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ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
   DE SÃO PAULO - OSESP
THIERRY FISCHER REGENTE

JOSEPH HAYDN [1732-1809]
Sinfonia nº 44 em Mi Menor - Fúnebre [1772] 

1. ALLEGRO CON BRIO
2. MENUETTO. TRIO
3. ADAGIO
4. FINALE: PRESTO

22 MIN

IGOR STRAVINSKY [1882-1971]
A Sagração da Primavera [1911-13]

I. A ADORAÇÃO DA TERRA: INTRODUÇÃO
I. A ADORAÇÃO DA TERRA: O AUGURO DA PRIMAVERA - DANÇA

DAS ADOLESCENTES
I. A ADORAÇÃO DA TERRA: JOGO DO RAPTO
I. A ADORAÇÃO DA TERRA: RONDAS PRIMAVERIS
I. A ADORAÇÃO DA TERRA: JOGOS DAS CIDADES RIVAIS
I. A ADORAÇÃO DA TERRA: CORTEJO DO SÁBIO
I. A ADORAÇÃO DA TERRA: ADORAÇÃO DA TERRA
I. A ADORAÇÃO DA TERRA: DANÇA DA TERRA
II. O SACRIFÍCIO: INTRODUÇÃO
II. O SACRIFÍCIO: CÍRCULOS MISTERIOSOS

DAS ADOLESCENTES
II. O SACRIFÍCIO: GLORIFICAÇÃO DA ELEITA
II. O SACRIFÍCIO: EVOCAÇÃO DOS ANCESTRAIS
II. O SACRIFÍCIO: RITUAL DOS ANCESTRAIS
II. O SACRIFÍCIO: DANÇA DO SACRIFÍCIO - A ELEITA

33 MIN

*CONCERTO GRAVADO DIA 26 DE JUNHO, NA SALA SÃO PAULO.
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HAYDN
Sinfonia nº 44

Primeira manifestação burguesa em arte, o Classicismo 
traz o conceito de sensibilidade em oposição à erudição 
técnica do barroco de Caldara e Fux (mortos em 1736 e 
1741), agora restrita à música litúrgica. Vemos aqui que, se 
houvesse diferenciação entre erudito e popular, só poderia 
ser pensada em termos de austeridade religiosa e música 
profana. No interior da sociedade laica, a expressão dos 
sentimentos encontra na modulação harmônica seu 
principal veículo: mudar de tom é estabelecer contraste, e o 
contraste é o princípio do drama. 

Crescendos e diminuendos, solos e tuttis, exposição e 
desenvolvimento, tom principal e modulação, tema A e 
tema B, constituem a matéria-prima da forma sonata. 
A introdução do Menuetto na estrutura ternária dos 
movimentos rápido-lento-rápido da sinfonia barroca é uma 
concessão à herança das suítes de danças e se estabelece 
como terceiro movimento, entre a fluência melódica do 
segundo (geralmente um Andante) e a alegria conclusiva do 
último. Não é o caso desta Sinfonia nº 44, de Haydn, em 
que o Menuetto é o segundo movimento, como em suas 
sinfonias nº 32 e nº 37. A orquestra ganha em volume, com 
a adição de oboés, trompas, trompetes e tímpanos, vindos 
da ópera barroca.

Os estudos do musicólogo H.C. Robbins Landon mostraram 
que as sinfonias de Haydn não estão catalogadas segundo a 
cronologia ou a evolução de seu estilo. O catálogo Hoboken 
baseia-se num projeto de Mandyczewsky, de 1907, para a 
edição completa das sinfonias, de acordo com o estágio de 
pesquisas da época.

Fora o fato de atribuir-se à Haydn a vontade de que o 
Adagio, terceiro movimento da Sinfonia nº 44, fosse tocado 
em seu enterro, pouca coisa justifica seu apelido de Fúnebre. 
Suas construções racionais pouco ou nada têm a ver com 
luto, na tensão do Allegro con brio inicial e do Finale: Presto, 
e no lirismo derretido dos movimentos centrais. Composta 
em 1772, faz parte do período sob influência do movimento 
literário berlinense Sturm und Drang (tempestade e ímpeto).

