranquila casa de campo, construída no século XVIII, da 
senhora Winifred Norbury; 

Variação 9 – Nimrod – Adagio: esta, a mais famosa das 
variações, é o tributo ao maior amigo do compositor, o 
funcionário da Editora Novello, August Johannes Jaeger. 
“Jaeger” é a palavra alemã para “caçador”, daí o apelido dele, 
Nimrod [personagem bíblico identificado como caçador e rei 
na Mesopotâmia]. Segundo Elgar, a música registra “uma 
longa conversa em um entardecer de verão quando Jaeger 
se tornou eloquente sobre a grandiosidade dos movimentos 
lentos de Beethoven"; 

Variação 10 – Dorabella – Allegretto: Elgar deu à amiga 
Dora Penny o apelido de Dorabella, personagem da Così 
fan Tutte [ópera de Mozart]; 

Variação 11 – G.R.S. – Allegro di Molto: George Robertson 
Sinclair, organista que costumava levar seu cachorro 
buldogue Dan para passear. Elgar admitiu que os primeiros 
compassos registram o dia em que Dan caiu acidentalmente 
no rio. Percebe-se como os violinos descrevem a queda, 
os contrabaixos saindo nadando e os metais latindo com 
alegria! Tudo em alta velocidade; 

Variação 12 – B.G.N. – Andante: “tributo a um grande 
amigo, Basil Nevison"; 

Variação 13 – * * * - Romanza: há muitas teorias a respeito de 
quem tenha sido a homenageada anônima deste “romance” 
musical, dedicado misteriosamente a * * *.... [...] Na seção 
central desta variação, um tema lentíssimo no clarinete nos 
dá uma pista: é uma citação da abertura de Mendelssohn, 
Mar Calmo e Boa Viagem. Num toque caracteristicamente 
imaginativo de Elgar, o timpanista é instruído a trocar suas 
baquetas macias pelas baquetas duras da caixa clara, a 
fim de evocar, em ppp, a vibração constante e suave dos 
motores dos grandes navios transatlânticos da época; 

Variação 14 – E.D.U. – Allegro: um autorretrato, pois Edu 
era o apelido pelo qual a sua esposa Alice costumava 
chamá-lo. Resta somente a questão do termo “Enigma” — 
que Elgar sempre se recusou a explicar. 

GRAHAM GRIFFTHS
Doutor em Musicologia pela Universidade de Oxford
e Pesquisador Visitante Honorário da City University
de Londres. Viveu no Brasil entre 1986-99 e fundou
o Grupo Novo Horizonte de São Paulo, 
dedicado à música contemporânea. 
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