Seu primeiro movimento baseia-se num motivo de quatro 
notas em uníssono, que aparece em diferentes tons e 
camuflagens. Sua técnica de composição baseada em 
motivos viria a influenciar Beethoven, seu futuro aluno. O 
segundo movimento, Menuetto, em forma de cânone à 
oitava, vem dar equilíbrio entre o Allegro con brio e o Adagio, 
aquele que o compositor teria pedido que tocassem em 
seu funeral. Com sua bela melodia nas cordas com surdina, 
tratada em variações expressivas, o movimento foi escrito 
em Mi Maior, e, gracioso e gentil, talvez signifique uma 
visão serena da morte. O último movimento é, como o 
primeiro, escrito em forma sonata, e termina em Mi Menor, 
diferentemente da maioria dos movimentos em Menor que 
sempre terminam em Maior. Todos os movimentos aqui 
estão em Mi (Maior ou Menor).

[2012]
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STRAVINSKY
A Sagração da Primavera

Escrita no ambiente fervilhante que precedeu a Primeira 
Guerra e a revolução russa, a Sagração da Primavera 
traz características comuns a várias criações artísticas 
do período: a busca pelas tradições culturais do passado 
longínquo; a nostalgia por um mundo primitivo, tribal 
e exótico; e a inquietação em relação ao futuro que se 
prefigurava sombrio e assustador. Stravinsky uniu-se ao 
bailarino Vaslav Nijinsky, que assinou a coreografia, e a 
Nicholas Roerich, artista e etnógrafo respeitado, responsável 
pelo conceito, cenário e figurinos do novo balé, baseado 
nos ritos ancestrais russos. A narrativa gira em torno da 
imolação de uma jovem oferecida aos deuses, para garantir 
colheita abundante para sua tribo. 

Na estreia da Sagração, muito antes do fim, membros da 
plateia vaiavam, gritavam, assoviavam, batiam os pés, 
jogavam os chapéus para o alto, ameaçavam uns aos outros 
com bengalas, mulheres desmaiavam, numa confusão 
tão grande que a polícia teve que intervir. Na verdade, o 
tumulto se deu muito menos por conta da música do que 
da coreografia, rechaçada pelo público, que esperava a 
suavidade de um balé clássico e não a brutalidade do gestual 
que Nijinsky imaginara para retratar o ciclo implacável 
de nascimento e morte. Os figurinos pesados, que não 
realçavam os corpos dos bailarinos e a falta de uma trama 
linear não ajudaram na aceitação do espetáculo. 

Encerrou-se assim a parceria Stravinsky/Nijinsky. O teatro 
fechou as portas. Paradoxalmente, o escândalo convinha 
a Diaghilev, o empresário que havia encomendado a obra 
e era astuto homem de negócios. Há quem afirme que o 
motim que recebeu a estreia foi encomendado por ele. Seja 
como for, a Sagração viria a se tornar um marco na história 
da música. Stravinsky logo tratou de rever a obra como 
suíte orquestral, formato no qual foi aceita sem maiores 
questionamentos. Ao cabo das récitas iniciais a coreografia 
permaneceu no ostracismo até ser remontada, sete 
décadas após a estreia. O escândalo ajudou a alavancar a 
carreira de Stravinsky e da suíte, marcando-a como símbolo 
de quebra da tradição e instituindo o seu status de peça 
orquestral revolucionária. 

O que Stravinsky propunha era radical: uma ênfase no ritmo, 
o elemento menos valorizado na música ocidental, por meio
de mudanças frequentes de pulsação, percussão opulenta
e figurações rítmicas irregulares em uníssono, executadas
por orquestra imensa, que criam efeito barbárico poderoso
e desconcertante. Outros traços notáveis são as frases
assimétricas que se entrecortam, baseadas em motivos
curtos recorrentes, frequentemente superpostos; harmonias 
modais e dissonantes que se movem como gigantescos
blocos sonoros; quebras bruscas de direção e clima; e
finalmente uma instrumentação insólita, que se vale de
instrumentos no limite de sua capacidade idiomática — como 
o fagote na região aguda que introduz a peça, o contrabaixo
em pizzicato, ou as flautas insinuantes, na região grave. Os
sopros roubam a cena das cordas e são suplantados apenas
pela percussão preponderante. Momentos de intenso lirismo 
e mistério temperam a orgia de sons, em mistura hábil que
torna os trechos ferozes ainda mais impactantes.

O resultado é organizadamente caótico, visceral, hipnótico, 
com uma sensação de constante movimento. Tem a força 
pagã que se encontra às vezes na música popular, mas se 
diferencia dela pela ousada justaposição de ideias e elementos, 
que une barbarismo e sofisticação. E ainda que no desenrolar 
de sua carreira, Stravinsky tenha tentado se afastar das 
raízes eslavas e se aproximar de uma estética neoclássica 
cosmopolita, a Sagração permanece como uma das obras 
que dividiram a história da música em antes e depois.

[2018]
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